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INSTÄLLNING M.M. 

1 !Staten motsätter sig Ali Omumis talan. 

2 !Staten godtar yrkade belopp och ränta som skäliga i och för sig. 

3 !Staten begär ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som 
kommer att preciseras senare. 

BAKGRUND 

4 Staten ifrågasätter inte Ali Omumis beskrivning av de faktiska 
omständigheterna i avsnitt 3 i stämningsansökan. Staten vill däremot 
göra några tillägg och förtydliganden till bakgrunden. 

Av bland annat Migrationsverkets beslut från den 4 december 2017 
(aktbilaga 4) framgår att Ali Omumi arbetade hos företaget Itineon AB i 
Stockholm (Itineon) under perioden den 3 augusti 2015 till 9 december 
2017. När Ali Omumi ansökte om nytt uppehålls- och arbetstillstånd för 
att i stället börja arbeta hos Vestas Northern Europé AB (Vestas) kom 
det fram att han under hela sin anställningsperiod hos Itineon, det vill 
säga under ungefär ett år och fyra månader, saknat sjukförsäkring och 
tjänstepensionsförsäkring. Därtill omfattades han av en trygghets- och 
livförsäkring först från den 24 augusti 2015. 

6 !Bristerna i Ali Omumis försäkringsskydd ledde till att Migrationsverket 
den 13 oktober 2016 upplyste Ali Omumi om att det av de handlingar 
som han gett in tillsammans med den nya ansökan för arbetet hos Vestas 
framgick att han inte har omfattats av samtliga försäkringar under den 
tidigare tillståndstiden (bilaga 1). 

7 !Bristerna avhjälptes inte heller av arbetsgivaren under pågående 
anställning (aktbilaga 5, s. 3). 
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8 !Alla företag ska ha ett fullgott försäkringsskydd i form av sjuk-, 
trygghets-, liv- och tjänstepensionsförsäkring. Detta gäller inte enbart 
företag som saknar kollektivavtal (jfr aktbilaga 1, p. 3.3.2). 

GRUNDER FÖR STATENS INSTÄLLNING 

9 !Det har varken genom Förvaltningsrätten i Malmö, migrations-
domstolens dom den 25 april 2018 eller genom Migrationsverkets beslut 
den 30 oktober 2018 förekommit något sådant fel eller någon sådan 
försummelse som grundar skadeståndsskyldighet för staten enligt 3 kap. 
2 § skadeståndslagen. 

UTVECKLING AV GRUNDERNA FÖR STATENS 
INSTÄLLNING 

Statens skadeståndsansvar 

10 Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta bland annat ren 
förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för. Staten 
bär däremot inte något strikt skadeståndsansvar för ofullkomligheter i 
den statliga verksamheten. Liksom övriga regler i skadeståndslagen 
innebär 3 kap. 2 § ett ansvar för styrkt vållande. Bedömningen av om en 
myndighet har varit oaktsam ska vara objektiv. 

11 I ett skadeståndsmål är det inte fråga om att överpröva eller ompröva en 
domstols eller annan myndighets bedömningar i sak, utan det som ska 
prövas är endast om det har begåtts något skadeståndsgrundande fel. 

12 Förutsättningarna för statens skadeståndsansvar har utvecklats i ett antal 
avgöranden från Högsta domstolen. Exempelvis har Högsta domstolen i 
NJA 1994 s. 194 bedömt att det inte förelåg ett skadeståndsansvar trots 
att hovrätten i en dom avvikit från ett prejudikat från Högsta domstolen. 

13 Högsta domstolen har vidare i NJA 2013 s. 842 prövat en fråga om fel 
och försummelse inom ramen för rättstillämpningen hos en 
förvaltningsmyndighet och en domstol. Av avgörandet framgår att 
culpabedömningen ska göras utifrån en helhetsbedömning. Vid en sådan 
måste vägas in tydligheten hos den rättsregel som tillämpats, det vill 
säga hur tydligt innehållet i gällande rätt är och hur höga krav på omsorg 
som kan ställas på den myndighet som fattat beslutet. I denna del gäller 
enligt Högsta domstolens praxis att man kan ställa högre krav på en 
domstol, och i motsvarande mån lägre krav på en förvaltnings-
myndighet. Om en beslutsfattare gjort noggranna överväganden, en 
rimligt adekvat analys och tolkning av vad som är gällande rätt är det 
inte fråga om en felaktig rättstillämpning även om slutsatsen visar sig 
avvika från gällande rätt. 

14 Högsta domstolens praxis ger inte stöd för slutsatsen att det i varje 
enskilt fall där en överinstans gör en annan bedömning ska presurneras 
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att underinstansens rättstillämpning var skadeståndsgrundande. Det är 
vidare inte på det sättet att varje avvikelse från vad som slutligt fastställs 
som "riktig" rättstillämpning är "oriktig" i betydelsen att den är culpös, 
och därmed skadeståndsgrundande. För att en avvikelse från "rätt" 
rättstillämpning ska klassificeras som culpös uppställs ett krav på att det 
objektivt ska handla om en uppenbart oriktig rättstillämpning 
(Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, 2017, s. 792). 

15 Begreppet rättstillämpning omfattar såväl materiella rättsnormer som 
processuella regler. Vid en tillämpning av konkreta förfarande-
bestämmelser kan det ställas högre krav på strikt efterlevnad än vid 
motsvarande tillämpning av abstrakta materiella regler. Det är av stor 
betydelse vad för slags regler, norm eller princip som har åsidosatts och 
vad dess normskydd omfattar och vilka risker en felaktig tillämpning är 
förenad med. Det har också betydelse om den rättsliga bedömningen 
avser ett område med klara regler och därmed lätt konstaterbart rättsläge 
eller ett område där rättsläget är oklart eller där frågorna är vanskliga 
eller kräver mer eller mindre omfattande skönsmässiga avvägningar. 

16 Vad gäller frågan om vilken nivå som kan krävas vid myndighets-
utövning är därför beslutssituationen av betydelse. Utrymmet för att 
bedöma en rättstillämpning som skadeståndsgrundande är betydligt 
större vid avvikelser från klara förfaranderegler som är enkla att tillämpa 
än vid svårare materiella bedömningar som kräver skönsmässiga 
avvägningar och där rättsläget är oklart (Andersson, Ansvarsproblem i 
skadeståndsrätten, 2013, s. 486 f.). 

17 Det kan sägas att det i princip endast är vid uppenbara felbedömningar 
som det finns utrymme att utkräva ett skadeståndsrättsligt ansvar. En 
annan ordning skulle i princip innebära att varje avgörande som ändras 
efter överprövning i högre instans skulle leda till skadeståndsskyldighet 
för det allmänna. I praktiken skulle detta innebära ett strikt ansvar vilket 
skadeståndslagen inte bygger på (prop. 1972:5 s. 518 och SOU 1993:55 
s. 152 f). 

18 Sammanfattningsvis är det inte tillräckligt för skadeståndsansvar att en 
domstol eller en annan myndighet har gjort en bedömning av en rätts-
eller bevisfråga som kan ifrågasättas eller kan kritiseras för sitt 
ställningstagande i en fråga där det har funnits utrymme för olika 
bedömningar. I regel är det endast rena förbiseenden av en bestämmelse 
eller uppenbart oriktiga bedömningar som kan anses utgöra fel eller 
försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. 

Bestämmelserna om arbetskraftsinvandring 

19 Ali Omumi har i avsnitt 4.1, 4.2 och 4.4 i stämningsansökan gett en 
bakgrundsbeskrivning av reglerna kring arbetstillstånd och en 
redogörelse för viss praxis. Även om staten i stora drag inte ifrågasätter 
denna beskrivning ser staten ett behov av att ge en egen bakgrund. 
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20 Bestämmelserna om arbetskraftsinvandring har inte som primärt syfte 
att möjliggöra för tredjelandsmedborgare att bosätta sig i Sverige. Syftet 
med reglerna är i stället att svenska arbetsgivare vid brist på efterfrågad 
arbetskraft ska kunna täcka detta behov med arbetskraft från tredjeland. 
Det är mot den bakgrunden som den så kallade myndighetsbaserade 
arbetsmarknadsprövningen upphörde att gälla i och med de förändringar 
i lagstiftningen som genomfördes år 2008. I stället infördes ett system 
där arbetsgivarens bedömning av rekryteringsbehovet från tredjeland är 
utgångspunkten. Av förarbetena framgår att regeringen ansåg att 
reglerna om arbetskraftsinvandring på ett mer effektivt och flexibelt sätt 
skulle underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland vilket 
skulle leda till att möjligheterna för arbetsgivare att rekrytera personer 
med rätt kompetens förbättras. Arbetsgivare får därmed ökade 
möjligheter att expandera och i förlängningen skapas fler jobb. 
Regeringen ansåg vidare att det är arbetsgivarens bedömning av om det 
finns ett behov av att rekrytera från tredjeland som ska vara 
utgångspunkten vid handläggningen av ärenden om uppehålls- och 
arbetstillstånd (prop. 2007/08:147 s. 1, 25 ff och 53). 

21 Av 6 kap. 2 § utlänningslagen, som inte har ändrats sedan 2008, följer 
att arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning 
om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig 
och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är 
sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis 
inom yrket eller branschen. 

22 I förarbetena till bestämmelsen angavs att systemet inte får underlätta för 
oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft genom att erbjuda anställnings-
villkor som är sämre än dem som gäller för arbetstagare som redan är 
bosatta i Sverige. Det angavs vidare att Migrationsverket för att 
upprätthålla legitimiteten för systemet bör vara uppmärksam på att det 
erbjudna anställningsavtalet inte är ett skenavtal (prop. 2007/08:147 
s. 27 och 37). 

23 Bestämmelsen i 6 kap. 2 § utlänningslagen är fakultativ, det vill säga det 
finns inte någon ovillkorlig rätt till arbetstillstånd i Sverige. Möjligheten 
till uppehållstillstånd på grund av arbete för tredjelandsmedborgare 
följer inte av någon internationell överenskommelse, och det är till 
exempel inte en civil rättighet enligt Europakonventionen. 

24 Före reformen 2008 var det inte möjligt att återkalla ett arbetstillstånd 
efter att personen rest in i Sverige, även om hen skulle förlora sitt arbete 
under tillståndstiden (prop. 2007/08:147 s. 20 och 32). I 7 kap. 3 § 
utlänningslagen föreskrivs därför bland annat att uppehållstillstånd får 
återkallas för en utlänning som rest in i landet, om utlänningen har 
beviljats arbetstillstånd och anställningen därefter upphört, om inte 
utlänningen inom tre månader har fått en ny anställning som omfattas av 
arbetstillståndet eller inom samma tid ansökt om arbetstillstånd med 
anledning av en ny anställning och ansökan därefter beviljas. 
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25 I augusti 2014 infördes en ny bestämmelse, 7 kap. 7 e § utlänningslagen. 
Av denna följer att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en 
utlänning som har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket 
utlänningslagen ska återkallas om förutsättningarna för arbetstillståndet 
av något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är 
uppfyllda, eller utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets 
första giltighetsdag påbörjat arbetet. 

26 Regeringen ansåg att det inte bör komma ifråga att ett uppehållstillstånd 
som beviljats för arbete tillåts fortsätta gälla trots kännedom om till 
exempel att utlänningen arbetar under anställningsvillkor som inte är i 
nivå med kollektivavtal eller branschpraxis. Vid en avvägning mellan 
vikten att värna det svenska systemet för arbetskraftsinvandring och de 
konsekvenser som en återkallelse kan få i det enskilda fallet ansåg 
regeringen att det inte bör finnas utrymme för en mer diskretionär 
prövning av om uppehållstillstånd ska återkallas när förutsättningarna 
för arbetstillstånd inte längre är uppfyllda. Utgångspunkten bör vara att 
återkallelse ska ske (prop. 2013/14:227 s. 18). Riksdagens 
socialförsäkringsutskott tillstyrkte regeringens förslag och angav särskilt 
att det var rimligt att arbetstillståndet inte längre ska gälla om 
förutsättningarna för tillståndet av något annat skäl än att anställningen 
har upphört inte längre är uppfyllda (Socialförsäkringsutskottets 
betänkande 2013/14:SfU19, s. 10). 

27 Inför lagändringen påtalade Migrationsverket att återkallelse kan komma 
att aktualiseras i ett stort antal fall på grund av bristande försäkrings-
skydd. Regeringen ansåg vad gäller detta att även om det är beklagligt 
att en ansökan om uppehållstillstånd måste avslås eller att ett tillstånd 
måste återkallas på grund av att det inte finns försäkringar att tillgå på 
marknaden bör det dock inte förekomma att uppehållstillstånd för arbete 
och arbetstillstånd beviljas eller tillåts fortsätta, trots att utlänningen 
saknar godtagbart försäkringsskydd (prop. 2013/14:227 s. 20). 

28 Det första vägledande avgörandet från Migrationsöverdomstolen 
avseende förutsättningarna för förlängning av arbetstillstånd kom år 
2015 och avsåg en förlängning av tidsbegränsat tillstånd hos samma 
arbetsgivare (MIG 2015:11). Migrationsöverdomstolen angav bland 
annat följande. 

Enligt bestämmelsen i 6 kap. 2 § utlänningslagen får arbetstillstånd ges 
till en utlänning som uppfyller förutsättningarna. Bestämmelsen är 
fakultativ vilket innebär att det inte fmns någon ovillkorlig rätt för en 
utländsk medborgare att få ett arbetstillstånd. En bedömning måste göras 
i varje enskilt fall om en ansökan ska beviljas. Migrationsverket har av 
lagstiftaren getts uppgiften att vid prövningen motverka förekomsten av 
oseriösa arbetsgivare och skenavtal. 

Om förutsättningarna för det tidsbegränsade arbetstillståndet av något 
annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda gäller 
enligt den obligatoriska regeln i 7 kap. 7 e § utlänningslagen att 
tillståndet ska återkallas. Konsekvensen av att lagstiftaren har bestämt att 
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återkallelse ska vara obligatorisk, är att det inte ska göras en bedömning 
av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Den strikta tillämpning som lagstiftaren ger uttryck för när det gäller om 
ett tillstånd ska återkallas innebär, enligt Migrationsöverdomstolens 
bedömning, att ett motsvarande förhållningssätt bör gälla vid prövningen 
av om ett tillstånd ska förlängas. En förlängningsansökan bör därför inte 
beviljas om det framkommer att förutsättningarna för arbetstillståndet 
inte varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. En annan 
ordning skulle kunna leda till att legitimiteten för bestämmelserna 
minskade, framför allt mot bakgrund av att det oftast är först vid en 
ansökan om förlängning som det kan kontrolleras om förutsättningarna 
varit uppfyllda. 

29 Migrationsöverdomstolen gjorde motsvarande uttalanden i 
MEG 2015:20, som avsåg en ansökan om permanent uppehållstillstånd 
på grund av arbete. Klaganden i målet åberopade en ny anställning, och 
de brister som förelåg var hänförliga till en tidigare anställning hos en 
annan arbetsgivare. 

30 Därefter har Migrationsöverdomstolen i de så kallade Luciadomarna 
(MIG 2017:24 och MIG 2017:25) uttalat vilken prövning som ska göras 
i varje enskilt fall vid en ansökan om förlängt uppehållstillstånd på 
grund av arbete för att kunna bedöma att villkoren inte är sämre än vad 
som följer av kollektivavtal och branschpraxis. Enligt Migrationsöver-
domstolen ska en helhetsbedömning av anställningsvillkoren göras för 
att bedöma om arbetsvillkoren under den tidigare tillståndsperioden varit 
uppfyllda. 

31 Att en helhetsbedömning ska göras enligt Luciadomarna innebär inte att 
Migrationsöverdomstolen har frångått uttalandena i MIG 2015:11 och 
MIG 2015:20. I senare avgöranden avseende uppehållstillstånd på grund 
av arbete har Migrationsöverdomstolen hänvisat till de uttalanden som 
gjordes 2015 (se utöver Luciadomarna bl.a. MIG 2017:18, MIG 2018:12 
och MIG 2019:16). En annan sak är att Migrationsöverdomstolen senare 
slagit fast att eftersom semesterlagen gäller för alla slags arbetstagare 
innebär omständigheten att någon eventuellt inte fått rätt semester-
förmåner inte att denne erbjudits anställningsvillkor som var sämre än 
de som gäller för arbetstagare som redan är bosatta i Sverige 
(MIG 2019:15). 

32 I december 2017 trädde ett tredje stycke i 7 kap. 7 e § utlänningslagen i 
kraft av vilket det följer att trots vad som anges i första stycket behöver 
ett tillstånd inte återkallas om arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att 
Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd. Bestämmelsen är fakultativ 
och Migrationsverket ska i varje enskilt fall göra en bedömning av om 
förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen verkligen är uppfyllda 
(prop. 2016/17:212 s. 10). 

33 Av förarbetena till 7 kap. 7 e § tredje stycket utlänningslagen framgår 
också att konsekvensen av att lagstiftaren bestämt att återkallelse ska 
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vara obligatorisk är att det inte ska göras en bedömning av omständig-
heterna i det enskilda fallet. Trots att regeringen ansåg att huvudregeln 
fortfarande ska vara att tillstånd ska återkallas när villkoren inte är 
uppfyllda, kan det förekomma situationer när en återkallelse framstår 
som en väl långtgående konsekvens för såväl arbetsgivaren som 
arbetstagaren. För att bestämmelsens tredje stycke ska kunna tillämpas 
krävs dock att arbetsgivaren agerar innan Migrationsverket vidtagit 
någon åtgärd (prop. 2016/17:212 s. 6 f och 9). 

34 Frågan om det ska finnas andra möjligheter att underlåta att återkalla ett 
tillstånd har därefter fortsatt att utredas. I Ds 2017:64 har det lämnats 
förslag om en möjlighet att avstå från återkallelse i ringa fall. Förslaget 
har dock inte lett till någon ny lagstiftning. Lagstiftningen kommer att 
fortsätta utredas (se t.ex. Kommittédirektiv Dir. 2020:8). Staten 
ifrågasätter således inte att reglerna som sådana varit ifrågasatta och 
väckt debatt (jfr aktbilaga 1, p. 4.3.3). 

Frågan om ny ansökan eller förlängningsansökan 

35 Frågan om en ansökan om arbetstillstånd ska anses som en ny ansökan 
eller en förlängningsansökan, och vad det i så fall innebär, är mer 
komplicerad än Ali Omumis beskrivning av en så kallad karantänsregel. 

36 En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om 
och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet (5 kap. 18 § första 
stycket utlänningslagen). Från denna huvudregel finns en rad undantag, 
till exempel för en utlänning som ansöker om förlängt uppehållstillstånd 
för arbete (5 kap. 18 § andra stycket 7 utlänningslagen). 

37 Ett tidsbegränsat arbetstillstånd far inte ges för längre tid än två år, och 
den sammanlagda tillståndstiden får inte vara längre än fyra år (se 6 kap. 
2 a § utlänningslagen, därefter kan permanent uppehållstillstånd 
meddelas enligt 5 kap. 5 §). Ovan nämnda huvudregel innebär att även 
den som är tillsvidareanställd, och hela tiden uppfyllt kraven i 6 kap. 2 § 
utlänningslagen, skulle behöva lämna Sverige efter två år i väntan på att 
en förlängning av tillståndet beviljas. En förlängning av tillståndet får 
dock enligt undantaget beviljas även efter inresan, vilket innebär att 
utlänningen kan stanna i Sverige och som regel fortsätta arbeta under 
tiden Migrationsverket handlägger ansökan. Det är främst i detta 
sammanhang förarbetsuttalandet, att en ansökan om förlängt tillstånd 
bör göras under den tid då arbetstillståndet är giltigt, ska ses 
(prop. 2007/08:147 s. 29). Att en ansökan bedöms vara en 
förlängningsansökan är i detta fall till fördel för utlänningen. 

38 Det finns varken i utlänningslagen eller i utlänningsförordningen någon 
föreskriven tid inom vilken en utlänning ska ha ansökt om förlängning 
av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. Inte heller finns 
någon bortre tidsgräns inom vilken en ansökan som görs efter det att det 
tidigare tillståndet löpt ut ska lämnas in, för att ansökan ska avse en 
förlängning. 
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39 När det endast är frågan om en kortare tidsperiod utan föreskrivet 
tillstånd, till exempel när utlänningen dröjer någon vecka med att ge in 
ansökan efter det att det gällande tillståndet löpt ut, bör en sådan kortare 
period enligt Migrationsverket som regel helt sakna betydelse för 
bedömningen både av om tillstånd ska ges och när så är aktuellt om det 
finns skäl som innebär att ansökan kan beviljas efter inresa (se 
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 38/2019, s. 7, som 
ersatt det tidigare ställningstagandet SR 53/2016, där motsvarande 
lydelse fmns, bilaga 2-3). 

40 Vad vidare gäller frågan om ny ansökan eller förlängningsansökan har 
Migrationsöverdomstolen i MIG 2019:16, som meddelades efter de 
avgöranden som är aktuella i målet, bedömt att en ansökan från 
hemlandet ska behandlas som en ny ansökan. I målet var det emellertid 
fråga om en utlänning som först beviljats men aldrig nyttjat ett 
arbetstillstånd och inte heller rest in i Sverige. Han hade senare beviljats 
arbetstillstånd under tre år och det aktuella målet gällde om 
förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd alternativt särskilda 
skäl för ytterligare en förlängning förelåg (se punkt 37 ovan). 
Migrationsöverdomstolen uttalade att den tidigare ansökan från 
hemlandet under dessa omständigheter fick anses gälla ett nytt och inte 
ett förlängt arbetstillstånd. 

41 Avsaknaden av en klar och tydlig regel kommer tydligt fram i flera av 
de avgöranden som getts in i aktbilaga 15. Migrationsdomstolarna har i 
flera avgöranden poängterat att det inte finns någon vägledande praxis 
vad gäller frågan om en ansökan är en ny ansökan eller en förlängnings-
ansökan (se bl.a. mål nr UM 4372-16, UM 7955-16 och UM 11585-18). 
Vidare framgår det av ett flertal avgöranden att migrationsdomstolen i 
sin bedömning exempelvis har beaktat om det varit fråga om samma 
arbetsgivare och samma tjänst, om tjänsten utannonserats på nytt, 
tidsperioden från det att ett avslagsbeslut meddelades till att sökanden 
ansökt på nytt och hur lång tid som gått från det att sökanden lämnat 
Sverige innan ansökan gjordes på nytt (se bl.a. mål nr UM 4372-16, 
UM 4940-16, UM 12075-17 och UM 1016-18). Det är således en 
bedömningsfråga om en ansökan ska behandlas som en ny ansökan eller 
en förlängningsansökan. Migrationsdomstolarna har inte upphävt 
Migrationsverkets beslut för att myndigheten har förbisett någon 
lagregel eller dylikt utan för att domstolen har gjort en annan 
bedömning. 

42 I flera av fallen i aktbilaga 15 hänvisar migrationsdomstolen till 
MIG 2013:13. I avgörandet bekräftade Migrationsöverdomstolen ett 
Rättsligt ställningstagande (RCI 10/2012) av Migrationsverket enligt 
vilket tvåveckorsfristen i 5 kap. 15 a § utlänningslagen endast är 
tillämplig vid den första ansökan enligt bestämmelsen. Migrationsöver-
domstolens uttalanden i denna del avser den lagstadgade fristen i 5 kap. 
15 a § och ger ingen direkt vägledning för hur en ansökan enligt 6 kap. 
2 § ska behandlas. 
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43 Det kan gällande flertalet av dessa avgöranden även konstateras att 
Migrationsverket har överklagat domarna. Av Migrationsverkets 
överklaganden framgår bland annat att frågan om när en ansökan om 
uppehållstillstånd är att bedöma som en förlängningsansökan och när 
den bör bedömas som en ny ansökan inte är besvarad i vare sig praxis 
eller förarbeten och att Migrationsverket därför ansett att det är av stor 
vikt att frågan prövas av högsta instans (se t.ex. bilagorna 4-5). 
Migrationsöverdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd i något av 
de mål som Migrationsverket har överklagat. 

44 Det finns därtill även exempel på avgöranden där en migrationsdomstol 
kommit till motsatt slutsats och instämt i Migrationsverkets bedömning 
att en ansökan som getts in efter att utlänningen lämnat Sverige var att 
anse som en förlängningsansökan (se bl.a. Förvaltningsrätten i Luleå, 
migrationsdomstolens dom den 19 december 2017 i mål nr 
UM 2477-17, Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolens dom 
den 18 januari 2019 i mål nr UNI 11407-18 och Förvaltningsrätten i 
Stockholm, migrationsdomstolens dom den 23 januari 2019 i mål nr 
UM 10495-18, bilagorna 6-8). 

45 Även med utgångspunkten att en ny ansökan från hemlandet, eller i vart 
fall från annat land än Sverige, i formell mening är att betrakta som just 
en ny ansökan och inte en förlängningsansökan är det inte heller klart 
vad det innebär. Det finns exempel där migrationsdomstolen förklarat att 
ansökan ska behandlas som en ny ansökan, men att inget hindrar att 
omständigheter i tidigare anställningar beaktas (se t.ex. Förvaltnings-
rätten i Malmö, migrationsdomstolens domar den 4 april 2019 i mål 
nr UM 8772-18 och den 23 januari 2020 i mål nr UM 4212-19, 
bilagorna 9-10). Enligt dessa domar kan således även en ny ansökan 
avslås på grund av att förutsättningarna för ett tidigare arbetstillstånd 
inte varit uppfyllda. 

46 Effekten av att migrationsdomstolen till skillnad från Migrationsverket 
anser att en ansökan ska behandlas som en ny ansökan är inte heller 
alltid till fördel för utlänningen, om denne till exempel befinner sig i 
Sverige saknas som regel möjlighet att bevilja tillstånd (jfr Förvaltnings-
rätten i Malmö, migrationsdomstolens dom den 26 mars 2018 i mål nr 
UM 10688-17, bilaga 11). 

47 Än i dag finns det inte någon klar regel vad gäller frågan om när en 
ansökan ska ses som en ny ansökan eller en förlängningsansökan. Det 
kan dock konstateras att Migrationsverket har fastställt en rutin om hur 
en ansökan från hemlandet ska behandlas i vilken det anges att någon 
bakåtsyftande bedömning inte ska göras (aktbilaga 16). Denna rutin är 
dock från år 2019, det vill säga efter det att Migrationsverket prövade 
Ali Omumis ansökan. 

48 Sammanfattningsvis är frågan hur en ansökan om arbetstillstånd ska 
bedömas när den sökande tidigare haft arbetstillstånd inte reglerad i lag 
eller förarbeten. Vid tidpunkten för prövningen av Ali Omumis ärenden 
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fanns det inte heller någon ledning i rättspraxis. Det har först på senare 
tid kommit ett avgörande från Migrationsöverdomstolen som berör 
frågan. Under den tid som är aktuell i målet har det emellertid varit upp 
till Migrationsverket att göra en bedömning och fatta beslut i de enskilda 
ärendena. 

Migrationsdomstolens dom den 25 april 2018 är inte skadestånds-
grundande (förstahandsyrkandet) 

49 Av MIG 2015:11 framgår att en förlängning av arbetstillstånd inte kan 
beviljas om förutsättningarna för tillståndet inte har varit uppfyllda 
under den tidigare tillståndsperioden. Migrationsöverdomstolens 
uttalande begränsar sig inte till om bristerna varit att hänföra till 
lönenivå eller om ansökan avser arbete hos samma arbetsgivare. 
Omständigheten att den sökande bytt arbetsgivare påverkar inte 
bedömningen utan även brister hos tidigare arbetsgivare ska beaktas (jfr 
MIG 2015:20). 

50 Genom MIG 2017:24 och MIG 2017:25 har Migrationsöverdomstolen 
tydliggjort att en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor ska 
göras, för att kunna avgöra om dessa är i överensstämmelse med vad 
som följer av kollektivavtal och branschpraxis. Det är däremot viktigt att 
notera att i båda dessa avgöranden hade arbetsgivaren avhjälpt de brister 
som legat till grund för Migrationsverkets avslagsbeslut (jfr 7 kap 7 e § 
tredje stycket utlänningslagen). 

51 Som Migrationsverket förde fram i sitt överklagande i MIG 2015:11 är 
det först i samband med förlängning av ett uppehålls- och arbetstillstånd 
som det kan kontrolleras om de ursprungliga anställningsvillkoren har 
uppfyllts. I Ali Omumis fall skedde den kontrollen i samband med att 
han hade erbjudits en anställning hos Vestas, som inte omfattades av 
hans tidigare tillstånd, och att han därför behövde ansöka om en 
förlängning av sitt arbets- och uppehållstillstånd. 

52 Migrationsverket kommunicerade under handläggningen av 
förlängningsansökan att det saknades grund för förlängt tillstånd och att 
ansökan kan komma att avslås (se punkt 6 ovan). Att Ali Omumi 
därefter erbjöds ytterligare en anställning och därför under 
Migrationsverkets handläggning skickade in en ny förlängningsansökan 
förändrade inte Ali Omumis situation i fråga om de konstaterade 
bristerna i den första anställningen. 

53 Ali Omumi har i stämningsansökan påstått att den omständigheten att 
han saknade försäkringar hos en tidigare arbetsgivare inte kan utgöra 
skäl för att avslå förlängningsansökan (aktbilaga 1, p. 5.3.2). Det är ett 
felaktigt påstående. Av Migrationsöverdomstolens avgöranden framgår 
tvärtom att vid en förlängningsansökan har Migrationsverket att pröva 
både om förutsättningarna enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen är uppfyllda 
avseende den anställning som ansökan avser men att en prövning även 
ska göras om förutsättningarna för arbetstillståndet under de tidigare 
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tillståndsperioderna varit uppfyllda. Det ska således ske både en 
framåtsyftande och en bakåtsyftande bedömning, vilket också gjordes i 
Ali Omumis fall. 

54 Ali Omumi har vidare gjort gällande att migrationsdomstolen saknat 
stöd i lag, praxis och förarbeten för att avslå hans ansökan (aktbilaga 1, 
p. 5.3.4 och 5.3.5). Som staten har redogjort för följer det uttryckligen 
av 7 kap. 7 e § utlänningslagen att ett arbets- eller uppehållstillstånd ska 
återkallas om förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § 
utlänningslagen inte längre är uppfyllda. Det framgår vidare med 
tydlighet av förarbetena till lagstiftningen att regeringen ansett att 
bestämmelsen om återkallelse i princip ska vara obligatorisk när 
villkoren inte är uppfyllda (se mer under punkterna 26-27 och 33 ovan). 
Den praxis från Migrationsöverdomstolen som fanns vid tidpunkten för 
migrationsdomstolens avgörande ger inte heller på något sätt stöd för 
slutsatsen att domstolens avgörande i Ali Omumis fall är felaktigt. 
Enligt statens uppfattning har migrationsdomstolens avgörande, 
tvärtemot vad Ali Omumi påstår, således haft stöd i lag, förarbeten och 
praxis. 

55 Staten uppfattar att det är ostridigt att Ali Omumi stod utan erforderliga 
försäkringar under hela sin anställningstid hos Itineon. En sjukförsäkring 
tecknades aldrig under hans anställningsperiod om cirka ett år och fyra 
månader. Av förarbetena till lagstiftningen framgår, som ovan redogjorts 
för, att ett godtagbart försäkringsskydd för arbetstagaren är en helt 
nödvändig förutsättning (se punkt 27 ovan). De brister som Migrations-
verket kommunicerade den 13 oktober 2017 har inte heller läkts av 
arbetsgivaren. Det har således i Ali Omumis fall inte varit fråga om 
någon mindre betydande avvikelse från kraven i 6 kap. 2 § 
utlänningslagen. 

56 Migrationsdomstolens dom i Ali Omumis fall, som meddelades efter 
lagändringen den 1 december 2017 och de så kallade Luciadomarna, är 
tydligt motiverad och domstolen har vid en helhetsbedömning bedömt 
att anställningsvillkoren enligt domstolen inte var i nivå med 
kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Migrations-
domstolen konstaterade därför — helt riktigt — att förutsättningarna för 
arbetstillståndet inte varit uppfyllda under tidigare period. En 
förlängning kunde därför inte beviljas. 

57 Staten motsätter sig vidare det som Ali Omumi påstår att migrations-
domstolens dom är i strid med ändamålen och systematiken bakom de 
aktuella bestämmelserna i utlänningslagen (aktbilaga 1, p. 4.1.9, 5.3.6 
och 5.3.9). Därtill är det statens uppfattning att Ali Omumis beskrivning 
av vad som är syftet och ändamålen med reglerna inte ger en rättvisande 
beskrivning (jfr punkt 20 ovan). 

58 Staten delar inte heller Ali Omumis beskrivning av syftet med 
omställningsreglerna i 7 kap. 3 § första stycket 2 samt 7 e § andra 
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stycket utlänningslagen (aktbilaga 1, p. 5.3.7 och 5.3.8). Omställnings-
reglerna har sin grund i behovet att införa en möjlighet att återkalla ett 
uppehållstillstånd i vissa fall, arbetstagaren gavs dock samtidigt en viss 
tid för att söka ett nytt arbete (se punkt 24 ovan). Lagändringen 2014 har 
inte heller haft till syfte att i efterhand läka bristande förutsättningar i ett 
tidigare arbetstillstånd (jfr aktbilaga 1, p. 4.1.7). Numera behöver inte ett 
tillstånd återkallas om en arbetsgivare har avhjälpt bristen utan att 
Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd (jfr SOU 2016:91 s. 123 f.). 
Förslaget att det ska vara möjligt att helt bortse från fel som begåtts av 
tidigare arbetsgivare har däremot inte lett till lagstiftning (jfr Ds 2017:64 
s. 31). 

59 Som staten tidigare angett är Migrationsöverdomstolens uttalanden i 
MEG 2015:11 fortfarande gällande (se punkt 31 ovan). Staten motsätter 
sig därför slutligen Ali Omumis beskrivning att Migrationsverket haft en 
praxis som "underkänts av Migrationsöverdomstolen". I Ali Omumis 
fall är det tydligt att en helhetsbedömning har gjorts och vad Ali Omumi 
fört fram i p. 4.4 i stämningsansökan saknar enligt staten betydelse för 
tingsrättens bedömning av förstahandsgrunden. 

60 Sammanfattningsvis har det enligt staten funnits tydligt stöd för 
Migrationsverket och migrationsdomstolen att avslå Ali Omumis 
ansökan. Under alla förhållanden har migrationsdomstolens bedömning 
legat klart inom bedömningsmarginalen och det är således inte fråga om 
ett skadeståndsgrundande fel. 

Migrationsverkets beslut den 30 oktober 2018 är inte 
skadeståndsgrundande (and rahandsyrkandet) 

61 Ali Omumi menar, som staten förstår det, att Migrationsverket tillämpar 
en karantänsregel som en metod att godtyckligt avslå ansökningar 
genom att utan stöd i lag anse att en ansökan ska prövas som en 
förlängningsansökan. 

62 Frågan om en ansökan om arbetstillstånd ska anses som en ny ansökan 
eller en förlängningsansökan är svårare och mer omfattande än vad som 
kommer fram enbart vid en genomgång av Ali Omumis fall. Hur en 
ansökan bedöms i det avseendet kan i och för sig vara helt avgörande för 
utgången. Migrationsverkets bedömningar grundas inte på ett syfte att 
avslå en viss typ av ansökningar utan på en avvägning av flera aspekter. 
Samma avvägningar som i andra situationer kan vara avgörande till 
utlänningens fördel. 

63 Det finns inga klara regler kring när en ansökan ska behandlas som en 
ny ansökan eller en förlängningsansökan. Vid prövningen i Ali Omumis 
fall fanns över huvud taget ingen vägledande praxis (se punkt 38 och 
framåt ovan). Det finns inte någon bortre tidsgräns för när en ansökan 
som görs efter att det tidigare tillståndet löpt ut ska lämnas in för att 
ansökan ska anses avse en förlängning. 
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64 Vid en förlängningsansökan finns skäl att göra en bakåtsyftande 
bedömning, vilket kan vara till nackdel för den enskilde. Det innebär 
dock också att det finns möjlighet att göra undantag från regeln i 5 kap. 
18 § utlänningslagen att uppehållstillstånd ska beviljas innan inresa, 
vilket i stället kan vara till fördel för den enskilde. Om det är bättre eller 
sämre för utlänningen att ansökan prövas på det ena eller andra sättet 
skiljer sig åt beroende på vilken situation hen befinner sig i. 

65 Eftersom vägledning i frågan saknas har Migrationsverket tagit fram 
rättsliga ställningstaganden och upprepade gånger överklagat beslut i 
syfte att få rättslig vägledning från högsta instans. Så länge frågan inte 
avgjorts genom en lagändring eller ett prejudicerande avgörande från 
Migrationsöverdomstolen har Migrationsverkets beslutsfattare behövt 
göra bedömningar i varje enskilt fall. 

66 Det har inte funnits någon uttalad karantänsregel eller sexmånadersregel 
hos Migrationsverket som Ali Omumi påstår. Det har inte framgått av 
något internt styrdokument, rättsligt ställningstagande eller liknande hos 
Migrationsverket att samtliga ansökningar som inkommer inom sex 
månader från det att sökanden lämnat Sverige ska avslås. I Migrations-
verkets Rättsliga ställningstaganden (se punkt 39 ovan) anges att 
"[o]avsett när efter det att det tidigare tillståndet löpt ut som en ansökan 
lämnas in är det dock alltid fråga om en individuell bedömning av 
omständigheterna i ärendet". 

67 Staten motsätter sig således Ali Omumis påstående att Migrationsverket 
har vidgått att det finns en karantänsregel (aktbilaga 1, p. 4.5.3). Det 
som Migrationsverket påtalar i artikeln är att en individuell bedömning 
ska göras och att det inte finns någon bortre tidsgräns för när en person 
ska ansöka om en förlängning av ett tidigare tillstånd. En förlängnings-
ansökan är en förutsättning för att beviljas fortsatt uppehållstillstånd 
utan att behöva lämna landet. Följden av att i stället anse att varje 
ansökan som görs efter att ett tidigare tillstånd gått ut ska ses som en ny 
ansökan är att det inte fmns någon möjlighet att bevilja fortsatt 
uppehållstillstånd på grund av arbete för den som befinner sig i Sverige. 
Det skulle sannolikt innebära långtgående negativa följder för andra 
utlänningar som befinner sig i Sverige för att arbeta. 

68 Redan den omständigheten att det inte finns någon lagregel att förhålla 
sig till talar för att Migrationsverket stått inför en relativt svår 
rättstillämpningsfråga när de haft att pröva Ali Omumis ansökan. Det 
har därtill varit fråga om materiella bedömningar i frågor där rättsläget 
varit oklart. Detta medför ett tämligen omfattande bedömningsutrymme 
för Migrationsverket. Under sådana förhållanden är utrymmet för att 
anse att Migrationsverkets bedömning i ett enskilt fall utgör uppenbart 
oriktig rättstillämpning mycket begränsat. 

69 Migrationsverkets beslut i Ali Omumis fall är motiverat och det framgår 
varför Migrationsverket gjort bedömningen att det varit fråga om en 
förlängningsansökan. Som tidigare redogjorts för är det inte tillräckligt 
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att en högre instans har kommit till ett annat slut eller gjort en annan 
bedömning än den myndighet som har fattat det överklagade beslutet för 
att beslutet ska anses innefatta något skadeståndsgrundande fel. Det 
finns inte något strikt ansvar för det allmänna i det avseendet. Att 
migrationsdomstolen i Ali Omumis fall gjorde en annan bedömning 
innebär inte att Migrationsverkets bedömning var ogrundad eller 
godtycklig, och det kan enligt staten således inte vara fråga om fel eller 
försummelse. 

70 Sammanfattningsvis är det statens uppfattning att eftersom någon 
vägledning varken har funnits i lagstiftning, förarbeten eller praxis har 
Migrationsverket haft ett stort bedömningsutrymme när det prövat Ali 
Omumis ansökan. Migrationsverkets bedömning har enligt staten legat 
inom vad som måste anses godtagbart och det är således inte heller i 
denna del fråga om ett skadeståndsgrundande fel. 

Skadeståndsbeloppet 

71 För det fall tingsrätten skulle anse att staten är skadeståndsskyldig vad 
gäller första- eller andrahandsgrunden godtar staten att Ali Omumis 
skada uppgår till de yrkade beloppen. 

BEVISNING 

72 Staten åberopar för närvarande inte någon bevisning. 

På Justitiekanslerns vägnar 

Klas Granlund 
!

Malin Teghamme  
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