160011
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd
för bosättning i Sverige
Migrationsverkets anteckningar
Dossiernummer

Signatur

OBS! Läs detta innan du fyller i blanketten
Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att bosätta dig i Sverige. Använd den också när
du vill ansöka om förlängning av ditt tillstånd. Ansöker du om förlängning ska du inte fylla i fälten 4 och 6.
För dina barn under 18 år ska du använda blanketten ”Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn
under 18 år”, 162011.
Du som är EU/EES-medborgare, och vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en svensk medborgare eller en
annan person som är bosatt i Sverige, ska också använda denna blankett. För övriga EU/EES-medborgare,
anhöriga till schweizare samt varaktigt bosatta och deras anhöriga finns särskilda blanketter.
På sista sidan ser du vilka bilagor du ska skicka med. Du kan även hitta denna blankett och mer information på vår
webbsida www.migrationsverket.se Fyll gärna i blanketten på datorn, det underlättar vår hantering av ärendet.

A. Jag ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd för att bosätta mig i Sverige för att jag
vill bo med min partner* som jag inte bott tillsammans med tidigare

(BS)

vill bo med min partner* som jag bott tillsammans med utanför Sverige

(BE)

har barn under 18 år i Sverige

(BF)

nyligen har delat hushåll i ett annat land med en person som nu bor i Sverige

(BH)

delar hushåll med en familjemedlem som ansöker samtidigt om att få bo i Sverige

(BH)

har bott i Sverige tidigare

(BT)

har andra skäl (som jag redovisar under punkt 8 Övriga upplysningar)

(BT)

* Med partner menas här make/maka/sambo/registrerad partner

B. Jag ansöker om förlängning av mitt uppehållstillstånd
Jag har ett tillstånd som snart går ut och vill förlänga det.

(BSX)

Mitt nuvarande tillstånd gäller till och med …………………………………. (år-månad-dag)
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.
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
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Jag är undantagen kravet på försörjning av andra särskilda skäl

1. Mina personuppgifter
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap

Eventuellt tidigare/annat medborgarskap

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

Kön

Söker tillsammans med andra personer

Födelseort

Födelseland

Man

Kvinna

Nej

Talar/skriver även (språk)

Civilstånd

Ogift

Ja

Modersmål

Gift*

Skild

Sambo

Förlovad/trolovad

Änka/änkling

* Registrerad partner räknas som gift

2. Mina passuppgifter med mera
Typ av pass

Passnummer

Jag har pass

Jag saknar pass

Vilken myndighet har utfärdat passet?

Utfärdat, datum (år-månad-dag)

Jag har rätt att återvända till mitt hemland eller till landet jag bor i nu.

Jag har även tillstånd att bo i annat land

Nej

Ja, land …………………………………..

Nej

Gäller t.o.m.

Ja, land ……………………………………

3. Min adress där jag bor nu
c/o

Gatuadress

Postnummer

Ort

Land

Telefonnummer dagtid

4. Min adress i hemlandet (gäller inte dig som ansöker om förlängning)
Samma som ovan

c/o

Gatuadress

Postnummer

Ort

Land

Telefonnummer dagtid

5. E-postadress

6. Mina tidigare kontakter med Sverige (gäller inte dig som ansöker om förlängning)
Jag har tidigare ansökt om att få komma till Sverige

Nej

Ja, år …………

Jag har varit i Sverige tidigare

Nej

Jag var senast i Sverige

Ja, år ………… Från ………………… Till …………………

7. Den person som jag ska bosätta mig hos eller bor med (anknytningspersonen)
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)

Kön

Personnummer

Man
Medborgarskap

Eventuellt tidigare/annat medborgarskap

Adress (gata, ort och land)

E-postadress

Kvinna

Telefonnummer dagtid

8. Övriga upplysningar
Här kan du ange om du har några andra särskilda skäl till varför du ska få uppehållstillstånd för att återförenas i Sverige. Det kan till exempel handla om
ömmande skäl som sjukdomar, handikapp, er mycket nära relation eller en utsatt situation i hemlandet eller där du befinner dig nu.

9. Adress som jag vill att mitt beslut ska skickas till
Utlandsmyndighet/Adress i Sverige

Bilagor att skicka med ansökan
Du som ansöker om uppehållstillstånd för första gången ska skicka med

-

Blanketten – Familjeuppgifter, 238011
Kopia av passidor som visar din identitet och passets giltighetstid
Andra handlingar …………………………………………………………………………………...

Du som ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd ska skicka med

-

Blanketten – Försäkran om samlevnad vid förlängning av uppehållstillstånd, 242011B. Ifylld och
undertecknad av dig och din partner om din anknytningsperson är make/maka/sambo.
Kopia av passidor som visar din identitet och passets giltighetstid
Kopia av anknytningspersonens pass eller ID-handling där hans/hennes personuppgifter framgår.
Andra handlingar …………………………………………………………………………………...

Du som ansöker om 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.
10. Försäkran
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag lämnat är sanna och att jag inte medvetet har
utelämnat något som kan vara av betydelse vid prövningen av ärendet. OBS! Utan underskrift är denna
blankett ogiltig.

Ort och datum

Namnunderskrift

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att lämna (tala om) uppgifter av betydelse kan
dömas till böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716).

