228011
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Försäkran om samlevnad
för gifta* och sambo
Dossiernummer

Signatur

* registrerad partner räknas här som gifta

Fylls i av dig som är bosatt i Sverige och är gift eller sambo med en person som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund
av anknytning till dig. Blanketten gäller även dig som är svensk medborgare, eller har permanent uppehållstillstånd i
Sverige, och tänker bosätta dig i Sverige.
Migrationsverket påbörjar handläggningen av ärendet genom att be dig att inom två veckor besvara nedanstående frågor
och skicka in formuläret till oss. Får vi inte in ditt svar i tid eller om det är mycket ofullständigt ifyllt kan vi komma att avgöra
din partners ansökan utifrån de handlingar vi har. Det kan innebära att vi avslår ansökan.
Du kan hitta detta formulär även på vår webbsida www.migrationsverket.se. Fyll gärna i formuläret på datorn, det
underlättar vår hantering av ärendet.

1. Personuppgifter
Personuppgifter – sökande (den person som ska bosätta sig i Sverige)
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap

Födelsedatum/ Personnummer (år, månad, dag, ev. nummer)

Personuppgifter – referensperson (du som bor i Sverige)
Efternamn

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap

Födelsedatum/ Personnummer (år, månad, dag, ev. nummer)

2. Ert förhållande
Är ni fortfarande gifta/sambo?
Ja

Nej

Tänker ni bo tillsammans i Sverige?
Ja

Nej
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Om nej, ange orsak

Om ni har medsökande barn
Om ni har barn som också tänker bosätta sig i Sverige, kommer han/hon/de att bosätta sig tillsammans med er?

Ja
Om nej, ange orsak

Nej

3. Övriga upplysningar
Annan information som du vill bifoga ansökan

Migrationsverket kan behöva kontakta dig för kompletteringar. Vilken tid är lättast att nå dig?
Telefonnummer

Lämplig tid

4. Namnunderskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är fullständiga och riktiga.

Ort och datum

Referenspersonens underskrift

5. Bilagor
Du ska ALLTID bifoga kopia av ditt pass/id-kort som innehåller dina personuppgifter.
OBS! Skriv alltid den sökandes dossiernummer på alla handlingar som du skickar till oss.

Skicka försäkran 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

