136011
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för
personer med ställning som varaktigt
bosatt i annan EU-stat och deras
familjemedlemmar
Dossiernummer

Signatur

Denna blankett ska användas av dig och dina familjemedlemmar om ni vill söka uppehållstillstånd i Sverige och sedan tidigare har
ställning som varaktigt bosatt (enligt direktiv 2003/109/EG) i en annan EU-stat. För att ansöka måste du också ha betalt en avgift. Mer
information om avgifter hittar du på www.migrationsverket.se.
Lämna in en blankett per person. Om alla uppgifter i ansökan är ifyllda och alla nödvändiga dokument är med blir väntetiden kortare.

Förenklad delgivning
När Migrationsverket har fattat ett beslut kan du komma att underrättas om beslutet genom förenklad delgivning. Förenklad delgivning
innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt
brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. På detta sätt anser Migrationsverket att du fått del av beslutet
(blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

1. Jag söker uppehållstillstånd som
Arbetstagare (H1)

Pensionär eller person med tillräckliga medel (H5)
Make/maka/sambo/barn till person med ställning
som varaktigt bosatt (H6)
Förälder/barn över 21 år till person med ställning
som varaktigt bosatt (H7)

Egen företagare (H2)
Mottagare/tillhandahållare av tjänst (H3)
Studerande (H4)

2. Ansökan avser
Bosättning tills vidare

Tidsbegränsad vistelse från ……………….. till ………………..

3. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

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

Medborgarskap

Kön

Man

Kvinna

4. Inresa i Sverige
Befinner du dig i Sverige nu?

Nej

Om nej, ange vilken svensk utlandsmyndighet vill du besöka: ………………………………………

Ja

Om ja, ange datum för inresa (ååmmdd): ………………………………

5. Om du som ansöker är arbetstagare (H1), egen företagare (H2),
mottagare/tillhandahållare av tjänst (H3), studerande (H4), eller pensionär/person med
tillräckliga medel (H5)
Vilket land har utfärdat din ställning som varaktigt bosatt?
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Hur länge gäller ditt EU-uppehållstillståndskort? (ange ååmmdd)

Ange datum då du fick ställning som varaktigt bosatta i det landet.

6. Om du som ansöker är familjemedlem (H6 eller H7)
Har, eller har du haft, uppehållstillstånd i någon annan EU-stat som anhörig till din familjemedlem?

7. Adress i Sverige
c/o

Gatuadress

Postnummer och ort

e-postadress

Telefon (bostad)

Mobiltelefon

Telefon (arbete)

8. Adress i hemlandet
c/o

Gatuadress

Postnummer eller motsvarande

Ort

Land

Telefon

Mobiltelefon

9. Make/maka/sambo – personuppgifter (OBS! Medföljande make/maka/sambo måste lämna in en egen
ansökan)
Födelsedatum/personnummer (år, månad, dag, ev. nr)

Efternamn, förnamn

Medborgarskap

Civilstånd

Kön

Man

Kvinna

10. Barn under 21 år – personuppgifter (Uppge alla barn, om du har fler än tre barn skriv barnens personuppgifter
under Övriga upplysningar. OBS! Medföljande barn måste lämna in egna ansökningar)
Efternamn, förnamn

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

Medborgarskap

Kön

Efternamn, förnamn

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

Medborgarskap

Kön

Efternamn, förnamn

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

Medborgarskap

Kön

Man

Man

Man

11. Vårdnadshavare – personuppgifter (Fylls bara i om du är under 21 år)
Efternamn

Förnamn

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

Medborgarskap

Efternamn

Förnamn

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

Medborgarskap

Kvinna

Kvinna

Kvinna

12. Om ansökan gäller ett barn under 18 år (Fylls bara i om barnet som ansöker är under 18 år)
Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på i sitt ärende på Migrationsverket. Barnet kan uttrycka sina
åsikter själv eller låta till exempel barnets förälder, vårdnadshavare eller god man göra det. Barnet och barnets
vårdnadshavare (förälder) ska ta ställning till om barnet vill komma till tals och i så fall på vilket sätt. Det är viktigt att det
är barnets åsikter som kommer fram och inte den vuxnes. Om barnets föräldrar intervjuas muntligen kommer barnet
också att intervjuas muntligen.

Har barnet fler skäl att beviljas uppehållstillstånd?
Nej
Ja

Om ja, ange vilka skäl.

Vill barnet uttrycka sina åsikter om sitt ärende?
Nej
Ja

Om ja och barnet vill uttrycka sina åsikter skriftligt, går det bra att skriva här eller bifoga ett
separat papper.

Om barnet vill uttrycka sina åsikter muntligen vänligen skriv till Migrationsverket på
migrationsverket@migrationsverket.se. Du hittar kontaktinformation på www.migrationsverket.se
Har barnet behov av särskilt stöd? (till exempel på grund av fysiska eller psykiska skäl)
Nej
Ja

Om ja, beskriv på vilket sätt barnet har behov av särskilt stöd.

13. Övriga upplysningar

14. Dokument som du ska bifoga
För att Migrationsverket ska kunna handlägga din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige måste du
bifoga
kopia på pass
färgkopia på EU-uppehållstillstånd, både fram- och baksida, som visar att du har ställning som varaktigt bosatt i
annat EU-land.
Du ska också lämna information om att du har betalt ansökningsavgift
kvitto som visar att du har betalt ansökningsavgiften, eller ange nedan när och på vilket sätt du betalade avgiften.
………………………………………………………………………………………………………………
(datum och betalningssätt)

Skicka även med kopior av följande dokument, välj den kategorin som gäller för dig
Arbetstagare
Anställningsavtal, den senaste lönespecifikationen och
arbetsgivardeklaration på individnivå. (Du kan beställa
arbetsgivardeklarationen från Skatteverket.)

Pensionär eller person med tillräckliga medel
Intyg/dokument som visar att du har egna medel eller din
försörjning tryggad på annat sätt
Dokument som visar boendekostnad

Egen företagare
Dokument som visar att du är egen företagare (svenskt
registreringsbevis)

Mottagare/tillhandahållare av tjänst
Intyg där det framgår vilken tjänst det gäller och för vilken tid,
t.ex. avtal, kontrakt, intyg om sjukvårdsbehandling

Make, maka, barn, registrerad partner eller sambo
till person med ställning som varaktigt bosatt
Dokument som visar att ni är släkt
Dokument som visar att din familjemedlem uppfyller
villkoren om det är mer än sex månader sedan han eller
hon fick sitt uppehållstillstånd. Exempel på dokument finns
under respektive kategori.

Studerande

Förälder eller barn över 21 år till person med
ställning som varaktigt bosatt

Intyg som visar att du är inskriven vid en utbildning

Dokument som visar att ni är släkt

Försäkran att du kan försörja dig

Dokument som visar på vilket sätt du är beroende av den
anhörige i Sverige

Heltäckande giltig sjukförsäkring

Dokument som visar att din familjemedlem uppfyller
villkoren om det är mer än sex månader sedan han eller
hon fick sitt uppehållstillstånd. Exempel på dokument finns
under respektive kategori.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år:
eventuellt ett separat papper med barnets åsikter

14. Fullmakt
Om du vill att någon annan (ombud) ska kunna företräda dig i ditt ärende om uppehållstillstånd ska du
lämna in fullmaktsblanketten nummer 106011.

15. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat i ansökningshandlingarna är riktiga och att inga omständigheter
utelämnats som kan vara av avgörande betydelse vid prövningen av ärendet. Jag är medveten om att det är
straffbart att lämna oriktiga uppgifter eller medvetet utelämna information som kan ha avgörande betydelse i
prövningen av min ansökan. Jag är också medveten om att Migrationsverket kan komma att meddela mig
beslutet per post genom att använda förenklad delgivning.

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

