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Ansökan om ställning som
varaktigt bosatt i Sverige
Dossiernummer

Signatur

Denna blankett kan användas av dig som bott i Sverige minst 5 år med uppehållstillstånd. Om Migrationsverket beviljar
din ansökan kommer du att få ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta.
Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se

Jag ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige
Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

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

Kön

Medborgarskap

Man

Civilstånd

Kvinna

Identitetshandling
Passnummer

Pass
Utfärdat av

Datum för utfärdande

Gäller t.o.m.

Adress
c/o

Gatuadress

Postnummer och ort

e-postadress

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Mobiltelefon

Make/maka/sambo – personuppgifter
Efternamn, förnamn

Medborgarskap

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

Civilstånd

Kön

Man

Kvinna

Barn under 18 år – personuppgifter
Efternamn, förnamn

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

Medborgarskap

Kön

Efternamn, förnamn

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

Medborgarskap

Kön
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Man

Man

Kvinna

Kvinna

VBS

Övriga personer i hushållet
Bor andra personer i ditt hushåll?

Nej

Ja

Om ja ange namn och födelsetid.

Försörjningsskyldighet
Försörjer du de personer som bor i ditt hushåll eller någon annan?

Nej

Ja

Om ja ange namn och födelsetid samt varför du försörjer dem.

Vistelse utanför Sverige
Har du varit bosatt utanför Sverige under de senaste fem åren?

Nej

Ja

Om ja ange under vilka tidsperioder och varför

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 än som anhörig till dig som förälder?
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.

Övriga upplysningar

Dokument som du ska bifoga
kopia på pass där ditt medborgarskap framgår
handling som visar hur du försörjer dig och din familj (anställningsbevis, intyg om pension, bankintyg etc.)
Om ansökan gäller ett barn under 18 år:
eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

Namnunderskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag lämnat är sanna och att jag inte medvetet har
utelämnat något som kan vara av betydelse vid prövningen av ärendet.
Om du lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att lämna uppgifter av betydelse för att få uppehållstillstånd kan
ditt uppehållstillstånd återkallas. Du riskerar också att dömas till böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen
(2005:716).

Ort och datum

Namnunderskrift (För omyndig, vårdnadshavares underskrift)

