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106011 

Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket 

Fullmakt

Använd den här fullmakten om du ska flytta till någon, arbeta, studera, besöka Sverige, ansöka om pass, 
uppehållskort eller uppehållsstatus eller om du har ansökt om svenskt medborgarskap och vill att ett ombud ska 

företräda dig. 

Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att lämna in blanketten Återkallelse av fullmakt, 110011, till 
Migrationsverket. 

Den här fullmakten ska inte användas om du söker asyl. 

1. Jag bekräftar härmed att 
Efternamn, förnamn 

Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Adress 

eller den han eller hon sätter i sitt ställe är mitt ombud. 

Ombudet har fullmakt att företräda mig i ett ärende om

− uppehållstillstånd 

− arbetstillstånd 

− viseringar 

− främlingspass 

− resedokument 

− uppehållskort 

− uppehållsstatus 

− svenskt medborgarskap 

− offentligt biträde 

− avvisning 

− utvisning

Ombudet har också fullmakt att representera mig i ett ärende där jag företräder ett barn under 18 år. 

För min räkning kan ombudet lämna in en ansökan, överklaga ett beslut eller en dom och begära 

omprövning. Ombudet får ta del av alla handlingar och ta emot underrättelser eller delgivningar. Även 

i övrigt får ombudet utföra alla åtgärder som krävs och föra min talan. Observera att det inte är möjligt 

att låta ett ombud ansöka om svenskt medborgarskap. 

Fullmakten gäller till dess att jag återkallar den. Om jag inte återkallar fullmakten upphör den att gälla 

när de ärenden fullmakten avser har slutgiltigt avgjorts. 

2. Mina personuppgifter 
Efternamn Förnamn 

Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) Beteckningsnummer eller kontrollnummer* 

* Behöver endast fyllas i om du har beteckningsnummer eller kontrollnummer på ansökan. 

Adress 

3. Min underskrift 

Ort och datum Underskrift 
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