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å senare tid har flera fall
uppmärksammats i media där
arbetskraftsinvandrare har
utvisats ur Sverige på grund
av bagatellartade fel och misstag. Det
har exempelvis rört sig om personer
vars jobb har utannonserats på fel
sätt, som har haft fel försäkring eller
som under en period har tjänat några
hundralappar för lite i lön jämfört med
gällande kollektivavtal.
En av dem som drabbats är Danyar
Mohammed – en 27-årig arbetskraftsinvandrare från Irak. Han har bott
i Jokkmokk i sju år där han sedan
några år tillbaka arbetar som pizza
bagare. Han har en fast anställning
som han försörjer sig på och arbetsgivaren har kollektivavtal. I våras
beslutade Migrationsverket att neka
honom förlängt arbetstillstånd och att
utvisa honom ur Sverige.
Skälet var att Danyars arbetsgivare
hade missat att höja hans månadslön med 460 kronor när lönenivån
enligt kollektivavtalet ändrades. Att
misstaget rättades när det upptäcktes och att Danyars totala inkomster
från anställningen var högre än vad
kollektivavtalet krävde spelar enligt
Migrationsverket ingen roll.
Dessa fall har väckt starka känslor. För många är det svårt att förstå
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varför människor som kommer till Sve
rige för att arbeta och som kan försörja sig på sin anställning ska utvisas
på grund av små regelavvikelser som
dessutom har berott på arbetsgivare.
Mot den här bakgrunden bestämde
vi på Centrum för rättvisa att vi skulle
skapa oss en egen bild av vad som
händer i migrationsprocessen på det
här området. Syftet var att genom en
systematisk genomgång av konkreta
fall undersöka i vilken utsträckning
som arbetskraftsinvandrares rätts
säkerhet tas till vara vid prövningen
av frågor om arbetstillstånd.
Under sommaren 2016 genomförde
vi därför en systematisk granskning
av 450 fall där Migrationsverket
under 2015 och 2016 har beslutat att
utvisa en arbetskraftsinvandrare ur
Sverige och som har överklagats av
den enskilde till migrationsdomstol.
Den här rapporten är resultatet av vår
granskning.
Rapporten identifierar tre problem
områden som illustrerar brister
i rättssäkerheten för enskilda arbetskraftsinvandrare. Samtliga problem
områden har det gemensamt att
gällande regelverk tillämpas på
ett sätt som inte sällan leder till att
arbetskraftsinvandrare med bra jobb
utvisas helt i onödan och med svagt

eller inget stöd i utlänningslagen och
dess förarbeten.
Förutom att rapporten utgör en unik
och systematisk genomgång av fall
om arbetstillstånd tillför den även ett
viktigt perspektiv som inte har kommit
fram i den allmänna debatten: Skälet
till att arbetskraftsinvandrare som
Danyar Mohammed utvisas ur Sverige
beror inte på att lagstiftningen kräver
detta. Det är i stället Migrationsverket
som har valt att tolka och tillämpa
reglerna om arbetstillstånd på ett sätt
som är mycket ofördelaktigt för de
enskilda arbetstagarna.
Granskningen visar också att migrationsdomstolarna i stor utsträckning
har accepterat Migrationsverkets
stränga rättstillämpning trots att
Migrationsöverdomstolen – som är
slutinstans – ännu inte har satt ner
foten på ett tydligt sätt.
Rapporten har författats av
Johannes Forssberg som är jurist
student och associate trainee på
Centrum för rättvisa.
Clarence Crafoord
chef, Centrum för rättvisa

Fredrik Bergman
chefsjurist, Centrum för rättvisa
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SAMMANFATTNING
I rapporten har fall där arbetskraftsinvandrare utvisats granskats. Granskningen omfattar de 322 fall där Migrationsverkets
utvisningsbeslut prövades i domstol under 2015 samt de 128 fall som var under prövning vid migrationsdomstolarna den
14 juni 2016 – det vill säga sammanlagt 450 fall.
Rapporten har funnit åtskilliga fall där arbetskraftsinvandrare har utvisats på grund av bagatellartade fel och misstag med
svagt och i vissa fall obefintligt rättsligt stöd. Rapporten visar också att dessa utvisningar beror på att Migrationsverket,
utan att detta följer direkt av utlänningslagen eller dess förarbeten, har valt att tillämpa regelverket på ett sätt som är till
nackdel för den enskilde arbetstagaren.
Eftersom granskningen bara avser de fall där Migrationsverkets beslut har överklagats är det totala antalet fall där myn
digheten har utvisat arbetskraftsinvandrare på lösa eller obefintliga grunder med all sannolikhet betydligt fler än vad som
framgår av rapporten.
De allra flesta utvisningssituationer har kunnat delas in i något av följande tre typfall, som alla är förknippade med allvar
liga rättssäkerhetsproblem. n

TYPFALL 1 – VILLKORSAVVIKELSER
I 303 av de 450 fallen utvisades arbetskraftsinvandrare för
att lagens anställningsvillkor inte ansågs ha varit uppfyllda.
Enligt Migrationsverkets praxis nekas människor automa
tiskt förlängda arbetstillstånd, och blir därmed utvisade ur
Sverige, om anställningsvillkoren har avvikit från kraven
under den första tillståndsperioden. Att det rört sig om
marginella och sedan länge åtgärdade misstag spelar ingen
roll.
Migrationsverkets stränga rättstillämpning har varken
stöd i lag eller förarbeten utan bygger på en alltför långt
gående tolkning av en dom från Migrationsöverdomstolen
från 2015. På grund av tolkningen utvisas hårt arbetande
människor med bra jobb i onödan.
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En av de drabbade är Danyar Mohammed som arbetar
som pizzabagare i Jokkmokk, med lön och villkor enligt
kollektivavtal. Hans arbetsgivare missade en kollektiv
avtalshöjning vilket medförde att Danyars månadslön under
ett år var 460 kronor för låg. När Migrationsverket fattade
beslutet att utvisa Danyar hade arbetsgivaren retroaktivt
ersatt honom för missen och hans lön var sedan lång tid
åter kollektivavtalsenlig. Centrum för rättvisa är ombud för
Danyar i den rättsprocess som nu pågår i ärendet vid Migra
tionsdomstolen i Malmö.
I 85 av fallen som rör villkorsavvikelser har personerna
som Migrationsverket beslutat att utvisa, tillsammans med
eventuella familjer, haft en lön som det enligt lagen går att

försörja sig på. Där har myndigheten anmärkt på att lönen
har varit för låg i förhållande till kollektivavtalet och/eller

att försäkringsskyddet har varit bristfälligt under den tidi
gare tillståndsperioden.

TYPFALL 2 – ANNONSERINGSFEL
I 82 av de 450 fallen berodde utvisningen på att tjänsten
inte hade annonserats korrekt. Enligt lagens förarbeten
kan en utlänning bara få arbetstillstånd om anställningen
annonserats i tio dagar.
Anledningen till att annonskravet införts är en EU-princip
om att européer ska ha företräde till jobb framför utom
européer. Principen är inte rättsligt bindande och det finns
alltså ingen skyldighet för Sverige att följa den. Lagstiftaren
har ändå tyckt att Sverige ska respektera principen, vilket
vi inte på något sätt gör genom annonskravet. Arbetslösa
européer har inget som helst företräde. Som regel annonse
rar arbetsgivaren i 10 dagar endast för att sedan få anställa
den utlänning som hela tiden varit tilltänkt.

Människor utvisas alltså på grund av ett i praktiken inne
hållslöst formkrav, för att Sverige ska uppfylla en icke-bin
dande princip som vi ändå inte uppfyller. En av dem var
förra året en iransk man som fått ett nytt kockjobb. Efter
som det ”bara” hade annonserats hos Arbetsförmedlingen
i fem dagar fick han aldrig påbörja tjänsten utan utvisades
i stället.
De 82 personer som Migrationsverket i de granskade fallen
beslutat att utvisa på grund av felaktig annonsering, i vissa
fall tillsammans med familjer, har alltså förlorat arbete och
tvingats lämna Sverige med hänvisning till en ren formali
tet.

TYPFALL 3 – FÖRSENAD ANSÖKAN
I 42 av de 450 fallen berodde utvisningen på ansökningsfel.
I 20 av dessa fall hade ansökan om förlängt arbetstillstånd
kommit in för sent.
Migrationsverket hade länge en praxis som innebar att
förlängningsansökningar automatiskt avslogs om de kom
in efter att det tidigare arbetstillståndet löpt ut. Människor
som hade bra jobb som i sig gav dem rätt att stanna kvar
utvisades på grund av några dagars förseningar. Rätts
tillämpningen hade varken stöd i lag eller förarbeten.

Därför ändrade sig Migrationsverket under hösten 2015 och
slog då fast att människor inte ska utvisas endast på grund
av försenade förlängningsansökningar. Men det hjälpte inte,
exempelvis, den kock som med fru och två små barn utvisa
des till Vietnam tidigare under året, för att en konsult hade
lämnat in förlängningsansökan nio dagar sent.
I 20 av de granskade fallen har alltså arbetstagare, och i vissa
fall hela familjer, utvisats utan lagstöd på grund av en fel
aktig rättstillämpning. n
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INLEDNING

D

en här rapporten har granskat de 322 fall från 2015 där migrations
domstolarna har prövat överklaganden från människor som Migra
tionsverket har nekat arbetstillstånd och beslutat att utvisa ur Sveri
ge.¹ Den stora merparten av alla granskade fall rör personer som redan
har haft arbetstillstånd och ansökt om att få detta förlängt. Rapporten har även
granskat de 128 mål av samma slag som den 14 juni 2016 pågick vid migrations
domstolarna i Malmö och Stockholm.² Rapporten bygger alltså på en granskning
av sammanlagt 450 fall.
De allra flesta granskade ärenden har kunnat delas in i någon av tre kategorier. Den
här rapporten identifierar allvarliga rättssäkerhetsproblem kopplade till var och en av
dessa kategorier.
Den första kategorin rör fall där Migrationsverket inte har förlängt arbetstillståndet
därför att myndigheten inte ansett att anställningsvillkoren varit uppfyllda under den
föregående tillståndstiden. Vi ser här exempel på fall där människor med fast anställ
ning som de kan försörja sig på har utvisats ur Sverige på grund av att de har tjänat
några hundralappar för lite i lön i förhållande till gällande kollektivavtal. I 85 av fallen
som rör villkorsavvikelser har arbetstagarna som Migrationsverket beslutat att utvisa
tillsammans med sina eventuella familjer haft löner som uppfyllt lagens försörjnings
krav. Det handlar alltså om människor som har jobb som de kan försörja sig på men
som utvisas på grund av att anställningsvillkoren på något sätt har avvikit från regler
i kollektivavtal.
Den andra kategorin handlar om fall där Migrationsverket har ansett att anställningen
som ligger till grund för ansökan inte har annonserats på rätt sätt. Här ser vi exempel
på fall där människor med fast anställning som de kan försörja sig på har utvisats ur

Sverige på grund av att en anställningsannons har legat ute några dagar för lite. Detta
med hänvisning till en regel som bygger på en missuppfattning av bakomliggande
EU-rättsliga principer. 82 personer, i flera fall med familjer, i de granskade fallen har
utvisats på grund av annonskravet, som inte fyller någon som helst funktion. Det
handlar alltså om människor som förlorar sitt jobb och utvisas ur Sverige på grund av
att anställningen har annonserats på fel sätt.
Den tredje kategorin rör fall där det enligt Migrationsverkets mening inte har varit
möjligt att söka fortsatt arbetstillstånd inifrån Sverige. Här ser vi exempel på fall
där människor med en fast anställning som de kan försörja sig på har utvisats ur
Sverige på grund av att deras ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd
har ansetts kommit in för sent, trots att det saknats lagstöd för att utvisa en person
på den grunden. Migrationsverket har i september 2015 ändrat sin praxis, men 20
arbetstagare i granskningen, i flera fall med familjer, har utvisats helt i onödan och
utan något lagstöd.
Rapporten är disponerad på så sätt att varje kategori avhandlas i ett eget av
snitt. Varje avsnitt inleds med ett antal exempel på fall där människor har nekats
arbetstillstånd och utvisats ur Sverige. Dessa exempel illustrerar de rättssäker
hetsproblem som aktualiseras. Därefter följer en rättslig analys av den rättstil
lämpning som ligger till grund för Migrationsverkets beslut och migrationsdom
stolarnas avgöranden.
Eftersom granskningen bara avser de fall där Migrationsverkets beslut har överkla
gats är det totala antalet fall där myndigheten har utvisat arbetskraftsinvandrare på
lösa eller obefintliga rättsliga grunder med all sannolikhet betydligt fler än vad som
framgår av rapporten. n

¹ F
 all som i domstolen inte har rört arbetstillstånd, därför att klaganden där inte längre åberopat
arbete som grund för att få stanna, har sållats bort.
² Dessa domstolar prövar alla mål av detta slag i landet.
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TYPFALL 1 – AVVIKELSER FRÅN
ANSTÄLLNINGSVILLKOREN
Det finns enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen två grundläggande villkor för att arbetstillstånd ska kunna beviljas. För det första ska
lönen göra det möjligt för arbetskraftsinvandraren att försörja sig, vilket innebär att den ska överstiga 13 000 kronor per
månad.⁴ För det andra får lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än vad som följer av
kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. De grundläggande försäkringar som följer av kollektivavtal är tjänste
pensionsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring samt trygghetsförsäkring.

85

I det granskade materialet var det i särklass vanligaste skälet till att arbetstillstånd inte förlängdes att anställningsvillkoren inte
ansågs vara uppfyllda under den första tillståndsdperioden. Så var fallet i 303 mål av 450.³ I 85 av de granskade fallen har
Migrationsverket utvisat arbetstagare som har följt reglerna för sina arbetstillstånd och som haft en lön de kunnat försörja sig
på. Detta med hänvisning till att lönen varit för låg i förhållande till kollektivavtalet och/eller att det funnits en brist i försäk
ringsskyddet. I flera av dessa fall har arbetstagaren utvisats tillsammans med sin familj. n

av 450 u tvisades
på grund av att
anställningsvillkoren
avvikit från regler
i kollektivavtal.

EXEMPEL PÅ FALL OM VILLKORSAVVIKELSER
27-årig kock från Irak – 460 kronor för låg lön⁵
Danyar (bilden) arbetar som pizzabagare i Jokkmokk. Han
hade lön enligt kollektivavtal men arbetsgivarens ekonomi
avdelning missade en höjning av lönenivån i avtalet. Därför
tjänade Danyar under ett år 460 kronor för lite i månaden. På
grund av detta har Migrationsverket, med hänvisning till
Migrationsöverdomstolens dom MIG 2015:11 (se nedan
angående domen), beslutat att inte förlänga hans arbetstill
stånd samt att utvisa honom ur Sverige. När beslutet fattades
var Danyars lön sedan nio månader åter kollektivavtalsenlig

³ Se bilagan för mer detaljerad statistik avseende villkorsavvikelsefallen.
⁴ Se rättsfallet MIG 2015:11.
⁵ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, mål UM 2255-16.
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Danyars arbetsgivare betalade av misstag ut 460 kronor för
lite i månaden efter en kollektivavtalshöjning. Danyar har
överklagat MIgrationsverkets utvisningsbeslut med hjälp av
Centrum för rättvisa.
Foto: Centrum för rättvisa

och han hade retroaktivt fått ersättning för den lön som
arbetsgivaren hade missat att betala ut. Danyar har med hjälp
av Centrum för rättvisa överklagat Migrationsverkets beslut
till migrationsdomstolen i Malmö.
39-årig kock från Libanon – 499 kronor för låg lön⁶
T arbetade på ett kafé i Linköping. Han tjänade 22 500 kronor
i månaden, 620 kronor mer än lägstanivån i kollektivavtalet,
när Migrationsverket, med hänvisning till Migrationsöver
domstolens dom MIG 2015:11, fattade beslutet att inte

⁶ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, mål UM 2798-16.
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förlänga hans arbetstillstånd och att utvisa honom. Under den
föregående tillståndsperioden hade T under 19 månader tjänat
9 kronor respektive 499 kronor mindre än kollektivavtalslö
nen. Under andra månader hade han tjänat mellan 1 500 och
1 900 kronor mer än kollektivavtalslönen. Hans genomsnittli
ga lön under den föregående tillståndsperioden var 99 kronor
högre per månad än kollektivavtalslönen. T har överklagat
beslutet till migrationsdomstolen i Malmö.
22-årig kock från Kina – 449 kronor för låg lön⁷
X arbetade som kock i Stockholm. Han erbjöds fortsatt
anställning med lön på 21 000 kronor i månaden vilket var 551
kronor mer än kollektivavtalets krav. Migrationsverket avslog
hans förlängningsansökan därför att hans lön den föregående
tillståndsperioden varit 9 kronor för låg i förhållande till
kollektivavtalet under 12 månader och 449 kronor för låg under
fem månader, efter en kollektivavtalshöjning. Myndigheten
anmärkte också på att det hade funnits brister i försäkringsskyd
det under sex månader trots att X hade haft fullständigt
försäkringsskydd i nästan ett år när han ansökte om förläng
ning. X fick vänta17 månader på Migrationsverkets beslut. Han
överklagade utvisningsbeslutet till migrationsdomstolen
i Malmö, som avslog överklagandet. En nämndeman var
skiljaktig och ville bevilja X förlängt arbets- och uppehållstill
stånd med hänvisning till att avvikelserna hade varit så små.

⁷ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den
16 december 2015 i mål UM 2141-15.
⁸ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den
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30-årig kock från Kina – rätt lön men fel försäkring⁸
W arbetade på en restaurang i Malmö och tjänade 23 000
kronor i månaden. Hans arbetsgivare hade tecknat en försäk
ring med Trygg-Hansa för sina anställda som han trodde var
tillräcklig för att försäkringskraven skulle vara uppfyllda. När
arbetsgivaren fick höra att det krävdes fler försäkringar
tecknade han dessa omedelbart. W omfattades därför av
fullständiga försäkringar de sista elva månaderna av sin
tillståndsperiod. Han hade haft fullt försäkringsskydd i nästan
två år när Migrationsverket, med hänvisning till Migrationsö
verdomstolens dom MIG 2015:11, fattade beslutet att inte
bevilja förlängt arbetstillstånd och att utvisa honom. Migra
tionsdomstolen i Malmö avslog W:s överklagande.
41-årig mjukvaruingenjör från Kina med familj
– rätt lön men fel försäkring⁹
Y tjänade 42 930 kronor i månaden som mjukvaruingenjör
på ett internationellt IT-företag. Han bodde i en bostads
rätt i Sverige tillsammans med sin höggravida fru och sin
8-åriga dotter. Y hade under hela tillståndsperioden
omfattats av livförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepen
sionsförsäkring. Däremot hade trygghetsförsäkring
saknats. En sådan tecknades när arbetsgivaren blev
medveten om att de försäkringar som fanns inte omfatta
de trygghetsförsäkring. Migrationsverket ansåg, med

19 november 2015 i mål UM 4503-15.
⁹ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den
7 december 2015 i mål UM 5222-15.

hänvisning till Migrationsöverdomstolens dom MIG
2015:11, att alla villkor måste ha varit uppfyllda under
hela den föregående tillståndsperioden. Myndigheten
beslöt därför att utvisa Y, hans höggravida fru och hans
dotter. Y överklagade beslutet till migrationsdomstolen
i Malmö. Domstolen konstaterade att det av Y:s första
ansökan om arbetstillstånd hade framgått att trygghets
försäkring inte fanns. E
 ftersom Migrationsverket godtagit
denna ansökan kunde myndigheten inte i efterhand
anmärka på bristande försäkringsskydd. Domstolen
upphävde Migrationsverkets beslut och återförvisade
målet till myndigheten för en ny prövning. Men Migra
tionsverket avslog återigen Y:s ansökan med hänvisning
till bristande försäkringsskydd trots att migrationsdom
stolen redan i en lagakraftvunnen dom hade slagit fast att
detta inte var en grund för avslag. Y har överklagat Migra

tionsverkets nya beslut till migrationsdomstolen
i Malmö.¹⁰
33-årigt köksbiträde från Bangladesh
– 4 kronor för låg timlön¹¹
R arbetade som köksbiträde på en restaurang i Stockholms
området med lön och villkor i enlighet med kollektivavtal.
Migrationsverket a vsloghans förlängningsansökan och
beslutade om utvisning eftersom R under den föregående
tillståndsperioden under 9 månader hade haft en timlön som
understigit kollektivavtalsnivån med mellan 1,40 och 4,20
kronor. De r esterande14 månaderna hade han haft en lön
som varit i e nlighet med eller högre än k
 ollektivavtalsnivån.
Arbetsgivaren hade rättat till sitt misstag och retroaktivt ersatt
R för de månader då lönen varit för låg. Migrationsdomstolen
i Malmö avslog R:s överklagande.

RÄTTSLIG ANALYS AV FALLEN OM VILLKORSAVVIKELSER
Bakgrund
Sverige fick ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring år
2008. Tidigare beviljades arbetstillstånd bara om Arbetsför
medlingen hade bedömt att det rådde brist på arbetstagare
inom det aktuella yrket i Sverige och i EU och EES. Den så
kallade arbetsmarknadsprövningen avskaffades och det blev

¹⁰ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, mål UM 492-16.
¹¹ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 26 juni
2015 i mål UM 1013-15.

upp till den enskilda arbetsgivaren att avgöra vilket behov
som fanns av att rekrytera från tredje land.¹²
År 2014 genomfördes vissa förändringar av reglerna för
arbetskraftsinvandring. Bakgrunden var att det hade
framkommit uppgifter om att regelverket missbrukades.¹³

¹² Prop. 2007/08:147 s. 25 f.
¹³ Prop. 2013/14:227 s. 12 f.
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Det handlade om fall där arbetskraftsinvandrare hade haft
undermåliga anställningsvillkor. Det rörde sig också om
situationer där skenanställningar legat till grund för
arbetstillstånd och där anställningserbjudanden varit
föremål för handel.
Reformens uttalade syfte var att ge Migrationsverket medel
att komma åt de oseriösa arbetsgivare som ägnade sig åt
dessa sorters missbruk.¹⁴ Myndigheten gavs därför möjlig
het att utföra kontroller under löpande tillståndstid för att
säkerställa att reglerna om arbetstillstånd inte missbrukas.
Migrationsverket fick också befogenhet att återkalla
arbetstillståndet i de fall där det visar sig att regelverket
inte efterlevs.
Myndigheten hade tidigare haft högst begränsade rättsliga
möjligheter att återkalla ett arbetstillstånd under pågående
tillståndstid.¹⁵ Sammantaget innebar 2014 års reform inte
några större förändringar. Reglerna för arbetskraftsinvand
ring förblev desamma, frånsett den utökade möjligheten att
återkalla tillstånd. Vad som däremot hände efter reformen
var att dessa regler började tillämpas på ett strängare sätt.
Migrationsöverdomstolens dom MIG 2015:11
Det började med en dom som Migrationsöverdomstolen
meddelade den 27 mars 2015, rättsfallet MIG 2015:11.¹⁶

¹⁴ Prop. 2013/14:227 s. 10 ff.
¹⁵ Prop. 2013/14:227 s. 15.
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Fallet handlar om en amerikansk medborgare som arbetade
som aktivitetsledare för en stiftelse i Stockholm som hade
ansökt om förlängning av sitt uppehålls- och arbetstillstånd.
Enligt anställningsavtalet som låg till grund för det tidigare
arbetstillståndet skulle hon tjäna 15 000 kronor i månaden
för deltidsarbete. Under ett år av de två år som tillståndet
gällde hade hon i stället tjänat 12 000 kronor i månaden
i genomsnitt, det vill säga mindre än de 13 000 kronor
i månaden som utgör det grundläggande försörjningskravet.
Hon uppgav att detta berodde på att hon under denna tid
hade valt att arbeta mindre för att i stället lägga mer tid på
svenskstudier.
Migrationsverket avslog hennes förlängningsansökan och
beslutade att utvisa henne ur landet. Som skäl angav
Migrationsverket att hon under 2012 haft en månadslön på
i genomsnitt 12 000 kronor, vilket understigit det grundläg
gande försörjningskravet på 13 000 kronor per månad som
lägsta bruttolön.
Migrationsdomstolen ändrade beslutet och beviljade henne
förlängt arbetstillstånd. Domstolen hänvisade till att
arbetstagaren hade tjänat tillräckligt både under de första
nio månaderna av tillståndsperioden och i över ett år efter
det att tillståndet löpt ut medan ärendet handlagts. Dom
stolen framhöll också att sökanden retroaktivt hade fått den

¹⁶ M
 igrationsöverdomstolens dom 2015-03-27 i mål UM 5826-14,
refererad i MIG 2015:11.

lön som fattats samt att det inte fanns skäl att tro annat än
att anställningen var seriös.
Migrationsöverdomstolen upphävde domen och fastställde
i stället Migrationsverkets beslut att inte förlänga arbetstill
ståndet och att utvisa personen. Migrationsöverdomstolen
uttalade att den strikta tillämpning som lagstiftaren gett
uttryck för när det gäller frågan om ett tillstånd ska återkal
las innebär att ett motsvarande förhållningssätt bör gälla vid
prövningen av om ett tillstånd ska förlängas. En ansökan
om förlängning bör därför inte beviljas om det framkom
mer att förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit
uppfyllda under den tidigare tillståndstiden.
I det aktuella fallet bedömde Migrationsöverdomstolen att
sökanden inte hade uppfyllt förutsättningarna för arbetstill
stånd under den tidigare tillståndstiden. Detta eftersom hon
under ett års tid, och i strid med vad hon hade uppgett i sin
ursprungliga ansökan om arbetstillstånd, hade haft en
månadsinkomst som understigit det grundläggande försörj
ningskravet på 13 000 kronor i månaden. Enligt domstolen
saknades det därför förutsättningar att bevilja henne
förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.
Med utgångspunkt i detta avgörande har Migrationsverket
intagit ståndpunkten att en förlängningsansökan inte kan
beviljas om det under en del av den föregående tillstånds

tiden har förelegat någon form av avvikelse i förhållande till
inte bara det grundläggande försörjningskravet på 13 000
kronor per månad, som det aktuella rättsfallet handlade om,
utan också i förhållande till kraven på kollektivavtalsenlig
lön och försäkringsskydd.
Migrationsverkets hårda praxis
Migrationsverket har i samtliga granskade fall ansett att
avvikelsen i sig medför att utlänningen inte kan beviljas
förlängt arbetstillstånd och därför ska utvisas ur Sverige.
Myndigheten har inte i något av fallen gjort en framåt
syftande bedömning som tagit hänsyn till faktorer som
talar för att arbetsgivaren är seriös och att anställnings
villkoren kommer att vara uppfyllda framöver. I ett fall,
som gällde en arbetstagare som av misstag hade saknat en
av fyra försäkringar, framhöll Migrationsverket inför
migrationsdomstolen i Stockholm att ingenting talade för
att arbetsgivaren i målet var oseriös eller velat kringgå
lagens regler.¹⁷ Migrationsverket konstaterade också att
försäkringsmissen delvis kunde förklaras av bristande
tydlighet från myndighetens sida. Trots det ansåg Migra
tionsverket, med hänvisning till 2015 års avgörande från
Migrationsöverdomstolen, att det inte var möjligt att
bevilja förlängt arbetstillstånd.
Enligt Migrationsverket har avvikelsens beskaffenhet, stor
lek eller orsak normalt inte någon betydelse vid tillstånds

¹⁷ Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 23 september 2015 i mål UM 4508-15.
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givningen. Det betyder att människor som arbetar och kan
försörja sig på sin anställning kan utvisas ur Sverige på
grund av en försäkringsmiss eller några hundralappar för
lite lön i förhållande till kollektivavtalet, och detta även
om avvikelsen berott på ett misstag från arbetsgivarens
sida. Denna rättstillämpning har vare sig stöd i lagtext eller
i förarbeten.

och utvisning. En sådan ståndpunkt är svårförenlig med
syftet bakom 2014 års reform som var att förhindra fusk
och utnyttjande, inte att straffa hårt arbetande människor
som kan försörja sig på sin anställning på grund av bagatel
lartade misstag från arbetsgivarens sida. Tvärtemot vad
Migrationsverket tycks utgå från är det just i dessa fall som
legitimiteten för reglerna undergrävs.

Migrationsverkets praxis grundar sig i stället på en alltför
långtgående tolkning av Migrationöverdomstolens avgöran
de från 2015. Det är en fullt rimlig utgångspunkt att en
utlänning som i strid med vad som uppgetts vid ansöknings
tillfället har haft en lön som understigit det grundläggande
försörjningskravet normalt sett inte bör beviljas förlängt
uppehålls- och arbetstillstånd. En annan ordning skulle,
som Migrationsöverdomstolen framhöll, undergräva
legitimiteten för reglerna, som bygger på tanken att arbets
kraftsinvandrare är positiva för ekonomin eftersom de är
självförsörjande och bidrar till statens skatteintäkter.¹⁸

Den tolkning av MIG 2015:11 som Migrationsverket genom
gående har gjort i de granskade fallen stämmer heller inte
överens med det rättsliga ställningstagande som myndig
hetens rättschef beslutade med anledning av domen.¹⁹ Enligt
ställningstagandet innebär domen att ett tillstånd ”normalt
inte bör förlängas” om det har funnits avvikelser under den
föregående tillståndsperioden. Det är en formulering som
i särskilda fall öppnar för sådana mer nyanserade bedömning
ar av förlängningsansökningar som Migrationsverket
i praktiken inte gör.

Men rättsfallet MIG 2015:11 kan inte tillskrivas den
betydelsen att varje annan avvikelse i förhållande till
kollektivavtalet, oavsett avvikelsens beskaffenhet, storlek
eller orsak, automatiskt och ovillkorligt ska medföra avslag

¹⁸ Jfr prop. 2007/2008:147 s. 53.
¹⁹ Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 42/2015.
²⁰ Migrationsverkets handbok för Migrationsärenden, uppdaterad
2015-10-26, s. 394.
²¹ Se t.ex. UM 2362-15, UM 2798-16, och UM 3351-16, som rör beslut
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Inte heller Migrationsverkets egen handbok ger stöd åt
uppfattningen att varje avvikelse automatiskt ska leda till
avslag. Enligt handboken kan en löneavvikelse under en
kortare period, ”normalt inte mer än två månader”, godtas om
sökanden kan lämna en ”rimlig förklaring” till den.²⁰ I strid

som överklagats till förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen.
²² I ntervju i P4 Uppland, 2015-12-14, tillgängliga via ”http://sverigesra
dio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6325225”.
²³ Till vilket pris som helst? En uppföljning av arbetskrafsmigranters villkor i
hotell- och restaurangbranschen, Hotell- och restaurangfacket, 2012.

med detta skriver myndigheten i flera av sina beslut ovillkorligt
att ”villkoren ska vara uppfyllda varje månad under hela
tillståndsperioden”.²¹ Enhetschefen på Migrationsverkets
arbetstillståndsenhet i Malmö, som bland annat prövar de
tillståndsansökningar som rör restaurangbranschen, har
i media uttalat att det enligt honom inte spelar någon roll om
en löneavvikelse har omfattat 1 krona eller 10 000 kronor. ”Är
villkoren inte uppfyllda så är de inte”, förklarade han.²²
Hotell- och restaurangfacket uttalade redan i en rapport från
2012 att det var en otillfredsställande ordning att det är
arbetstagaren som straffas genom att tvingas ut ur landet när
det i själva verket är arbetsgivaren som har gjort fel.²³
Hur rättstillämpningen borde se ut
Migrationsverkets stränga rättstillämpning är alltför
stelbent och leder till orimliga resultat som undergräver
legitimiteten för reglerna om arbetstillstånd. Rättstillämp
ningen medför stort personligt lidande för arbetstagare som
funnit sig till rätta i Sverige, och slår hårt mot arbetsgivare
som blir av med viktig arbetskraft. För arbetsgivarna är det
svårt att veta vilka villkor som krävs eftersom kollektivavtal,
som inte är offentliga handlingar, ofta är svåra att få tag på
och i många fall dessutom svårtolkade. Advokatsamfundet
ansåg i ett remissyttrande i samband med arbetskrafts

²⁴ Ju2007/6628/EMA. Advokatssamfundets remissvar på DS 2007:27,
tillgänglig via ” https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/
advokatsamfundet_sv/remissvar/226496_20071114115257.pdf”.
²⁵ Se t.ex. förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den
5 augusti 2015 i mål UM 2574-15. Se även förvaltningsrätten i Malmö,

invandringsreformen att det var bättre att i lagen kräva att
villkoren ska vara ”marknadsmässiga” än i enlighet med
kollektivavtal.²⁴ I flera av de granskade fallen har villkorsav
vikelsen berott på att arbetsgivaren har missat en ändring av
kollektivavtalet.
Myndighetens stränga tolkning av Migrations
överdomstolens avgöranden godtas ofta av migrations
domstolarna, men inte undantagslöst. Det finns flera
exempel på avgöranden från senare tid där migrations
domstolarna har ändrat Migrationsverkets beslut och
beviljat förlängt uppehålls- och arbetstillstånd trots att
anställningsvillkoren inte varit helt uppfyllda under hela
den föregående tillståndsperioden.²⁵
Migrationsdomstolen i Stockholm uttalade i en dom från
den 29 september 2015 att det inte finns stöd vare sig
i lagtexten eller i Migrationsöverdomstolens avgörande
MIG 2015:11 för uppfattningen att även mindre och
tillfälliga avvikelser ovillkorligt ska leda till att försörj
ningskravet inte kan anses vara uppfyllt.²⁶ I de fall där
migrationsdomstolarna har underkänt Migrationsverkets
linje har de betonat att det avgörande för om en förläng
ning ska kunna beviljas är om anställningsförhållandet

migrationsdomstolen, dom den 3 juni 2016 i mål UM 59-16, som rörde
en ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete.
²⁶ Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 29
september 2015 i mål UM 4690-15.
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efter en helhetsbedömning framstår som seriöst. Dessa
avgöranden visar att rättsläget är otydligt och att det
råder olika uppfattningar om hur Migrationsöver
domstolens avgörande från 2015 ska tolkas.
Vad krävs då för att komma till rätta med de rättssäkerhets
problem som i dag präglar tillämpningen av reglerna om
arbetstillstånd? En ändamålsenlig och rättssäker rätts
tillämpning förutsätter att Migrationsverket gör en bedöm
ning i varje enskilt fall om en villkorsavvikelse under
föregående tillståndstid kan anses utgöra hinder mot att
bevilja ett förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. En sådan
bedömning måste ta hänsyn till avvikelsens beskaffenhet,
omfattning och orsak samt innefatta en bedömning av om
arbetsgivaren är seriös och har för avsikt att under kom
mande tillståndstid infria de utlovade anställningsvillkoren.
En villkorsavvikelse under föregående tillståndstid bör inte
i sig kunna läggas till grund för ett avslag och beslut om
utvisning om arbetstagaren kan lämna en rimlig och
godtagbar förklaring till avvikelsen och det saknas skäl att
tro att arbetsgivaren inte kommer att uppfylla villkoren
framöver. Den rättstillämpning som här förordas ligger för
övrigt mer i linje med såväl Migrationsverkets handbok som
dess rättsliga ställningstagande med anledning av MIG
2015:11 än myndighetens nuvarande praxis. Den tvåmåna
dersgräns som handboken uppställer för acceptabla avvikel
ser är dock gripen ur luften. Den exakta längden på en
avvikelse kan inte vara utslagsgivande utan bör i stället vara
en av omständigheterna som vägs in i den helhetsbedöm
ning som bör göras.
Bedömningen av om en utlänning ska beviljas förlängt
uppehålls- och arbetstillstånd eller om han eller hon i stället
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ska utvisas ur landet måste också ta hänsyn till den så
kallade proportionalitetsprincipen, som kommer till uttryck
i 1 kap. 8§ utlänningslagen. Proportionalitetsprincipen
innebär att staten inte får besluta om mer ingripande
åtgärder mot en utlänning än vad som i det enskilda fallet är
nödvändigt för att tillgodose ändamålen bakom lagstift
ningen. Det får inte råda ett missförhållande mellan det
allmänna intresset av åtgärden och den belastning som
åtgärden innebär för den enskilde.

behövs inte någon lagändring. Däremot krävs att Migra
tionsverket mjukar upp sin praxis och gör en bedömning
i varje enskilt fall om en villkorsavvikelse under föregående
tillståndstid utgör tillräcklig grund för att avslå en ansökan
om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Om arbetstaga

ren kan lämna en rimlig och godtagbar förklaring till
avvikelsen och det saknas skäl att tro att arbetsgivaren inte
kommer att uppfylla villkoren framöver bör förlängning
beviljas. Migrationsverkets bedömningar måste också vara
förenliga med proportionalitetsprincipen. n

Proportionalitetsprincipen innebär alltså rent konkret att
en utlänning som har funnit sig till rätta i Sverige och har
haft en seriös anställning som han eller hon har kunnat
försörja sig på och som uppfyller villkoren inte kan nekas
förlängt uppehålls- och arbetstillstånd och utvisas ur
landet på grund av ett tidigare, bagatellartat misstag från
arbetsgivarens sida. Detta eftersom att en sådan rättstil
lämpning inte på något sätt tillgodoser lagstiftningens
ändamål att förhindra att reglerna om arbetstillstånd
missbrukas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Migrationsverkets
rättstillämpning är alltför stelbent och leder till orimliga
resultat för enskilda människor. Den stränga tillämpning
en av reglerna om förlängning av arbetstillstånd har inte
något stöd vare sig i lag eller förarbeten, utan bygger på en
långtgående tolkning av rättsfallet MIG 2015:11, som
handlade om en arbetskraftsinvandrare vars inkomst varit
betydligt lägre än lagens grundläggande försörjningskrav.
Den stränga rättstillämpningen undergräver legitimiteten
för reglerna om arbetstillstånd eftersom den innebär att
hårt arbetande människor med bra jobb utvisas i onödan.
För att komma till rätta med dessa rättssäkerhetsproblem

FAKTARUTA/Migrationsverket har i samtliga granskade fall ansett att en villkorsavvikelse under föregående tillståndsperiod i sig medför att ett
förlängt arbetstillstånd inte kan beviljas. Denna rättstillämpning har vare sig stöd i lagtext eller i förarbeten, och är dessutom oförenlig med
rättsliga uttalanden som myndigheten själv har gjort på central nivå.
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TYPFALL 2
– ANNONSERINGSFEL
För att en utlänning ska kunna få arbetstillstånd krävs inte bara att anställningsvillkoren är uppfyllda. Det krävs också enligt 6
kap. 2 § andra stycket i utlänningslagen att anställningen har utannonserats ut på ett visst sätt i tio dagar. Samma sak gäller
när någon söker förlängt arbetstillstånd efter att ha bytt arbete.
I 82 av de 450 granskade fallen nekades de sökande förlängda arbetstillstånd och utvisades därför att deras anställningar
inte ansågs ha utannonserats på rätt sätt.
Företagens allmänna skyldighet att anmäla lediga jobb till Arbetsförmedlingen togs bort 2007.²⁷ Anledningen till att
arbetskraftsinvandrares anställningar måste ha annonserats sägs i lagen vara att EU-samarbetet kräver det enligt principen
om det så kallade gemenskaps- eller unionsföreträdet. Detta är ett påstående som vilar på lösa grunder. Annonseringen har
ingen praktisk betydelse. Arbetsgivaren har ingen som helst skyldighet att beakta de ansökningar som kommer in. I de allra
flesta fall har denne redan bestämt sig för att anställa en viss person från utlandet när annonsen, för forms skull, läggs ut.
Ett stort antal människor, 82 personer i de granskade fallen, som har fast anställning som de kunnat försörja sig på har alltså
utvisats på grund av en regel som saknar funktion och som bygger på en missuppfattning av bakomliggande EU-rättsliga
principer. n

EXEMPEL PÅ FALL GÄLLANDE ANNONSERINGSFEL
33-årig kock från Iran – anställningsannons ute i fem
dagar i stället för tio²⁸
M hade tidigare arbetat som försäljare och ansökte om
förlängt arbetstillstånd sedan han fått arbete som kock på
en pizzeria i Västsverige. En annons för jobbet fanns hos

²⁷ Se prop. 2006/2007:89.
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Arbetsförmedlingen under 15 dagar. Eftersom annonsen
endast hade legat ute i fem dagar, inte tio, när M anställdes
ansåg Migrationsverket att kravet på gemenskapsföreträde
inte var uppfyllt. Därför avslog myndigheten hans ansökan
och beslutade att utvisa honom. Migrationsdomstolen
i Malmö avslog M:s överklagande.

²⁸ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 augusti
2015 i mål UM 615-15.

82

av 450 utvisades
på grund av att
jobbannonseringen
varit felaktig.
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28-årig lokalvårdare från Irak – anställningsannons ute
i fem dagar i stället för tio²⁹
N ansökte om förlängt arbetstillstånd grundat på en ny
anställning som lokalvårdare. Hans arbetsgivare hade
kollektivavtal och Migrationsverket konstaterade i sitt
beslut att anställningsvillkoren uppfyllde lagens krav.
Eftersom tjänsten hade annonserats hos Arbetsförmedling
en i fem dagar, inte tio, när N började arbetet ansåg Migra
tionsverket att kravet på gemenskapsföreträde inte var
uppfyllt. Därför avslog myndigheten hans ansökan och
beslutade att utvisa honom. Migrationsdomstolen i Malmö
avslog N:s överklagande.
46-årig kock från Vietnam – likadant jobb för samma
bolag annonserades inte³⁰
N ansökte om förlängt arbetstillstånd grundat på en
anställning som kock på en restaurang i Västerås. Restau
rangen han sökte tillstånd för att arbeta på hade samma
namn och ägdes av samma bolag som restaurangen där han
tidigare arbetat. Enligt N hade de båda restaurangerna
samma ledning, samma personal och gjorde gemensamma
inköp. Trots detta ansåg Migrationsverket att hans ansökan
avsåg en ny tjänst. Eftersom någon annonsering inte hade

²⁹ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 18 juni
2015 i mål UM 1153-15.
³⁰ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 3
november 2015 i mål UM 4325-15.
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skett beslöt myndigheten att avslå hans ansökan och att
utvisa N. Migrationsdomstolen i Malmö avslog överklag
andet.

rangen. Det rörde sig därför enligt Migrationsverket om
en nyrekrytering som skulle ha utannonserats. Eftersom
kravet på gemenskapsföreträde enligt myndigheten inte

27-årig IT-konsult från Bangladesh med fru – jobb
annonserades på bland annat Linkedin³¹

RÄTTSLIG ANALYS AV FALLEN GÄLLANDE ANNONSERINGSFEL

I hade nyligen tagit universitetsexamen och fått arbete som
IT-konsult på ett framgångsrikt företag med en ingångslön
på 34 500 kronor i månaden. Tjänsten hade annonserats på
ett antal sajter, däribland Linkedin, men inte hos Arbetsför
medlingen. I har överklagat beslutet om att avslå hans
ansökan och att utvisa honom till migrationsdomstolen
i Malmö.

Gemenskapsföreträdet är inte rättsligt bindande
Kravet på utannonsering grundas på bestämmelsen i 6 kap.
2 § andra stycket utlänningslagen, som anger att arbetstill
stånd ”får ges endast om rekryteringsförfarandet är fören
ligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen”.
Bestämmelsen innebär att det så kallade gemenskaps- eller
unionsföreträdet ska iakttas.

33-årig kock från Sydkorea – jobb i samma koncern
annonserades inte³²
C arbetade som kock inom en koncern som driver några av
Sveriges mest ansedda restauranger. I samband med att
restaurangen där han först arbetade stängde för renovering
omplacerades han till en annan av koncernens krogar, där
han sedan fortsatt att arbeta. Han ansökte om förlängt
arbetstillstånd grundat på sitt arbete på den nya restau

³¹ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, mål UM 1945-16.
³² F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, mål UM 2313-16.

Principen om gemenskapsföreträde definieras i Migrations
verkets handbok som att tredjelandsmedborgare ska ges rätt
till inresa och vistelse av arbetsmarknadsskäl bara om lediga
platser inte kan tillsättas av inhemska arbetssökande,
arbetssökande från andra medlemsstater eller av tredje
landsmedborgare som är permanent och lagligen bosatta
i medlemsstaten och redan utgör en del av medlemsstatens
reguljära arbetsmarknad.³³
Principen om gemenskapsföreträde har sitt ursprung i en

³³ M
 igrationsverkets handbok för Migrationsärenden, uppdaterad
2015-10-26, s. 380.
³⁴ Rådets resolution av den 20 juni 1994 om begränsning av rätten till inresa
och vistelse för tredjelandsmedborgare till medlemsländerna för anställning.

var uppfyllt avslogs C:s ansökan och ett utvisningsbeslut
fattades. C har överklagat Migrationsverkets beslut till
migrationsdomstolen i Malmö.

EU-resolution från 1994.³⁴ I resolutionen sägs att med
lemsstaterna ska beakta arbetsansökningar från tredje
land ”endast när erbjudande om anställning i en med
lemsstat inte kan tillgodoses av den inhemska arbetskraf
ten och arbetskraft inom gemenskapen”. Som skäl anges
den höga arbetslöshet som rådde i Europa vid tiden.
Det framgår av resolutionen att principen inte är rättsligt
bindande men att den ändå ”borde” följas. En rapport som
publicerades tidigare i år inom ramen för ett samarbete
mellan OECD och EU-kommissionen bekräftade att
medlemsstaterna får låta arbetstagare från tredje land ta
arbeten som i och för sig hade kunnat tillsättas av europé
er.³⁵ Den svenska lagstiftaren har ändå ansett att Sverige ska
följa principen om gemenskapsföreträde. Detta på grund av
principen om lojalt samarbete, som bland annat innebär att
medlemsstaterna ska respektera även sådana mål och
visioner som inte är bindande.³⁶

³⁵ R
 obin-Olivier, Sophie, The Community Preference Principle in
Labour Migration Policy in the European Union, OECD Social,
Employment and Migration Working Papers no 182, 16 juni 2016.
³⁶ Se DS 2007:27 s. 14.
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Annonskravet fyller ingen funktion och uppfyller inte
principen om gemenskapsföreträde
Kravet på utannonsering är bara ett formkrav. Andra
sökande från Sverige eller andra EU-länder har inget
företräde när det gäller själva tillsättningen av tjänsten
utan arbetsgivaren har rätt att anställa en tredjelands
medborgare även om EU-medborgare sökt tjänsten och
även om dessa skulle ha bättre meriter. I praktiken
innebär unionsföreträdet bara att tjänsten ska ha annon
serats ut i Sverige och inom EU/EES och Schweiz i minst
tio dagar för att ge personer inom EU möjlighet att söka
den lediga tjänsten.
Det är arbetsgivaren som ansvarar för att anställningen har
utannonserats. För att nå ut i Europa används i regel det
europeiska platsorganet EURES. När arbetsgivaren annon
serar hos Arbetsförmedlingen läggs annonsen automatiskt
också ut i EURES. Det finns inget absolut krav på att just
EURES ska användas.³⁷ Att en tjänst har utannonserats på
den globala jobbsajten Linkedin har dock inte godtagits av
vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstol, vilket
det i media uppmärksammade fallet gällande Syed Latif från
Bangladesh visade.³⁸

³⁷ E
 nligt förarbetsuttalanden i prop. 2007/2008:147 s. 36 kan arbetsgiva
ren ”välja andra rekryteringsåtgärder”. Det finns dock veterligen inte
något fall där Migrationsverket har godtagit annat än annonsering hos
Arbetsförmedlingen.
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Om den icke-bindande principen är relevant för Sverige
uppfyller lagen alltså ändå knappast lagstiftarens ambition
om att respektera gemenskapsföreträdet. Vad principen
handlar om är att personer inom EU ska ha ett faktiskt
företräde till svenska arbetstillfällen. Det hade de också
enligt de gamla reglerna för arbetskraftsinvandring. Den
arbetsmarknadsprövning som då gjordes innebar att
arbetstillstånd inte beviljades om Arbetsförmedlingen ansåg
att arbetslösa personer inom Sverige eller EU/EES kunde
utföra det aktuella arbetet.

dåvarande regeringen ansåg att företagen själva bäst
kunde bedöma om de b
 ehövde rekrytera från tredje land.
Idén om att en anställning skulle annonseras i tio dagar
följde ändå med från den tidigare utredningen. I för
arbetena står det att annonskravet behövs för att gemen
skapsföreträdet ska uppfyllas.⁴¹ Det står däremot ingen
stans på vad sätt en idé om att européer ska ha företräde
till ett jobb respekteras bara för att en annons ligger ute
i tio dagar, när arbetsgivaren ändå sedan får anställa vem
den vill.

verket enligt handboken ”ta in kompletterande upp
gifter”.

En statlig utredning om arbetskraftsinvandringen från
2006 ansåg att arbetsmarknadsprövningen skulle vara
kvar just med hänsyn till gemenskapsföreträdet.³⁹ Det var
också därifrån idén kom om att en anställningsannons
ska ha legat ute på Arbetsförmedlingens hemsida i tio
dagar innan en utomeuropisk arbetskraftsinvandrare
kunde få tjänsten.⁴⁰ Tanken var att arbetskraftsinvand
ring inte skulle tillåtas om det under dessa tio dagar kom
in ansökningar från kvalificerade kandidater i Sverige och
andra EU-länder.

Frågan om innebörden av gemenskapsföreträdet har fått
aktuell belysning sedan EU-kommissionären Dimitris
Avramopoulos som svar på en fråga från EU-parlamentari
kern Fredrick Federley nyligen bekräftade att EU-rätten
vare sig kräver att utannonsering sker eller att den gemen
samma EURES-portalen används för att en tredjelands
medborgare ska kunna beviljas uppehålls- och arbetstill
stånd.⁴²

Det är högst oklart varför den som lämnar en fullständig
ansökan ska hamna i ett sämre läge än den som uteläm
nar information om annonseringen. Samtidigt är de
förvirrade instruktionerna talande för den allmänna
tanklöshet som har legat bakom utformningen av annon
seringskravet.

När reglerna om arbetskraftsinvandring reformerades
2008 slopades dock arbetsmarknadsprövningen. Den

³⁸ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 11
februari 2016 i mål nr UM 5334-15.
³⁹ SOU 2006:87 s. 165.
⁴⁰ SOU 2006:87 s. 167.

Att annonskravet bara är en ren och därtill Kafkaartad
formalitet framgår tydligt av Migrationsverkets hand
bok: Om det i en ansökan om arbetstillstånd inte står
något om att tjänsten har utannonserats bör Migrations

⁴¹ Se Ds 2007:27 s. 24.
⁴² Svar från Dimitris Avramopoulos på kommissionens vägnar den 1
augusti 2016, E-003061/2016.

Visar det sig då att arbetsgivaren inte har annonserat
tjänsten får han tillfälle att göra det trots att han redan på
förhand har bestämt sig för att anställa en utomeuropé.⁴³
Om det däremot framgår direkt av ansökan att tjänsten
inte har annonserats ska ansökan avslås enligt handboken.
Då får arbetsgivaren inte möjlighet att i efterhand uppfylla
kravet på gemenskapsföreträde.

Arbetskraftsinvandrare får betala ett högt pris för den
tanklösheten. Hårt arbetande människor som bidrar
till samhällsutvecklingen utvisas på grund av ett
innehållslöst formkrav för att Sverige ska uppfylla en
icke-binda nde EU-princip som ändå inte uppfylls
i praktiken. n

⁴³ Migrationsverkets handbok för Migrationsärenden, uppdaterad
2015-10-26, s. 382.
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TYPFALL 3 – FÖRSENAD
ANSÖKAN
En utlänning som vill ha uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige ska som huvudregel ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd
före inresan i landet, se 5 kap. 18 § och 6 kap. 4 § utlänningslagen. Från denna huvudregel finns en rad undantag. När det
gäller arbetskraftsinvandrare framgår av 5 kap. 18§ andra stycket 7 utlänningslagen att tillstånd kan sökas från Sverige om
ansökan gäller en förlängning av ett uppehålls- och arbetstillstånd. I 42 av de 450 fall som har undersökts har ansökning
arna inte beviljats därför att de inte har bedömts vara förlängningsansökningar. Det har då inte varit möjligt att söka
arbets- och uppehållstillstånd från Sverige och de som sökt har därför utvisats.
20 av fallen som avser felaktiga ansökningar rör personer som har ansökt om förlängt arbetstillstånd efter att deras tidigare
tillstånd gått ut. I september 2015 fann Migrationsverket att det saknas lagstöd för att utvisa människor på den grunden
och ändrade sin praxis. Dessförinnan hade myndigheten alltså i 20 granskade fall beslutat att utvisa arbetstagare, i flera fall
med familjer, helt i onödan och utan stöd i lag. n

EXEMPEL FRÅN DEN GAMLA RÄTTSTILLÄMPNINGEN
36-årig kock från Vietnam med fru samt två barn, sju
och två år – ansökte nio dagar för sent⁴⁴
V arbetade som kock på en restaurang utanför Göteborg. Hans
ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd kom
in till Migrationsverket nio dagar efter att det tidigare tillstån
det hade gått ut. Hans arbetsgivare hade anlitat en konsult som
tog hand om förlängningsansökningarna för honom och för
andra kockar på restaurangen. Enligt den praxis som Migra
tionsverket följde vid tiden för V:s ansökan var det inte möjligt
att ansöka om förlängning från Sverige efter att det tidigare

⁴⁴ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 29 juni
2015 i mål UM 1814-15.
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tillståndet gått ut. Förutom V och hans familj beslutade
Migrationsverket att utvisa tre av V:s kolleger på samma
grunder. Migrationsdomstolen i Malmö avslog V:s överkla
gande. Drygt två månader senare ändrade Migrationsverket sin
rättstillämpning.
29-årig ventilationsmontör från Bosnien – ansökte elva
dagar för sent⁴⁵
N arbetade som ventilationsmontör i Stockholmsområdet.
Hans ansökan om förlängt arbetstillstånd kom in till

⁴⁵ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 18 juni
2015 i mål UM 1772-15.

20

av 450 utvisades
utan lagstöd.
21
25

Migrationsverket elva dagar efter att det föregående
tillståndet hade löpt ut. Enligt Migrationsverket var det
därför ingen förlängningsansökan. Myndigheten beslutade
att utvisa N utan att pröva hans ansökan i sak. Migrations
domstolen i Malmö avslog N:s överklagande. Två och en
halv månad senare ändrade Migrationsverket sin rätts
tillämpning.

31-årig butikssäljare från Iran – ansökte 14 dagar för sent⁴⁶
F arbetade som säljare i en butik i Göteborg. Hans ansökan om
förlängt arbetstillstånd kom in till Migrationsverket 14 dagar
efter att det föregående tillståndet hade löpt ut. Enligt myndig
heten kunde ansökan därför inte prövas i sak. Migrationsdomsto
len i Malmö avslog F:s överklagande av utvisningsbeslutet. Sex
månader senare ändrade Migrationsverket sin rättstillämpning.

EXEMPEL FRÅN TIDEN EFTER DET NYA RÄTTSLIGA STÄLLNINGSTAGANDET
25-åring cateringanställd från Egypten – ansökte
21 dagar för sent men fick utvisningsbeslutet upphävt⁴⁷
I arbetade med catering i Stockholmsområdet. Hans
ansökan om förlängt arbetstillstånd kom in till Migra
tionsverket 21 dagar efter att hans tidigare tillstånd hade
löpt ut. Migrationsverket ansåg att ansökan inte kunde
prövas i sak och beslutade om utvisning. I:s överklagande

hade ännu inte prövats när Migrationsverkets nya
rättsliga ställningstagande kom. Därför ändrade myndig
heten sin inställning i migrationsdomstolen i Malmö och
begärde att beslutet i I:s ärende skulle upphävas så att
hans ansökan i enlighet med den nya tillämpningen
kunde prövas i sak. Migrationsdomstolen upphävde
Migrationsverkets beslut och återförvisade målet till
myndigheten för fortsatt handläggning.

RÄTTSLIG ANALYS AV FALLEN OM FÖRSENADE ANSÖKNINGAR
Det i undersökningen vanligaste skälet till att en ansökan inte har
ansetts utgöra en förlängningsansökan är att den har lämnats in

⁴⁶ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 31 mars
2015 i mål UM 509-15.
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efter att det föregående arbetstillståndet har löpt ut. Detta har
varit fallet i 20 av de 42 ärenden som rör ansökningsfel.

⁴⁷ F
 örvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, slutligt beslut
den 20 november 2015 i mål UM 4133-15.

Det framgår inte av lagen att en förlängningsansökan måste
ha lämnats in före dess att det tidigare uppehålls- och
arbetstillståndet löpt ut. I förarbetena till lagen står att en
förlängningsansökan ”bör” göras medan tillståndet fort
farande är giltigt.⁴⁸ Migrationsverket har ändå ansett det vara
ett absolut krav att en ansökan lämnas in under tillstånds
tiden för att det ska vara möjligt att söka från Sverige.
Ansökningar som kommit in efter tillståndstidens slut har
överhuvudtaget inte prövats i sak. Migrationsdomstolarna
har godtagit Migrationsverkets tolkning. Migrationsdomsto
len i Stockholm har i en dom hävdat att en förlängningsansö
kan ”ska” vara inne innan tillståndet löpt ut med hänvisning
till det förarbetsuttalande som egentligen säger ”bör”.⁴⁹
Vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolarna
verkar riktigt ha reflekterat över denna rättstillämpning.
Den har medfört ett stort och onödigt lidande. Familjer har
utvisats över halva jordklotet därför att en ansökan kommit
några dagar för sent, trots att det funnits en anställning som
i sig har gett dem rätt att stanna.⁵⁰ Väl tillbaka i hemlandet
har de på grund av handläggningstiderna hos Migrations
verket varit tvungna att vänta i uppemot ett år på att kunna
fortsätta sina arbeten och sina liv i Sverige, om deras jobb
överhuvudtaget har funnits kvar.

⁴⁸ Prop. 2007/2008:147 s. 29.
⁴⁹ Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 10
oktober 2015 i mål UM 4984-15.
⁵⁰ Jfr t.ex. Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den
29 juni 2015 i mål UM 1814-15.
⁵¹ Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 34/2015.

I september 2015 gjorde Migrationsverket ett rättsligt
ställningstagande där myndigheten tog avstånd från sin tidi
gare praxis.⁵¹ Myndigheten konstaterade att det inte finns
något lagstöd för uppfattningen att en förlängningsansökan
bara kan prövas som sådan om den har lämnats före till
ståndstidens utgång. Enligt ställningstagandet ska det inte
ha någon avgörande betydelse om en förlängningsansökan
lämnas efter att tillståndet har löpt ut. Om den sökande
under tiden utan tillstånd genom sin anställning i och för
sig har uppfyllt kraven ska förlängning beviljas.
Migrationsdomstolen i Malmö upphävde på Migrations
verkets begäran tre beslut i mål som pågick när det nya
rättsliga ställningstagandet kom.⁵² I dessa mål hade myndig
heten enligt dess tidigare uppfattning beslutat om utvisning
endast på grund av att ansökningarna varit sena. I ytter
ligare ett sådant mål som pågick vid samma domstol och vid
samma tid begärde Migrationsverket däremot inte att
myndighetens beslut skulle upphävas.⁵³ Detta trots att målet
avgjordes senare än två av de mål där Migrationsverket på
grund av det nya ställningstagandet hade ändrat sin uppfatt
ning. Möjligen var det av misstag som myndigheten i detta
fall inte upplyste domstolen om att den inte längre ansåg att
en sen förlängningsansökan ensamt utgör grund för utvis

⁵² Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, slutliga beslut
den 11 november 2015 i mål UM 5085-15, den 20 november i mål
4133-15 samt den 3 december i mål 2452-15.
⁵³ Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25
november 2015 i mål UM 4287-15. dom den 10 oktober 2015 i mål
UM 4984-15.
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ning. Migrationsdomstolen avslog överklagan
det med hänvisning till den överspelade rättsliga
motivering som fanns i Migrationsverkets beslut.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Migrationsverket
har utvisat människor ur Sverige enbart på den grunden att
deras ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd anses
ha lämnats in för sent, trots att det inte har funnits något lagstöd
för en sådan bedömning. Detta är naturligtvis mycket allvarligt från
ett rättssäkerhetsperspektiv och har orsakat arbetstagare och arbets
givare onödigt personligt lidande och ekonomisk skada. Sedan Migra
tionsverkets rättsliga ställningstagande kom den 1 september 2015 fattas inte
längre beslut där personer utvisas endast på den grunden att de har varit sena
med sina förlängningsansökningar. Det är givetvis positivt att människor på så
sätt besparas onödigt lidande. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Migrations
verket under lång tid utvisade människor utan lagstöd och att migrationsdomstolarna
godtog denna praxis. n
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För många är det svårt att förstå varför
människor som kommer till Sverige för
att arbeta och som kan försörja sig på sin
anställning ska utvisas på grund av små
regelavvikelser som dessutom har berott
på arbetsgivaren.
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Samtliga fall
Villkorsavvikelser
Annonseringsfel
Ansökan från fel land
Övrigt
Totalt antal fall
Villkorsavvikelser
Lön lägre än kollektivavtal⁵⁴
Bristande försäkringsskydd
Lön lägre än kollektivavtal
+ bristande försäkringsskydd
Lön under försörjningskrav
Övriga avvikelser⁵⁵
Totalt antal fall

303
82
42
23
450
42
32
11
164
54
303

Försenad ansökan m.m.
Utvisningsbeslut på grund av
försenade förlängningsansökningar
utan lagstöd
20
Övriga ansökningsfel⁵⁶
22
Totalt antal fall
42

⁵⁴ I nklusive bristande semesterersättning (3 fall).
⁵⁵ Här rör det sig exempelvis arbete utanför tillstånd och
anställningar som inte påbörjats.
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⁵⁶ H
 är rör det sig exempelvis personer som vistats
i Sverige på grunder som inte gjort det möjligt att
ansöka om arbetstillstånd inifrån landet.
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