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Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap

Använd den här blanketten om du vill göra en anmälan för att återfå ditt svenska medborgarskap 
om du har förlorat eller befriats från det. Bestämmelserna finns i 9 eller 19 § lagen om svenskt 
medborgarskap.

Gör din anmälan på den här blanketten 

Du kan göra en anmälan om att återfå svenskt medborgarskap om du uppfyller kraven i 

alternativ 1 eller alternativ 2 när anmälan skickas in. 

Alternativ 1 – om du 

• har fyllt 18 år

• har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap

• har permanent uppehållstillstånd i Sverige

• har haft hemvist i Sverige under sammanlagt tio år och

• har hemvist i Sverige sedan två år.

Alternativ 2 – om du 

• har förlorat ditt svenska medborgarskap

• har varit medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge sedan du förlorade

ditt svenska medborgarskap

• har hemvist i Sverige.

Om du har barn 

Om du har ogift barn under 18 år som har hemvist i Sverige blir barnet automatiskt 

svensk medborgare tillsammans med dig om 

• du är ensam vårdnadshavare*

• du har gemensam vårdnad med den andra föräldern och den är svensk medborgare

• den andra föräldern blir svensk medborgare samtidigt som du.

Särskild information till EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar 

Om du är medborgare i ett annat EU/EES-land än de nordiska länderna (Danmark, 

Finland, Island och Norge) eller familjemedlem till en sådan är det viktigt att läsa 

informationen på www.migrationsverket.se om vad som gäller och vilka bilagor du ska 

bifoga. 
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http://www.migrationsverket.se/


* Vårdnadshavare

För barn som är födda i utlandet anses båda föräldrarna vara vårdnadshavare om de är

gifta med varandra eller om de var gifta med varandra när barnet föddes. När ett barn är

fött utom äktenskap kan vårdnadsförhållandena se annorlunda ut. Vårdnadsbeslut eller

vårdnadsdomar från de nordiska länderna eller inom EU gäller i Sverige. Vårdnadsbeslut

eller vårdnadsdomar från övriga länder gäller nästan aldrig i Sverige.

För barn födda i Sverige gäller svensk lag. Då är barnets föräldrar vårdnadshavare om de 

är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra är modern ensam 

vårdnadshavare. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad genom beslut i tingsrätten eller ett 

avtal som socialnämnden har godkänt. Om barnets föräldrar skiljer sig har de fortfarande 

gemensam vårdnad om inte annat beslutats av tingsrätten. Tingsrätten kan i vissa fall 

besluta att en eller två särskilt utsedda personer ska ha vårdnaden om barnet. 

Anmälningsavgift 

En anmälan om svenskt medborgarskap kostar 175 kronor om du uppfyller kraven under alternativ 
1. Om du uppfyller kraven under alternativ 2 kostar det 475 kr. Skriv ditt personnummer i
meddelanderutan.

Du ska skicka med ett kvitto som visar att avgiften är betald. Avgiften måste vara betald för att vi
ska pröva anmälan.

Betala avgiften till 

Migrationsverkets bankgiro 

5223-6999 

Skicka anmälan till 

Migrationsverket 

Medborgarskapsenheten 

601 70 NORRKÖPING

OBS! Glöm inte att skriva ditt personnummer i meddelanderutan. 

Nordiska medborgare 

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och gör anmälan enligt 

alternativ 2 ska du skicka anmälan och betala avgift till länsstyrelsen. För mer 

information besök www.lansstyrelsen.se.

http://www.lansstyrelsen.se/
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Inkom Länsstyrelsen Inkom Migrationsverket

Fylls i av myndigheten

Underskrift Avgift betald 

Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap
(9 eller 19 § lagen om svenskt medborgarskap) 

1. Personuppgifter
Efternamn (samtliga) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Förnamn (samtliga) Kön 

 Man  Kvinna 

Födelseort Födelseland 

Nuvarande medborgarskap (om fler, skriv alla) Eventuellt tidigare medborgarskap förutom svenskt 

När förlorade du ditt svenska medborgarskap? (ÅÅÅÅ-MM-DD) Hur förlorade du ditt svenska medborgarskap? 

Adress Postnummer och ort 

2. Var har du bott tidigare?
Ort Land Från och med – till och med 

När flyttade du från Sverige? (ÅÅÅÅ-MM-DD) När flyttade du tillbaka till Sverige? (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

3. Barn som bor i Sverige
Namn Personnummer Födelseort Medborgarskap 

Vem eller vilka har den lagliga vårdnaden? 

 Föräldrarna gemensamt  Far ensam  Mor ensam 

Har barnets andra förälder samtidigt ansökt om eller tidigare fått svenskt medborgarskap? 

 Ja  Nej 
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4. Underskrift 

Jag vill återfå mitt svenska medborgarskap. Jag förstår att jag kan förlora mitt nuvarande medborgarskap om jag blir 
svensk medborgare. 

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag har lämnat är sanna och att jag inte medvetet har 
utelämnat något som kan vara av betydelse vid prövningen av ärendet och att jag har tagit del av informationen om 
behandling av personuppgifter i bilagan. Jag är medveten om att oriktiga uppgifter kan medföra straffansvar (15 
kap. 10 § brottsbalken). 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Telefonnummer där vi kan nå dig dagtid E-postadress 

Glöm inte att 

• skriva under anmälan 

• skicka med kvitto som visar att du har betalt anmälningsavgiften. 

OBS! Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och gör anmälan ska du skicka blanketten och 
betala avgiften till länsstyrelsen. Se www.lansstyrelsen.se.

http://www.lansstyrelsen.se/


Bilaga – Information om personuppgiftsbehandling 

Observera att den här bilagan inte ska skickas in till Migrationsverket. 

Allmänt 

Den här informationen lämnas för att uppfylla de informationskrav som 

följer av EU:s dataskyddsförordning (2016/679), nedan kallat GDPR. 

Behandling av personuppgifter 

Migrationsverket behandlar personuppgifter som du lämnar i ansökan 

och under Migrationsverkets handläggning av ansökan. 

Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av bland annat 

GDPR och Migrationsverkets registerförfattning, dvs. 

utlänningsdatalagen (2016:27). Utlänningsdatalagen innehåller bland 

annat bestämmelser som medför att personuppgifterna får behandlas 

utan att du måste lämna ditt samtycke. 

Migrationsverkets ansvar 

Personuppgifter samlas in av Migrationsverket, som är 

personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av 

personuppgifter i ansökan och handläggningen. Undantag kan finnas i de 

fall då det är en annan myndighet eller organisation som behandlar 

personuppgifterna som du lämnat in till Migrationsverket. 

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller organisation 

De personuppgifter som du lämnat in till Migrationsverket kan även 

behandlas hos en annan myndighet (till exempel Skatteverket eller en 

kommun) eller organisation, under förutsättning att de har rätt att 

behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller organisationen kan i 

dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter. 

Ändamål för personuppgiftsbehandling 

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för ett flertal ändamål. 

Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska 

kunna genomföras, dvs. handlägga ett ärende gällande exempelvis 

uppehålls- eller arbetstillstånd. Det här kan även avse automatiserad 

handläggning inklusive automatiserade beslut. Migrationsverket 

behandlar vidare dina personuppgifter för att identifiera dig, vid 

framställning av statistik, registrering, uppföljning, planering, 

återsökning av avgöranden och vid utlämnande av uppgifter till andra 

myndigheter. Dina personuppgifter används också i register över 

sökande samt vid arkivering hos Migrationsverket. 

Kontroller 

Migrationsverket kommer att använda personuppgifterna för kontroller i 

register, som är nödvändiga för att fatta beslut i ärendet. Det kan till 

exempel handla om att kontrollera om du är registrerad i Schengen 

Information System (SIS) och om du förekommer i svenskt 

misstankeregister och belastningsregister (MR/BR). 



Vilka uppgifter 

De uppgifter Migrationsverket avser att samla in och behandla är bland 

annat namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och andra 

uppgifter som behövs för att till exempel handlägga ett ärende. Beroende 

på vad ansökan gäller kan även fotografi och fingeravtryck behandlas. 

Överföring av personuppgifter 

Efter prövning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dem 

som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en 

arbetsuppgift av allmänt intresse som till exempel statistikuppgifter eller 

en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling 

av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att 

vidarebefordra personlig information som lämnats om Migrationsverket 

är fel instans för informationen och den bör skickas vidare till rätt 

mottagare. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- 

eller sekretesslagstiftningen. 

Rättigheter 

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter 

som finns om dig och du kan begära rättelse, överföring, radering eller 

begränsning av dina personuppgifter. 

Myndighetens adress är: 

Migrationsverket 

601 70 Norrköping 

Webbadress: www.migrationsverket.se 

Telefon 077-123 52 35 

Organisationsnummer 202100-2163 

Om du begär att dina personuppgifter ska raderas är det viktigt att känna 

till att det finns krav att personuppgifter ska bevaras, enligt nationella 

arkivregler. 

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen 

dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor om 

personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) om du tycker att 

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

https://www.migrationsverket.se/
mailto:dataskyddsombud@migrationsverket.se
http://www.imy.se/
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