
14.1 Konsekvenser av den nya gymnasielagen  

Till följd av den debatt som den svåra situationen för ensamkommande barn och unga 


vållade och det politiska tryck som följde, inte minst tack vare aktiva 


civilsamhällesorganisationer som #vistårinteut och Ung i Sverige, lade den tidigare S-


MP-regeringen fram propositionen om ny möjlighet till uppehållstillstånd, den nya 


gymnasielagen. Lagen ger dem som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn 


senast den 25 november 2015 och väntat på besked i längre än 15 månader samt under 


tiden hunnit fylla 18 år eller skrivits upp i ålder möjlighet att få uppehållstillstånd för att 


studera. 


Lagen innebär en lättnad och en ny möjlighet för många ensamkommande att stanna 


i Sverige, men den exkluderar en stor grupp genom godtyckliga ålders-, datum- och 


tidsgränser. Den kräver också att man klarar av studierna under svåra förhållanden och 


hård press. Vänsterpartiet kritiserade också regeringen för att den inte gjorde något för 


att säkerställa att ensamkommande unga inte skulle utvisas i väntan på att lagen 


beslutaes och trädde i kraft eller för att underlätta de ensamkommandes utsatta situation 


under väntan. Lagen mötte omfattande kritik när den presenterades, även från oss som 


ville se en lösning på de ensamkommandes svåra situation. Den är också symptomatisk 


för regeringens agerande inom migrationsområdet där lag efter lag lagts fram utifrån 


dåliga politiska överenskommelser, utan att föregås av utredningar och ordentlig 


beredning och ofta i signalpolitiska syften. 


När lagen under sommaren 2018 underkändes av Migrationsdomstolen och 


Migrationsverket som följd av det valde att pausa alla bifallsbeslut innebar det 


ytterligare ett bakslag för den hårt prövade gruppen och en förlängd osäker väntan. 


Migrationsöverdomstolens utslag den 25 september som sade att lagen kan tillämpas 


innebar därför återigen en stor lättnad för gruppen. Vänsterpartiets syn på gymnasielagen


utvecklas i motionen med anledning av prop. 2017/18:252 Extra 


ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (2017/18:4174). 


I väntan på att få sina ärenden prövade enligt gymnasielagen lever många 


ensamkommande unga fortsatt under svåra förhållanden. Väntan och osäkerheten är 


plågsam i sig. Till följd av ändringarna i LMA (lagen om mottagande av asylsökande) 




som säger att den som fått avslag på sin asylansökan inte längre har rätt till bistånd eller 


boende, undantaget barn eller vuxna i barnfamiljer, har många ensamkommande unga 


blivit av med rätten till boende och inkomst. De som fått avslag på sin asylansökan och 


nu söker uppehållstillstånd enligt gymnasielagen betraktas som tillståndssökande, inte 


asylsökande, och omfattas därför inte av LMA. Vänsterpartiet har kritiserat ändringarna 


av LMA sedan de presenterades. Vänsterpartiet menar vidare att kommunerna måste ta 


ansvar för de ensamkommandes situation och att de ska få statligt stöd för detta. 


De ensamkommande ungdomar som har fått uppehållstillstånd och nu försöker 


etablera sig i Sverige lever fortsatt under mycket svåra förhållanden. Kommunerna 


saknar i många fall tillräckliga resurser för att kunna tillgodose gruppens behov och 


tvingas till prioriteringar mot andra viktiga ansvarsområden. SKL har tillsammans med 


flera kommuner kartlagt behoven och gör bedömningen att schablonersättning för 


ensamkommande i åldrarna 18–20 år bör höjas. Vänsterpartiet menar att 


ersättningssystemet behöver ses över. 


Regeringen bör se över utformningen av schablonersättningen för ensamkommande 


i åldrarna 18–20 år till kommunerna. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge 


regeringen till känna. 


