Exempel på hur du fyller i blanketten!
Uppgifter för prövning av svenskt

medborgarskap (samtliga fält måste fyllas i)
Datum

Personuppgifter
Efternamn

PERSSON
Tillfällig adress i Sverige

VÄGEN 10,

Personuppgifter
20XX-XX-XX
avser den som
ansöker om pass
Samtliga förnamn
Fylls i om
PER-ERIK
Personnummer
sådan finns

XXX XX CITY

ÅÅMMDD-XXXX

Telefonnummer (inklusive riktnummer) i Sverige

Personnummer eller
samordningsnummer

E-mail

44 X XXXXXXXX

XX@hotmail.com

Adress i bosättningslandet
Adress i bosättningslandet

FLAT 3, 10 STREET,
Ort och postnummer

Land

WXX XNB LONDON

STORBRITANNIEN

Telefonnummer (inklusive lands- och riktnummer)

44 XX XXXXXXX

Måste fyllas i även om föräldrarna är avlidna

Personuppgifter - föräldrar - (obligatoriskt)
Din fars efternamn

PERSSON
Samtliga förnamn

Personnummer eller födelsetid

KARL-IVAR

ÅÅMMDD- (XXXX)

Födelseort och land

Senaste bosättning i Sverige

ÅRE/SVERIGE

Vigseldatum

ÖSTERSUND

Medborgarskap (om fler - ange alla)

Minst födelsetid
krävs

ÅÅMMDD

Om annat än svenskt - datum för förvärvet

SVENSKT

Fylls i om personen är
utflyttad från Sverige

Datum - utflyttning från Sverige

ÅÅMMDD

Din mors efternamn

PERSSON
Samtliga förnamn

Personnummer eller födelsetid

SARA

ÅÅMMDD-(XXXX)

Födelseort och land

Senaste bosättning i Sverige

PARIS/ FRANKRIKE

ÅÅMMDD

Bosättning och besök i Sverige
X

Minst år
krävs

Född utanför Sverige

Har varit bosatt i Sverige under tiden
X

Fylls i om personen är
utflyttad från Sverige
Datum - utflyttning från Sverige
ÅÅMMDD

Om annat än svenskt - datum för förvärvet

SVENSKT/ FRANSKT

Född i Sverige

Vigseldatum

ÖSTERSUND

Medborgarskap (om fler - ange alla)

ÅÅMMDD

Ska fyllas i om du varit bosatt någon gång i Sverige.
Skriv mellan vilka år du varit bosatt i Sverige.

Har besökt Sverige under följande tider (gäller den som inte är född i Sverige eller varit bosatt här)

Vistelse ort i Sverige

Minst födelsetid
kärvs

Vistelsetid i Sverige (fr.o.m.-t.o.m.)

Syfte

Gäller endast om du
inte är född eller varit
bosatt i Sverige

ÖSTERSUND

ÅÅMMDD-ÅÅMMDD

BESÖKA SLÄKTINGAR

MALMÖ

ÅÅMMDD-ÅÅMMDD

BESÖKA KUSINER

Fyll i alla gånger du
besökt Sverige. Om
det varit
återkommande
varje år skriver du
det

Fyll i under vilken
tid du besökte
Sverige. År och
månad räcker.

Skriv in varför du
besökte Sverige
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Kryssa i om du har
ansökt om svenskt
medborgarskap

Kryssa om endast
anmälan gjorts om
att få svenskt
medborgarskap

Förvärv av svenskt medborgarskap
X

Vid födseln

Efter ansökan

Kryssa i om du fått
svenskt medborgarskap i
samband med giftermål

Genom anmälan

På annat sätt, ange hur

Genom giftermål
Datum för förvärvet

ÅÅMMDD

Förvärv av utländskt medborgarskap
Nej

X

Datum för förvärvet

Ja, medborgare i FRANKRIKE

Kryssa i om du ansökt om annat
medborgarskap

ÅÅMMDD

Hur har det utländska medborgarskapet förvärvats?
X

Vid födseln

Efter ansökan

Genom giftermål

Genom anmälan

Kvinna som är/varit gift med utländsk medborgare
Datum för giftermålet

På annat sätt, ange hur

Ja, datum för utflyttning

Bosättningsland utanför Sverige

Fyll i samtliga
länder som du varit
bosatt i utanför
Sverige

Mannens medborgarskap vid giftermålet

Är eller har du varit gift med en utländskmedborgare
måste du fylla i här. Du måste även fylla i hans
medborgarskap när ni gifte er

Har till Skatteverket anmält flyttning till utlandet?
Nej

Kryssa i om du fått annat
medborgarskap genom anmälan

Måste anmälas om man bott
utanför Sverige mer än 1 år
Sedan år

Arbetsgivare/eget företag

Fyll i mellan vilka år
du varit bosatt i
respektive land

Fyll i. Om du inte
arbetar skriver du
det

Intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
Datum

Underskrift

Underteckna att ovan uppgifter på heder
och samvete är riktiga
Samtliga vårdnadshavare måste
underteckna att uppgifterna är riktiga
Vårdnadshavares underskrift för minderåriga
Datum

Underskift vårdnadshavare 1

Datum

Underskift vårdnadshavare 2

