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Inkom Migrationsverket

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

Signatur

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 ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Du
som har haft uppehållstillstånd i minst tre år kan även uppge att du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd i
samband med att du ansöker om förlängning.
Observera att du alltid måste välja ett skäl för ditt uppehållstillstånd, oavsett om du ansöker om förlängning eller om
du ansöker om permanent uppehållstillstånd.
Skriv med latinska bokstäver så att Migrationsverket enkelt kan läsa det du har skrivit. Fyll i en blankett för varje
person, även barn. Om du ansöker för ditt minderåriga barn måste barnets båda vårdnadshavare i Sverige skriva
under ansökan. Skicka blanketten tillsammans med efterfrågade bilagor till Migrationsverket. Ta reda på vilken
adress du ska skicka dina blanketter till genom att besöka www.migrationsverket.se/forlanga-asyl.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd
Jag vill ansöka om förlängning av mitt uppehållstillstånd av följande anledningar:
(Du kan välja flera skäl)
☐ Jag behöver skydd (asyl) i Sverige
☐ Jag är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige
☐ Jag studerar på gymnasial nivå i Sverige
☐ Jag vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
☐ Jag har studerat på gymnasial nivå och kan försörja mig själv
☐ Det finns synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
Om du ansöker om förlängning därför att du behöver skydd i Sverige måste du välja ett av
följande alternativ:
☐ Jag har samma skyddsskäl som vid min förra ansökan
☐ Jag har nya skyddsskäl som jag inte har berättat om

Ansökan om permanent uppehållstillstånd
Om du har haft uppehållstillstånd i minst tre år kan du ansöka om permanent
uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning. Uppge först ditt skäl till att
ansöka om förlängt uppehållstillstånd ovan.
☐ Jag vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.
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Du som är 18 år eller äldre ska kryssa i ett eller flera alternativ nedan.
☐
☐
☐
☐

Jag kan försörja mig själv som anställd
Jag kan försörja mig själv som egen företagare
Jag är undantagen kravet på försörjning därför att jag har rätt till pension
Jag är undantagen kravet på försörjning av andra särskilda skäl.

1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Födelsedatum (år, månad, dag.)

Kön

☐ Man
Medborgarskap

Jag är statslös

☐ Kvinna

Beteckningsnummer

☐
Modersmål

Vilket språk vill du tala på en eventuell intervju?

2. Adress i Sverige
C/o (namnet på den person som du bor hos)

Ort

Telefonnummer

Postadress (gata, gatunummer)

Postnummer

E-post

Bilagor att skicka med ansökan
Du behöver inte skicka med några bilagor om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du
behöver skydd eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Vi kontaktar dig om
vi behöver mer information.
Försörjning efter studier på gymnasial nivå
Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd därför att du har studerat på gymnasial nivå och kan
försörja dig själv som anställd eller egen företagare ska du skicka med
- Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011
Familjemedlem
Om du kom till Sverige som familjemedlem till en make, maka, registrerad partner eller sambo som hade
sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och du fortfarande lever med samma person, ska
du skicka med
- Försäkran om samlevnad blankett nummer 222011
Om du kom till Sverige som familjemedlem till ett barn eller en förälder och vill ansöka om förlängt
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till samma person behöver du inte skicka in några
bilagor.
Om du vill stanna i Sverige därför att du har en ny familjerelation (make, maka, registrerad partner sambo
eller ett nyfött barn) ska du skicka med
- Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (förlängning) T78
Studier på gymnasial nivå
Om du ansöker om uppehållstillstånd därför att du läser på gymnasial nivå ska du skicka med
- individuell studieplan eller
- motsvarande planeringsdokument från folkhögskola.
Av de inlämnade dokumenten behöver det framgå
- att du har påbörjat studierna
- vilken typ av utbildning du läser
- att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
- vilket datum utbildningen slutar
Om du läser på en yrkesutbildning, så kallat yrkespaket, bör det framgå av studieplanen vilken
yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

Söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
Om du ansöker om uppehållstillstånd därför att du har slutfört, eller snart kommer att slutföra, dina studier
på gymnasial nivå och vill söka arbete ska du skicka med
- ditt examensbevis eller ett intyg som visar vilket datum du slutförde, eller kommer att slutföra, dina
studier.

Permanent uppehållstillstånd
Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd ska du skicka med bilagor som visar att du uppfyller
kravet på att du kan försörja dig själv, eller att du är undantagen från kravet på att kunna försörja dig
själv. Detta gäller endast dig som är 18 år eller äldre.
- Du som är anställd ska skicka med ett anställningsavtal, dina en till tre senaste lönespecifikationer
och ett dokument med namn, telefonnummer och mejladress till en kontaktperson på företaget där
du är anställd.
- Du som är egen företagare ska skicka med dokument som visar att du är egen företagare och vilka
inkomster du har från ditt företag. Det kan till exempel vara F-skattsedel, registreringsbevis för ditt
företag, slutskattebesked för föregående inkomstår, kopia av inkomstdeklaration (tillsammans med
kopia av NE- eller N3A-bilaga) för föregående inkomstår.
- Du som har rätt till pension ska skicka med beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har
rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
- Du som av andra särskilda skäl är undantagen kravet att försörja dig själv ska skicka med
dokument som visar att du har varaktigt nedsatt arbetsförmåga, t.ex. beslut om rätt till sjukpenning
eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, utredning från Arbetsförmedlingen, eller
läkarintyg.

3. 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

Namnunderskrift (vårdnadshavares underskrift för minderårigt barn,)

Datum

Namnunderskrift (vårdnadshavares underskrift för minderårigt barn)

