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Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Genom-
förande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)  

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) lämnar följande synpunkter.  

Generell synpunkt 

Myndigheten ser positivt på att yrkeshögskolans utbildningar kommer att omfattas av 
student- och forskardirektivet.  Det bör dock uppmärksammas att yrkesutbildningar som 
omfattas av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa 
andra utbildningar, i likhet med yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskolor som erbjuder 
yrkesutbildning på eftergymnasial nivå, även bör definieras som högre utbildning i 
enlighet med art. 3.13 student- och forskardirektivet. 

9.1 Villkor för uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 

Av promemorian framgår att det ankommer på Migrationsverket att avgöra vilka 
utbildningar som berättigar till uppehållstillstånd och att det får förutsättas att 
läroanstalten vid sin prövning av om utlänningen är behörig och därmed kan antas till 
utbildning i Sverige också har gjort bedömningen att utlänningen har tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna följa ett studieprogram här.  

I 3 kap. förordning (2009:130) om yrkeshögskolan finns regler kring tillträde till 
utbildningen. Ansvaret för antagning av studerande till yrkeshögskoleutbildning är 
utbildningsanordnarens och ett av behörighetskraven är personen ska ha de kunskaper i 
svenska som behövs. Då det är Migrationsverket som avgör vilka utbildningar som ska 
berättiga till uppehållstillstånd är det viktigt att det inte finns tveksamheter huruvida en 
utbildning inom ramen för yrkeshögskolan berättigar till ett uppehållstillstånd eftersom ett 
uteblivit tillstånd för en studerande medför konsekvenser för utbildningsanordnare i form 
av tomma studieplatser.  

13.1 Uppehållstillstånd efter slutförd forskning eller efter slutförda studier 

Förutsättningar för tillstånd 
I förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) 5 b kap. 9 § framgår bl.a. att en 
utlänning som har ett uppehållstillstånd enligt 4 § och som uppfyller förutsättningarna i    
1 § ska beviljas ett uppehållstillstånd för en tid av nio månader efter en slutförd 
högskoleutbildning under vissa förutsättningar.  
 
Av förslaget i promemorian framgår att möjligheten som ges i direktivet (artikel 25.2) att 
fastställa en lägsta studienivå som den studerande ska ha uppnått för att beviljas ett 
uppehållstillstånd för att söka arbete bör utnyttjas. Det innebär att de studerande som 
genomfört en utbildning inom ramen för yrkeshögskolan inte kommer att ha möjligheten 
att få ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige.  
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Myndighetens uppdrag är att verka för att arbetslivets behov av kompetens på den 
svenska arbetsmarknaden tillgodoses genom olika utbildningar. Det sker genom att 
myndigheten beslutar om vilka utbildningar som ska få bedrivas bl.a. utifrån 
arbetsmarknadens behov. Att yrkeshögskolans utbildningar omfattas av student- och 
forskardirektivet, vilket är en utvidgning mot tidigare gällande studentdirektiv, är positivt. 
Eftersom det finns en direkt koppling mellan utbildningsformen och bristen på kompetens 
på den svenska arbetsmarknaden är det av stor vikt att även den här gruppen 
studerande, efter avslutad utbildning, får möjlighet söka arbete.   

 
 

Beslut om detta remissvar/yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av 
Annica Hansson. I den slutliga handläggningen har även chefsjurist Carina Larsson 
deltagit. 
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Generaldirektör Annica Hansson 
 Jurist 


