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Din ansökan
Du har ansökt om uppehållstillstånd som familjemedlem till far, Chaitanya
Tellapragada Achyutha Krishna. Du är född i Sverige den 26 oktober 2021.

Chaitanya Tellapragada Achyutha Krishna har beviljats uppehållstillstånd
för att forska i Sverige.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Det här beslutet grundas på bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716).
De lagrum som är relevanta finns i en bilaga till det här beslutet.

Mer information om bestämmelserna finns på Migrationsverkets webbplats,
www.migrationsverket.se.

Bevisning i ärendet
Bevisning i ärendet är de uppgifter som har lämnats in eller
Migrationsverket har lagt till ärendet. Det kan vara handlingar, även i digital
form, och muntliga uppgifter.

Till stöd för din ansökan har du bland annat lämnat in följande uppgifter:
• Passkopia
• Fullmakt

• Födelsebevis

Migrationsverket har den 16 februari 2022 per brev informerat dig via dina
vårdnadshavaren om att trots att du född i Sverige inte kan beviljas tillstånd
när du befinner dig i Sverige. Du har getts möjlighet att komma in med
ytterligare handlingar eller information i ärendet senast den 2 mars 2022. Du
informerades också om förenklad delgivning.

Som svar på Migrationsverkets brev har du med e-post via din far vid två
tillfällen, skrivit att ditt medborgarskap nu har registrerats hos Skatteverket.
Han skrev också att han av Migrationsverket brev uppfattat att du måste
lämna Sverige för att få ett uppehållstillstånd i Sverige som familjemedlem
till honom beviljat. Din far är tveksam om det verkligen är bra för dig att
resa till Indien, eftersom när han svarade på Migrationsverket brev i mars
2022 så var du bara fyra månader gammal. Hans tveksamhet beror främst på
pandemin och på den höga sommartemperaturen som ibland kan
ha dagstemperatur över 45 grader (mars-juni) i din hemstad i Indien. Dina
vårdnadshavare vill undvika den här situationen tills åtminstone du är minst
6 månader gammal och har fått stark immunitet i kroppen och tolerans mot
värmen. Vidare skrev din far att ni kan tänka er att resa ut och besöka ert
hemland i juli månad 2022. Du vädjar via din far att Migrationsverket kan
överväga er situation och att bevilja dig uppehållstillstånd utan att lämna
Sverige.

Din far också skrev att ni föredrar att inte resa ut alls, men om det ändå är
nödvändigt bara för att följa svensk lag för att få uppehållstillstånd, så det
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kan ske senare i år. Men helst vill ni inte göra detta utan din far vill hellre
överklaga det negativa beslutet och försvara sina resonemang om varför ni
inte kan resa utomlands den närmaste tiden. Din far har personligen bett att
få ett beslut baserat på sin ovilja att resa just nu. Din far hoppas att
domstolen i välvillig anda överväger hans skäl för att inte skyndsamt resa
utomlands och istället bevilja dig uppehållstillstånd utan att behöva lämna
Sverige.

Migrationsverkets bedömning
För att få uppehållstillstånd måste du styrka din identitet. Du har lämnat in
en kopia av ditt pass och därmed styrkt din identitet.

En person ska få uppehållstillstånd om han eller hon är familjemedlem till
en person som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som forskare.
Familjemedlemmen får uppehållstillstånd för samma tid.

Bestämmelsen finns i 5 b kap. 19 § utlänningslagen.

Av 5 b kap. 20 § framgår att familjemedlemmar som avses i 19 § ska ha
ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före inresan i Sverige. En
ansökan får inte bifallas efter inresan.

Du är född i Sverige och har, efter inresan, ansökt om uppehållstillstånd
som familjemedlem till din far Chaitanya Tellapragada Achyutha
Krishna som har beviljats uppehållstillstånd som forskare i Sverige.

Eftersom det saknas grund att bevilja dig ett sådant tillstånd när du befinner
dig i Sverige avslår Migrationsverket din ansökan om uppehållstillstånd.

I ärenden som rör barn ska Migrationsverket särskilt ta hänsyn till barnets
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt. Bestämmelsen finns i 1
kap. 10 § utlänningslagen. Vilket utrymme som finns för att väga in barnets
bästa beror dock på vilken bestämmelse i utlänningslagen som bedömningen
ska göras enligt. Vissa bestämmelser innebär att uppehållstillstånd ska ges
om förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda och i de fall då
förutsättningarna inte är uppfyllda ska tillstånd inte ges (så kallade
tvingande lagrum med tydliga rekvisit). Vid prövning av tvingande lagrum
med tydliga rekvisit har inte Migrationsverket möjlighet att väga in barnets
bästa.

Migrationsverket avslår därför din ansökan.

Offentligt biträde
Om det blir aktuellt att utvisa dig ska ett offentligt biträde utses. Det är en
advokat, jurist eller någon annan som är lämplig för uppdraget som ska ge
dig juridiskt stöd. Ett offentligt biträde behöver inte utses om det saknas
behov av ett sådant rättsligt stöd. Bestämmelsen om detta finns i 18 kap. 1 §
utlänningslagen.
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Ditt ärende om uppehållstillstånd är av enkel karaktär. Det finns ingenting i
ditt ärende, till exempel ålder, psykisk ohälsa eller andra skäl, som skulle
påverka din förmåga att ta till vara dina rättigheter i samband med
Migrationsverkets prövning.

Migrationsverket gör därför bedömningen att du saknar behov av ett
offentligt biträde.

Utvisning
Migrationsverket har prövat din ansökan och kommit fram till att du inte
kan beviljas uppehållstillstånd när du befinner dig i Sverige.
Migrationsverket beslutar därför att utvisa dig.

Bestämmelser om utvisning finns i 8 kap. 6 § utlänningslagen.

Återvändande
Ditt beslut om utvisning ska verkställas genom att du reser till det land som
vi anger. Det framgår av 8 kap. 20 § utlänningslagen. Du ska återvända till
ditt hemland Indien, eller till något annat land om du kan visa att det landet
tar emot dig.

Tidsfrist för att frivilligt lämna Sverige
Den som får ett beslut om avvisning eller utvisning ska lämna landet inom
en viss tid. Bestämmelserna om tidsfrist finns i 8 kap. 21 § utlänningslagen.
Du får en tidsfrist på fyra veckor för att frivilligt lämna landet i enlighet
med beslutet. Det innebär att du ska resa från Sverige senast fyra veckor
efter att det här beslutet har fått laga kraft. Beslutet får laga kraft när det inte
längre kan överklagas eller när du förklarar att du godtar beslutet, oavsett
om du redan har överklagat eller inte.

Om du inte lämnar Sverige inom fyra veckor kan du förbjudas att återvända
till Sverige under en viss tid. Bestämmelsen om detta finns i 12 kap. 15 a §
utlänningslagen. Du registreras då på en spärrlista i Schengens
informationssystem (SIS) och får inte heller resa in i andra Schengenstater
så länge förbudet gäller.

Du kan överklaga beslutet
Om du vill överklaga beslutet framgår det av sista sidan hur du ska göra.
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Aktuella lagparagrafer

Här finns de lagparagrafer som är aktuella i ditt ärende.

Utdrag ur utlänningslagen (2005:716)

Källa: Riksdagen.se/…../Svensk författningssamling
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1208
Datum: 2020-01-01

5 b kap.

19 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den
som har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §, ska beviljas
uppehållstillstånd, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.
Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som
anknytningspersonens tillstånd.

För barn som åberopar anknytning till den som har ett uppehållstillstånd
enligt 1, 2 eller 7 § eller till hans eller hennes make eller sambo gäller 5 kap.
17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§.

20 § En familjemedlem som avses i 19 § ska ha ansökt om och beviljats ett
uppehållstillstånd före inresan i Sverige. En ansökan får inte bifallas efter
inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som
beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller
har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §, eller
2. sökanden har beviljats ett uppehållstillstånd av en annan EU-stat på grund
av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller har ett
uppehållstillstånd enligt 2 §.
Lag (2019:1208).

1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.
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Bilaga
Information i samband med beslut om avvisning eller utvisning

Migrationsverket har fattat beslut i ditt ärende. Ditt beslut kan innehålla
uppgifter om inom vilken tid du måste lämna landet, den så kallade
tidsfristen.

Om Migrationsverkets beslut om avvisning/utvisning får laga kraft och
verket inte har fått information om att du lämnat Sverige inom tidsfristen
kommer Migrationsverket att fatta ett beslut om återreseförbud till
Schengenområdet samt Bulgarien och Rumänien. Ett återreseförbud gäller i
allmänhet i ett år och innebär att du inte har rätt att återvända till
Schengenområdet eller Bulgarien och Rumänien inom den tiden. Ditt ärende
om avvisning/utvisning kan också komma att överlämnas till
Polismyndigheten för verkställighet.

För att Migrationsverket ska få veta att du lämnat Sverige ska du vid utresan
lämna ett utresebevis till den svenska passkontrollen. Utresebeviset har
skickats i brev till dig. Du kan också visa att du lämnat landet genom att
skicka in en passkopia med utresestämpel (märkt med beteckningsnummer)
till Migrationsverket, eller genom att uppsöka en svensk ambassad eller
generalkonsulat. Detta gäller oavsett om ditt beslut om
avvisning/utvisning fått laga kraft eller ej.

Tänk på att alltid ha giltiga resehandlingar och eventuella viseringar när du
bokar din utresa - om du inte har tillstånd att vistas i landet du eventuellt
mellanlandar i riskerar du böter eller att landets myndigheter kräver att du
ska resa tillbaka till Sverige.

Planerar du att påbörja din resa från Kastrups flygplats i Köpenhamn bör du
kontakta Migrationsverkets återvändandeenhet i Malmö på telefonnummer
010-485 90 50 alternativt via e-post
malmo-atervandandeenheten@migrationsverket.se.

Om du vill ha mer information om vad beslutet innebär ber vi dig kontakta
Migrationsverket så fort som möjligt. Du kan maila Migrationsverket på
migrationsverket@migrationsverket.se eller ringa vår kundtjänst och växel
på telefonnummer 0771-235 235.

Information regarding an order for refusal of entry or expulsion

The Swedish Migration Agency has made a decision about your case. The
decision document may include information about the date by which you are
required to leave the country, i.e. your time limit.

If the Migration Agency's order for refusal of entry or expulsion enters into
force and the Agency is informed that you have not left Sweden within your
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time limit, the Migration Agency will issue a re-entry ban to the Schengen
Area and Bulgaria and Romania. A re-entry ban generally applies for one
year and means that you do not have the right to return to the Schengen
Area and Bulgaria and Romania within that time. The matter regarding your
refusal of entry/expulsion may also be handed over to the police authorities
for enforcement.

For the Swedish Migration Agency to know that you have left the country,
you are required to hand in a proof of departure at the Swedish passport
control. The proof of departure has been sent to you in a letter. You can also
send proof of your departure by mailing a copy of your passport containing
your exit stamp (marked with your case number) to the Migration Agency
or by visiting a Swedish embassy or consulate. This applies irrespective of
whether the order for your refusal of entry/expulsion has come into force.

Remember to always have valid travel documents and, if necessary, a visa
when you book your trip - if you arrive in the transit country (if applicable)
and do not have a permit for staying there you will risk being charged a fine
or the country's authorities may require you to return to Sweden.

If you are planning to start your journey from Kastrup Airport in
Copenhagen you need to contact the Swedish Migration Agency's
repatriation unit in Malmö at telephone number 010-485 90 50 or email
malmo-atervandandeenheten@migrationsverket.se.

If you need more information about what the order entails, please contact
the Swedish Migration Agency as soon as possible. You can e-mail the
Migration Agency at migrationsverket@migrationsverket.se or phone our
customer service line and exchange at telephone number 0771-235 235.
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Att överklaga beslutet
Du kan överklaga beslutet på egen hand, med hjälp av ditt offentliga biträde
eller någon annan. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till
Migrationsverket. Det måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre
veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Rätten att överklaga beslut
om förvar och uppsikt är inte tidsbegränsad. Av 14 kap. utlänningslagen
framgår vilka beslut som går att överklaga.

Du kan överklaga Migrationsverkets beslut om:

- att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett
uppehållstillstånd

- att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett
arbetstillstånd

- att avslå en ansökan om att bli beviljad permanent uppehållstillstånd
- avvisning eller utvisning
- att avslå en ansökan om resedokument
- frågan om statusförklaring
- att avslå en ansökan om främlingspass i ett beslut om

uppehållstillstånd, om ansökan om uppehållstillstånd har avslagits
- överföring enligt Dublinförordningen
- förbud mot att återvända till Sverige
- uppsikt och förvar
- att invända mot en utlännings planerade vistelse i Sverige enligt 5 b

kap. 14 § utlänningslagen
- offentligt biträde och ersättning till offentligt biträde
- att inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.
- att avslå en ansökan om upphävande av allmän domstols beslut om

utvisning på grund av brott
- att avslå en ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

återkallelse av ett sådant ställningstagande.

Så här gör du

- Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat.
- Skriv ditt namn, personnummer eller födelsedatum, postadress,

epostadress och telefonnummer. Ange Migrationsverkets
beteckningsnummer också.

- Underteckna brevet med ditt namn. Om du har offentligt biträde eller
någon annan som hjälper dig att överklaga kan den personen
underteckna brevet. Han eller hon bör i så fall skicka med en fullmakt.

- Skicka överklagandet till Migrationsverket, Tillståndsprövningsenhet 2
Norrköping, 601 70 Norrköping. Har du offentligt biträde där
förordnandet är digitalt kan biträdet skicka in överklagandet via
e-tjänsten Biträdessidan.

Vad händer med överklagandet?
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Migrationsverket kontrollerar först om överklagandet har kommit in i tid.
Sedan kontrollerar vi om vi har fattat rätt beslut eller om vi ska ändra det så
som du vill. Även om vi ändrar beslutet lämnar vi över överklagandet
till behörig förvaltningsrätt, migrationsdomstolen. Migrationsdomstolarna
finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Om du har frågor
När migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig
dit med frågor som rör överklagandet.
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