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Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd
för fristadskonstnärer
Myndighetens anteckningar
Dossiernummer
Signatur

Denna blankett ska användas av dig som planerar att verka som fristadskonstnär i Sverige. Med fristadskonstnär
avses författare, journalister,bildkonstnärer, musiker, filmare med flera som i sina hemländer utsatts för förföljelse,
och som bjudits in av svenska kommuner, landsting eller regioner för att under en tid få en fristad att leva och
verka i Sverige.
För att Migrationsverket ska kunna pröva din ansökan så snabbt som möjligt är det viktig att den är komplett. Om
vi måste komplettera din ansökan i efterhand fördröjs handläggningen. Fyll därför noga i frågeformuläret och
bifoga de bilagor som anges där.
De flesta måste betala en ansökningsavgift för uppehållstillstånd. Mer information finns på vår webbplats
www.migrationsverket.se.

Jag ansöker om uppehållstillstånd för att vara verksam som
fristadskonstnär i Sverige.

(FRIS)

Jag har uppehållstillstånd som fristadskonstnär i Sverige och
ansöker om permanent uppehållstillstånd grundat på min
konstnärliga verksamhet.

(FRISX)

Jag planerar att vistas i Sverige (ÅÅÅÅ-MM-DD - ÅÅÅÅ-MM-DD )

Jag planerar att resa in i Sverige (ÅÅÅÅ-MM-DD)

från och med …………………... till och med …………………...

…………………...

Personuppgifter
Efternamn

Medborgarskap

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap vid födseln

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

Kön

Söker någon anhörig uppehållstillstånd tillsammans med dig?

Födelseort

Födelseland

Man

Kvinna

Nej

Ja (medsökande måste lämna en egen ansökan)
Modersmål

Civilstånd

Övriga språk

Ogift

Gift*

Skild

Sambo

Änka/änkling

*registrerad partner räknas som gift

MIGR172011 150525

Passuppgifter
Hemlandspass

Annat pass (ange vilken typ) ……………………………………

Passnummer

Passet utfärdat av

Datum

Min rätt att återvända till hemlandet och/eller landet där jag bor är begränsad

Om ja, från och med – till och med

Nej

Ja, land:

Jag har även tillstånd att bo (vistas) i annat land?

Nej

Gäller till och med

Ja, land:

Om ja, från och med – till och med
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Adress i landet där du bor
c/o

Gatuadress

Postadress och ort

Land

E-postadress

Telefon

Planerad bostadsadress i Sverige
c/o

Gatuadress

Postnummer, ort

Tidigare kontakter med Sverige
Har du ansökt om att få komma till Sverige tidigare?

Nej

Har du arbetat i Sverige tidigare?

Ja år, ...................

Nej

Ja, år ............…….

Tidigare vistelser i Sverige och andra Schengenstater
1. Land och tid (från och med till och med)

Syfte med vistelsen

2. Land och tid (från och med till och med)

Syfte med vistelsen

3. Land och tid (från och med till och med)

Syfte med vistelsen

4. Land och tid (från och med till och med)

Syfte med vistelsen

Makes/makas/sambos personuppgifter (medsökande måste fylla i en egen ansökan)
Efternamn, förnamn

Efternamn vid födseln

Förnamn (samtliga)

Kön

Födelsedatum (år, månad, dag)

Man
Medborgarskap

Kvinna

Medborgarskap vid födseln

Nuvarande adress (gata, ort och land)

Söker samtidigt

Barns personuppgifter (alla som är medsökande måste fylla i en egen ansökan)
Efternamn, förnamn

Födelsedatum

Medborgarskap

Söker samtidigt

OBS! Make/maka/sambo och barn ska söka på blankett ”Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till
arbetstagare/ gästforskare/ idrottsutövare/företagare” MIGR 132011
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Släkt i Sverige
Namn

Födelsedatum

Medborgarskap

Släktförhållande

Övriga upplysningar som du vill lämna i ditt ärende

Beslutet ska skickas till
Ange ambassad eller konsulat som beslutet ska skickas till

Glöm inte att fylla i frågeformuläret som hör till ansökan
Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)
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Frågeformulär till
Ansökan om uppehållstillstånd för
fristadskonstnärer
Förstagångsansökan
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Dossiernummer

Medborgarskap

Födelsedatum/personnummer (år, månad, dag, ev. nummer)

Tidigare studier och arbeten
Skolutbildning till och med gymnasienivå (ange inriktning och skolans namn och ort)

Antal år

Examen år

Annan utbildning (ange inriktning, nivå och skolans namn och ort)

Tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare

Arbete som

Verksamhet som konstnär i hemlandet
Är du eller har du varit verksam som författare, journalist, bildkonstnär, musiker, filmare eller liknande i hemlandet?

Ja

Nej

Redogör kortfattat för ditt arbete som författare eller journalist i hemlandet

Anställningstid

5
Fortsättning

Familjens framtidsplaner
Kommer din familj att flytta till Sverige? Om du svarar ja ange i så fall när de kommer

Om familjen blir kvar i hemlandet, hur kommer de att försörja sig?

Övriga upplysningar som du vill lämna i ditt ärende

Dokument som du ska skicka med ansökan
Kopior av pass som visar din identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i
annat land än ditt hemland.
Kvitto som visar att du betalt ansökningsavgiften.
Inbjudan från kommunen, landstinget eller regionen.
Handlingar som visar att kommunen, landstinget eller regionen står för din försörjning och ditt
uppehälle (kommunens försörjningsåtagande).
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Frågeformulär till
Ansökan om permanent
uppehållstillstånd för
fristadskonstnärer
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Dossiernummer

Medborgarskap

Födelsedatum/personnummer (år, månad, dag, ev. nummer)

Ekonomisk situation
Ange vilka inkomster du haft under tiden i Sverige

Framtida verksamhet
Redogör för den verksamhet du kommer att bedriva och dina förväntade inkomster under det närmaste året

Övriga upplysningar

Dokument som du ska bifoga ansökan
Kopior av pass som visar din identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i
annat land än ditt hemland.
Intyg och handlingar som visar de inkomster du haft under tiden i Sverige.
Intyg om eventuella banktillgodohavanden.
Kvitto som visar att du betalt ansökningsavgiften.
Skicka ansökan till: Migrationsverket, Arbetstillståndsenheten, 601 70 Norrköping

