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KLAGANDE 
Tellapragada, 

Individnummer:  
 
Vårdnadshavare: Chaitanya Tellapragada Achyutha Krishna 
 
Ombud: Jurist Lisa Hyder och jurist Olivia Möller 
Centrum för rättvisa 
 
MOTPART 
Migrationsverket 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 

Migrationsverkets beslut den 20 maj 2022  
 
SAKEN 

Uppehållstillstånd; nu fråga om återförvisning 
_____________________ 
 

MIGRATIONSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Migrationsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 

till Migrationsverket för fortsatt handläggning. 

_____________________  
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YRKANDEN M.M. 

 

Tellapragada har ansökt om uppehållstillstånd som familjemedlem 

till sin far, Chaitanya Tellapragada Achyutha Krishna, som har beviljats 

uppehållstillstånd för att forska i Sverige. Migrationsverket har genom det 

överklagade beslutet avslagit ansökan eftersom en familjemedlem till en person 

som beviljats uppehållstillstånd för att forska ska ha ansökt om och beviljats ett 

uppehållstillstånd före inresan i Sverige. Eftersom Tellapragada är 

född i Sverige och har, efter inresan, ansökt om uppehållstillstånd som 

familjemedlem till far Chaitanya Tellapragada Achyutha Krishna avslås 

ansökan om uppehållstillstånd. 

 

Tellapragada yrkar i första hand att hon ska beviljas 

uppehållstillstånd i enlighet med sin ansökan. Hon gör i första hand gällande 

att bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen inte är tillämplig i hennes fall. 

Bestämmelsen föreskriver ett krav på att en ansökan om uppehållstillstånd ska 

ha lämnats in och beviljats före inresan i Sverige och förutsätter således att 

utlänningen har passerat in över gränsen för svenskt territorium. Hon är född i 

Sverige och har därmed inte passerat in över en gräns för svenskt territorium. 

För det fall bestämmelsen i 5 b kap. 20 § utlänningslagen skulle anses vara 

tillämplig gör hon i andra hand gällande att en tillämpning av bestämmelsen i 

hennes fall skulle strida mot hennes rätt till skydd för privat- och familjeliv 

enligt artikel 8 Europakonventionen. Migrationsdomstolen ska därför 

underlåta att tillämpa bestämmelsen (i) genom en konventionskonform 

tolkning, (ii) med beaktande av principen om EU-rättens företräde, eller (iii) 

genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen.  

 

Migrationsverket anser att målet bör återförvisas för fortsatt handläggning. 

Avseende uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 b kap. utlänningslagen ska 

utlänningen ha ansökt om samt beviljats tillstånd före inresa i Sverige. En 

ansökan som är inlämnad efter inresa får inte bifallas. Denna bestämmelse 
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utgör en särreglering och ska därför tillämpas före de allmänna bestämmelserna 

i utlänningslagen (se prop. 2019/20:9 s.137±138). Detta innebär att ansökan om 

uppehållstillstånd som prövas enligt 5 b kap. som lämnats in efter inresa i 

Sverige, enbart ska prövas utifrån bestämmelserna i detta kapitel. Detta innebär 

att 5 kap. 18 § utlänningslagen inte är tillämplig i ärenden om 

uppehållstillstånd som faller inom 5 b kap. utlänningslagen. Någon prövning 

enligt detta lagrum ska därför inte göras (se även Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande om hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd 

m.m. RS/08/2021 s.8). Det är emellertid verkets uppfattning att en bedömning 

utifrån bestämmelserna i 5 kap. 6 § utlänningslagen ska göras om tillstånd inte 

kan beviljas på annan grund. Någon sådan bedömning har Migrationsverket 

inte företagit i det överklagade beslutet. Det är därför Migrationsverkets 

uppfattning att målet bör återförvisas till verket för erforderlig handläggning 

och prövning. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Under ärendets handläggning hos Migrationsverket har inte utretts eller 

bedömts samtliga förutsättningar för att kunna bevilja Tellapragada 

uppehållstillstånd. Med beaktande av instansordningsprincipen bör förnyad 

utredning och prövning göras av Migrationsverket som första instans. Det 

överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas åter till 

Migrationsverket för förnyad handläggning. 

 

Detta beslut får enligt 34 § förvaltningsprocesslagen inte överklagas. 

 

Madeleine Westberg 

 

har föredragit målet. 


