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Migrationsverkets planer på ändrat rättsligt 
ställningstagande gällande asylsökande som 
inte omfattas av bosättningslagen 
Vänersborgs och Halmstads kommun i gemensam skri 
velse 
Vänersborgs och Halmstads kommuner är mycket oroade för konsekven 
serna av Migrationsverkets aviserade planer på ett nytt rättsligt ställningsta 
gande utifrån senare kammarrättsdomar. I detta fall Kammarrätten i Jönkö 
pings dom den 18 juni 20 I 9 mål nr. 3270-18. 

Vår djupa oro omfattar både det mänskliga perspektivet för de berörda per 
sonerna såväl som de ekonomiska konsekvenserna för våra kommuner. 
Bland de allvarligaste mänskliga konsekvenserna hotar ytterst hemlöshet 
och därmed omöjliggjorda studier för ett par hundra ungdomar i våra kom 
muner. Ekonomiskt hotar konsekvenserna att ytterligare förvärra kommu 
nernas redan hårt ansträngda budgetläge. 

Sammanfattning 
Migrationsverket har informerat SKL om att de eventuellt avser att fatta be 
slut om ett nytt rättsligt ställningstagande gällande de personer med uppe 
hållstillstånd som inte omfattas av lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen, och 
som fortsatt bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Ett nytt rätts 
ligt ställningstagande påverkar i första hand de ungdomar som har beviljats 
ett uppehållstillstånd för studier enligt lagen (2016:752) om tillfälliga be 
gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade 
gym nas i el agen. 

Det nya rättsliga ställningstagandet innebär att ungdomarnas rätt till bistånd 
(dagersättning, särskilt bidrag, logi) enligt lag ( 1994: 137) om mottagande av 
asylsökande 111.tl., LMA, upphör omedelbart när ett uppehållstillstånd bevil 
jas. Myndigheten (Migrationsverket) anser att den nya tolkningen även gäl 
ler de personer som redan har ett uppehållstillstånd och idag bor i anlägg 
ningsboende. 
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Fördjupad beskrivning 
För att beskrivningen inte ska bli övertyngd med detaljer och juridiska hän 
visningar hämtar vi följande beskrivning, i stora delar, från SKL:s skri 
velse, 2019-10-11 Dnr 19/01384. 

Vänersborgs och Halmstads ko1111111111 delar och ställer sig fullt ut bakom 
SKL:s skrivelse. 

Oklart rättsläge - krav på lagändring 
Rättsläget är oklart vad gäller frågan om rätt till bistånd enligt lagen om 
mottagande av asylsökande m.tl., LMA, för personer som får uppehållstill 
stånd på en rättslig grund som innebär att de inte kan anvisas enligt lagen 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, bosättningsla 
gen. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD. Om sådana avgöranden inte meddelas anser SKL att det ankommer på 
myndigheten att uppvakta regeringen med krav på en lagändring. 

I det fall Migrationsverket avser att besluta om ett nytt rättsligt ställningsta 
gande anser SKL att den nya tolkningen endast ska tillämpas avseende de 
personer som beviljas uppehållstillstånd efter att beslut om det nya ställ 
ningstagandet är fattat och inte för de personer som med stöd av Migrations 
verkets tolkning från september 2018 har erbjudits en möjlighet att bo kvar i 
anläggningsboende. 

I det fall Migrationsverket anser att det rättsliga ställningstagandet även ska 
tillämpas avseende de individer med uppehållstillstånd som sedan tidigare 
bor kvar i anläggningsboende anser SKL att tillämpning inte bör ske med 
omedelbar verkan, utan att det måste finnas en tidsfrist på tre månader som 
ger individerna, civilsamhället och kommunerna rimligt rådrum att förbe 
reda sig. 

Utifrån två kammarrättsavgöranden 2018, som överklagades till HFD utan 
att prövningstillstånd meddelades, ändrade Migrationsverket sin tolkning 
från och med september 2018. Detta ställningstagande innebar att en person 
som bor på Migrationsverkets anläggningsboende vid beslut om uppehålls 
tillstånd, och till följd av grunden för uppehållstillståndet inte kan anvisas 
till en kommun enligt bosättningslag, får bo kvar där till dess att han eller 
hon väljer att flytta ut eller till dess att uppehållstillståndet löper ut. Individen 
fortsätter därmed att omfattas av LMA så länge han eller hon bor kvar på an 
läggningsboende. 

Kammarrätterna och HFD 
Utifrån senare avgöranden i kammarrätt avser Migrationsverket att nu ändra 
denna tolkning till den som gällde innan september 2018, dvs. att rätten till 
bistånd för denna grupp ( dagersättning, särskilt bidrag, logi) upphör omedel 
bart när ett uppehållstillstånd beviljas. Myndigheten har signalerat att den 
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nya tolkningen även ska tillämpas gällande de personer som redan har ett 
uppehållstillstånd och idag bor i anläggningsboende 

De senare kammarrättsavgörandena har inte överklagats till HFD. Något 
ställningstagande i frågan om prövningstillstånd har alltså inte gjorts vad av 
ser de kammarrättsavgöranden som nu ligger till grund för Migrationsver 
kets ändrade tolkning. Med hänsyn till att HFD åtminstone tog ställning till 
att prövningstillstånd inte skulle meddelas i de tidigare målen, där Migrat 
ionsverket var part och hade möjlighet att argumentera för sin ståndpunkt, 
har SKL än mer svårt att förstå att Migrationsverket nu finner skäl att ändra 
tolkning. 
Vänersborgs och Halmstads kommun instämmer till fullo i SKL:s förvå 
ning över Migrationsverkets skiil att 1111 ändra sill tolkning. 

Det hade naturligtvis varit önskvärt att HFD hade prövat frågan om hur 8 § 
andra stycket LMA ska tolkas. I avsaknad av sådana avgöranden anser SKL 
att Migrationsverket ska uppvakta regeringen med krav på en lagändring. 

Ett krav som Vänersborgs och Halmstads kommun i rådmule liige med ef 
tertryck ställer sig bakom. 

Konsekvensanalys, information och rådrum 
Migrationsverket ser ändringen som en anpassning till rättspraxis, och att 
den därför börjar gälla omedelbart för alla som omfattas, utan behov av kon 
sekvensutredning eller övergångsbestämmelser. SKL, liksom Vänersborgs 
och Halmstads kommuner vädjar till Migrationsverket att agera mer an 
svarfullt. 
Det blir en för ungdomarna, civilsamhället och kommunerna svår utmaning 
att försöka hitta boende med kort varsel. Enligt muntlig information från 
Migrationsverket kommer individen efter beslut om att bistånd enligt LMA 
har upphört att ha tre dagar på sig att lämna boendet. 

Under alla omständigheter uppmanar SKL Migrationsverket att inte tillämpa 
det nya rättsliga ställningstagandet omedelbart. Individer, civilsamhälle och 
kommuner måste ges en tidsfrist för att kunna förbereda sig. SKL anser att 
det behövs tre månaders rådrum innan beslut utifrån det nya rättsliga ställ 
ningstagandet börjar gälla. Det är av största vikt att Migrationsverket omgå 
ende informerar individer och kommuner om myndigheten avser att fatta 
beslut om ett nytt rättsligt ställningstagande. 

Vänersborgs och Halmstads ko1111111111 vill i sammanhanget med kraft 1111- 
derstryka att en sådan kort tidsfrist som tre dagar fdr våra kommuner iir 
helt omöjlig. Kommunerna ltar inte e11 chans att ställa om sina verksam 
heter utifrån sådana omständigheter och på den tiden. Vi i11stii111111er helt i 
SKL krav på minst tre månaders rådrum. Samtidigt upprepar vi km vet, att 
i brist på avgörmule11Jrå11 HFD i frågan om hur 8 § andra stycket LMA 
ska tolkas, så bör regeringen ändra lagen. 
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Rättsligt ställningstagande kräver konsekvensanalys och över 
gångsbestämmelser 
Rättsavdelningen på Migrationsverket har också muntligt informerat SKL 
om sin bedömning av att de ungdomar som söker förlängt uppehållstillstånd 
för studier och omfattas av LMA inte längre kommer att omfattas av 1 § 
första stycket I § LMA om de vid förlängningsansökan endast åberopar stu 
dier, utan snarare av 1 § första stycket 3 samma lag, dvs. de blir så kallade 
tillståndssökande. Som tillståndssökande kommer de inte att omfattas av un 
dantaget i 8 § andra stycket LMA och mister därmed rätten att fortsatt bo 
kvar i anläggningsboende. Yttermera innebär det att de varken enligt LMA 
eller 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har rätt till bistånd i form av boende på 
grund av bestämmelsen i I § andra stycket LMA. Deras rätt till bistånd in 
nefattar enligt SKL:s bedömning endast dagersättning och eventuellt särskilt 
bidrag, vilket kommunen där de vistas ska lämna enligt 3 a § andra stycket 
LMA. 

SKL anser att även denna typ av bedömning kräver en konsekvensanalys 
och övergångsbestämmelser från myndighetens sida. 

Vänersborgs och Halmstad ko1111111mer i11stä111111er till fullo med SKL. Vi 
invänder kraftfullt mot de1111a och andra ohållbara situationer som skapas 
av det nya rättsliga ställningstagandet. 

Konsekvenser för Vänersborgs kommun 
För Vänersborgs del innebär detta att cirka 65 unga vuxna som har beviljats 
tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) och som idag får vistats på anläggnings 
boendena, mycket snabbt kan komma att bli bostadslösa. Redan inom tre da 
gar efter det att beslut om att bistånd enligt LMA upphör. Ytterligare ett 60- 
tal väntar på beslut och även de kan komma att beröras. Vidare har vi ett 30- 
tal ungdomar som bor en viss tid till i ett boende som vi förhyr på Restad 
Gård och som Röda Korset ombesörjer värdskapet för. 

Totalt är det i ett värsta scenario ett 150-tal ungdomar som kan komma att 
starkt påverka kommunen, ekonomiskt och personellt. Det nya rättsliga 
ställningstagandet innebär nämligen också att ungdomarnas rätt till bistånd 
(dagersättning, särskilt bidrag, logi) enligt LMA, upphör omedelbart när ett 
uppehållstillstånd beviljas. Enligt Migrationsverket kommer den nya tolk 
ningen även gälla de personer som redan har ett uppehållstillstånd och idag 
bor i anläggningsboende. 

Att just Vänersborg drabbas så hårt beror på att Migrationsverket koncentre 
rat sina anläggningar på några få orter i Sverige och Vänersborg har den 
största anläggningen. Även Halmstad är starkt berörda. För de drabbade 
ungdomarna är självklart detta en katastrof. Nästan alla av dem har svårt 
med sina studier, språket och tidspressen och att helt enkelt klara sin studie 
gång. 
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Politiken i Vänersborg har akut diskuterat det uppkomna läget mellan KS 
och SN presidier samt med kommun och ekonomichef. Vänersborgs kom 
mun ser mycket allvarligt på läget, vilket även SKL gör. SKL har tillskrivit 
såväl Migrationsverket samt regeringen genom justitieminister Morgan Jo 
hansson. 

Politiken i Vänersborgs kommun samordnar sig nu med kollegorna i Halm 
stads kommun i en gemensam uppmaning och skrivelse. 

Konsekvenser för Halmstads kommun 
Det allvarliga läget berör även Halmstads kommun, på sätt som stämmer väl 
överens med situationen beskriven för Vänersborg. Halmstad är en av de 
kommuner som har flest antal personer från målgruppen skrivna i kommu 
nen, enligt länsstyrelserna (nr 2019:9). Cirka 50 personer med tillfälligt up 
pehållstillstånd på gymnasielagen bor redan i egna boenden och berörs inte 
av förändringen. Det gör däremot de mellan 60 - 70 personer som bor i Mi 
grationsverkets anläggningsboenden. Dessutom berörs på sikt ytterligare 
som mest 40 personer som nu väntar besked på sina ansökningar. Totalt kan 
med andra ord upp emot 110 personer i Halmstad komma att beröras av ett 
beslut om slopad LMA-ersättning. Relativt kommunens storlek är det ett 
stort antal individer. Givetvis är en starkt bidragande orsak till antalet att vi 
har Migrationsverkets anläggningsboende Spenshult i kommunen. 

Bostadssituationen i Halmstad är mycket besvärlig, det saknas billiga hyres 
lägenheter. De lokaler som tidigare använts för ensamkommande barn är av 
vecklade. Vi befarar en situation med ett stort antal hemlösa unga i vår kom 
mun vilket riskerar påverka deras möjlighet att klara sina studier. En tids 
frist på tre månader, som SKL kräver, är självklart bättre än tre dagar. Men 
vi vill betona att vi utgår från att staten kommer att lösa situationen utan att 
flytt ska behövas. 

Ungdomarna deltar idag i Halmstads kommuns utbildningsverksamhet. 
Denna har, likt många av kommunens övriga verksamheter, en tuff ekono 
misk situation. Trots detta har Halmstads kommun arbetat intensivt med att 
bland annat utforma yrkesinriktade studieplatser för ungdomarna. Skolornas 
personal, civilsamhället med flera kämpar tillsammans med ungdomarna för 
att de ska klara sina studier. Men också för att hantera den osäkerhet och 
pressade situation som ungdomarna befunnit sig i under flera år. Den psy 
kiska ohälsan är påtaglig inom målgruppen. Något som påtalas även av So 
cialstyrelsen och Röda korset. Många gör ett ovärderligt arbete för att stötta 
och vår uppfattning är att de flesta ungdomarna kämpar motiverat. Men osä 
kerheten som vi som kommun ställs inför, liksom civilsamhället och de be 
rörda ungdomarna, skapar inte bra förutsättningar för någon. 

Även i Halmstads kommun har politiken och berörda nämnders chefer dis 
kuterat situationen. Vi ser allvarligt på läget, instämmer i SKLs synpunkter 
och utgår från att staten kommer att ta sitt ansvar för ungdomarna. 
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LMA behöver ses över 
De senaste åren har visat att LMA behöver ses över i grunden, något som 
bl.a. SKL framfört till regeringen i ett flertal sammanhang. 

En översy11 av LMA lir ett öuskemttl som Vänersborgs oclt Halmstads 
kommun delarfullständigt. Vi öuskar lift det med kraft framförs till rege 
ringen. 

Med vänliga och oroliga hiilsningar 

För Vänersborgs kommun 

~Å- 
Benny Augustsson 

KS-ordförande 

För Halmstads kommun 

~- .... --- 
Jonas Bergman 

KS-ordförande 

El la Kardemark 

SN-ordförande 


