T107
Inkom Migrationsverket

Frågeformulär för förälder i Sverige
om försörjning och bostad
Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige.
Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan genom att be dig att besvara nedanstående frågor och skicka in
formuläret till oss inom två veckor. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och utförligt som möjligt. Skriv
gärna på ett extra papper om det behövs. I vissa fall kontaktar vi dig också via telefon eller kallar till en intervju
Får vi inte in ditt svar i tid eller om det är ofullständigt ifyllt kan vi komma att avgöra din partners ansökan utifrån de
uppgifter vi har. Det kan innebära att vi avslår ansökan.
Du kan även hitta detta formulär på vår webbplats www.migrationsverket.se. Fyll gärna i formuläret på datorn, det
underlättar vår hantering av ärendet.

1. Personuppgifter
Den/De sökande (det eller de barn som ska bosätta sig i Sverige)
Födelsedatum
(år, månad, dag)

Efternamn, Förnamn

Medborgarskap

Dossiernummer

Vistelseort

Anknytningspersonen (du som bor i Sverige)
Efternamn

Förnamn

Medborgarskap

Adress

Telefonnummer hem

Telefonnummer arbete

Personnummer

Telefonnummer mobil

E-postadress

2. Försörjning och ekonomi
Hur försörjer du dig?
Anställning

Arbetslöshetskassa

Egna medel

Egen företagare

Försäkringskassa

Pension

Annan försörjning, ange vad
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Inkomster (kronor/månad)
Lön eller motsvarande före skatt

Erlagd skatt

Genomför Kronofogden utmätning av din lön?

Ja

Nej

Förmåner (kost, logi, bil etc. Ange summa och typ av förmån)

Övriga inkomster

Kostnader (kronor/månad)
Boendekostnad (även ränta)

Underhållsbidrag som du betalar för barn som inte bor med dig (kr/månad)

3. Min make, maka, sambo som jag bor tillsammans med
(

Jag bor inte tillsammans med make/maka/sambo)
Efternamn, förnamn

Eventuellt personnummer

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Har barn i Sverige

Nej

Barnet/barnen bor tillsammans med oss

Ja, antal ………….…

Nej, barnet/barnen bor ………………………………….

Ja

Hur försörjer sig din make/maka/sambo?
Anställning

Arbetslöshetskassa

Egna medel

Egen företagare

Försäkringskassa

Pension

Annan försörjning, ange vad

Inkomster (kronor/månad)
Lön eller motsvarande före skatt

Erlagd skatt

Förmåner (kost, logi, bil etc. Ange summa och typ av förmån)

Övriga inkomster

Kostnader (kronor/månad)
Boendekostnad (även ränta)

Underhållsbidrag som du betalar för barn som inte bor med dig (kr/månad)

4. Om du har barn i ditt hushåll
Gäller barn som redan finns i ditt hushåll
Ange här barnens namn, ålder och de belopp som du får för barnen varje månad
Namn

Ålder

Underhållsbidrag/
underhållsstöd

Bor växelvis hos annan
vårdnadshavare

Barnpension

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

5. Bostad
Beskriv den bostad som du och den sökande kommer att bo i tillsammans
Typ av bostad

Villa/bostadsrätt
Antal rum

Hyreslägenhet
Ja

Bor du i den aktuella bostaden nu?

Ja

Annat, ange vad

Eget kök/kokvrå

Egen toalett/bad/dusch

Nej

Ja

Nej

Om nej, ange datum när du flyttar in i den aktuella bostaden?

Nej

Hur många personer bor i lägenheten nu? Redovisa också vilka som bor där.

Annat

6. Övriga upplysningar
Andra upplysningar som du tycker är viktiga för Migrationsverket att få veta.

Om du fått hjälp att fylla i denna blankett, ange namn och födelsetid på den som hjälpt dig samt hans eller hennes relation till dig.

Behöver du tolk vid en eventuell muntlig utredning?

Ja

Om ja, ange på vilket språk.

Nej

Vi kan behöva komma i kontakt med dig. Ange när och hur vi kan nå dig.

7. Försäkran
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

Namnunderskrift (För omyndig, vårdnadshavares underskrift)

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).

8. Bilagor
Du ska bifoga:
-

Kopia av ditt pass/id-kort som innehåller dina personuppgifter.

-

Kopia av anställningsbevis eller andra dokument som visar hur du försörjer dig. Mer
information om vilka handlingar du ska skicka in gällande din försörjning finns på
sista sidan i detta formulär.

-

Kopia av hyresavtal, köpekontrakt, intyg från bostadsförmedling, hyresvärd eller
bostadsrättsförening som visar att du har en bostad av tillräcklig storlek och
standard för dig och din/dina anhöriga. Mer information om vilka handlingar du ska
skicka in gällande din bostad finns på sista sidan i detta formulär.

Om du bor tillsammans med en make/maka/sambo ska du också bifoga
- kopia av anställningsbevis eller andra dokument, som visar hur han eller hon
försörjer sig.
OBS! Skriv alltid den sökandes dossiernummer på alla handlingar som du skickar till oss.

Skicka formuläret till
Migrationsverket
Box 3100
903 03 UMEÅ
Glöm inte att skriva under försäkran innan du skickar formuläret till Migrationsverket.
Mer information finns på www.migrationsverket.se

Den här sidan innehåller information och den ska inte skickas in till Migrationsverket!
Exempel på dokument som du ska bifoga till frågeformuläret

I frågeformuläret ska du besvara några frågor angående din försörjning och ditt boende.
Nedan följer exempel på handlingar som du kan bifoga till frågeformuläret för att visa att du
uppfyller försörjningskravet. Observera att detta bara är exempel på handlingar som kan visa
din försörjning och ditt boende. Har du andra dokument som kan stödja de uppgifter du
angett, hur du försörjer dig eller ditt boendeförhållande, kan du även skicka in dem.
Inkomst

För dig som är anställd:
Anställningsbevis eller anställningsintyg. Av handlingen ska namn på arbetstagaren,
anställningsform (t.ex. tillsvidare, visstid eller vikariat), sysselsättningsgrad, lön och
namn på arbetsgivaren framgå. Handlingen ska vara underskriven av behörig företrädare
för arbetsgivaren. Om du har en visstidsanställning eller vikariat och har haft tidigare
anställningar kan du även skicka med anställningsbevis för dessa.
-

Lönespecifikation för den senaste månaden. Av handlingen ska nettolön, eventuellt
lönetillägg och löneavdrag samt namnet på arbetstagaren och arbetsgivare framgå. Om
du har en tim- eller behovsanställning ska du skicka in de tre senaste
lönespecifikationerna.

För dig som har enskild firma eller är bolagsman i ett handels- eller kommanditbolag:
Kopia av ditt slutskattebesked för föregående inkomstår.
-

Kopia av inkomstdeklaration, tillsammans med kopia av din NE- eller N3A-bilaga, för
föregående inkomstår.

-

Kopia av beslut om preliminärskatt för innevarande år från Skatteverket, eller
kontoutdrag från ditt skattekonto för minst tre månader där inbetald preliminärskatt
tydligt framgår.

För dig som erhåller pension:
Beslut från pensionsmyndigheten eller annat intyg som visar hur mycket du får i pension.
Handlingen ska visa vilken slags pension då får (tjänste- eller avtalspension,
tilläggspension, garantipension, privat pensionssparande, inkomstpension eller annat).
För dig som har andra inkomster eller bidrag:
Om du har andra inkomster eller bidrag vänligen förklara vad de består av och skicka
med dokument som kan stödja uppgifterna. Det kan till exempel vara intyg från
arbetslöshetskassan eller intyg från Försäkringskassan där det framgår vilken typ av
ersättning det gäller och hur mycket du får i ersättning.
Boende

För dig som hyr en bostad:
Hyreskontrakt. Av hyreskontraktet ska hyran, antalet rum, namn på hyresgäst och
hyresvärd samt tiden för kontraktet framgå.
-

Om du hyr en bostad i andra hand ska du även kunna visa att uthyrningen av den bostad
du har är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

För dig som har köpt en bostad:
Köpekontrakt eller annan överlåtelsehandling. Av handlingen ska det framgå att du äger
din bostad samt antalet rum i bostaden. Om antalet rum inte framgår av handlingen kan
du bifoga planritning, bostadspecifikation eller liknande där antalet rum framgår.

