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Inkom Migrationsverket

Fylls i av myndigheten

Dossiernummer eller diarienummer Signatur 

Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn
För dig som är vårdnadshavare till ett barn som befinner sig i Sverige och ansöker om 
förlängt uppehållstillstånd

En ansökan om uppehållstillstånd i Sverige för ett barn måste undertecknas av barnets båda vårdnadshavare. Om 
barnets ena vårdnadshavare har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för ert gemensamma barn behöver den 
andra vårdnadshavaren bekräfta denna ansökan, vilket görs genom att du fyller i den här blanketten och skriver under 
den. Om du är barnets enda vårdnadshavare i Sverige behöver du inte fylla i denna blankett. 

Ansökan för barnet kan göras via Migrationsverkets e-tjänst för ansökan om förlängt uppehållstillstånd för dig som 
tidigare sökt asyl, eller är familjemedlem till någon som tidigare har sökt asyl, och har fått ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd. Den här blanketten kan laddas upp i e-tjänsten för att visa att båda vårdnadshavare står bakom 
ansökan. Fyll i en bekräftelseblankett för varje barn som ska ansöka om uppehållstillstånd som du är vårdnadshavare 
för. 

Ni kan också ansöka om förlängt uppehållstillstånd för barnet via blanketten Ansökan om förlängning av 
uppehållstillstånd, blankett nummer 200011, som ska undertecknas av båda vårdnadshavare. När båda 
vårdnadshavarna undertecknar barnets ansökningsblankett behöver ni inte skicka in den här blanketten för att 
bekräfta ansökan. 

Om barnets andra vårdnadshavare redan har skickat in en ansökan om uppehållstillstånd åt ert gemensamma barn, i 
e-tjänsten eller med blankett nummer 200011, kan du skicka denna blankett med post till Migrationsverket för att i
efterhand bekräfta barnets ansökan. Ta reda på vilken adress du ska skicka dina blanketter till genom att besöka
www.migrationsverket.se/forlanga-asyl.

1. Bekräftelse
Jag bekräftar ansökan om uppehållstillstånd i Sverige för mitt barn.

Barnets efternamn 

Barnets förnamn (samtliga) 

Barnets beteckningsnummer eller personnummer 

Barnets medborgarskap 

 Barnet är statslöst 

2. Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga och fullständiga. Jag vet att det är straffbart att lämna 
oriktiga uppgifter eller att utelämna något. 

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse kan dömas till 
böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716). 

Datum Namnunderskrift (vårdnadshavares underskrift) 

http://www.migrationsverket.se/forlanga-asyl
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