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Inkom Migrationsverket 

Fylls i av myndigheten 

Dossiernummer eller diarienummer Signatur 

Ansökan om skyddsstatus

Du som har ett uppehållstillstånd i Sverige, tidsbegränsat eller permanent, men inte fått någon skyddsstatus kan 
använda denna blankett för att ansöka om skyddsstatusförklaring. 

Det finns två olika statusförklaringar. En person som uppfyller kraven för flyktingskap, som grundas på 
Genèvekonventionens regler, kan få status som flykting. En person som uppfyller kraven som bygger på EU:s 
skyddsgrundsdirektiv, kan få status som alternativt skyddsbehövande. 

Lämna din ansökan till Migrationsverket. Det kostar ingenting att ansöka om statusförklaring. Om ansökan gäller ett 
barn under 18 år som du är vårdnadshavare för, ska du även fylla i uppgifter på nästa sida. Mer information hittar du 
på www.migrationsverket.se.

 Jag ansöker om skyddsstatusförklaring 

1. Personuppgifter
Efternamn Eventuellt tidigare efternamn 

Förnamn Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Medborgarskap Eventuellt tidigare medborgarskap 

Födelseort Födelseland 

Längd i cm Kön 

 Man  Kvinna 

2. Aktuell adress och telefonnummer
c/o Gatuadress 

Postnummer och ort Land 

E-postadress Telefonnummer (bostad) 

Telefonnummer (arbete) Mobiltelefonnummer 

3. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är riktiga 

Ort och datum Namnunderskrift (För omyndig, vårdnadshavares underskrift) 

Dokument som du ska skicka med ansökan 

− Handlingar som styrker din identitet

− Kopia av uppehållstillståndskort
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http://www.migrationsverket.se/


Gäller endast ansökan för barn under 18 år 

Jag/vi är vårdnadshavare för det barn som avses i denna ansökan och tillåter att Migrationsverket utfärdar 
skyddsstatus för barnet. 

OBS! Om en av vårdnadshavarna vistas i ett annat land ska hans eller hennes medgivande ändå lämnas in till 
Migrationsverket. 

Faders underskrift 

Namnförtydligande 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas 

Adress 

Moders underskrift 

Namnförtydligande 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas 

Adress 
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