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Uppgifter for provning av svenskt 

medborgarskap 

REGER I N G SKA NS LI ET 
Datum 
·---------------------------·-------------------·

Personuppgifter 
Efternamn SamHiga fllmamn 

Tillfiillig adress i Sverige Personnummer 

Telefonnummer (inldusive riktnummer) i Sverlge E-mail 

Adress i bosattnlngslandet 
Adress i bosattningslandet 

Ort 
l
land 

Telefonnummer (inklusive lands- och riktnummer) 

Personuppgifter - foraldrar (ar du adopterad- skriv dina adoptivforaldrar) 
Din fars eftemamn 

Samlllga !0mamn 
r

ersonnummer eller fodelsetid 

Fodelseort och land Senaste bosattning i Sverige Vigseldatum 

Medborgarskap (om fler- ange alla) Om annal an svenskt - datum for lorvllrvet Datum - utflyttning frim Sverige 

Din mors efternamn 

SamUfga fllmamn 
I
Personnummer eller ftidefsetid 

Fodelseort och land Senaste bosattning i Sverige Vigseldatum 

Medborgarskap (om fler - ange alla) Om annal an svenskt - datum tor forvlirvet Datum - utflyttning Iran Sverige 

Bosattning och besok i Sverige 

LJ Fedd i Sverige LJ Fedd utanfor Sverige

Har varit bosatt i Sverige under tiden 

0 Har besekt Sverige under foljande tider (gaiter den som inte �rf6dd i sverige eller va rit bosatt har) 

Vistelse ort i Sverige Vistelsetid i Sverige (fr.o.m.-t.o.m. Orsak 

KC-PrSvMb 2012-04-19 
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