
 

 

 

 

 

 

Att byta partner under ett pågående tidsbegränsat uppehållstillstånd 
 

Först lite lagtext och praxis, därefter lite om hur man gör rent praktiskt. 

 

Utlänningslag (2005:716) 5 kap. 16§ 

En utlänning som tidigare haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning 

kan, trots att förhållandet har upphört, med stöd av 5 kap. 16 § utlänningslagen beviljas 

fortsatt uppehållstillstånd om han eller hon fått ett nytt förhållande eller särskild anknytning 

till Sverige under den legala vistelsetiden här. 

 

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om:  

1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,  

2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller 

utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid, 

eller  

3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd. Lag 

(2006:220).  

I förarbetena till tredje stycket 1 i sistnämnda bestämmelse, prop. 1999/2000:43 s. 64, uttalas 

bl.a. följande. Uppehållstillstånd får, ”trots att förhållandet upphört, liksom tidigare enligt 

praxis ges till en utlänning som har särskild anknytning till Sverige. 

 

Anknytning till det svenska samhället kan exempelvis föreligga när sökanden kommit in på 

den svenska arbetsmarknaden. En utlänning torde genom en anställning regelmässigt ha fått 

anknytning till svenska förhållanden genom kontakter med arbetskamrater och genom ökad 

kunskap om svenska förhållanden. Vid bedömningen av om särskild anknytning till Sverige 

skall anses föreligga görs i praxis alltid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i 

ärendet, där det exempelvis också vägs in hur länge sökanden kommit att vistas här. 

 

Regeringen och Utlänningsnämnden har vid tillämpningen av tidigare utlänningslag som 

grund för fortsatt uppehållstillstånd godtagit etablering på den svenska arbetsmarknaden 

genom en längre tids arbetsanställning. Enligt tidigare praxis krävdes, för att särskild 

anknytning till arbetsmarknaden skulle anses föreligga, fast anställning på heltid under ett par 

års tid eller motsvarande deltider. Det har tidigare även krävts att anknytningen till 

arbetsmarknaden uppkommit då utlänningen haft uppehållstillstånd på grund av 

familjeanknytning. 

 

Hur man förfar rent praktiskt vid byte av partner. 

Det första ni bör göra är att få fram din partners beslut om uppehållstillståndet hon fått från 

Migrationsverket. Finns inte beslutet till hands bör ni försöka få tag i en kopia hos 
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Migrationsverket. I beslutet står hur länge det tidsbegränsade tillståndet gäller, när det löper ut 

och vem som var den gamla anknytningspersonen. Vidare finns ärendenummer och 

handläggare/beslutsfattare angivet i beslutet. 

 

Meddela även Migrationsverket som fattat beslutet att din partner bytt anknytningsperson och 

fått en ny postadress. Detta är viktigt så inte myndighetspapper hamnar på fel adress. 

 

Vidare bör du tänka på är att din nya partner ska folkbokföras hos dig. Detta är ett av 

Migrationsverkets grundkrav vid byte av partner. Ta med din partner och besök Skatteverket 

– be dem ändra din partners folkbokföringsadress så ni blir skrivna på samma adress. 

 

Lämna nu in en ny ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket. Blanketter finner du 

här: 

 

Ansökningsblanketten på engelska heter 161011 och finns här:  

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003587/blbos_161011

_en.pdf 

 

Ansökningsblanketten på svenska heter 160011 och finns här:  

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003588/blbos_160011

_sv.pdf 

 

Anvisningar hur du fyller i blanketten finns på respektive blankett. 

 

Du ska även fylla i blanketten som heter Familjeuppgifter. 

Blanketten är på engelska heter 239011och finns här:  
http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003592/bl_fam_239011.p

df 

 

Blanketten på svenska heter 238011 och finns här: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca6480003591/bl_fam_238011.p

df 

 

När ni fyllt i ansökningshandlingarna är det en del kopior som ska bifogas ansökan till 

Migrationsverket: 

 

-Personbevis (heter familjebevis) för din partner och dig själv. 

-Kopia på era pass (första sidan med foto och personuppgifter). 

-Kopia på din partners tillståndsstämpel för uppehållstillståndet (finns inklistrat i passet). 

 

Skriv även ett följebrev till Migrationsverket där ni förklarar partnerbytet, varför detta har 

skett och vad syftet är med ert nya förhållande. 

 

Ange alltid din partners ärendenummer i samliga handlingar som skickas till 

Migrationsverket. Numret finns i det skriftliga beslutet från Migrationsverket eller i 

tillståndsstämpeln i passet. 

 

Skicka alltid handlingarna i ett rekommenderat brev till Migrationsverket så ni har ett kvitto 

på försändelsen. Det har hänt att försändelser försvunnit på vägen och då är det bra att ha 

kvittot till hands. 
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Efter att Migrationsverket fått ansökningshandlingarna kommer de så småningom att kalla dig 

och din partner till en muntlig intervju. Under intervjun kommer Migrationsverkets 

handläggare att utreda ert nya förhållande för att se om detta är seriöst och kan vara en grund 

för ett fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Tycker ni att det verkar besvärligt och jobbigt…….. 

…låt då Thaikonsult hjälpa er så slipper ni den byråkratiska pappersdjungeln. 

 

Utifrån fullmakter från er, sköter vi hela handläggningskontakten med Migrationsverket. Vi 

skriver även ansökningshandlingarna. Det enda ni egentligen behöver göra, är att infinna er på 

intervjun hos Migrationsverket. 

 

Med hälsningar från Thaikonsult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


