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Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om
uppehållstillstånd för att
besöka studerande vid övriga
studier
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer

Signatur

OBS! Läs detta först
Använd den här blanketten om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att besöka Sverige i mer än 90 dagar som
medsökande till en person som studerar i Sverige vid en utbildning som inte är högre utbildning; så kallade övriga
studier. Du ska också använda denna blankett om du vill förlänga ditt pågående besök i Sverige och den
sammanlagda besökstiden då blir längre än 90 dagar. Observera att alla medsökande måste lämna in en egen
ansökan. Uppehållstillstånd för besök, inklusive eventuell förlängning, kan ges för totalt ett år.
Du kan även hitta denna blankett och mer information på vår webbsida www.migrationsverket.se. Fyll gärna i
blanketten på datorn. Det underlättar vår hantering av ärendet.

Jag ansöker om uppehållstillstånd för att jag
(DOB)

vill besöka Sverige i mer än 90 dagar som anhörig till studerande vid övriga studier,
från och med den ……………………………………... till och med den ………………….…..….…...………
vill förlänga mitt besök som anhörig till studerande vid övriga studier,

(DOBX)

till och med den ……………………………………....

1.

Mina personuppgifter

Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap

Eventuellt tidigare/annat medborgarskap

Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nr.)

Kön

Söker tillsammans med andra personer (alla måste lämna in en egen ansökan)

Födelseort

Man
Nej

Kvinna

Ja

Födelseland

Modersmål

Adress

Postnummer, ort

Land

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Civilstånd

Ogift

Talar/skriver även (språk)

Gift*

Skild

Sambo

Förlovad

Änka/änkling

Min försörjning i hemlandet

Yrke/sysselsättning

Arbetsgivare

Anställd sedan

MIGR 220011 2020-10-02

Kryssa i den aktuella rutan

Jag arbetar och har semester

Jag är tjänstledig

Jag har egna medel

Jag har sagt upp mig från mitt arbete

Jag är arbetslös

Jag är egen företagare

Jag studerar och har lov

Jag har studieuppehåll

Jag är pensionär

Jag har varit i Sverige tidigare. (Om ja - ange i så fall när och hur länge).

Ja, jag var i Sverige .....................................................................
Efter besöket i Sverige reser jag till……

Nej
Jag har tillstånd att resa in i det landet

Ja
* Registrerad partner räknas som gift

Nej

2.

Mina passuppgifter

Typ av pass

Passnummer

Vilket land/vilken myndighet har utfärdat passet?

Utfärdat, datum (år-månad-dag)

3.

Gäller t.o.m.

Övrig information som Migrationsverket behöver känna till (Kryssa i de rutor
som är aktuella och svara på frågorna)

Jag reste in med ett visum från en annan medlemsstat (ange vilken stat som utfärdat visumet)

Jag tänker resa inom Schengenområdet under den tid
jag nu ansöker om.

Jag tänker besöka dessa länder

Jag tänker inte resa inom Schengenområdet under
den tid jag nu ansöker om.
Jag planerar att lämna Sverige när uppehållstillståndet går ut
Jag planerar att inte lämna Sverige när uppehållstillståndet går ut
Jag kommer att lämna Sverige om jag får avslag på min ansökan (om jag befinner mig i Sverige).
Jag kommer inte att lämna Sverige om jag får avslag på min ansökan (om jag befinner mig i Sverige)
Jag kan återvända till hemlandet.

Anledningen till att jag inte kan återvända

Jag kan inte återvända till hemlandet.
Jag har returbiljett.

Biljetten gäller till och med, datum ………………………………...…………….
Biljetten går att boka om

Jag har inte returbiljett.
Jag har en giltig sjukförsäkring.

Försäkringen gäller till och med, datum ……………………………………......

Jag har inte en giltig sjukförsäkring.
Jag planerar att arbeta i Sverige under besöket.
Jag planerar inte att arbeta under besöket i Sverige.
Jag har tillstånd att bo i annat land än hemlandet.

Land…………………………………………………………………………………

Jag har inte tillstånd att bo i annat land än hemlandet.
Min försörjning under besöket i Sverige.

Egna pengar. Jag har ......................... kronor.
En annan person står för min försörjning

4.

Den person som jag ska besöka

Namn (efternamn och förnamn)

Eventuellt personnummer

Medborgarskap

Nuvarande adress

Postnummer, ort och land

Telefonnummer dagtid

E-postadress

5.

Min adress i Sverige (Om du har en adress i Sverige och den är annan än den angivna adressen
under punkt 4.)

c/o

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

E-postadress

6.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år (Fylls bara i om barnet som ansöker är under 18 år)

Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på i sitt ärende på Migrationsverket. Barnet kan uttrycka
sina åsikter själv eller låta till exempel barnets förälder, vårdnadshavare eller god man göra det. Barnet och barnets
vårdnadshavare (förälder) ska ta ställning till om barnet vill komma till tals och i så fall på vilket sätt. Det är viktigt att
det är barnets åsikter som kommer fram och inte den vuxnes. Om barnets föräldrar intervjuas muntligen kommer
barnet också att intervjuas muntligen.

Har barnet fler skäl att beviljas uppehållstillstånd än som anhörig till dig som förälder?
Nej
Ja

Om ja, ange vilka skäl.

Vill barnet uttrycka sina åsikter om sitt ärende?
Nej
Ja

Om ja och barnet vill uttrycka sina åsikter skriftligt, går det bra att skriva här eller bifoga ett
separat papper.

Om barnet vill uttrycka sina åsikter muntligen, vänligen skriv till Migrationsverket på
migrationsverket@migrationsverket.se. Du hittar kontaktinformation på www.migrationsverket.se.
Har barnet behov av särskilt stöd? (till exempel på grund av fysiska eller psykiska skäl)
Nej
Ja

Om ja, beskriv på vilket sätt barnet har behov av särskilt stöd.

7.

Övriga upplysningar

8.

Adress som jag vill att beslutet ska skickas till

Om du inte bor i Sverige

Ambassad eller generalkonsulat som hanterar migrationsfrågor ............................................................................
(Ta kontakt med ambassaden eller generalkonsulatet innan ditt besök för att höra om de behandlar migrationsfrågor eller för att få besked om
vilken ambassad eller generalkonsulat som gör det)
Om du bor i Sverige

Adress i Sverige .....................................................................................................................................................

9.

Försäkran

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag lämnat är sanna och att jag inte medvetet har utelämnat
något som kan vara av betydelse vid prövningen av ärendet.

Ort och datum

Namnunderskrift

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse kan dömas till
böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716).

10. Underskrift av den person som jag ska besöka
Jag försäkrar att den sökande planerar ett besöka mig under den period ansökan avser.
Jag ska stå för den sökandes försörjning under besöket

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Bilagor
Dokument som du ska skicka med ansökan:
•
•
•
•
•
•

kopior av passidor som visar identitetsuppgifter och passets giltighetstid (samt visum och inresestämpel om du
befinner dig i Sverige)
bilaga – Familjeuppgifter MIGR 238011
handlingar som visar att jag har min försörjning tryggad under tiden jag besöker Sverige
kopia av återresebiljett
kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
folkbokföringsbevis, hyreskontrakt, köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott
tillsammans i hemlandet (gäller sambor)

Om ansökan gäller barn under 18 år ska du istället skicka med
•
•
•
•
•
•
•
•

kopior av passidor som visar identitetsuppgifter och passets giltighetstid (samt visum och inresestämpel om du
befinner dig i Sverige)
kopia av återresebiljett
dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att barnets försörjning är ordnad
födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling (vid gemensam vårdnad), och
medgivande från den andra vårdnadshavaren (om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige)
bevis om ensam vårdnad (om barnet bara har en vårdnadshavare). Det kan till exempel vara domstolsbeslut,
eller dödsbevis om den andra föräldern är död.
adoptionshandlingar (om barnet är adopterat)
ett separat papper med barnets åsikter (om barnet vill lämna sina åsikter).

Myndighetens anteckningar
Ansökan och frågeformulär granskade av

Familjebilagan granskad tillsammans med den sökande
Nej

Eventuella synpunkter

Avgiften är betald
Ja

Nej

MR/BR-stämpel
Undantagen

Ja, av

