200011
Inkom Migrationsverket

Ansökan om
förlängning av uppehållstillstånd
För dig som tidigare sökt asyl eller är familjemedlem till någon som tidigare sökt asyl
Myndighetens anteckningar
Signatur

Dossiernummer

Obs! Läs den gula rutan innan du fyller i blanketten.
Fyll i den här blanketten om du vill ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Det gäller dig som tidigare sökt
asyl, eller är familjemedlem till någon som tidigare har sökt asyl, och har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd. Skriv
med latinska bokstäver så att Migrationsverket enkelt kan läsa det du har skrivit.
Fyll i en blankett för varje person, även barn. Skicka blanketten tillsammans med efterfrågade bilagor till
Migrationsverket. Adresser hittar du på blankettens sista sida. Mer information finns på www.migrationsverket.se.

Jag vill ansöka om förlängning av mitt uppehållstillstånd av följande anledningar:
(Observera att du kan välja flera anledningar)
☐
☐
☐
☐
☐

För att jag behöver skydd i Sverige
För att jag arbetar i Sverige
För att jag är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige
För att jag studerar på gymnasienivå i Sverige
För att jag behöver stanna i Sverige på grund av hälsoskäl

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga)
Födelsedatum (år, månad, dag.)

Kön

☐ Man
Medborgarskap

Jag är statslös

☐ Kvinna

Dossiernummer

☐
Modersmål

Vilket språk vill du tala på en eventuell intervju?

Adress i Sverige

MIGR200011 2019-05-21

C/o (namnet på den person som du bor hos)
Postadress (gata, gatunummer)

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Ansökan på grund av skyddsbehov

Om du tidigare har sökt asyl behöver du ange om du har nya skyddsskäl eller inte

☐ Jag har samma skyddsskäl som vid min förra ansökan

☐ Jag har nya skyddsskäl

Bilagor att skicka med ansökan
Ansökan på grund av familjeanknytning

Om du har ett uppehållstillstånd som familjemedlem till en person som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd måste du skicka med följande dokument:

☐ Försäkran om samlevnad för gifta och sambo (blankett nummer 228011)
Om du tidigare har sökt asyl och nu vill stanna i Sverige på grund av att du har en make, maka, sambo eller
minderårigt barn som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd måste du skicka med följande
dokument:

☐ Information om anknytningen (blankett nummer 160011)
☐ Kopia av de sidor i ditt pass som visar din identitet och passets giltighetstid
Ansökan på grund av gymnasiestudier

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier måste du skicka med något av följande
dokument:

☐ Individuell studieplan, eller
☐ Motsvarande planeringsdokument från Komvux eller folkhögskola
Ansökan på grund av försörjning

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du arbetar måste du skicka med följande dokument:

☐ Anställningsavtal
☐ Uppgifter om försörjning (blankett nummer 202011)
Ansökan på grund av hälsoskäl
Om du söker uppehållstillstånd på grund av ditt hälsotillstånd måste du skicka med följande dokument:

☐ Läkarintyg (blankett nummer 244011)

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga och fullständiga. Jag vet att det är straffbart att lämna
oriktiga uppgifter eller att utelämna något.
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).

Datum

Migrationsverkets anteckningar

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

Skicka din ansökan med post
Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med bilagor till Migrationsverket på den ort som ligger
närmast där du bor eller som du har lättast att besöka. Eventuellt behöver Migrationsverket träffa dig
för en intervju.
Skicka din ansökan till någon av följande adresser:

Asylprövningsenheten
Box 103
961 22 Boden
Asylprövningsenheten
Box 1323
751 43 Uppsala
Fördelningsenhet 1
Box 1430
171 27 Solna
Nationellt servicecenter
Slottsgatan 82
601 70 Norrköping
Migrationsverket
Box 1087
405 23 Göteborg
Ansökningsenhet 2
Box 3147
200 22 Malmö

