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Migrationsverket 

Rättsavdelningen 

Yttrande över förslag till Migrationsverkets 

föreskrifter om vad som avses med att aktivt 

delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige  

Migrationsverkets diarienummer Ku2018/02102/DISK diarienummer 1.4.3-

2019-16870 

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 

förslag till föreskrifter. 

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har 

betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar 

Folkbildningsrådet följande yttrande. 

Sammanfattning 

• Folkbildningsrådet är kritiskt till att Migrationsverket inte har gett 

Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig över en konsekvensutredning 

angående de föreslagna föreskrifterna.  

• Folkbildningsrådet föreslår vissa omformuleringar av 9 och 10 §§ de 

föreslagna föreskrifterna. 

Folkbildningsrådet Folkbildningsrådets ställningstaganden 

Avsaknad av konsekvensutredning 

Av 4 § förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige följer att Migrationsverket får meddela nu 
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aktuella föreskrifter efter att ha gett Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig. 

Ett samrådsmöte mellan Migrationsverket och Folkbildningsrådet har skett 

den 18 september 2018. Folkbildningsrådet ser positivt på att 

Migrationsverket har beaktat vad Folkbildningsrådet framförde vid det 

mötet. 

Folkbildningsrådet är däremot kritiskt till att Migrationsverket inte har 

upprättat en konsekvensutredning och gett Folkbildningsrådet tillfälle att 

yttra sig över denna, i enlighet med vad som anges i förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning om att en myndighet 

innan den beslutar föreskrifter ska utreda föreskrifternas konsekvenser och 

dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Bland annat 

organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat 

betydande sätt berörs ska få tillfälle att yttra sig i frågan och om 

konsekvensutredningen. Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att 

genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter 

ändå, men då ska en sådan bedömning dokumenteras.  

Det är angeläget att de föreslagna föreskrifterna inte medför olika 

konsekvenser för den enskilde beroende på inom vilken utbildningsform hon 

eller han studerar. 

9 § Dokumentation till stöd för studier på folkhögskola 

Folkbildningsrådet tillstyrker den föreslagna bestämmelsen men anser att 

mening två ska ges följande lydelse. 

Utlänningen ska även, för det fall det finns ett sådant upprättat, lämna in ett 

intyg om särskild behörighet. 

10 § Utgångspunkter vid bedömning av aktivt deltagande i studier på 

folkhögskola  

Folkbildningsrådet tillstyrker den föreslagna bestämmelsen men anser att 

tredje stycket ska ges följande lydelse:  

För att utlänningen ska anses aktivt delta i utbildningen på folkhögskola krävs 

som huvudregel även att hon eller han årligen kan lämna in ett studieomdöme 

eller ett intyg om särskild behörighet, när ett sådant intyg ska ha upprättats. 

För det fall att sådan dokumentation saknas ska utlänningen i vart fall kunna 

uppvisa någon annan typ av dokumentation till stöd för utlänningens 
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studieaktivitet. En bedömning ska göras i varje enskilt fall, utifrån de 

omständigheter som framkommit vid kontrollen. 

 

För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 


