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Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillstånden och att i

övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder.
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BAKGRUND

Hassan Mohamed Jelle, Seinab Hassan Ahmed och deras minderåriga barn

Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och Asma

(familjen) ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dottern

och systern Farhia, som också är minderårig. Migrationsverket avslog an-

sökningarna med i huvudsak följande motiveringar. Familjen kommer från

Somalia. De har lämnat in "Asylum seeker certificates" utfärdade av

Uganda till stöd för deras identiteter. Handlingarna är av mycket enkel

beskaffenhet och de är inte heller avsedda att styrka en persons identitet. De

inlämnade handlingarna kan därför inte styrka familjemedlemmarnas

identiteter.

Farhia är ett minderårigt barn som var skild från sina föräldrar när hon kom

till Sverige. Hon beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av

skyddsbehov. Bevislättnadsregeln enligt Migrationsöverdomstolens av-

görande MIG 2012:1 skulle således kunna bli tillämplig i föräldrarnas fall.

Dock beviljades Farhia svenskt medborgarskap i september 2016. Bevis-

lättnadsregeln som fastslagits genom MIG 2012:1 är endast tillämplig när en

förälder söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett minderårigt

barn som är i Sverige på grund av skyddsbehov. Även om Farhia när hon

kom till Sverige ansågs vara flykting är hon numera svensk medborgare och

kan inte längre anses vara i Sverige på grund av skyddsbehov såsom anges i

5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL. Föräldrarna omfattas därför inte av bevis-

lättnadsregeln. De måste styrka sina identiteter. Att Migrationsverket låtit

genomföra en DNA-analys som visar att Hassan Mohamed Jelle och Seinab

Hassan Ahmed med 99,999 procents sannolikhet är far respektive mor till

Farhia ändrar inte bedömningen att identiteten inte är styrkt. Med hänsyn

härtill och då de inte omfattas av bevislättnadsregeln ska deras ansökningar

avslås.
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De medsökande barnen Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir,

Ahmed, Yusra och Asma är minderåriga och har inte kunnat styrka sina

identiteter. Eftersom barnen och barnens båda föräldrar är somaliska med-

borgare saknas möjlighet att styrka barnens identiteter. Eftersom barnens

föräldrar inte har rätt till uppehållstillstånd saknas förutsättningar för att de

medsökande barnen ska omfattas av bevislättnad. Barnen kan dock omfattas

av bevislättnad genom anknytning till sin syster genom så kallad hushålls-

gemenskap. I avgörandet MIG 2016:13 konstaterar Migrationsöverdom-

stolen att bevislättnad kan komma i fråga när det gäller ärenden som rör

hushållsgemenskap. I målet var det fråga om en vuxen dotter som skulle bli

ensam i ett tredje land utan något manligt nätverk om hon inte beviljades

uppehållstillstånd tillsammans med övriga i familjen. Omständigheterna för

de medsökande barnen i detta fall är inte desamma som i MIG 2016:13 och

bevislättnaden kan därför inte bli tillämplig i förhållande till dem. De måste

därför styrka sina identiteter. Att Migrationsverket låtit genomföra DNA-

analyser som visar att Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed

med 99,999 procents sannolikhet är föräldrar till Farhia, Sacdiya, Sahra,

Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och Asma ändrar inte

bedömningen. Barnens identiteter är inte styrkta och då de inte heller

omfattas av bevislättnadsregeln ska deras ansökningar avslås.

YRKANDEN M.M.

Familjens överklagande

Familjen yrkar att de ska beviljas sökta tillstånd och anför bl.a. följande.

Farhia kom till Sverige 2013 utan några ID-handlingar och fick permanent

uppehållstillstånd i april 2014. Hon ansökte om svenskt medborgarskap

2016 i tron att det skulle påverka återföreningsprocessen i positiv riktning.

Hon nämnde detta under intervjun på Migrationsverket i Örebro utan att få

någon som helst information om att det skulle vara till nackdel i den

fortsatta återföreningsprocessen. Farhias nya status som svensk medborgare
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ska inte tillmätas betydelse i beslutet avseende hennes familjs ansökan. I sak

har ingenting förändrats för henne. De är fortfarande hennes familj. Farhia

har lika stort behov av att återförenas med sina föräldrar och syskon som

tidigare, då hon inte åtnjöt denna nya status som svensk medborgare.

Hennes identitet har blivit accepterad och DNA-resultatet visar att Hassan

Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed till 99,999 % är hennes föräldrar.

Enbart det förhållandet, att en sökandes minderåriga barn har fått sin status

förändrad från ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd till

svensk medborgare, kan inte rimligen medföra att bevislättnadsregeln inte

ska tillämpas. Situationen för både Farhia och familjen är oförändrad.

Pappan i familjen försvann innan Farhia startade sin flykt mot Sverige. Efter

att Farhia fick permanent uppehållstillstånd sökte hon hjälp av Röda korset

att kontakta sin familj. De lyckades få kontakt med familjen 2015. Att

Hassan Mohamed Jelle uppger att han hade vetskap om att Farhia befann sig

i Sverige 2013 betyder inte att han haft kontakt med henne. De kom i

kontakt först 2015. Ansökningstiden på svenska ambassaden i Addis Abeba

var minst 18 månader. Familjen flyttade därför till Uganda och bosatte sig

där för att ha möjlighet att ansöka om familjeåterförening från Sveriges

ambassad i Kampala. Familjen fick en intervjutid i januari 2016. Det är en

familj på 10 personer som ska lämna ett land i krig och oordning, de har

knappa ekonomiska medel för att bo och vänta i ett främmande land utan

nätverk. Återförening s viljan är stor och de har agerat så snabbt som det var

praktiskt möjligt. Farhia är i högsta grad beroende av en familjeåterförening

och bör enligt Europakonventionens regler inte förnekas denna rätt.

Ett läkarintyg angående Farhias psykiska hälsa har lämnats in. Av intyget

framgår bl.a. att Farhia mår dåligt psykiskt, att hennes psykologiska ut-

veckling är starkt beroende av möjligheten att återförenas med sin familj

och att hon riskerar psykologiska ärr som kan belasta hennes framtida

utveckling om en återförening inte är möjlig.
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Mgrationsverkets inställning

Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.

Av 5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL framgår att bestämmelsen gäller för en

utlänning som är förälder till ett utländskt barn som är flykting eller annan

skyddsbehövande. Eftersom Farhia numera har förvärvat svenskt med-

borgarskap kan hon inte anses vara flykting eller annan skyddsbehövande.

Den åberopade anknytningen kan därför inte prövas enligt 5 kap. 3 § UtlL

utan ska prövas enligt 5 kap. 3 a § samma lag. Bevislättnadsregeln, som

utvecklats i praxis, innebär att identiteten under vissa förutsättningar endast

behöver göras sannolik. En proportionalitetsbedömning måste i dessa fall

göras mellan den enskildes intresse av att återförenas med sin familj och

mellan de samhällsintressen som kräver ett klarläggande av den sökandes

identitet, bl.a. säkerhet och reglerad invandring.

Farhia har uppgett att hennes far försvann i början av 2011 och att hon

lämnade Somalia 2012. Hon kom till Sverige 2013. Hon fick kontakt med

sin familj 2015, då familjen fortfarande befann sig i Somalia. Hassan

Mohamed Jelle har i sin anknytningsutredning uppgett att han fick reda på

att Farhia befann sig i Sverige 2013. Seinab Hassan Ahmed har uppgett att

de fick kontakt med dottern 2015. Det föreligger en oförenlighet i de upp-

gifter som lämnats om när familjen kom i kontakt med varandra efter

Farhias flykt från Somalia. Farhia beviljades permanent uppehållstillstånd i

Sverige i april 2014 och familjen ansökte om uppehållstillstånd på anknyt-

ning till henne först i januari 2016, dvs. ca 20 månader efter att Farhia be-

viljats uppehållstillstånd. Familjen uppger att anledningen till detta var att

de först inte hade kontakt med varandra och att de sedan inte har haft råd att

ansöka. Mycket talar för att i vart fall Farhia och Seinab Hassan Ahmed

samt de medsökande syskonen ingått i hushållsgemenskap omedelbart före

Farhias avresa.
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Det är med 99,999 % säkerhet fastställt att Hassan Mohamed Jelle och

Seinab Hassan Ahmed är föräldrar till Farhia och de medsökande syskonen.

Farhia är minderårig varför hon får anses vara en del av kärnfamiljen och

artikel 8 i Europakonventionen ska därför beaktas. Familjens intresse av att

leva tillsammans i familjegemenskap ska vägas mot statens intresse av en

reglerad invandring. Den rätt till familjeliv som artikel 8 i Europakonven-

tionen avser att skydda kan i detta fall inte anses väga tyngre än statens

intresse av en reglerad invandring. Det kan inte anses finnas en uttalad vilja

om att upprätthålla ett familjeliv. Bevislättnad är inte aktuellt i ärendet.

Härutöver kan något beroendeförhållande inte anses föreligga.

Migrationsöverdomstolen har i sitt avgörande MIG 2017:4 slagit fast att

5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL inte är applicerbar på en svensk medborgare

då det redan av ordalydelsen i lagtexten framgår att anknytningspersonen

ska vara ett utländskt barn. Klagandena uppfyller inte heller kriterierna i

5 kap. 3 a § UtlL eftersom de inte ansökt om familjeåterförening relativt

snart efter att Farhia beviljats uppehållstillstånd.

SKÄLEN FÖR MIGRATIONSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Vad målet gäller

Frågan i målet är om Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed

samt barnen kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av

anknytning till minderåriga Farhia som har beviljats permanent

uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande och numera är svensk

medborgare.

Identitet och bevislättnad

För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av

anknytning måste utlänningen som huvudregel klarlägga sin identitet (se
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MIG 2011:11). Klarlagd identitet innebär att identiteten ska vara styrkt

(MIG 2016:6).

I vissa fall kan undantag göras från kravet på att den som söker uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning ska styrka sin identitet. I dessa fall är det

tillräckligt att den sökande gör sin identitet sannolik. Denna bevislättnads-

regel har utvecklats genom Migrationsöverdomstolens praxis och innebär att

identiteten hos en sökande förälder från ett land med ingen eller dåligt

fungerande myndighetsstruktur i vissa fall endast behöver göras sannolik.

Frågan om bevislättnad avseende en persons identitet har behandlats av

Migrationsöverdomstolen i flera avgöranden (se MIG 2012:1, MIG

2014:16, MIG 2016:6 och MIG 2016:13). Regelns tillämpning har i dessa

avgöranden förutsatt att det finns en DNA-analys som styrker personens

föräldraskap till ett barn som sökanden uppges ha gemensamt med anknyt-

ningspersonen, att anknytningspersonen är barnets andra förälder och att

föräldrarna levt i hushållsgemenskap innan anknytningspersonen kom till

Sverige.

Härutöver måste en proportionalitetsavvägning göras mellan den enskildes

intresse av återförening med sin familj och samhällets intressen som kräver

ett klarläggande av den sökandes identitet, bl.a. säkerhet och reglerad

invandring (se MIG 2012:1 och MIG 2016:6).

Motsvarande gäller om det är ett barn från ett sådant land som är sökande,

dvs. det räcker att barnet gör sin identitet sannolik om en DNA-analys

styrker att anknytningspersonen är dess förälder samt att denna och barnets

andra förälder levt i hushållsgemenskap innan anknytningsföräldern kom till

Sverige. Även för sökande barn gäller, på motsvarande sätt som för vuxna

sökande, att intresset av återförening ska vägas mot de samhälleliga intres-

sen som kräver att barnets identitet klarläggs.



9
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM 9233 16
I GÖTEBORG 2017 05 09
Migrationsdomstolen

Ska Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed beviljas
uppehållstillstånd?

Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed har lämnat in "Asylum

seeker certificate" utfärdade i Uganda till stöd för att styrka sina identiteter.

Dokumenten är av enkel beskaffenhet och det framgår inte vilka handlingar

dokumenten är baserade på. De inlämnade handlingarna kan därför inte

styrka föräldrarnas identiteter. Deras muntliga uppgifter är inte heller till-

räckliga för att styrka deras identiteter. Frågan är om de kan komma i åt-

njutande av bevislättnad, vilket innebär att det räcker att de gör sina

identiteter sannolika.

Familjen kommer från Somalia där det under lång tid har saknats möjlig-

heter att få godtagbara identitetshandlingar utfärdade. Det har under utred-

ningen hos Migrationsverket gjorts DNA-analyser som visar att Hassan

Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed med 99,999 % sannolikhet är

föräldrar till Farhia, Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir,

Ahmed, Yusra och Asma. Föräldrarnas och barnens biologiska släktband är

därför styrkta. De tillhör alla samma kärnfamilj.

Farhia levde omedelbart före flykten till Sverige tillsammans med sin

mamma och sina syskon med undantag av yngsta syskonet Alma, som ännu

inte var född. Att hennes pappa Hassan Mohamed Jelle försvann från

hemmet knappt ett år innan Farhia flydde till Sverige kan inte tillmätas

någon avgörande betydelse i detta sammanhang. De har under hela Farhias

uppväxt levt tillsammans i hemlandet innan deras hushållsgemenskap upp-

hörde på grund av förhållandena i hemlandet.

När det ska bedömas om bevislättnad ska ges avseende en persons identitet

är det också av betydelse i vilken utsträckning en sökande och anknytnings-

personen har lämnat samstämmiga uppgifter. Klagandena har lämnat en

förklaring till de uppgifter som Migrationsverket ansett vara oförenliga och
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mot bakgrund av vad som kommit fram godtar migrationsdomstolen upp-
giften om att familjen efter Farhias flykt kommit i kontakt med varandra
igen under 2015. Det föreligger inte oförenliga uppgifter i denna fråga och
det har inte heller framkommit några andra sådana uppgifter.

Vad som framkommit talar sammantaget för att Hassan Mohamed Jelle och
Seinab Hassan Ahmed ska kunna få bevislättnad vad gäller identiteten.

En proportionalitetsavvägning ska dock göras mellan den enskildes intresse
av återförening med sin familj och samhällets intresse av bl.a. en reglerad
invandring. Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed tillhör
Farhias kärnfamilj. Kriget splittrade familjen. Farhia bodde tillsammans
med Seinab Hassan Ahmed och syskonen fram till hon lämnade Somalia
2012. Hon bodde med sin pappa fram till 2011 då han till följd av kriget var
tvungen att lämna hemmet. Farhia kom till Sverige helt utan familj och
släktingar. Hon befinner sig här utan någon nära släkting. Hennes intresse
av att utöva sitt familjeliv i Sverige genom att leva tillsammans med sina
biologiska föräldrar får i detta fall anses vara större än Sveriges intresse av
att kunna kontrollera utlänningars inresa och vistelse i landet. Hassan
Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed får därmed komma i åtnjutande
av bevislättnad när det gäller deras identiteter. Familjen har lämnat sam-
stämmiga uppgifter om varandras identiteter och DNA-analysen har visat att
de med 99,999 % sannolikhet är biologiska föräldrar och barn. Hassan
Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed får därmed anses ha gjort sina
identiteter sannolika.

Eftersom Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed gjort sina
identiteter sannolika är frågan om de uppfyller förutsättningarna för att
beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till Farhia.

Farhia är svensk medborgare. Migrationsöverdomstolen har i sitt avgörande
MIG 2017:4 konstaterat att en svensk medborgare inte kan vara anknyt-
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ningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen eftersom det

direkt av lagtexten framgår att anknytningspersonen ska vara utländsk med-

borgare. 5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL är därför inte tillämplig i detta fall.

Bestämmelsen i 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL, som rör uppehållstillstånd

för en nära anhörig som ingått i samma hushåll som anknytningspersonen,

är inte heller tillämplig eftersom den avser andra familjemedlemmar än

sådana som tillhör kärnfamiljen (prop. 2004/05:170 s. 180).

Frågan är då om det finns synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3

UtlL att bevilja Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed uppe-

hållstillstånd på grund av att de har särskild anknytning till Sverige.

Enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 UtlL får uppehållstillstånd ges till en

utlänning när det finns synnerliga skäl och utlänningen har särskild anknyt-

ning till Sverige. Bestämmelsen är av undantagskaraktär och det ska röra sig

om en situation som är ömmande och udda för att uppehållstillstånd ska

beviljas (prop. 2004/05:170 s. 277).

I det här fallet rör det sig om en situation där ett minderårigt barn vuxit upp

och levt tillsammans med sina föräldrar och syskon fram till dess hon flydde

till Sverige. Det finns ett starkt band mellan henne och hennes föräldrar och

det föreligger även ett beroendeförhållande mellan dem. Det har gått en tid

mellan det att Farhia fick permanent uppehållstillstånd och familjen ansökte

om familjeåterförening. Det ska dock i detta sammanhang beaktas att Farhia

fick kontakt med sin familj först 2015 och att de därefter har försökt få till

stånd en återförening på snabbast möjliga sätt, vilket familjen har visat bl.a.

genom att bosätta sig i ett annat land för att korta ner ansökningstiden. De

har därmed visat en stor vilja till familjeåterförening.

Farhia är minderårig och befinner sig i Sverige utan familj och släktingar.

Det måste beaktas att det rör sig om en situation där hennes föräldrar hade
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haft rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL om hon

inte hade haft ett svenskt medborgarskap. Det framstår inte som rimligt att

hon nu ska sakna rätt till familjeåterförening med föräldrarna enbart på

grund av att hon påskyndade processen att få svenskt medborgarskap i tron

att det skulle underlätta familjens återförening. Situationen är både udda och

särskilt ömmande.

Mot denna bakgrund anser Migrationsdomstolen att det föreligger

synnerliga skäl att bevilja Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan

Ahmed uppehållstillstånd på grund av att de genom sin minderåriga dotter

Farhia har en särskild anknytning till Sverige.

Ska Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och
Asma beviljas uppehållstillstånd?

Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och Asma

(syskonen) är minderåriga barn till Hassan Mohamed Jelle och Seinab

Hassan Ahmed. DNA-analyser har visat att Hassan Mohamed Jelle och

Seinab Hassan Ahmed med 99,999 procents sannolikhet är föräldrar till dem

och deras syster Farhia. Som minderåriga syskon till Farhia tillhör de

hennes kärnfamilj. De har lämnat in "Asylum seeker certificate" utfärdade i
Uganda till stöd för att styrka sina identiteter. Dokumenten är av enkel

beskaffenhet och det framgår inte vilka handlingar dokumenten är baserade

på. De inlämnade handlingarna kan därför inte styrka barnens identiteter.

Deras muntliga uppgifter är inte heller tillräckliga för att styrka deras

identiteter.

Sacdiyas, Sahras, Ruqiyos, Abdirahmans, Abduqadirs, Ahmeds, Yusras och

Asmas syster Farhia har svenskt medborgarskap. Deras föräldrar Hassan

Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed har beviljats bevislättnad av-

seende sina identiteter och har genom denna dom beviljats uppehållstillstånd

i Sverige. Syskonen, med undantag av Alma som föddes efter Farhias flykt
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från hemlandet, bodde tillsammans med Farhia och föräldrarna innan hon

och fadern flydde hemlandet. Migrationsdomstolen anser vid en propor-

tionalitetsavvägning att Farhias och föräldrarnas intresse av att leva till-

sammans med syskonen väger tyngre än samhällets intresse av reglerad

invandring. Även syskonen omfattas därmed av bevislättnadsregeln. Efter-

som Hassan Mohamed Jelle och Seinab Hassan Ahmed med största säkerhet

är barnens föräldrar och deras muntliga berättelser om identiteterna har varit

samstämmiga har även Sacdiya, Sahra, Ruqiyo, Abdirahman, Abduqadir,

Ahmed, Yusra och Asma gjort sina identiteter sannolika. Även för dem får

situationen betraktas som så ömmande och udda att de på grund av synner-

liga skäl ska beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3

UtlL på grund av särskild anknytning till Sverige.

Slutsats

Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljar migrationsdomstolen

Hassan Mohamed Jelle, Seinab Hassan Ahmed, Sacdiya, Sahra, Ruqiyo,

Abdirahman, Abduqadir, Ahmed, Yusra och Asma permanenta uppehålls-

tillstånd.

Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillstånden och att i

övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga l (DV 3110)

Christina Lindahl

Rådman

I avgörandet har även nämndemännen Thommy Karlin, Barbro Leidzén och

Didar Zuta deltagit.

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Tova Wetterö.



Tillståndsprövningsenhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akt 1.23
1 /6

Beteckning
50619280

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016-11-07

Avd, Aktbil 13

Sökande
Jelle, HassanMohamed., född 19680701, man, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00002

Kopia till
Hassan Mohamed Jelle, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tsllståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-p ost vi a: www.mlgration sverket.se/e-post Hemsida www. migrationsverket.se O rganisati onsnr 202100-2163
Dokumentid: 53383111



Tillståndsprövningsenhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akti.17
1 / 6

Beteckning
50619283

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016 -11- O 7

Sökande
Ahmed, Seinab Hassan, född 19780808, kv

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00003

Kopia till
Seinab Hassan Aiimed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tiälståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-700Q2 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www .migratbnsverket.se/e-post Hemsida www.m igrationsverket.se Organisati onsnr 202100-2163
Dokumentid: 53385949



Tillståndsprövnrngsenhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akt 1.15
1 /6

Beteckning
50619284

FörvaltnTngsritten i Göteborg

2016 -11- O 7

Avd, Aktbil.

Sökande
Mohamed, Sacdiya Hassan, född 20001001, kvinna, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala
Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket,

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00004

Kopia till
Seinab Hassan Ahmed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Moharned

Migrationsverket
Tillståndsprövning sen het 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-700Q2 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.rnigrationsverket.se/e-post Hemsida www.rnigrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dakurnentid: 53386144



Tillståndsprövningsenhet l
Örebro
Anna Haralds son

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akti.16
1 / 6

Beteckning
50619287

Sökande
Mohamed, Sahra Kassan, född 20021202, k\

Adress: Mengo Kisenyi, Kamp åla

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00005

Kopia till
Vårdnadshavare För Sahra Hassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.mlgrationsverket.Ee OrganEsationsnr 202100-2163
Dokumentld: 53404406



Tillståndsprövnings enhet l
Örebro
Anna Haralds son

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akti.16
1 / 6

Beteckning
50619288

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016 -11" O 7

o-, ^ Avd. 6 Aktbii. ___Sökande ' K

Mohamed., Ruqiyo Hassan, född 20050103, kvinna, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kamp åla

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00006

Kopia till
Vårdnadshavare För Ruqiyo Hassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 53404464



TillståndsprövrringsenJiet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akt 1.16
1/6

Beteckning
50619290

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016 -11- O 7

Avd, (y Akibii.

Sökande
Mohamed, Abdirahman Hassan, född 20070515, man, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00007

Kopia till
Vårdnadshavare För Abdirahman Hassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Qrganisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 53407277



Tillståndsprövnings enhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Akti.16
1 / 6

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06
Beteckning
50619291

Sökande
Mohamed, Abduqadir Hassan, född 20070515, man: medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten attunderätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00008 •

Kopia till
Vårdnadshavare För Abduqadir Hassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Uigrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.mi9rationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 53407315



Tillståndsprövningsenhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akti.16
1/6

Beteckning
50619292

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016 »11- O 7
Målnr^/Y
Avd, (p Aktbil,

Sökande
Mohamed, Ahmed Hassan, född 20090220, man, medborgare i Somalia
Adress: Mengo Kisenyi, Kampala
Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
neinet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00009

Kopia till
Vårdnadshavare För Ahmed Hassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tiliståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
fnnst . . . Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095
E-post v,a: www.m.gratonsvertet.sa/e.post Hemsida www.mio.rationsvfcrket.se Organisationsnr 202100-2163

Dokumeniid: 53407397



Tillståndsprövningseiihet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Att 1.16
1 / 6

Beteckning
50619293

Förvaltningsrätten i Göteborg

2016 -11- O 7

Avd.fc Aktbil.Sökande
Mohamed, Yusra Kassan, född 20120404, kvinna, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat till
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00010

Kopia till
Vårdnadshavare För Yusra Kassan Mohamed, Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 019102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 53407711



Tillståndsprövningsenhet l
Örebro
Anna Haraldsson

Migrationsverket
Beslut

2016-10-06

Akt 1.16
1 /6

Beteckning
50619294

Förvaltningsrätten i Götesorg

2016 -11- O 7

Avd,

Sökande
Mohamed, Asma Hassan, född 20140804, kvinna, medborgare i Somalia

Adress: Mengo Kisenyi, Kampala

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsverket ber utlandsmyndigheten att underätta beslutet i dess
helhet.

Emma Granell
Beslutsfattare

Anna Haraldsson
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Beslut skickat titl
Embassy of Sweden in Kampala, U0467-2016-00011

Kopia till
Vårdnadshavare För Asma Hassan Mohamed., Huvudmottagare
God Man För Farhia Hassan Mohamed

Migrationsverket
Tillståndsprövningsenhet 1 Örebro

Besöksadress Stortorget 20 Postadress Box 2073 SE-70002 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax D19102095

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 53407761


