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Stockholm den 18 mars 2021 

Förvaltningsrätten i Malmö 
Migrationsdomstolen 
Avdelning 6 
203 20 Malmö 
 

Mål nr UM 40343-20, Syed Rameez Hussain ./. 
Migrationsverket, angående uppehållstillstånd 

Med anledning av Migrationsverkets yttrande den 27 januari 2021 

(aktbilaga 20) får Syed Rameez Hussain anföra följande.  

1 MIGRATIONSVERKET BÖR FÖRELÄGGAS ATT 
INKOMMA MED YTTRANDE I SAK 

1.1 Syed Rameez Hussain har i sitt överklagande till 

migrationsdomstolen bland annat anmärkt att Migrationsverket 

har lagt felaktiga uppgifter om hans anställningstid, 

försäkringsskydd och lönenivå till grund för sitt beslut att avslå 

hans ansökan om uppehållstillstånd.  

1.2 Migrationsverket har dock valt att inte alls yttra sig över vad han 

har anfört i sak i sitt överklagande. Syed Rameez Hussain anser 

att Migrationsverket bör föreläggas att yttra sig över vad han har 

anfört i dessa avseenden, enligt följande. 

1.3 För det första har Syed Rameez Hussain anmärkt att den totala 

tillståndstiden rätteligen ska vara 53 månader och att antalet 
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arbetade månader ska vara 50, istället för 65 respektive 62 

månader som Migrationsverket har utgått från i det överklagade 

beslutet (se punkt 3.8.1, aktbilaga 13). Detta eftersom han från 

och med den 2 april 2014 till den 3 mars 2015 var undantagen 

kravet på arbetstillstånd och tillståndet var knutet till den tidigare 

arbetsgivaren (se punkt 3.3.3, aktbilaga 13). 

1.4 För det andra har Migrationsverket felaktigt bedömt att Syed 

Rameez Hussain saknat vissa försäkringar under sin tidigare 

tillståndstid. Det avser livförsäkring under perioden den  

11 januari 2016 till den 1 maj 2016, trygghetsförsäkring från den 

11 januari 2016 till den 9 juni 2016, samt trygghetsförsäkring 

från den 2 maj 2018 till den 9 juni 2018. Syed Rameez Hussain 

har i migrationsdomstolen lagt fram utredning som visar att han 

omfattats av respektive försäkring under de aktuella perioderna. 

(Se punkterna 3.4.5 respektive 3.6.6, aktbilaga 13.) 

1.5 För det tredje har Syed Rameez Hussain anmärkt, samt lagt fram 

utredning som visar, att hans inkomst hos Dynamo under båda 

anställningsperioderna har överstigit kollektivavtalsenlig nivå. 

Detta eftersom han hos Dynamo, utöver sin kollektivavtalsenliga 

lönenivå, regelmässigt erhållit bonus om i snitt 2 100 kronor per 

månad under den andra tillståndperioden, respektive 3 000 kronor 

per månad under den tredje tillståndsperioden. Mot bakgrund av 

detta har Syed Rameez Hussain i sitt överklagande gjort gällande 

att anställningsvillkoren hos Dynamo som helhet motsvarat eller 

varit bättre än vad som följer av kollektivavtal eller 

branschpraxis, trots vissa avvikelser i försäkringsskyddet. (Se 

punkterna 3.4.2, 3.4.3, 3.6.3, 3.6.4 samt 4.3.6, aktbilaga 13.) 
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1.6 Eftersom rätten ska se till att målet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver bör migrationsdomstolen förelägga 

Migrationsverket att bemöta vad Syed Rameez Hussain har anfört 

i sitt överklagande angående beräkning av den totala 

tillståndstiden, försäkringsskyddet samt lönenivån. 

2 ANGÅENDE BETÄNKANDET ETT FÖRBÄTTRAT 
SYSTEM FÖR ARBETSKRAFTSINVANDRING 
(SOU 2021:5)  

2.1 I sitt överklagande har Syed Rameez Hussain påpekat att det i 

flera statliga utredningar från senare tid har framförts kritik mot 

att Migrationsverket lägger brister i anställningsvillkoren hos 

tidigare arbetsgivare till grund för beslut att neka ansökningar 

om permanent uppehållstillstånd (se punkt 4.2.3, aktbilaga 13). 

Mot bakgrund av den nya statliga utredningen Ett förbättrat 

system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5, som lades fram 

den 2 februari 2021, vill Syed Rameez Hussain anföra följande. 

2.2 Betänkandet är det senaste i en rad utredningar som gjorts i syfte 

att komma till rätta med problemen inom systemet för 

arbetskraftsinvandring, bl.a. med målsättningen att utvisningar 

som sker på grund av försumbara eller ursäktliga brister, så 

kallade kompetensutvisningar, ska upphöra (se SOU 2021:5 s. 13; 

se även SOU 2016:91 och Ds 2017:64). 

2.3 I betänkandet (se relevanta utdrag i bilaga 1, Utdrag ur SOU 

2021:5) anförs det att grunden till problemet med 

kompetensutvisningar ligger i tolkningen och tillämpningen av 

bestämmelsen om återkallelse i 7 kap. 7 e § utlänningslagen och 

den praxis som utvecklats avseende förlängningsansökningar av 



 

 
4 

arbetstillstånd (se SOU 2021:5 s. 157). Det konstateras att 

rättsfallet MIG 2015:11 medförde en praxis hos Migrationsverket 

där arbetstagare utvisades även vid mindre avvikelser oavsett 

omständigheterna i det enskilda fallet, och att fokus vid 

förlängningsansökningar, trots försök att nyansera bedömningen 

genom praxis och lagändringar, ändå till stor del har hamnat på 

den bakåtsyftande bedömningen (se SOU 2021:5 s. 134 och 154). 

Vidare anges som ett exempel på när en utvisning kan framstå 

som orimlig med hänsyn till omständigheterna i övrigt, 

situationen när en arbetstagare saknat försäkringar hos en tidigare 

arbetsgivare men hos den nuvarande arbetsgivaren har villkor 

som uppfyller alla krav (se SOU 2021:5 s. 161 f.). 

2.4 Enligt Syed Rameez Hussain framgår det tydligt av det aktuella 

betänkandet, och även de tidigare angivna, att lagstiftarens syfte 

aldrig har varit att arbetstagare i hans situation – där det handlar 

om försäkringsbrister hos tidigare arbetsgivare – ska nekas 

förlängda uppehållstillstånd och utvisas. Varken bestämmelserna 

i utlänningslagen, dess förarbeten, vägledande avgöranden från 

Migrationsöverdomstolen eller någon annan rättskälla innebär att 

brister hos tidigare arbetsgivare ska tillmätas den betydelse som 

Migrationsverket gör i det här fallet.   

2.5 Det finns alltså inga hinder mot att migrationsdomstolen i det här 

ärendet – i enlighet med lagstiftarens intentioner – upphäver 

Migrationsverkets beslut och bifaller Syed Rameez Hussains 

ansökan om permanent uppehållstillstånd. 
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Som ovan, 

Alexandra Loyd   Frida Andersson   


