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Fylls i av myndigheten 
Dossiernummer eller diarienummer Signatur 

Försäkran om samlevnad 
Bilaga till webbansökan om förlängt uppehållstillstånd 

Du som är make, maka, sambo eller registrerad partner till en person som söker förlängt uppehållstillstånd för att leva 
tillsammans med dig ska fylla i den här försäkran. Detta för att redovisa om ni fortfarande lever tillsammans. 
Fyll i blanketten och spara ned den på datorn. Den sökande ska sedan bifoga den i sin ansökan. 

1. Personuppgifter 
1.1 Den som ansöker om förlängt uppehållstillstånd (sökande) 
Efternamn 

Förnamn (samtliga) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

1.2 Du som är make, maka, sambo eller registrerad partner med den sökande 
Efternamn Förnamn (samtliga) 

2. Ert förhållande 
När flyttade den sökande till Sverige? Ange år och månad 

Är ni fortfarande gifta, sambo eller registrerade partner? Ja Nej 

Bor ni tillsammans i Sverige? Ja Nej 
Om ja, ange sedan när ni bor tillsammans (år och månad) 

Om nej, ange varför ni inte bor tillsammans 

Har ni bott tillsammans hela tiden sedan den sökande kom hit? Ja Nej 
Om nej, ange varför ni inte har bott tillsammans hela tiden 

Tänker ni fortsätta att bo tillsammans i Sverige? Ja Nej 
Om nej, ange varför ni inte tänker fortsätta bo tillsammans 

3. Resor utanför Sverige 
Har den sökande varit utanför Sverige mer än tre veckor i rad sedan flytten till Sverige? Ja Nej 
Om ja, ange under vilken tid 

Om ja, ange varför han eller hon reste utomlands (Förtydliga gärna under övriga upplysningar om det behövs) 

Var ni utomlands tillsammans? Ja Nej 
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4. Övriga upplysningar som du vill lämna till Migrationsverket 

5. Försäkran 
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. 

Ort och datum 

Namn 

Personnummer Telefonnummer 

Om du lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att lämna uppgifter av betydelse för att få uppehållstillstånd 
kan den sökandes uppehållstillstånd återkallas. Du riskerar också att dömas till böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 
utlänningslagen (2005:716). 
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