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1. Migrationsverket skickar ut en påminnelse om att förlänga uppehållstillståndet 3 månader 

innan uppehållstillståndet går ut. Du kan således söka från och med 3 månader innan ditt 

nuvarande uppehållstillstånd går ut och fram tills sista giltighetsdagen för ditt nuvarande 

uppehållstillstånd. 

a. Påminnelsen innehåller en instruktion, samt en personlig kod. 

b. Utöver koden behövs den sökandes beteckningsnummer.1 Om du inte har ditt 

beteckningsnummer ska ett fullständigt personnummer vara tillräckligt.2 

 

2. När ansökan om förlängt uppehållstillstånd pga. gymnasiestudier skickas in ska din utbildning 

vara pågående för att en förlängning av uppehållstillståndet ska kunna beviljas. 

Detta kan bevisas genom att du bifogar en individuell studieplan. 

 

3. Det finns olika sätt att söka om förlängt uppehållstillstånd beroende på när ditt nuvarande 

uppehållstillstånd går ut. 

a. För uppehållstillstånd som går ut före den 1 oktober 2019 har inte en personlig kod 

skickats ut. 

Personer vars uppehållstillstånd går ut före den 1 oktober 2019 ska därför ansöka via 

vanlig post. Blanketten som ska användas är blankett 200011 och går att finna på 

Migrationsverkets hemsida. 

b. För uppehållstillstånd som går ut den 1 oktober 2019 eller senare, kommer en 

personlig kod att skickas ut. 

Du som har fått en personlig kod skickad till sig ska gå in på 

https://www.migrationsverket.se/forlanga-asyl och göra sin ansökan där.  

c. Om du har tappat din engångskod så kommer du kunna söka via vanlig post istället. I 

nuläget finns det inget sätt att få ut din engångskod om du har tappat bort ditt 

påminnelsebrev från Migrationsverket.3 

d. En vecka efter inskickad ansökan ska du få ett bekräftelsebrev med posten från 

Migrationsverket. 

e. För både den som ansöker via post och den som ansöker via Migrationsverkets 

hemsida gäller att alla bilagor ska skickas in via vanlig post. 

De bilagor som ska skickas in för att ansökan om förlängt uppehållstillstånd pga. 

studier ska bli komplett är: 

i. Individuell studieplan, eller 

ii. Planeringsdokument från folkhögskola. 

                                                           
1 Den här informationen kommer från Migrationsverkets hemsida, 2019-07-26 
2 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 
3 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 

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


iii. Övriga uppgifter som kan antas vara av betydelse, exempelvis läkarintyg om 

du bedriver studier på deltid. 

f. I den individuella studieplanen ska det framgå start- och slutdatum för utbildningen, 

aktivt deltagande/närvaro, att studierna bedrivs på heltid (om det inte finns särskilda 

skäl för deltidsstudier) och syftet med utbildningen. Detta är varken en absolut eller 

uttömmande lista.4 

g. Den individuella studieplanen ser olika ut beroende på skola och kommun. Det 

betyder att det inte finns några absoluta krav på hur en studieplan ska utformas.5 

h. Vart bilagorna ska skickas beror på vilket av Migrationsverkets kontor som finns 

närmast dig. Migrationsverkets har en adress i respektive ort: Boden, Göteborg, 

Uppsala, Malmö, Stockholm. 

Adresserna till de olika kontoren hittas på 

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

 

4. Ansökan om förlängt uppehållstillstånd ska göras före det att ditt nuvarande 

uppehållstillstånd går ut. 

a. Om ansökan skickas in efter det att uppehållstillståndet går ut kommer ett eventuellt 

arbetstillstånd att dras in.6 

b. Du riskerar även att bli av med eventuellt studiestöd om ansökan skickas in för sent.7 

c. En ansökan måste göras i tid för att det ska anses som ett ”sammanhållet 

mottagande”. Ett ”sammanhållet mottagande” innebär att du får fortsatt stöd från 

kommunen under handläggningstiden av ansökan. Om det ”sammanhållna 

mottagandet” bryts är du istället hänvisad till dagersättning enligt LMA under 

handläggningstiden (61 eller 71 kronor/dygn).8 

d. Tänk på att ansökan via reguljär post måste skickas in minst två dagar innan det 

nuvarande uppehållstillståndet går ut.9 

 

5. Avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier kan 

överklagas, först till Migrationsdomstolen och vid eventuellt avslag från 

Migrationsdomstolen, vidare till Migrationsöverdomstolen. 

 

6. Skulle du få avslag på din ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av 

gymnasiestudier kan du initiera ett frivilligt återvändande och ansöka om ERRIN-stöd. 

 

 

  

                                                           
4 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 
5 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 
6 Den här informationen kommer från Migrationsverkets hemsida, 2019-06-25 
7 Den här informationen kommer från Migrationsverkets hemsida, 2019-06-25 
8 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff i Uppsala, maj 2019 
9 Detta följer av Högsta Domstolens dom från 18 juni 2019, målnummer Ö 5038-18 

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


Summering av tillgänglig information om förfarandet vid ansökan 

om permanent uppehållstillstånd på grund av anställning eller eget 

företagande, efter slutförda gymnasiestudier. 

Uppdaterad 2019-08-29 

1. Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning så fort en 

anställning har påbörjats eller när näringsverksamhet börjat bedrivas. Det är blankett 

200011 tillsammans med blankett 202011 som du ska använda vid ansökan om permanent 

uppehållstillstånd på grund av försörjning. Blanketterna kan du hitta på Migrationsverkets 

hemsida: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Forlanga-tillstand.html   

a. Om du är under 25 år, måste du ha fullföljt din gymnasieutbildning eller motsvarande 

utbildning för att kunna söka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.10  

b. Det är viktigt att ansöka innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Om du inte ansöker 

innan ditt uppehållstillstånd går ut, har du inte rätt att arbeta under tiden du väntar på 

Migrationsverkets beslut.11 

 

2. Om du är anställd, måste din arbetsgivare underrätta Skatteverket om din anställning 

senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades. Blanketten som 

arbetsgivaren ska skicka in heter Underrättelse – Anställning av utlänning, SKV 1160 och går 

att hitta på Skatteverkets hemsida: 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjeland

smedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html  

a. Du måste ha börjat arbeta innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut för att 

kunna beviljas permanent uppehållstillstånd.12 

b. Om arbetsgivaren har anmält anställningen senare än den tidpunkt som anges i 17 § 

tillfälliga lagen13, innebär detta inte att uppehållstillstånd inte kan beviljas. 

Arbetsgivaren måste dock anmäla anställningen innan Migrationsverket fattar beslut 

i frågan om permanent uppehållstillstånd.14 

 

3. Anställningen: 

a. Anställningsvillkoren såsom lön och försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska 

kollektivavtal eller följa nivån för vad som är brukligt inom yrket eller branschen.  

b. Inkomsten ska vara tillräcklig för att du ska kunna försörja dig själv, minst 13 000 

kronor/månad. 

c. Du har en tillsvidareanställning eller ska kunna visa att din anställning kommer att ha 

en varaktighet på minst två år. 

d. Anställningen kan inte vara subventionerad med någon form av statligt bidrag. 

                                                           
10 Den här informationen kommer från prop. 2015/16:174, s. 59 
11 Den här informationen kommer från Migrationsverkets hemsida, 2019-08-28 
12 Den här informationen kommer från Migrationsverkets hemsida, 2019-08-21 
13 Fullständigt namn Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige 
14 Den här informationen kommer från prop. 2015/16:174, s. 81 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html


e. Det finns inget krav på att du ska arbeta heltid. Du kan därför kombinera flera jobb så 

länge du uppfyller försörjningskravet, och din anställning/anställningar är 

tillsvidareanställningar eller anställningarna har en varaktighet på minst två år.15 

 

4. Om du är anställd, ska du bifoga ditt anställningsavtal när du skickar in din ansökan. Det kan 

även vara så att du måste bifoga andra dokument, exempelvis lönespecifikationer för att visa 

att du uppfyller försörjningskravet.  

 

5. När du blivit färdig med din gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning: 

a. När du har avslutat dina studier, kommer du ha sex månader på dig att söka och hitta 

ett arbete som kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. 

b. Du behöver inte ha avslutat din utbildning med fullständiga betyg utan utbildningen 

kommer anses vara avslutad så länge du har fått ett studiebevis.16 

c. Dessa sex månader börjar gälla från och med dagen då din utbildning avslutades, 

inte från den dag ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar att gälla.17 

 

6. Om du försörjer dig genom inkomster från näringsverksamhet, kan inkomsterna både 

komma från egen verksamhet eller verksamhet som bedrivs i en juridisk person.18 

a. För mer information om vad som gäller för dig som bedriver näringsverksamhet, se 

Migrationsverkets hemsida: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-

redan-ar-i-Sverige/Tidsbegransat-tillstand---asyl/Egen-foretagare---asyl.html  

 

7. Avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning kan överklagas, 

först till Migrationsdomstolen och vid eventuellt avslag från Migrationsdomstolen, vidare till 

Migrationsöverdomstolen. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                           
15 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 
16 Den här informationen kommer från Migrationsverkets informationsträff på Länsstyrelsen i Stockholm, 2019-
08-21 
17 Den här informationen kommer från prop. 2015/16:174, s. 59 
18 Den här informationen kommer från prop. 2015/16:174, s. 61 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Tidsbegransat-tillstand---asyl/Egen-foretagare---asyl.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Tidsbegransat-tillstand---asyl/Egen-foretagare---asyl.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Tidsbegransat-tillstand---asyl/Egen-foretagare---asyl.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Tidsbegransat-tillstand---asyl/Egen-foretagare---asyl.html

