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Anmälan om att få behålla
permanent uppehållstillstånd
Dossiernummer

Signatur

Du som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och tillfälligt tänker flytta från Sverige kan använda denna blankett
för att anmäla att du vill behålla ditt tillstånd. Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka
innan du lämnar Sverige.
Migrationsverket ska återkalla ett uppehållstillstånd för en person som inte längre är bosatt i Sverige och som tänker
vara borta mer än ett år. Om ditt uppehållstillstånd har återkallats måste du göra en ny ansökan om uppehållstillstånd
innan du kan resa in i Sverige igen.
Om du tänker vara borta från Sverige kortare tid än två år kan du göra en anmälan om att få behålla ditt tillstånd
under den tid du är borta. Om utresan ställs in eller ändras måste du anmäla det till Migrationsverket senaste den
dag du först tänkt åka. Om du inte flyttar tillbaka till Sverige inom två år kan tillståndet komma att återkallas.
Skriv ut och skriv under anmälan och skicka den med post eller skanna in den och skicka som e-post. Postadressen
är Migrationsverket, 601 70 Norrköping och e-postadressen är migrationsverket@migrationsverket.se. Din anmälan
måste ha kommit in till oss senast en vecka innan du lämnar Sverige. Vi kommer att skicka en bekräftelse med epost att vi tagit emot din anmälan.
Läs mer om möjligheten att behålla ditt permanenta uppehållstillstånd på www.migrationsverket.se.

Jag kommer att flytta från Sverige och stanna borta minst ett år och jag vill behålla mitt
permanenta uppehållstillstånd.
Mina uppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer (år, månad, dag, nr)

Adress utanför Sverige som jag flyttar till

Jag kommer att lämna Sverige den

E-postadress

Telefonnummer

Barn under 18 år som kommer att flytta med mig
Namn

Personnummer

Underskrift
Jag är medveten om mitt/våra uppehållstillstånd i Sverige kan komma att återkallas om jag/vi inte
bosätter mig/oss i Sverige på nytt inom två år från dagen för min/vår utresa.
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Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

