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Inkom Migrationsverket 

Fylls i av myndigheten 

Dossiernummer eller diarienummer Signatur 

Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar

Om du fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och inte är svensk medborgare, 
kan du ansöka om bidrag för dina anhörigas resa till Sverige om ni inte kan betala resan själva. Dina anhöriga måste 
ha uppehållstillstånd i Sverige och giltiga passhandlingar innan du ansöker om bidrag. Ansökan måste lämnas in till 
Migrationsverket innan de reser till Sverige. Migrationsverkets beslut kan inte överklagas. 

Se förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige. Mer information om 
resebidrag för anhörigas resor till Sverige finns att läsa på www.migrationsverket.se.

1. Uppgifter om den sökande (den person som är i Sverige) 
Efternamn Förnamn 

Medborgarskap Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) Kön 

 Man  Kvinna 

Adress (gatunamn, postnummer, ort) Telefonnummer 

Nuvarande sysselsättning Årsinkomst Anställd från (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Ange vilka tillgångar du har och värdet på dem (banktillgångar, fastighet, bostadsrätt etc.) 

2. Jag ansöker om bidrag för mina anhöriga som har uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige 

Namn 
Födelsedatum 
(ÅÅÅÅMMDD) Släktskap Har giltigt pass 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

 Ja  Nej 

Mina anhörigas ekonomiska förhållanden och tillgångar 

Mina anhörigas nuvarande vistelseadress och telefonnummer 

De planerar att resa från (ort) De planerar att resa till (ort) 

3. Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga 
Ort och datum Namnunderskrift 

4. Jag har fått hjälp med den här ansökan av 
Namn Befattning Kommun Telefonnummer 

http://www.migrationsverket.se/
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