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Stockholm den 16 augusti 2022 

Förvaltningsrätten i Malmö  
Migrationsdomstolen  
Avdelning 7 
203 20 Malmö 

Mål nr UM 8744-22, Tellapragada ./. 
Migrationsverket, angående uppehållstillstånd  

Tellapragada har beviljats anstånd med att yttra sig över 

Migrationsverkets yrkande om att målet ska återförvisas till 

Migrationsverket. Med anledning av detta får Tellapragada anföra 

följande. 

1 INSTÄLLNING 

1.1 Tellapragada godtar att målet återförvisas till 

Migrationsverket för en bedömning av hennes ansökan om 

uppehållstillstånd med tillämpning av bestämmelsen i 5 kap. 6 § 

utlänningslagen. Med hänsyn till att Migrationsverket inte har 

prövat denna grund samt till instansordningens princip bedöms 

detta vara en lämplig åtgärd.  

1.2 Av skäl som Tellapragada utvecklar i det följande är 

hennes uppfattning att Migrationsverket, efter att ärendet 

återförvisats dit, kan bevilja henne uppehållstillstånd även på 

denna grund. 
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2 RÄTTSLIG ARGUMENTATION 

2.1 Tellapragada vidhåller att hon kan beviljas 

uppehållstillstånd med stöd av 5 b kap. 19 § utlänningslagen (se 

överklagande, aktbilaga 32). Med anledning av Migrationsverkets 

hänvisning till bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen får 

Tellapragada även anföra följande.  

2.2 Enligt 5 kap. 6 § 1 och 2 st. utlänningslagen får, om 

uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, tillstånd beviljas 

ett barn om det vid en samlad bedömning av barnets situation 

finns sådana särskilt ömmande omständigheter att han eller hon 

bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens 

hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet 

beaktas. 

2.3 Tellapragada är född i Sverige och har ännu inte fyllt ett 

år. Båda hennes föräldrar samt storasyster befinner sig i Sverige 

med uppehållstillstånd och de utgör hela hennes familj. Redan 

med hänsyn till dessa omständigheter anser 

Tellapragada att det föreligger sådana särskilt ömmande 

omständigheter att hon bör tillåtas stanna i Sverige.  

2.4 Av Migrationsöverdomstolens praxis framgår vidare att 

Europakonventionens bestämmelser ska beaktas vid 

tillämpningen av 5 kap. 6 § utlänningslagen (se bl.a. rättsfallet 

MIG 2012:13 där Migrationsöverdomstolen tog hänsyn till 

artikel 8 Europakonventionen vid sin bedömning av om 

synnerligen ömmande skäl enligt 5 kap. 6 § 1 st. utlänningslagen 

förelåg). Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande 

angett att om det finns risk för överträdelser av barnkonventionen 
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eller Europakonventionen så föreligger även ömmande 

omständigheter (se Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 

gällande uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen 

RS/085/2021 s. 13, bilaga 1). 

2.5 Tellapragada har i sitt överklagande från den 8 juli 

2022 redogjort för på vilka sätt en utvisning i hennes fall skulle 

innebära en överträdelse av hennes rätt till skydd för sitt 

familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen (se aktbilaga 32, 

avsnitt 5.2). Det föreligger således en risk för överträdelse av 

Europakonventionen vilket innebär att särskilt ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen föreligger.  

2.6 Som framgår av det ovan angivna rättsliga ställningstagandet från 

Migrationsverket innebär även en risk för överträdelse av 

barnkonventionen att särskilt ömmande omständigheter enligt 

5 kap. 6 § utlänningslagen föreligger (se stycke 2.4 ovan).  

2.7 Med hänvisning till de skäl som Tellapragada har angett 

i sitt överklagande från den 8 juli 2022 till stöd för att en 

utvisning i hennes fall skulle innebära en överträdelse av hennes 

rätt till skydd för sitt familjeliv enligt artikel 8 

Europakonventionen, gör Tellapragada gällande att 

sådan utvisning är oförenlig med dels barnets bästa enligt artikel 

3.1 barnkonventionen och dels barnets rätt att inte skiljas från 

sina föräldrar mot sin vilja enligt artikel 9.1 barnkonventionen.  

2.8 Sammanfattningsvis anser Tellapragada i första hand att 

omständigheterna i hennes fall i sig är särskilt ömmande med 

beaktande av hennes mycket unga ålder samt det förhållande att 

hela hennes familj befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd. I 
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vart fall anser Tellapragada att en utvisning i hennes 

fall skulle riskera utgöra brott mot såväl artikel 8 

Europakonventionen som artikel 3.1 och 9.1 barnkonventionen. 

Därmed föreligger särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 

6 § utlänningslagen och Tellapragada ska beviljas 

uppehållstillstånd.   

Som ovan, 

 

Lisa Hyder     Olivia Möller   

 


