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Anmälan om svenskt
medborgarskap för barn
fött utomlands med
svensk far
(5 § lagen om svenskt medborgarskap)

Inkom beskickning/konsulat

Inkom Migrationsverket

Migrationsverkets anteckningar

Efternamn
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Avgift betald

Kompetterat, datum och signum/

Underskrift saknas

Avgift ej betald

Födelseort

Födelseort och land

Adress

Födelseland

Medborgarskap

Förnamn (samtliga)

Medborgarskap vid barnets födelse

Medborgarskap vid barnets födelse

Postnummer och postadress

Postnummer och postadress

Telefon arbetet (även riktnummer)

Nuvarande medborgarskap (om barnet har flera medborgarskap skriv samtliga)
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Den lagliga vårdnaden om barnet

Personuppgifter - annan vårdnadshavare

Barnets samtycke (gäller barn över 12 år)

Plats för kvitto

Vem har vårdnaden

Efternamn

Adress

Förnamn

Postnummer och postadress

Ort och datum Barnets underskrift

Om fadern har ensam vårdnad om barnet, ange domstol och datum för (svensk eller utländsk) vårdnadsdom

Ange dosmtol och datum för (svensk eller utländsk) vårdnadsdom

Faderns underskrift

Moderns eller annan vårdnadshavares samtycke

Kvitto på betald anmälningsavgift

Ort och datum

Ort och datum

Faderns underskrift

Moderns eller annan vårdnadshavares underskrift

Föräldrarna gemensamt Fadern ensam Modern ensam Annan vårdnadshavare

Jag anmäler min önskan om att mitt barn ska bli svensk medborgare. Jag förstår att barnet kan förlora sitt nuvarande medborgarskap om
barnet blir svensk medborgare. Upplysningarna i anmälan lämnas på heder och samvete. Jag är medveten om att oriktiga uppgifter kan
medföra straffansvar (15 kap. 10 § brottsbalken).

Jag förstår att barnet kan förlora sitt nuvarande medborgarskap om barnet blir svensk medborgare.
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Anmälan om svenskt med-
borgarskap för barn fött
utomlands med svensk far
(5 § lagen om svenskt medborgarskap)
Anmälan görs på bifogad blankett.

En svensk man kan göra anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn som är
fött i utlandet om

% barnet inte har blivit svensk medborgare vid födelsen* eller genom att
fadern gift sig med barnets mor* (1 och 4 § medborgarskapslagen)

% fadern är svensk medborgare sedan barnets födelse
% barnet inte har fyllt 18 år vid tidpunkten för anmälan

OBS! Samtliga villkor måste vara uppfyllda.

Om barnet har fyllt 12 år och har utländskt medborgarskap måste barnet samtycka
till att få svenskt medborgarskap. Sådant samtycke behövs inte om barnet är
varaktigt (permanent) förhindrat att lämna samtycke på grund av psykisk störning
eller på grund av något annat liknande förhållande.

Om modern har del i vårdnaden eller har ensam vårdnad om barnet krävs hennes
samtycke till att barnet får bli svensk medborgare. Om annan/andra än föräldrarna
är vårdnadshavare för barnet krävs dennes/deras samtycke till att barnet får bli
svensk medborgare.

Anmälningsavgift
En anmälan om svenskt medborgarskap kostar 175 kronor.
Kvitto på att du har betalt avgiften sätter du fast på anmälningsblankettens sista
sida. Om du inte betalar avgiften kommer din anmälan inte att behandlas.

Barn bosatt i Sverige Barn bosatt utomlands
Om barnet är folkbokfört i Sverige ska Om barnet inte är folkbokfört i Sverige
du lämna anmälan till ska du lämna anmälan till svensk
Migrationsverket beskickning eller svenskt karriärkonsulat.
Medborgarskapsenheten
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* Enligt 1 § lagen om svenskt medborgarskap förvärvar ett barn svenskt medborgarskap vid födelsen om

^ modern är svensk medborgare,
^ fadern är svensk medborgare och barnet föds i Sverige,
^ fadern är svensk medborgare och gift med barnets mor,
^ fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föds i Sverige, eller
^ fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets mor.

4 § samma lag; ingår en svensk man äktenskap med en utländsk kvinna, blir ett barn till makarna, som har fötts
före äktenskapet och som inte har blivit svensk medborgare enligt 1 §, svensk medborgare om barnet är ogift
och inte har fyllt 18 år.
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Att tänka på!
När du bifogar pass eller andra originalhandlingar bör du skicka din anmälan som
rekommenderad försändelse.

Snabbt beslut!
För att Migrationsverket ska kunna pröva en anmälan så snabbt som möjligt
måste den vara riktigt ifylld. Glöm inte att skicka med bilagorna.

Att lämna oriktiga uppgifter
Om du lämnar oriktiga uppgifter i din anmälan kan det medföra straffansvar (15
kap. 10 § brottsbalken).

Bilagor

T Barnets hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original.

T Särskilt bevis om permanent uppehållstillstånd i original om barnet har
ett sådant.

T Personbevis för svenskt medborgarskap för barnet.

T Födelseattest, om barnet inte är folkbokfört i Sverige.
T Intyg om faderskapet och/eller annan likvärdig handling, om barnet inte

är folkbokfört i Sverige.

T Handling (exempelvis pass) som visar faderns medborgarskap vid bar-
nets födelse och vid anmälningstillfället, om fadern inte är folkbokförd i
Sverige.

T Vårdnadsbeslut om fadern ensam har vårdnaden om barnet.

T Vårdnadsbeslut om någon annan person än barnets far eller mor är
vårdnadshavare.

OBS!
Alla kopior ska vara bestyrkta.
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