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Förvaltningsrätten vill inledningsvis hänvisa till tidigare lämnade remissyttranden över det s.k. gymnasieregelverket (Era dnr Ju2016/08546/L7
och Ju2018/00750/L7). Av dessa yttranden framgår att förvaltningsrätten har varit kritiska till den införda särregleringen i den tillfälliga lagen
och många av dessa synpunkter har fortfarande aktualitet.

De svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden som pandemin som
orsakar sjukdomen covid-19 har medfört har betydelse för många utlänningar i Sverige, t.ex. de som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd
för arbete eller högskolestudier, de som har påbörjat sin etablering på arbetsmarknaden under en pågående asylprocess samt de skyddsbehövande vars uppehållstillstånd tidsbegränsats enligt den tillfälliga lagen. I utkastet till lagrådsremissen är det inte tillräckligt motiverat varför det på
grund av det skärpta arbetsmarknadsläget är motiverat med lättnader för
just gruppen studerande på gymnasial nivå.

I fråga om tillämpningen av de nu föreslagna lagändringarna kan följande
sägas. En förlängd tidsgräns för etablering på arbetsmarknaden från sex
till tolv månader bör inte föranleda några tillämpningsproblem. De två
andra punkterna, att studiemedel för halvtidsstudier samt yrkesintroduktionsanställningar ska kunna beaktas, för dock med sig svårigheter i fråga
om bedömningen av försörjningens varaktighet.
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I fråga om studiemedel anförs i remissen att det behövs underlag i form
av exempelvis antagningsbesked till en utbildning som ger rätt till studiemedel och ska pågå en längre tid samt beslut från CSN om att studiemedel har beviljats. Studiemedel beviljas dock för en viss tid och fortsatt
utbetalning är beroende av att studenten uppnår vissa studieresultat. Det
är svårt att göra en prognos av om en student kommer att vara fortsatt
berättigad till studiemedel under en längre tid. För den som är antagen
till en utbildning på heltid vid sidan av deltidsarbete finns det också en
risk att arbetet kommer att inverka menligt på studieresultaten.

En yrkesintroduktionsanställning kan pågå lägst sex och högst tolv
månader och kan därefter övergå i en tillsvidareanställning om den inte
dessförinnan avbryts. Det torde vara svårt för sökanden att visa att en
sådan anställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning.
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Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Martin Altenhammar.
I handläggningen har även rådmannen Isabel Andersson deltagit.
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