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Den utvidgade gymnasielagen: 

Uppehållstillstånd för studier 

• 2015: 163 000 varav 35 300 ekb söker asyl

• Lång handläggningstid hos Migrationsverket

• Ny lag: studera på gymnasiet med syfte att etableras

på arbetsmarknaden

• Trädde i kraft 1 juli 2018

• 9000 beräknas söka, blev omkring 11000

Bakgrund



Gamla och nya gymnasielagen

Skillnader

• UAT på annan grund

– Gamla GymL: ej behov av UAT på 

annan grund

– Nya GymL: UAT på annan grund / 

beviljats UAT tidigare

• Ansökan före 24 november 2015

– Gamla GymL: begränsning

– Nya GymL: ingen begränsning

• Lång handläggningstid

– Gamla: 15 månader från 

registreringsdatum, tidigast 20 juli 

2016

Likheter

• Möjlighet till UAT på 

grund av studier

• Möjlighet till PUT på 

grund av arbete



Antal asylprövningar, 
-förstagångsärenden och förläningsärenden
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Bifallsandelar i sak, 

förläningsärenden
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Inkomna förlängningsärenden enligt 

NGL – region Skåne
tom 2020-08-07
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Avslag NGL – region Skåne
tom 2020-08-07

För stor andel 
SFI/grundkurser; 14

Vandel; 4

Ej visat 
studerar; 12

Oklarheter kring 
studieplan; 1

Deltidsstudier 
utan godtagbar 

förklaring; 1

SFI/grundskolenivå vid 
Folkhögskola/Komvux; 13

Enstaka kurs; 1



Gymnasielagen – var är vi idag?

• Högre beslutstakt

• Markant kortare handläggningstider att vänta 

maa Coronapandemin

• Runt 90 % får i dagsläget förlängt tillstånd

• De flesta avslag beror på att studierna inte är på 

gymnasienivå

• Andra grunder är vandel och ej påbörjade studier 

– Ser viss skillnad i lagtolkning mellan MiG och en del 

domstolsbeslut vad gäller påbörjade studier och vandel 



Hur ser det ut i region Skåne?

Öppna gymnasieärenden

• 74 st (yrkat om UAT på grund av)

– Försörjning (2)

– Försörjning/skydd (4)

– Gymnasiestudier (42)

– Skydd (1)

– Skydd/etablering (16i §) (1)

– Skydd/gymnasiestudier (21)

– Ej yrkat något (3)



Vår ”tidigare” prövning – 16 f TL

• Första ansökan registrerades hos MV den 24 november 2015 

eller tidigare

• Har / borde ha anvisats en kommun (dvs. var ett 

ensamkommande barn när man kom till Sverige)

• Beslutet om utvisning har fattats/annars skulle fattas 15 

månader eller senare från registreringsdatumet

• Beslut tidigast den 20 juli 2016

• Beslutet om utvisning har fattats/annars skulle fattas, när 

sökanden är 18 år eller äldre

• Befinner sig i Sverige vid ansökningstillfället

• Sökanden studerar/avsikt studera på gymnasial nivå

• Beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd: 13 månader



Vad sker i ”nuvarande” prövning?

• Majoriteten av sökanden som beviljats UAT med stöd 

av 16 f § TL har lämnat in en ny ansökan om UAT

• Den stora andelen av dessa åberopar att man 

studerar på gymnasial nivå
– I vissa fall har sökanden kompletterande yrkanden (arbete, skydd, 

etc.), varvid vi även fattar beslut rörande dessa yrkanden

• Har sökanden påbörjat sina studier?
– Individuella studieplanen

– Bedömning under skollov

• Inväntar terminsstarter



Studier på gymnasial nivå enligt gymnasielagen

• Introduktionsprogram i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan

• Nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan

• Yrkesinriktad utbildning inom ett introduktionsprogram i 

gymnasieskolan

• Heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola

• Heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux

• Heltidsstudier på en yrkesutbildning på Komvux eller Särvux.

- Migrationsverket ger inte förhandsbesked

- Studier på högskola/universitet eller KY-utbildningar är 

inte godkända



Nationellt program

16 a § 1 st 2a p TL 
samt 16 d § (+6 

mån)

16 e § 1 st 3a, 4 år

16 g 2 st §, (+6 mån)

Yrkesprogram

Inom ramen för ett 
introduktionsprogram 
i gymnasieskola, 16 

a § 1 st 2b p TL samt 
16 d § (+6mån)

Komvux / särskilda 
utbildningen för 

vuxna, 16 a § 1 st 2c 
p TL samt 16 d § (+6 

mån)

16 e § 1 st 3b, 4 år

16 g § 2 st, (+6 mån)

Introduktionsprogram

Gymnasieskola, 16 c 
§, 13 månader

16 h §, 13 månader 
(beviljas enbart en 

gång)

UAT efter fullföljd 
utbildning

16 i §, 6 månader 
från examen



Ett exempel

Yrkesintroduktionsprogram

• Syfte: etablera sig på 

arbetsmarknaden (16 a första 

stycket 2 b §)

• UAT beviljas med stöd av: 16 d 

§ (eller a, b, e eller g beroende 

på omständigheterna i övrigt)

• Längd: studietiden + 6 

månader

Yrkesintroduktionsprogram

• Syfte: att studera vidare på ett 

program 

– utbildningen är inte jämförbar 

med ett yrkespaket utan är ett 

introduktionsprogram

• UAT beviljas med stöd av 16 h 

§ (eller b, c eller e beroende på 

omständigheterna i övrigt)

• Längd: 13 månader



Vilka krav ställer lagen?

• Den sökande måste ha påbörjat sina studier innan tillståndet 

löper ut, att vara antagen räcker inte (sommarlov/jullov 

undantaget).

• Studier ska normalt sett ske på gymnasienivå på heltid.

• Om studier inte kan bedrivas på heltid behövs intyg på varför. 

Sjukdom och funktionsvariation kan vara grund för 

deltidsstudier. 



Vad brukar vi oftast behöva 

kompletteringar om?

• Den individuella 

studieplanen

• Yrkesintroduktionsprogram: 

framgå om syftet med 

utbildningen är att fortsätta 

på ett nationellt program 

eller om studieplanen gör 

personen anställningsbar

• Läser yrkesintroduktion 

enligt studieplanen men 

aktuella kurser antyder 

nationellt program

• Om kurser är på 

grundskole- eller 

gymnasienivå (Komvux / 

folkhögskola)

• Säkerställa att studenten 

påbörjat studierna



Studier på grundläggande nivå

• Studier på Komvux eller 

folkhögskola ska vara heltid på 

gymnasienivå, enstaka kurser 

på grundläggande nivå 

accepteras generellt sett (t.ex. 

SFI, SAS). 

• Det är en individuell 

bedömning men andelen av 

studierna som är på 

grundläggande nivå bör inte 

vara mer än 20-25 %. 



Förändringar i studieplanen

• Studieplaner får ändras. För yrkespaketen är möjligheterna dock 

mindre till ändringar. Studieplanen måste följas mer strikt där.* 

• Man får byta utbildning under sin tillståndstid så länge man inte 

fått ett uppehållstillstånd på ett yrkespaket. 

• Har man ett uppehållstillstånd på 16 f (den s.k. nya 

gymnasielagen) kan man byta utbildning hur man vill under de 

13 månaderna. Studierna man vill få förlängt på måste dock ha 

påbörjats innan dessa 13 månader löpt ut. 

* I och med corona har möjligheterna för ändrade studieplaner ökat kraftigt för 

de som studerar på yrkespaket. Om kurser ändrats, flyttats eller ställs in på 

grund av corona är det giltiga skäl till förändring av studieplan. Byte av 

inriktning är dock fortsatt inte möjligt på ett yrkespaket  



Mer tid för att avsluta studierna

• Om eleven aktivt deltagit i utbildningen, utan att kunna slutföra 

studier, finns möjlighet att få tillstånd på ytterligare 13 månader 

om man studerat aktivt. 

• Tillstånd på gymnasielagen går ej att förlänga efter 25 års ålder.

• Är man över 25 år, försvinner kravet på en gymnasieutbildning 

för uppehållstillstånd p.g.a. arbete enligt 17§. 



Vad sker i ”kommande” prövning? –

prövning av aktivt deltagande

• Krav på att redovisa aktivt deltagande 

vid tillstånd på över 13 månader.

• Begäran kommer skickas ut, inget krav 

på att skicka ut påminnelse, 

komplettering begärs dock om 

ofullständigt underlag inkommit. 

• Om Migrationsverket vid den årliga 

kontrollen bedömer att eleven inte 

deltagit aktivt kan uppehållstillståndet 

återkallas. 



Prövning aktivt deltagande

• Sökanden behöver visa att hen;

– studerar aktivt, det innebär i grunden att man ska följa sin 

studieplan och få godkända betyg.

– Studieplan eller planeringsdokument ska lämnas in

– Utdrag ut betygskatalogen eller studieomdöme 

– Vid orienteringskurs eller individuell kurs på Komvux ska intyg 

lämnas in 

– Vid underkända kurser eller om man inte hunnit få betyg kommer 

närvaro kontrolleras (enbart för gymnasieskola)

– Annat som visar att man följer utbildningen enligt sin individuella 

studieplan. 



Etablering på arbetsmarknaden

Den som slutfört studier på nationellt program kan få ett tillstånd för 

etablering på arbetsmarknaden

(16 i § tillfälliga lagen)

Sex månader från det att studierna fullföljts, räknas från

– Den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat 

– Den dag s.k. yrkespaket avslutats i enlighet med individuell studieplan



Fullföljd utbildning

För att eleven ska anses vara klar med utbildningen 

krävs;

• Slutförda studierna enligt studieplan eller 

planeringsdokument.

• Vid yrkespaket, studiebevis. 



Permanent uppehållstillstånd

Flera krav ställs för att få tillstånd på arbete (17 §): 

 Tillsvidareanställning, eller varaktighet om minst 2 år från tidpunkten 

Migrationsverket prövar ansökan

 Följa kollektivavtalets lägsta nivå vad gäller lön och andra ersättningar, 

ca 13 000 kr i månaden är den lägsta nivån godkänd (gäller inte alla 

yrken) då lönen ska täcka ens omkostnader,

 Anställning påbörjad inom tillståndstiden, 

 Anmäld hos Skatteverket,

 Vara försäkrad via arbetet,

 Anställning får inte vara subventionerad. 

Nystartsjobb, lärlingsplatser, lönebidragsjobb, timanställningar, 

projektanställningar uppfyller sällan alla dessa krav. 

Ingen ny lagstiftning till följd av corona. Kraven är de samma. 



Vanliga frågor rörande arbete 

• Ses lärlingsperiod som arbete? – Bara om den uppfyller alla krav 

som ställs för andra arbeten, t.ex. varaktighet om minst två år och 

tillräckligt hög lön. Om lärlingstiden ingår i ens studieplan är det en del 

av ens studier. På yrkespaket kan man i efterhand inte lägga till 

lärlingstid i ens studier. 

• Kan man jobba istället för att studera? – Nej, enligt gymnasielagen 

ska man ha slutförda gymnasiestudier för att därefter skaffa ett jobb. 

Är man under 25 år kan man inte få permanent uppehållstillstånd på 

arbete om man inte har gymnasieutbildning. Man kan dock jobba extra 

under sina studier. 



Många som har TUT som skyddsbehövande för att de kom efter 151124 får i 

deras beslut om förlängning att de får förlängt pga att de sköter sina studier. 

Vad är skillnaden på det kravet om studier och kravet om studier i NGL? 

Skyddsbehövande

• Kom efter 151124

• Beviljas flykting (3 år) eller alternativ 

skyddsstatusförklaring (A 13 månader) 

(AX 2 år)

• Studerar 1 år (från beslutsdatum)

• Flykting (A eller AX): beviljas UAT som 

flykting

• Alternativt A: beviljas status som 

alternativ men UAT pga studier 1,5 år 

(längre) istället för 13 månader

• Alternativ AX: beviljas status som 

alternativ och UAT pga status 2 år 

(längre) istället för 1,5 år

Ej skyddsbehövande

• Kom efter 151124

– Viljeyttring efter 151124

• Beviljas inte skydd

• Beviljas inte UAT pga annan 

anledning

• Har inte rätt till UAT pga studier 

(om inte omfattades av gamla 

GL)



När ska arbetsgivaren skicka in 

blanketten till Skatteverket? 

• En arbetsgivare ska anmäla anställning av utlänning 

senast en månad efter att anställningen påbörjas



Vad betyder fullföljd 

gymnasieutbildning på gymnasienivå?

• Ett gymnasieprogram på gymnasiet är alltid 2500 

poäng för heltidsstudier

• Yrkesprogram, poängen kan variera något

• Introduktionsprogram, poängen kan variera något

• Fullföljd utbildning = du ska genomgå den utbildning 

som du är antagen till samt fått gymnasieintyg (från 

gymnasium) eller motsvarande från Komvux / 

Folkhögskola



Det händer att elever inte klarar 

yrkesutbildningen de går på och att 

ett avbrott behöver göras. Vad 

händer då med eleven vidare?

• Syftet med lagen är att kunna få ett uppehållstillstånd 

för att studera och därefter etablera sig på 

arbetsmarknaden

• Vid avbrott – vad är anledningen? Godtagbar 

anledning (föräldraledig eller dylikt)

• Uppvisa aktivt deltagande var 12:e månad

• Om sökanden inte studerar föreligger inte grund att 

bevilja uppehållstillstånd som huvudregel



Byte från ett teoretiskt program till en 

kortare yrkesutbildning kan innebära 

att studierna avslutas tidigare än 

insänd studieplan anger.

• Syfte med lagstiftningen: studera och därefter 

etablering på arbetsmarknaden

• Om man inte studerar kan man inte uppvisa aktivt 

deltagade  återkallelse av uppehållstillstånd

• Etablera sig på arbetsmarknaden inom sex månader 

från examensdagen



När upphör möjligheten att ansöka 

om PUT enligt NGL med nu gällande 

lagstiftning?
• Aktuell lagstiftning gäller till och med 19 juli 2021

• Påbörja arbetet inom sex månader från 

examensdagen / Påbörja arbetet innan beslut

– Kan inte fatta besluten förrän efter att UAT löpt ut

• Vi vet inte om en ny lagstiftning kommer träda i kraft

• Vi vet inte hur en ny lagstiftning eventuellt kan 

komma att påverka aktuell prövning



Återvändande



”De som har skyddsskäl ska snabbt 
bli en del av samhället och de som 
saknar sådana skäl ska snabbt 
återvända. Målet är att det i första 
hand ska ske självmant och det 
ingår i Migrationsverkets uppdrag 
att motivera de berörda att lämna 
Sverige”

Självmant återvändande



Återvändande

• Överklaga inom 3 veckor

• Inhibition/ ej inhibition

Avslagsbeslut- överklaga



Återetableringsstöd (ÅES)

• Ny praxis: Undantag från kravet att ansöka om ÅES i 

nära anslutning till att beslut vunnit laga kraft

• Endast frivilligt återvändande

• Återetableringsstödet ska betalas ut i samband med 

återvändandet.

• Under 18 år: 15 000 kronor 

• Över 18 år: 30 000 kronor 

• Familj: högst 75 000 kronor per familj



Frågor?



Tack för att ni lyssnade!

Niclas Fältsjö

niclas.faltsjo@migrationsverket.se

010-485 9522

Sally Persson

sally.persson@migrationsverket.se

010-485 3790
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