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INSTRUKTION

1.

Sammanfattning



I Migrationsöverdomstolens domar uttalas vilken prövning enligt 6 kap. 2
§ första stycket 1 och 2 utlänningslagen (2005:716) 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 eller praxis inom yrket eller branschen.



Migrationsöverdomstolen anför att prövning av om villkoren i 6 kap. 2 §
utlänningslagen är uppfyllda tar sikte på den anställning som tillståndet
avser (en framåtsyftande bedömning). Av praxis framgår att vid en
ansökan om förlängt tillstånd på grund av arbete och vid en ansökan om
förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete där permanent
uppehållstillstånd yrkas ska en prövning även göras av om
förutsättningarna för arbetstillståndet under den eller de tidigare
tillståndsperioderna varit uppfyllda (en bakåtsyftande bedömning).



En helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 §
första stycket 2 utlänningslagen och av försörjningskravet enligt 6 kap. 2 §
första stycket 1 utlänningslagen ska göras i varje enskilt fall vid ansökan
om förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete för att kunna bedöma att
villkoren inte är sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom
yrket eller branschen.



En bedömning av om anställningsvillkoren är uppfyllda ska inte göras
månad för månad utan även vid denna prövning ska en motsvarande
helhetsbedömning av anställningsvillkoren göras över tid.



Om det vid en prövning av en ansökan om förlängt uppehållstillstånd på
grund av arbete finns en brist som till exempel berott på ett administrativt
misstag från arbetsgivaren och bristen har rättats till utan att det först
påtalats av Migrationsverket kan anställningsvillkoren, vid en
helhetsbedömning inte anses vara sämre än de villkor som följer av
svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Vid en
helhetsbedömning ska arbetsgivarens seriositet samt skenavtal beaktas.



Villkoret att anställningen ska göra det möjligt för utlänningen att försörja
sig är ett självständigt och grundläggande villkor för att arbetstillstånd ska
kunna beviljas. Särskild försiktighet måste iakttas vid en helhetsbedömning
av försörjningskravet för att motverka riskerna för utnyttjande av utländsk
arbetskraft. Om försörjningskravet inte är uppfyllt under någon eller några
månader och det finns en godtagbar förklaring till skälet bör det kunna
godtas. Att försörjningskravet inte har varit uppfyllt under delar av
anställningstiden bör därför kunna godtas endast under en begränsad tid.
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Utgångspunkten är att bristen ska ha åtgärdats och att kompensation,
i de fall det är möjligt, ska ha utgått. Bristen ska ha åtgärdats i nära
anslutning till när bristen upptäcktes. Vid vilken tidpunkt under
anställningsperioden som bristen har inträffat kan också ha viss betydelse.


Det kan också under föregående tillståndstid ha förekommit vissa
avvikelser i anställningsvillkoren som, trots att de inte har avhjälpts utan
att Migrationsverket har påtalat dem, efter en helhetsbedömning av
samtliga anställningsvillkor inte påverkar möjligheten att bevilja förlängt
uppehållstillstånd på grund av arbete.



Ett anställningserbjudande ges stor betydelse vid Migrationsverkets
prövning av ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete.
Anställningserbjudandet är inte bindande, dock är utgångspunkten att
arbetstagaren ska få den lön som han eller hon erbjudits. Det avgörande
vid prövningen är att villkoren vid en bakåtsyftande bedömning ska ha
varit i rätt kollektivavtalsenlig nivå och att det finns en godtagbar
förklaring till eventuell avvikelse.



De principer som kommer till uttryck i MIG 2017:24, MIG 2017:25
och MIG 2018:12 bör tillämpas på motsvarande sätt vid en prövning
enligt 5 kap. 15 a § UtlL.
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2. Bakgrund
Migrationsöverdomstolen har i två domar (MIG 2017:24 och MIG 2017:25)
uttalat sig om vilken prövning enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen
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 eller praxis inom yrket eller branschen.
Migrationsöverdomstolen har därefter i dom 2018:12 därtill uttalat sig om
vilken prövning som ska göras i 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen.

2.1 MIG 2017:24
I avgörandet MIG 2017:24 har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om
anställningsvillkoren i 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen kan anses ha
varit sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller
branschen då arbetstagaren under delar av den första tillståndsperioden saknade
tjänstepensions- och sjukförsäkring.
Arbetstagaren hade haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige i sammanlagt
fyra år. Migrationsverket avslog ansökan om förlängt tillstånd mot bakgrund av
att arbetstagaren inte haft ett fullgott försäkringsskydd. Ärendet överklagades
till migrationsdomstolen som delade Migrationsverkets bedömning och därefter
överklagades domen till Migrationsöverdomstolen.
Migrationsöverdomstolen konstaterade inledningsvis att prövningen av om
villkoren i 6 kap. 2 § utlänningslagen är uppfyllda tar sikte på den anställning
som tillståndet avser (en framåtsyftande bedömning).
Av praxis framgår att vid en ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av
arbete där permanent uppehållstillstånd yrkas ska en prövning även göras av om
förutsättningarna för arbetstillståndet under de tidigare tillståndsperioderna varit
uppfyllda, (en bakåtsyftande bedömning).
För att kunna avgöra om villkoren i 6 kap. 2 § utlänningslagen är i
överensstämmelse med vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen måste en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor
göras.
Migrationsöverdomstolen uttalade vidare att en helhetsbedömning även bör
göras vid prövning av om förutsättningarna för arbetstillståndet avseende de
tidigare tillståndsperioderna varit uppfyllda. Eftersom lön och även andra
villkor ibland avtalas för retroaktiv tid samt att det även kan förekomma andra
avvikelser av olika skäl under någon tidpunkt under tidigare tillståndsperiod
kan inte en bedömning göras månad för månad. En bedömning bör i stället
göras av om villkoren över tid har varit likvärdiga med kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen eller om de har varit sämre än dessa.
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I det aktuella fallet hade arbetstagaren haft en lön som varit högre än vad
som gällde enligt kollektivavtal för branschen och under större delen av
tillståndstiden haft fullgott försäkringsskydd. Arbetsgivaren hade relativt
snart upptäckt att arbetstagaren inte omfattas av tjänstepension- och
sjukförsäkring och åtgärdat felet innan Migrationsverket hade påtalat det.
Migrationsöverdomstolen konstaterade sammanfattningsvis att vid en
helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare
tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd
bedömts vara uppfyllda.

2.2 MIG 2017:25
I avgörandet MIG 2017:25 har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om
vilken betydelse det kan anses ha vid bedömning av en ansökan om förlängt
uppehålls- och arbetstillstånd 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen att
arbetstagarens lön under en del av tidigare tillståndsperiod varit lägre än
kollektivavtalsenlig lön.
Arbetstagaren hade haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige under nära
två års tid och ansökt om förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete.
Migrationsverket avslog ansökan på grund av att arbetstagarens lön under del
av tidigare tillståndsperiod inte varit i nivå med kollektivavtal. Ärendet
överklagades till migrationsdomstolen som fastställde Migrationsverkets beslut.
Ärendet överklagades därefter till Migrationsöverdomstolen.
Migrationsöverdomstolen framhöll även i denna dom att prövning av om
villkoren enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen är uppfyllda tar sikte på den
anställning som tillståndet avser (en framåtsyftande bedömning) samt att
det vid en ansökan om förlängt tillstånd på grund av arbete ska prövas om
förutsättningarna för arbetstillståndet under den tidigare tillståndsperiod eller
de tidigare tillståndsperioderna varit uppfyllda (en bakåtsyftande bedömning).
Migrationsöverdomstolen anförde också (likt MIG 2017:24) att en
helhetsbedömning ska göras av samtliga anställningsvillkor i det enskilda fallet
för att kunna bedöma om dessa inte är sämre än vad som följer av kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen.
Domstolen uttalade även att en bedömning ska göras över tid, inte månad för
månad. Skälet till detta är att anställningsvillkoren kan komma att ändras under
en tillståndsperiod till följd av till exempel avtalsförhandlingar mellan
arbetsmarknadens parter och att dessa ändringar ibland genomförs retroaktivt.
För vissa arbetstagare är det möjligt att ingå enskilda överenskommelser med
arbetsgivaren om anställningsvillkor rörande exempelvis semester och
pensionsinbetalningar och det går därför inte att bedöma villkoren månad för
månad.
I det aktuella fallet hade lönen under ett års tid understigit kollektivavtalsenlig
nivå samtidigt som den överstigit försörjningskravet med god marginal.
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Migrationsöverdomstolen fann däremot inte anledning att betvivla att detta
berott på ett rent administrativt misstag från arbetsgivaren samtidigt som lönen
hade kompenserats.
Domstolen konstaterade sammanfattningsvis att vid en helhetsbedömning av
de grundläggande villkoren för arbetstillståndet bedöms dessa ha varit
uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden.

2.3 MIG 2018:12
I avgörandet MIG 2018:12 har Migrationsöverdomstolen tagit upp frågan om
arbetstagarens anställning under tidigare tillståndsperioder, där lönen under viss
tid understigit försörjningskravet, inneburit att försörjningskravet i 6 kap. 2 §
första stycket 1 utlänningslagen uppfyllts. Vidare har domstolen tagit upp
frågan om arbetstagarens lön och övriga anställningsvillkor har varit i nivå med
6 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen då lönen understigit den lön som
arbetstagaren blivit erbjudan enligt ansökan.
Arbetstagaren hade haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige i sammanlagt
fyra år. Migrationsverket avslog ansökan om förlängt tillstånd mot bakgrund av
att arbetstagaren fått en lägre lön än vad som följer av kollektivavtal eller praxis
inom yrket eller branschen samt att lönen inte heller varit i nivå med det som
erbjudits räknat på antalet arbetade timmar per månad. Ärendet överklagades
till migrationsdomstolen som delade Migrationsverkets bedömning och därefter
överklagades domen till Migrationsöverdomstolen.
Migrationsöverdomstolen konstaterade inledningsvis likt MIG 2017:24 och
MIG 2017:25 att prövningen av om villkoren i 6 kap. 2 § utlänningslagen är
uppfyllda tar sikte på den anställning som tillståndet avser (en framåtsyftande
bedömning). Av praxis framgår att vid en ansökan om förlängt
uppehållstillstånd på grund av arbete där permanent uppehållstillstånd yrkas ska
en prövning även göras av om förutsättningarna för arbetstillståndet under de
tidigare tillståndsperioderna varit uppfyllda, (en bakåtsyftande bedömning). En
bedömning av anställningsvillkoren ska inte göras månad för månad utan över
tid.
Domstolen framhöll att ett liknande synsätt bör inrättas för att kunna bedöma
om försörjningskravet i 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen är uppfyllt.
Domstolen betonade att särskild försiktighet måste iakttas vid en
helhetsbedömning av försörjningskravet för att motverka riskerna för
utnyttjande av utländsk arbetskraft. men att det inte är rimligt att möjlighet till
undantag helt saknas om arbetstagarens lön någon eller några gånger understigit
försörjningskravet. Stöd för en sådan tolkning finns enligt domstolen i
förarbetsuttalandena rörande 7:7 e utlänningslagen.1

1

Prop. 2013/14:227 s. 38
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I det aktuella fallet hade arbetstagarens lön under tre månader under en
fyraårsperiod understigit försörjningskravet. Detta på grund av att arbetstagaren
haft semester samt varit tjänstledig. 25 semesterdagar hade tagits ut varje år
under den aktuella perioden, dock framgick det inte av inlämnade handlingar i
ansökan att så skett. Arbetstagaren hade vidare haft en timlön och
månadsinkomsten därmed varierat beroende på hur mycket arbetstagaren
arbetade. Timlönen hade överstigit lägsta kollektivsavtalsenliga lön.
Domstolen konstaterade att kravet i 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen
vid en helhetsbedömning måste anses vara uppfyllt då lönen inte nått upp till
försörjningskravet under en tid av endast tre månader under en fyraårsperiod
och att arbetstagaren givit en förklaring till detta. Beträffande semesterförmåner
konstaterade domstolen att det var en brist att det inte framgått vilka
semesterförmåner arbetstagaren haft men att det saknats anledning att betvivla
att det berott på ett administrativt misstag från arbetsgivaren och att det därför
inte fanns hinder mot att bevilja förlängningsansökan eftersom arbetstagaren
hade tagit ut 25 semesterdagar varje år.
Arbetstagaren hade givit en förklaring om att han enligt sitt anställningsavtal
haft en timlön som föranlett att månadsinkomsten varierat över tid. Mot
bakgrund av uppgifter om lägsta timlön från Svenska
Byggnadsarbetareförbundet fanns det enligt domstolen inte heller anledning att
ifrågasätta att den faktiska lönen hade varit i nivå med kollektivavtal och att
anställningsvillkoren vid en helhetsbedömning inte kunde anses ha varit sämre
än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller
branschen.
Slutligen anförde domstolen att arbetstagarens lön under flertalet månader varit
sämre än den lön som erbjudits i enlighet med arbetstagarens erbjudande om
anställning. Ett erbjudande från arbetsgivaren som bifogas en ansökan om
arbetstillstånd ges stor betydelse vid Migrationsverkets prövning och
Migrationsverket måste kunna fastställa att erbjudandet är seriöst.
Utgångspunkten bör också vara att arbetstagaren ska få den lön som
arbetsgivaren erbjudits. Migrationsöverdomstolen framhöll dock att om det
finns godtagbara förklaringar till avvikelsen och om lönen fortfarande är i nivå
med kollektivavtal kan ett uppehålls- och arbetstillstånd ändå beviljas.
Migrationsöverdomstolen konstaterade sammanfattningsvis att vid en
helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare
tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd
bedömts vara uppfyllda.
En sammanfattning av domarna finns tillgänglig i Lifos rättsfallssamling.
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Genom den här kommentaren ges vägledning till hur
Migrationsöverdomstolens praxis påverkar Migrationsverkets hantering av
ärenden om förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete enligt 6 kap. 2 §
första stycket 1 och 2 utlänningslagen och permanent uppehållstillstånd på
grund av arbete enligt 5 kap. 5 § första stycket samma lag.

3. Rättslig reglering
Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och
förenas med de övriga villkor som behövs (6 kap. 1 § första stycket
utlänningslagen). Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en
anställning, om 1.anställningen gör det möjligt för honom eller henne att
försörja sig, och 2.lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte
är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom
yrket eller branschen (6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen).
Ett arbetstillstånd får inte ges för längre tid än två år och den sammanlagda
tillståndstiden för ett sådant tillstånd får vara högst fyra år. Om det finns
särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år.
(6 kap. 2 a § utlänningslagen).
Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt
fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete
(5 kap. 5 § första stycket 1 utlänningslagen). En utlänning som har permanent
uppehållstillstånd behöver inte ha arbetstillstånd (2 kap. 8 c § 3
utlänningslagen).
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har beviljats
arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen ska återkallas om:
1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av
något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är
uppfyllda, eller
2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag
påbörjat arbetet. Om utlänningens anställning har upphört sedan
utlänningen underrättats om att en utredning om återkallelse enligt
första stycket har inletts, men innan beslut om återkallelse fattats, gäller
bestämmelserna om återkallelse i 3 § första stycket 2. Tiden ska då vara
fyra månader i stället för tre. Trots vad som anges i första stycket 1
behöver ett tillstånd inte återkallas om arbetsgivaren har avhjälpt
bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd (7 kap. 7 e §
utlänningslagen).
Bestämmelsen i 7 kap. 7 e § tredje stycket utlänningslagen om undantag från
återkallelseregeln i första stycket trädde ikraft den 1 december 2017.
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Av Migrationsöverdomstolens avgöranden MIG 2015:11 och MIG 2015:20
framgår vilka överväganden som bör göras vid ansökan om förlängning av
arbetstillstånd och prövning av permanent uppehållstillstånd efter fyra års
tillstånd för arbete. Av domarna framgår att den strikta tillämpning som
lagstiftaren har gett uttryck för när det gäller om ett tillstånd ska återkallas (7
kap. 7 e § utlänningslagen) innebär att ett motsvarande förhållningssätt bör
gälla vid prövningen om tillstånd ska förlängas. En förlängningsansökan bör
därför inte beviljas om det framkommer att förutsättningarna för
arbetstillståndet inte varit uppfyllda under de tidigare tillståndsperioderna.

4. Rättslig bedömning
Migrationsöverdomstolens avgöranden i målen MIG 2017:24, MIG 2017:25
och MIG 2018:12 påverkar praxis på arbetstillståndsområdet på flera sätt.

4.1

Arbetsgivarens seriositet och förekomsten av
skenavtal

Migrationsverket ska, vid prövningen av ansökningar om arbetstillstånd, vara
observant på att anställningsavtalen inte är skenavtal och motverka missbruk,
bl.a. förekomsten av skenanställningar.2
Migrationsverket bör vid bedömningen också fästa avseende vid arbetsgivarens
seriositet, och omständigheter som talar för att det rör sig exempelvis om ett
skenavtal.3
Avvikelsernas karaktär och omfattning får naturligtvis beaktas, vilket till
exempel kan leda till bedömningen att arbetsgivaren inte är seriös, att det rör
sig om utnyttjande av arbetskraftsinvandraren och/eller villkorsdumpning.
Sådana avvikelser kan knappast vara förenliga med kollektivavtal och/eller
branschpraxis och bör inte kunna ligga till grund för (fortsatt) arbetstillstånd.

4.2

Helhetsbedömning av anställningsvillkoren

I MIG 2017:24 och MIG 2017:25 (och som därefter bekräftas i MIG 2018:12)
anges bland annat att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga
anställningsvillkor för att avgöra om de är i överensstämmelse med vad som
följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Som domarna är
formulerade får detta anses gälla vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd för
arbete samt vid prövning av permanent uppehållstillstånd.

2
3

Prop. 2007/08:147 s. 37. Se också regleringsbreven till Migrationsverket 2011-2015.
Jfr. Migrationsöverdomstolens uttalanden i MIG 2017:24 och MIG 2017:25.
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Avgörandena innehåller inte någon detaljerad redovisning av hur
helhetsbedömningen av anställningsvillkoren ska ske. En individuell
bedömning av villkoren ska göras i varje enskilt fall. I övrigt kan i huvudsak
följande utläsas.
När det gäller förlängningstillfället ska villkoren inte bedömas månad för månad.
Istället ska en helhetsbedömning göras av samtliga anställningsvillkor över tid
för att avgöra om de är i överensstämmelse med vad som följer av kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen. Vissa villkor som avviker till det sämre
kan kompenseras av villkor som är bättre. Till exempel kan ett något sämre
försäkringsskydd kompenseras av en högre lön och tvärtom. En mindre
betydande avvikelse vad gäller exempelvis försäkringsskyddet skulle kunna
accepteras under längre tid än en mer betydande avvikelse. En
helhetsbedömning ska också göras för att kunna bedöma om försörjningskravet
är uppfyllt. Särskild försiktighet måste dock iakttas vid en helhetsbedömning av
försörjningskravet för att motverka riskerna för utnyttjande av utländsk
arbetskraft men det inte är rimligt att möjlighet till undantag helt saknas om
arbetstagarens lön någon eller några gånger understigit försörjningskravet.
Anställningsvillkor kan komma att ändras under en tillståndsperiod, och vissa
villkor kan ibland avtalas retroaktivt. För vissa arbetstagare är det också, enligt
Migrationsöverdomstolen, möjligt att ingå enskilda överenskommelser med
arbetsgivaren om villkor rörande exempelvis semester och
pensionsinbetalningar. Vid bedömningen av om sådana förändringar och/eller
retroaktiva avtal kan accepteras får vägledning hämtas från relevant
branschpraxis. Det kan, enligt Migrationsöverdomstolen, inte krävas av
arbetsgivare att han/hon ska erbjuda villkor som helt motsvarar kollektivavtal.
Arbetsgivare som inte har tecknat sådana avtal ska kunna utforma sina villkor
på ett sätt som avviker från vad som följer av kollektivavtal så länge som
villkoren inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
Det ligger i sakens natur att Migrationsverket inte har kunskap om praxis och
förhållandena inom alla de olika branscher som förekommer i
arbetstillståndsärenden. Migrationsverkets prövning kommer därför ofta att ta
sin utgångspunkt i gällande kollektivavtal och yttranden från fackliga
organisationer.
I de fall det åberopas att villkor som avviker från t.ex. kollektivavtal är
förenliga med praxis för den aktuella branschen är det i första hand den
sökandes uppgift att tillföra ärendet information och dokumentation som visar
detta. Det är den sökande som har bevisbördan och som ska visa att villkoren
överensstämmer med vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen. Vad som har angetts om de erbjudna villkoren i till exempel
ansökningshandlingar, anställningserbjudande och fackliga yttranden ska
beaktas vid bedömningen i fråga om villkoren är i nivå med vad som följer
av aktuella kollektivavtal och/eller branschpraxis. Detta gäller vid en
förlängningsansökan samt vid en prövning av permanent tillstånd på grund
av arbete.

11

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

4.3 Hur förhåller sig MIG 2017:24, MIG 2017:25 och MIG
2018:12 till Migrationsöverdomstolens avgöranden i MIG
2015:11 och MIG 2015:20?
I MIG 2015:11 och MIG 2015:20 uttalade Migrationsöverdomstolen bl.a. att
den strikta tillämpning som lagstiftaren gett uttryck för när det gäller om ett
tillstånd ska återkallas innebär att motsvarande förhållningssätt ska 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 tillståndsperiod eller de tidigare
tillståndsperioderna.
Det finns ingenting i MIG 2017:24 och MIG 2017:25 som medför att
sambandet mellan återkallelseregeln i 7 kap. 7 e § utlänningslagen och
bestämmelserna om förutsättningarna för att beviljas arbetstillstånd enligt 6
kap. 2 § samma lag inte längre ska iakttas. Däremot har ett nytt tredje stycke i 7
kap. 7 e § utlänningslagen tillkommit, vilket hade trätt i kraft vid tidpunkten för
Migrationsöverdomstolens avgöranden i MIG 2017:24 och MIG 2017:25.
I 7 kap. 7 e § tredje stycket utlänningslagen anges att ett tillstånd inte behöver
återkallas om arbetsgivaren har avhjälpt en brist utan att Migrationsverket har
vidtagit någon åtgärd. Detta nya stycke innebär att förhållningssättet i fråga om
återkallelse av uppehållstillstånd inte är fullt lika strikt som tidigare, då det i
princip inte fanns något utrymme för att avstå från att återkalla
uppehållstillståndet överhuvudtaget.
Bestämmelsens nuvarande utformning när det gäller möjligheterna att avstå
ifrån att återkalla ett uppehållstillstånd bör beaktas på motsvarande sätt när det
gäller prövningen av en förlängningsansökan, vilket Migrationsöverdomstolens
uttalanden i MIG 2017:24 och MIG 2017:25 ger stöd för. Detta bekräftas också
i MIG 2018:12. Det innebär till exempel att en förlängningsansökan kan
beviljas trots att anställningsvillkoren har brustit i något avseende under
tillståndstiden, förutsatt att bristen har avhjälpts utan att Migrationsverket har
vidtagit någon åtgärd. Det kan också under föregående tillståndstid ha
förekommit vissa avvikelser i anställningsvillkoren som, trots att de inte har
avhjälpts utan att Migrationsverket har påtalat dem, efter en helhetsbedömning
av samtliga anställningsvillkor inte påverkar möjligheten att bevilja förlängt
uppehållstillstånd på grund av arbete.4

4.4 Återkallelse av tillstånd enligt 7 kap. 7 e §
utlänningslagen och åtgärdande av brister
Det kan konstateras att bestämmelserna i 7 kap. 7 e § tredje stycket
utlänningslagen hade trätt i kraft vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens
avgöranden. I de aktuella domarna MIG 2017:24 och MIG 2017:25 hade
arbetsgivaren avhjälpt de brister som legat till grund för Migrationsverkets
avslagsbeslut. Det har i dessa domar inte gjorts någon uttrycklig hänvisning till
7 kap. 7 e § (tredje stycket) utlänningslagen.
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Däremot har Migrationsöverdomstolen i MIG 2018:12 beaktat
förarbetsuttalandena till 7 kap. 7 e § tredje stycket utlänningslagen om att lägre
inkomst som en följd av giltig frånvaro inte ska leda till återkallelse.5
Tillämpningen får således förstås så att den omständigheten att en eventuell
avvikelse har åtgärdats innan Migrationsverket har påtalat den ska beaktas
vid helhetsbedömningen.
Det bör också vara möjligt att vid bedömningen ta hänsyn till orsaken till
den brist som funnits. Till exempel kan rena administrativa misstag tolereras,
särskilt om de har åtgärdats.6 I MIG 2018:12 framkommer att det är en brist
att det inte framgår vilka semesterförmåner arbetstagaren haft men att det
saknas anledning att betvivla att det berott på ett administrativt misstag från
arbetsgivaren. Enligt Migrationsverkets bedömning bör vidare en mindre
betydande avvikelse kunna accepteras under längre tid än vad som kan
accepteras för en betydelsefull avvikelse.
Hur olika brister ska värderas och bedömas är inte möjligt att ta ställning
till i detalj i detta sammanhang. Däremot kan man, enligt Migrationsverkets
uppfattning, generellt säga att ett självständigt och grundläggande villkor för
att arbetstillstånd ska kunna beviljas är att anställningen ska göra det möjligt
för utlänningen att försörja sig.
Att försörjningskravet inte har varit uppfyllt under delar av anställningstiden
bör därför kunna godtas endast under en begränsad tid. Detta bekräftas också
i MIG 2018:12 där domstolen anför att särskild försiktighet måste iakttas vid
en helhetsbedömning av försörjningskravet för att motverka riskerna för
utnyttjande av utländsk arbetskraft men att det inte är rimligt att möjlighet till
undantag helt saknas om arbetstagarens lön någon eller några gånger understigit
försörjningskravet.
Utgångspunkten är att bristen ska ha åtgärdats och att kompensation, i de fall
det är möjligt, ska ha utgått. Bristen ska ha åtgärdats i nära anslutning till när
bristen upptäcktes. Vid vilken tidpunkt under anställningsperioden som bristen
har inträffat kan också ha viss betydelse. I de fall en löneutbetalning har
försenats eller en försäkring inte har kunnat tecknas på grund av svårigheter att
ordna folkbokföring eller bankkonto i samband med tillträde till en tjänst bör
det vanligtvis kunna accepteras, förutsatt att kompensation har utgått.
Det kan förekomma att en arbetsgivare vidtar åtgärder först efter att
Migrationsverket har påtalat en eventuell brist.7 Detta får i sådana fall beaktas
inom ramen för helhetsbedömningen av villkoren. Härvid får prövas om
villkoren, trots eventuella brister, kan anses ha varit i nivå med vad som följer
av kollektivavtal eller branschpraxis.

Se 4.4 Återkallelse av tillstånd enligt 7 kap. 7e UtlL och åtgärdande av brister.
Prop. 2013/14:227 s. 38
MIG 2017:25
7
Jfr Ds 2017:64
4
5
6
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En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall och varje konstaterad
avvikelse ska bedömas tillsammans med åtgärder som har vidtagits i syfte att
kompensera för avvikelsen. Även andra omständigheter som talar för respektive
emot att ansökan ska beviljas får beaktas. Arbetsgivarens agerande, till exempel
ifråga om i vilket skede och på vilket sätt åtgärder har vidtagits, bör kunna
inverka vid bedömningen. Utgångspunkten ska vara att arbetsgivaren vidtar
åtgärder med anledning av en upptäckt avvikelse så snart det är möjligt. Om
arbetsgivaren inte agerar och vidtar åtgärder för att kompensera för en avvikelse
talar det emot att avvikelsen kan godtas. I MIG 2018:12 anför domstolen att en
helhetsbedömning ska göras över tid vid en bedömning av om
försörjningskravet i 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen har varit uppfyllt
under tidigare tillståndsperiod/tillståndsperioder.
Domstolen betonar att särskild försiktighet måste iakttas vid en
helhetsbedömning av försörjningskravet för att motverka riskerna för
utnyttjande av utländsk arbetskraft. Om försörjningskravet inte är uppfyllt
under någon eller några månader och det finns en godtagbar förklaring till
skälet bör det dock kunna godtas. Vidare uttalar domstolen att stöd för en sådan
tolkning finns i förarbetsuttalandena rörande 7:7 e utlänningslagen.8
Det innebär att alla villkor för arbetstillstånd som ska vara uppfyllda enligt
6 kap. 2 § utlänningslagen, både försörjningskravet och övriga
anställningsvillkor 9, ska bli föremål för en helhetsbedömning över tid vid
prövningen.
En helhetsbedömning över tid medför till exempel att den omständigheten
att försörjningskravet inte har uppfyllts under en begränsad tid skulle kunna
kompenseras i ett senare skede. Det får däremot förutsättas att det finns en
godtagbar förklaring och att kompensationen som har utgått motsvarar den
tidigare bristen, i tid och omfattning.
Vad som innefattar och avses med övriga anställningsvillkor berörs i rättsligt
ställningstagande om övriga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 §
utlänningslagen. I det rättsliga ställningstagandet tas även frågan upp om vilken
betydelse förmåner som följer av tvingande lagstiftning har vid bedömningen
om anställningsvillkoren inte är sämre än kollektivavtal, praxis inom yrket eller
branschen.

4.5 Vilka villkor ska bli föremål för en helhetsbedömning
över tid?
I Migrationsöverdomstolens avgöranden i målen MIG 2015:11 och MIG
2015:20 hade försörjningskravet inte uppnåtts, men principerna som
avgörandena ger uttryck för har tillämpats beträffande alla anställningsvillkor.
MIG 2017:24 och MIG 2017:25 rör bristande försäkringsskydd och lön som
under en tid hade understigit kollektivavtalsenlig nivå.

8
9

Prop. 2013/14:227 s. 38
I 6 kap. 2 § första stycket 2 UtlL hänvisas till lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor.
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I avgörandena hänvisas till de grundläggande villkoren för arbetstillstånd
och emellanåt också till 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, utan
begränsning till första stycket 2 i samma bestämmelse. I MIG 2017:25
konstateras också att försörjningskravet med god marginal är uppfyllt.
I MIG 2018:12 anför domstolen att en helhetsbedömning ska göras över tid
vid en bedömning av om försörjningskravet i 6 kap. 2 § första stycket 1
utlänningslagen har varit uppfyllt under tidigare tillståndsperiod eller
tillståndsperioder.
Domstolen betonar att särskild försiktighet måste iakttas vid en
helhetsbedömning av försörjningskravet för att motverka riskerna för
utnyttjande av utländsk arbetskraft. Om försörjningskravet inte är uppfyllt
under någon eller några månader och det finns en godtagbar förklaring till
skälet bör det dock kunna godtas. Vidare uttalar domstolen att stöd för en
sådan tolkning finns i förarbetsuttalandena rörande 7:7 e utlänningslagen.10
Det innebär att alla villkor för arbetstillstånd som ska vara uppfyllda enligt
6 kap. 2 § utlänningslagen, både försörjningskravet och övriga
anställningsvillkor11, ska bli föremål för en helhetsbedömning över tid vid
prövningen.
En helhetsbedömning över tid medför till exempel att den omständigheten
att försörjningskravet inte har uppfyllts under en begränsad tid skulle kunna
kompenseras i ett senare skede. Det får däremot förutsättas att det finns en
godtagbar förklaring och att kompensationen som har utgått motsvarar den
tidigare bristen, i tid och omfattning.
Vad som innefattar och avses med övriga anställningsvillkor berörs i rättsligt
ställningstagande om övriga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 §
utlänningslagen. I det rättsliga ställningstagandet tas även frågan upp om vilken
betydelse förmåner som följer av tvingande lagstiftning har vid bedömningen
om anställningsvillkoren inte är sämre än kollektivavtal, praxis inom yrket
eller branschen.

4.6 Vilken tidsperiod ska prövas?
Det kan konstateras att Migrationsöverdomstolen i MIG 2017:24 har tagit
ställning till villkor som har avvikit under en första tillståndsperiod när ett
förlängt tillstånd har beviljats efter denna period. Det är avvikelser som
inträffat under den första tillståndsperioden som legat till grund för
bedömningen. Vidare kan konstateras att prövningen vid förlängningstillfället
är både framåtsyftande och bakåtsyftande.
Det krävs alltså som utgångspunkt att villkoren under tidigare tillståndsperioder
har varit uppfyllda, och att villkoren som vid det aktuella ansökningstillfället
erbjuds uppfyller kraven i 6 kap. 2 § utlänningslagen.
10
11

Prop. 2013/14:227 s. 38
I 6 kap. 2 § första stycket 2 UtlL hänvisas till lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor.
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Det är vanligt förekommande att beslut om förlängning av arbetstillstånd inte
kan meddelas innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla. Prövningen
omfattar också anställningsvillkoren under handläggningstiden av ansökan.12

4.7 Betydelsen av faktisk lön respektive lön erbjuden vid
tillfället för ansökan
En ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete innehåller
bland annat ett anställningserbjudande som ska fyllas i av arbetsgivaren. I
anställningserbjudandet finns uppgifter om erbjuden lön. Av MIG 2018:12
framgår att arbetstagarens lön under flertalet månader varit sämre än den lön
som erbjudits i enlighet med arbetstagarens erbjudande om anställning.
Syftet med bestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen är att
motverka oseriösa arbetsgivare som ger sämre villkor till utländsk arbetskraft
jämfört med dem som redan finns i Sverige. Det erbjudande om anställning från
arbetsgivaren som bifogas en ansökan om arbetstillstånd ges stor betydelse vid
Migrationsverkets prövning och Migrationsverket måste kunna fastställa att
erbjudandet är seriöst.
Domstolen betonar att utgångspunkten bör vara att arbetstagaren ska få den lön
som arbetsgivaren erbjudits. Ett anställningserbjudande är dock inte bindande
och det avgörande bör enligt domstolen vara att villkoren vid en bakåtsyftande
bedömning ska ha varit i rätt kollektivavtalsenlig nivå och att det finns en
godtagbar förklaring till avvikelsen.

Jfr. MIG 2016:5, i vilket anges att om det är omständigheterna vid tidpunkten för prövningen eller vid
ansökningstillfället som ska ligga till grund för bedömningen måste bero på vad ansökan gäller och vilka
omständigheter som är föremål för prövning.
12
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En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall och särskild försiktighet
iakttas för att motverka riskerna för utnyttjande av utländsk arbetskraft.13 Om
skillnaden mellan erbjuden och faktisk lön skiljer sig väsentligt kan det vara
omständigheter som talar för att arbetsgivarens seriositet bör ifrågasättas.

4.8. 5 kap. 15 a § utlänningslagen
I 5 kap. 15 a § utlänningslagen regleras under vilka förutsättningar en tidigare
asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan får beviljas
uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Utgångspunkten är att tillstånd
kan beviljas om den sökande, vid ansökningstillfället, sedan minst fyra månader
har en anställning om uppfyller de krav som anges i 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen. MIG 2017:24, MIG 2017:25 och MIG 2018:12 rör
tillämpningen av 6 kap. 2 § samma lag. De principer som kommer till uttryck i
avgörandena bör därför tillämpas på motsvarande sätt vid en prövning enligt 5
kap. 15 a § utlänningslagen.

13

Se 4.1 om arbetsgivarens seriositet och förekomsten av skenavtal.
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