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Inkom Migrationsverket 

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige 
Ditt eller 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 blanketten 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 ansökan utifrån de handlingar vi 
har. Det kan innebära att vi avslår ansökan. 
Du kan hitta mer information och den här blanketten på www.migrationsverket.se. Fyll gärna i formuläret på datorn, 
det underlättar vår hantering av ärendet. 

1. Personuppgifter
1.1 Det eller de barn som ska bosätta sig i Sverige (de sökande)

Efternamn, förnamn 
Födelsedatum 
(ÅÅÅÅMMDD) Medborgarskap Vistelseort Dossiernummer 

1.2 Du som bor i Sverige (anknytningspersonen) 
Efternamn Förnamn (samtliga) 

Medborgarskap Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Gatuadress Postnummer och ort 

Telefonnummer hem Telefonnummer arbete 

Mobiltelefonnummer Mejladress 

2. Det sökande barnets eller barnens andra förälder
Efternamn Förnamn (samtliga) 

Släktskap Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Medborgarskap Vistelseort och land 

Söker tillsammans 

Nej  Ja 

Bor med den eller de sökande 

Nej Ja 

Har antal barn 

Civilstånd 
Ogift Gift (Registrerad partner räknas som gift) Skild Sambo Änka/änkling, år:

Var befinner sig barnets eller barnens andra förälder? 

När träffade barnet eller barnen sin andra förälder senast? 
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Har barnet eller barnen bott tillsammans med sin andra förälder? Ja Nej 
Om ja, ange under vilken eller vilka perioder 

Har du eller barnet eller barnen kontakt med den andra föräldern? Ja Nej 
Om ja, ange hur och hur ofta 

Om nej, ange varför ni inte har kontakt 

Vet den andra föräldern om att barnet eller barnen ansökt om uppehållstillstånd i Sverige? Ja Nej 
Om nej, ange varför 

3. Det sökande barnets eller barnens familj 
Ange om barnet eller barnen har andra syskon som inte söker uppehållstillstånd i Sverige. Ange också vilka 
andra släktingar (förutom föräldern) som bor med den sökande. Ange även om någon av dem söker 
uppehållstillstånd samtidigt. 

Namn Släktskap Civilstånd Ålder 
Antal 
barn 

Bor med 
den 
sökande 

Söker 
tillstånd 
samtidigt Vistelseort/land 

4. Det sökande barnet eller barnen 
Vem är legal vårdnadshavare för barnet eller barnen? 

Om du inte är legal vårdnadshavare: 
Finns det medgivande (från vårdnadshavaren) att barnet får flytta till Sverige? Ja Nej 
Om nej, varför finns det inget medgivande? 

Är vårdnaden reglerad i domstol?  Ja Nej 
Om ja, ange datum (Bifoga eventuella domar) 

Är något av barnen adoptiv- eller styvbarn?  Ja Nej 
Om ja, ange när barnet adopterades eller när ni övertog vårdnaden om styvbarnet 

Är något av de medsökande barnen gift, förlovad eller sambo? Ja Nej 
Om ja, ange vilket eller vilka barn det gäller, vilken relation de har och namn, ålder och bostadsadress på den som de har en relation till 

Är det bestämt att något av barnen ska ingå äktenskap med någon? Ja Nej 
Om ja, ange vilket eller vilka barn det gäller, vilken relation de har och namn, ålder och bostadsadress på den som de har en relation till 

Har något av barnen egna biologiska barn? Ja Nej 
Om ja, ange namn på det barn som är förälder samt namn och födelsedatum för hans/hennes barn 

5 Det sökande barnets eller barnens situation 
Var och med vem har barnet eller barnen bott under uppväxten? 



 

  

  

  

  

   

  

Under vilken eller vilka perioder har barnet eller barnen bott tillsammans med dig? 

Berätta om det sökande barnets eller barnens nuvarande boendesituation. (Var bor barnet eller barnen nu? Med vem? Har barnet 
eller barnen tillstånd att vistas i det land där han, hon eller de befinner sig? osv.) 

Är det sökande barnet eller barnen läs- och skrivkunniga? Ja Nej 

Går det sökande barnet eller barnen i skolan? Ja Nej 
Om ja, ange antal år 

Vem försörjer barnet eller barnen? (Namn och relation) 

Finns det någon vuxen som tar hand om barnet eller barnen där han, hon eller de befinner sig nu? Ja Nej 
Om ja, ange namn och relation till den personen 

Har du möjlighet att besöka barnet/barnen? Ja Nej 
Om nej, ange varför inte 

Har du besökt barnet eller barnen? Ja Nej
Om ja, ange när och var 

Om nej, ange varför inte 

Beskriv din kommunikation med barnet eller barnen. (Ange hur ofta ni kommunicerar, med vilka medel ni kommunicerar osv.) 

Var och med vem ska barnet eller barnen bo i Sverige? 



 

  

   

 

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 Nej 
Om ja, ange på vilket språk 

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

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. OBS! Utan underskrift är blanketten ogiltig. 

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). 

Dokument som du ska skicka med ansökan 
− kopia av ditt pass eller id-kort som innehåller dina personuppgifter, ska alltid bifogas 
− kopior på domar som reglerar vårdnaden eller adoption (om dessa handlingar inte lämnats in på svensk 

utlandsmyndighet). 

Om barnets eller din sociala, säkerhetsmässiga eller humanitära situation är särskilt utsatt ska 
du också bifoga 
− dokument som stödjer era uppgifter. 

OBS! Skriv alltid den sökandes dossiernummer på alla handlingar som du skickar till oss. 
Glöm inte att skriva under försäkran innan du skickar blanketten till Migrationsverket. 

Skicka blanketten till 
Migrationsverket 
Box 3100 
903 03 UMEÅ 
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