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Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om
uppehållstillstånd för
besök
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer

Signatur

OBS! Läs detta först
Använd den här blanketten om du vill söka tillstånd för att besöka Sverige i mer än 90 dagar under ett halvår (180
dagar). Du ska också använda denna blankett om du vill förlänga ditt pågående besök i Sverige och den
sammanlagda besökstiden då blir längre än 90 dagar under ett halvår (180 dagar). Barn under 18 år ska söka på en
särskild blankett ”Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år” MIGR 166011.
Du kan även hitta denna blankett och mer information på vår webbsida www.migrationsverket.se. Fyll gärna i
blanketten på datorn, det underlättar vår hantering av ärendet.

Jag ansöker om uppehållstillstånd för att jag
vill besöka Sverige i mer än 90 dagar, från och med den …………….
till och med den ………………

(O)
(O, OX, OVX)

vill förlänga mitt besök, så att den sammanlagda tiden i Sverige blir
längre än 90 dagar, till och med den ……………..
Mitt visum/min viseringsfria tid går ut den ……………..

1. Mina personuppgifter
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap

Eventuellt tidigare/annat medborgarskap

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

Kön

Söker tillsammans med andra personer

Man
Födelseort

Kvinna

Nej

Födelseland

Adress

Modersmål

Postnummer, ort

Land

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Civilstånd

Ogift

Talar/skriver även (språk)

Gift*

Skild

Sambo

Förlovad/trolovad

Änka/änkling

Min försörjning i hemlandet

Yrke/sysselsättning

Arbetsgivare

Anställd sedan

Jag arbetar och har semester, är arbetslös, tjänstledig eller har sagt upp sig från mitt arbete. (Ange vilket)
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Ja

Jag studerar och har skollov eller studieuppehåll. (Ange vilket)

Jag har varit i Sverige tidigare. (Om ja - ange i så fall när och hur länge).

Ja, jag var i Sverige ...........................................

Nej

Efter besöket i Sverige reser jag till……

Jag har tillstånd att resa in i det landet?

Ja

Nej

* Registrerad partner räknas som gift

2. Mina passuppgifter
Typ av pass

Passnummer

Vilket land/ vilken myndighet har utfärdat passet?

Utfärdat, datum (år-månad-dag)

Gäller t.o.m.

3. Anledningen till mitt besök i Sverige med mera (Kryssa i de rutor som är aktuella och svara på frågorna)
Besöka släkting/släktingar

Namn på släkting/släktingar

Vårt släktskap

Besöka vän/vänner

Namn på vän/vänner

Vi har känt varandra sedan

Affärsbesök

Namn på företaget

Annan anledning

Ange anledning

Anledning till att jag vill stanna längre

Anledning varför jag inte ansökt om uppehållstillstånd för hela besöket innan jag kom till Sverige (Du måste besvara detta om du är i Sverige!)

Jag reste in med ett visum från en annan medlemsstat, (ange vilken stat som utfärdat visumet)

Jag tänker resa inom Schengenområdet under den tid
jag nu ansöker om.

Jag tänker besöka dessa länder

Jag tänker inte resa inom Schengenområdet under den
tid jag nu ansöker om.
Jag planerar att bosätta mig i Sverige.

Jag planerar att bosätta mig i Sverige från och med

Jag planerar inte att bosätta mig i Sverige.
Jag kan återvända till hemlandet.

Anledningen till att jag inte kan återvända

Jag kan inte återvända till hemlandet.
Jag har returbiljett.
Jag har inte returbiljett.
Jag har en giltig sjukförsäkring.

Biljetten gäller till och med, datum
Biljetten går att boka om
Försäkringen gäller till och med, datum

Jag har inte en giltig sjukförsäkring.

Jag har tillstånd att bo i annat land än hemlandet.

Land

Jag har inte tillstånd att bo i annat land än hemlandet.
Min försörjning under besöket i Sverige.

Egna pengar. Jag har ......................... kronor.

En annan person står för min försörjning

Jag kommer att lämna Sverige om jag får avslag på min ansökan (om jag befinner mig i Sverige).

Ja

Nej

4. Den person eller organisation som jag ska besöka (Referensperson)
Namn (Efternamn och förnamn eller organisation)

Eventuellt personnummer

Eventuellt medborgarskap

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Om referenspersonen även står för försörjningen
Referenspersonens månadslön innan skatt
Referenspersonens arbetsgivare

5. Den person eller organisation som står för min försörjning under besöket i Sverige (Om annan än
referenspersonen)
Namn (Efternamn och förnamn)

Eventuellt personnummer

Adress (gata, postnummer, ort)

Månadslön innan skatt

Medborgarskap

Telefonnummer dagtid

Arbetsgivare

E-postadress

6. Min adress i Sverige (Om annan än 4.)
c/o

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

E-postadress

7. Övriga upplysningar

8. Adress som jag vill att beslutet ska skickas till
Utlandsmyndighet/adress i Sverige

9. Dokument som jag bifogar ansökan
Kopior av passidor som visar min identitet och passets giltighetstid.
Bilaga – Familjeuppgifter MIGR 238011.
Handlingar som visar att jag har min försörjning tryggad under tiden jag besöker Sverige.
Kopia av återresebiljett.
Inbjudan (endast för släktbesök). Behövs inte vid förlängning om den du besöker kan
bekräfta muntligt till Migrationsverket när du lämnar in din ansökan.
Antagningsbevis från lärosätet i hemlandet (endast för doktorander).
Intyg som visar syftet med besöket (för dig som inte har inbjudan för släktbesök).

10. 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. OBS! Utan underskrift är detta
formulär ogiltigt.

Ort och datum

Namnunderskrift

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).

Om ansökan görs i Sverige
11. Underskrift av den person eller organisation som står för försörjningen under besöket
Jag försäkrar att jag kan försörja den sökande under den period ansökan avser.

Ort och datum

Namnunderskrift

Befattning i organisationen

Namnförtydligande

