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BESLUT 
2017-07-20 
Meddelat i Stockholm 

Mål nr 
UM 12816-16 
 
 

 

Dok.Id 421340     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  08-561 686 55 måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 

www.domstol.se/forvaltningsratt 
 

 
KLAGANDE 
Altrim Beqiri,
  
Ombud: Clarence Crafoord eller Fredrik Bergman  
Centrum för rättvisa 
Box 2215 
103 15 Stockholm 
  
MOTPART 
Migrationsverket 
Förvaltningsprocessenheterna 
Box 507 
169 29 Solna 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Migrationsverkets beslut 2016-10-26 
11-869660 
 
SAKEN 
Uppehålls- och arbetstillstånd  
 
___________________ 
 
MIGRATIONSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Migrationsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Migrationsverket för fortsatt handläggning. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Altrim Beqiri yrkar att Migrationsdomstolen ska ändra det överklagade be-

slutet och bevilja honom uppehålls- och arbetstillstånd. 

 

Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås.   

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Migrationsverket har i det överklagade beslutet avslagit Altrim Beqiris an-

sökan om arbetstillstånd på grund av arbete med hänvisning till att arbetsgi-

varen vid utannonseringen av den anställning som Altrim Beqiris ansökan 

avser inte hade iakttagit det s.k. unionsföreträdet, vilket syftar till att perso-

ner bosatta inom EU/EES och Schweiz ska få kännedom om vakanser på 

den svenska arbetsmarknaden.  

 

Migrationsdomstolen har i beslut denna dag i mål nr 12847-16 och 12851-

16 upphävt Migrationsverkets beslut och återförvisat målen för fortsatt 

handläggning. Omständigheterna i huvudmålet avseende arbetstillstånd, 

12847-16 är desamma som i förevarande mål, dvs. samma typ av anställning 

hos samma arbetsgivare – mjukvaruutvecklare hos arbetsgivaren Softwerk, 

och samma anställningsdatum. Bemanningsföretagens utannonsering för  

arbetsgivarens räkning var densamma vid de båda rekryteringarna.  

 

Migrationsverket anför till stöd för sin inställning i målet att rekryteringsfö-

retagens annonsering för arbetsgivarens räkning inte avsåg den aktuella an-

ställningen.  

 

Migrationsverket angav i yttrande i mål nr 12847-16 att Migrationsverket 

anser att klaganden i efterhand på ett godtagbart sätt kunnat visa att hans 

tjänst varit utannonserad i enlighet med Sveriges åtaganden inom Europe-
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iska unionen och att ärendet, eftersom Migrationsverket inte tagit ställning 

till de erbjudna anställningsvillkoren, bör återförvisas till Migrationsverket 

för förnyad prövning. Migrationsdomstolen fann i det målet inte skäl att 

göra en annan bedömning.  

 

Med hänsyn till att omständigheterna är desamma i förevarande mål finner 

migrationsdomstolen att det överklagade beslutet ska upphävas och målet 

visas åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning.      

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (DV 3110). 

 

 

Karin Königsson 

Rådman  

 

Förvaltningsrättsnotarien Jenny Skaaret har föredragit målet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - MIGRATIONSMÅL 
 

Den som vill överklaga migrationsdomstolens 
dom/beslut ska skriva till Kammarrätten i 
Stockholm, Migrationsöverdomstolen.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten, migrationsdomsto-
len. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom tre veckor från den dag 
domen/beslutet meddelades. Om do-
men/beslutet inte har meddelats vid muntlig 
förhandling och det inte heller vid en sådan 
förhandling har tillkännagetts när do-
men/beslutet kommer att meddelas, ska dock 
överklagande från utlänningen ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då han eller hon 
fick del av domen/beslutet. 

Om sista dagen för överklagande infaller på 
lördag, söndag eller annan allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
räcker det att skrivelsen kommer in nästa var-
dag. 

Dom/beslut om förvar eller uppsikt överkla-
gas på samma sätt. Ett sådant beslut får över-
klagas utan samband med ärendet i övrigt. 
Överklagandet är inte begränsat till viss tid. 

Prövningstillstånd 

För att ett överklagande ska kunna tas upp till 
prövning i kammarrätten fordras att pröv-
ningstillstånd meddelas. Prövningstillstånd 
meddelas om det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att överklagandet prövas el-
ler det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om förvaltningsrätten beslutat om förvar i an-
nat fall än efter överklagande av förvarsfrågan 
krävs inte prövningstillstånd vid överklagandet 
till kammarrätten. 

Om prövningstillstånd inte meddelas i ett mål 
där sådant krävs står förvaltningsrättens 
dom/beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövnings-
tillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens personnummer, postadress, e-
postadress och telefonnummer till bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress 
där klaganden kan nås för delgivning. Om 
dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet 
– och om de fortfarande är aktuella – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, posta-
dress, e-postadress, telefonnummer till ar-
betsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens 
dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten, migrations-
domstolen framgår av domen/beslutet. 
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