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Inkom Migrationsverket 

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Det här gäller dig som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller dig som kom 
till Sverige som familjemedlem till en person som hade sökt asyl i Sverige. Den här blanketten ska användas 
tillsammans med Ansökan om förlängt uppehållstillstånd, blankett nummer 200011. 

Du ska använda den här blanketten för att berätta om din familjemedlem om du inte redan har ett uppehållstillstånd på 
grund av ditt förhållande med den här familjemedlemmen. Det kan vara en ny familjemedlem, till exempel en ny make, 
maka, sambo eller ett nyfött barn. Det kan också vara en person som har varit din familjemedlem länge, men som du 
inte har sökt uppehållstillstånd till tidigare. (Om du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd till samma familjemedlem 
som tidigare ska du i stället fylla i Försäkran om samlevnad, blankett nummer 222011.) 

Föräldrar fyller i blanketten åt sina barn, men tänk på att frågorna i blanketten är ställda till den som ansöker om 
uppehållstillstånd. Med andra ord ska du skriva barnets personuppgifter under rubriken ”Du som ansöker” om du fyller 
i blanketten åt ditt barn. 

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du har en familjemedlem som har uppehållstillstånd eller svenskt 
medborgarskap. Som familjemedlem räknas make, maka, registrerad partner, sambo, minderårigt barn, och förälder 
till minderårigt barn. Migrationsverket kommer att kontrollera att ni är folkbokförda på samma adress. Ni kan ändra er 
folkbokföringsadress hos Skatteverket. 

Ta reda på vilken adress du ska skicka blanketten till genom att besöka www.migrationsverket.se/forlanga-asyl.

1. Personuppgifter

1.1 Du som ansöker 
Efternamn 

Tidigare efternamn Förnamn (samtliga) 

Medborgarskap Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) eller beteckningsnummer 

1.2 Din familjemedlem 
Efternamn Förnamn (samtliga) 

Medborgarskap Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Adress Telefonnummer dagtid 

2. Beskriv relationen till din familjemedlem
Personen är: 

 min make, maka, sambo eller registrerade partner 

 mitt barn under 18 år 

 min förälder 

2.1 Om familjemedlemmen är ditt barn under 18 år eller din förälder 

Bor ni tillsammans?  Nej  Ja 

2.2 Om familjemedlemmen är din make, maka, sambo eller registrerade partner 

Bor ni tillsammans?  Nej  Ja, sedan år 

Är du och den sökande gifta eller registrerade partner?  Nej  Ja, sedan år 

Är äktenskapet eller partnerskapet registrerat i något annat land?  Nej  Ja, i 

http://www.migrationsverket.se/forlanga-asyl


3. Gemensamma barn 

Har du och din make, maka, sambo eller registrerade partner gemensamma barn?  Ja  Nej 

Finns barnet eller barnen i Sverige?  Ja  Nej 

Om ja, ange barnet eller barnens personnummer eller beteckningsnummer 

Om nej, bifoga födelsebevis för barnet eller barnen 

Ansöker barnet eller barnen om uppehållstillstånd?  Ja  Nej 

Om ja, skicka in en ansökan åt barnet eller barnen med blankett 200011 

4. Underskrift 

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

Ort och datum Underskrift (Du som ansöker / är vårdnadshavare för minderårigt barn) 

Ort och datum Underskrift (Familjemedlem / vårdnadshavare för minderårigt barn) 

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). 
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