302021

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap
(14 § lagen om svenskt medborgarskap)

Du förlorar automatiskt ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du
 är född utanför Sverige och
 aldrig haft hemvist i Sverige och
 inte har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med
landet.
Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om det skulle leda till att du blir statslös.
Om du kommer att förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år men vill
behålla det, måste du ansöka om detta efter du har fyllt 18 år men före du fyller 22
år.
Gör din ansökan på denna blankett
Du ska lämna in ansökan till närmaste svensk ambassad eller karriärkonsulat.
Om du är på besök i Sverige kan du skicka din ansökan till
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 NORRKÖPING
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Bilagor som du ska skicka med ansökan
 Bestyrkt kopia av svenskt pass eller annat dokument som visar vem du är
 Bestyrkt kopia av beslut om förvärv av svenskt medborgarskap om du har
blivit svensk medborgare efter ansökan eller anmälan

302021
Migrationsverkets anteckningar

Inkom ambassad/konsulat

Underskrift

Ansökan om att få behålla
svenskt medborgarskap

Inkom Migrationsverket

(14 § lagen om svenskt medborgarskap)

1. Personuppgifter

Efternamn (samtliga)

Personnummer (år, mån, dag, nr)

Förnamn (samtliga)
Födelseort

Födelseland

När och hur har du fått svenskt medborgarskap
Eventuellt annat medborgarskap förutom svenskt

När och hur fick du utländskt medborgarskap

Adress
Postnummer

Postadress

2. Personuppgifter - föräldrar/adoptivföräldrar
Fars efternamn(samtliga)

Personnummer(år, mån, dag, nr)

Förnamn(samtliga)
Senaste bosättning i Sverige

Datum för utflyttning från Sverige

Födelseort och land
Medborgarskap (om fler, skriv alla)

Om annat än svenskt, ange datum för förvärvet

Mors efternamn(samtliga)

Personnummer(år, mån, dag, nr)

Förnamn(samtliga)
Senaste bosättning i Sverige

Datum för utflyttning från Sverige
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Födelseort och land
Medborgarskap (om fler, skriv alla)

Om annat än svenskt, ange datum för förvärvet

Är eller har föräldrarna varit gifta med varandra?

Gifta, datum

Ja

Nej

Datum för eventuell skilsmässa

3. Alla besök i Sverige
Vistelsetid (fr.o.m. – t.o.m.)

Vistelsetid (fr.o.m. – t.o.m.)

4. Uppge släkting eller annan person i Sverige som du har kontakt med

5. Övriga upplysningar

6. Underskrift
Jag vill behålla mitt svenska medborgarskap. Upplysningarna i ansökan lämnar jag på heder och samvete. Jag är
medveten om att oriktiga uppgifter kan medföra straffansvar (15 kap. 10 § brottsbalken).

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
Telefon där vi kan nå dig dagtid

Glöm inte att:
skriva under ansökan
skicka med alla bilagor

E-postadress

