4453
Inkom Migrationsverket

Ansökan om bidrag för resa från
Sverige för bosättning i annat land
Dossiernummer

Signatur

Om du har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller skyddsbehövande kan du ansöka om bidrag
hos Migrationsverket för att du och dina anhöriga ska kunna bosätta er i ett annat land. Detta gäller om ni inte kan
betala resan själva.
Du som ansöker får inte vara svensk medborgare.
Se förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land. Du hittar mer
information om resebidraget på www.migrationsverket.se.

Den som ansöker
Efternamn

Personnummer

Förnamn

Medborgarskap

Kön

Man
Adress (gatunamn, postnummer, ort)

Årsinkomst

Kvinna

Telefonnummer

Nuvarande sysselsättning

Ange vilka tillgångar du har i Sverige och i annat land och värdet på dem (banktillgångar, fastighet, bostadsrätt etc. )

Har du skuld till CSN?

Ja,

Har du skulder hos kronofogden?

kr

Ja

Nej

kr

Nej

Har du andra skulder? Om ja, ange hur mycket och till vem du är skyldig pengar.

Nej

Ja

Anhöriga som ska flytta tillbaka med dig (barn över 18 år ska lämna in en egen ansökan)
Make maka/registrerad partner/sambo
Namn

Personnummer

Årsinkomst

Nuvarande sysselsättning (Till exempel anställd, arbetslös, studerar etc.)

Ange vilka tillgångar du har i Sverige och i annat land och värdet på dem (banktillgångar, fastighet, bostadsrätt etc. )

Har du skuld till CSN?

Ja,

Har du skulder hos kronofogden?

kr

Ja

Nej

kr

Nej

Har du andra skulder? Om ja, ange hur mycket och till vem du är skyldig pengar.

Nej

Ja

Barn under 18 år eller annan anhörig
MIGR4453 2016-07-14

Namn

Personnummer

Släktskap

Uppgifter om resan
När önskar du/ni resa från Sverige?

Hur vill du/ni resa?

Bil

Kommer hela familjen att resa samtidigt

Buss

Ansökan gäller resa från ort

Flyg

Ja

Nej

till ort

Fullständig adress i det land du/ni flyttar till

Övriga upplysningar

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga
Ort

Datum

Namnteckning

Jag har fått hjälp att fylla i denna ansökan av
Namn

Telefonnummer

Dokument som du ska skicka med ansökan
•

Kopior av de sidor i resehandlingar/pass där giltighetstiden och
personuppgifterna framgår för alla som ska resa.

•

Om ni har gemensam vårdnad och barnen ska lämna landet med en förälder ska
den förälder som blir kvar i Sverige lämna sitt samtycke.

•

Senaste slutskattebeskedet från Skatteverket för de som är över 18 år.

•

Kopia på eventuell överenskommelse eller avbetalningsplan om du/ni har
skulder.

•

Om du/ni ska flytta till ett annat land än ditt hemland ska du visa att du/ni har rätt
att bo där. Till exempel kopia på ett beslut.

Om du fyller i alla uppgifter i blanketten och skickar med de bilagor som behövs
underlättar det vår hantering och du kan snabbare få ett besked. Fyll gärna i
blanketten på datorn.
Skicka din ansökan till Migrationsverket, Resebidrag, 601 70 Norrköping.
Mer information finns på www.migrationsverket.se.

