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Ansökan om resedokument
Dossiernummer

Signatur

Om du har beviljats flyktingförklaring eller flyktingstatusförklaring kan du få ett resedokument enligt 1951 års Genèvekonvention. Om du är statslös har du möjlighet att få ett resedokument enligt 1954 års New York-konvention.
Du måste personligen lämna in din ansökan om resedokument vid någon av Migrationsverkets servicecenter. Alla som
vill ansöka om ett resedokument måste följa med, även barn. Det kostar ingenting att ansöka, men du måste betala en
expeditionsavgift på 350 kronor när du hämtar ut resedokumentet.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se

Jag ansöker om resedokument RD-51 (enligt 1951 års Genève-konvention)
Jag ansöker om resedokument RD-54 (för statslösa enligt 1954 års New York-konvention)
1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer/Födelsedatum (år, månad, dag)

Längd (cm)

E-postadress

Medborgarskap

Mobilnummer

2. Har du förlorat ditt tidigare resedokument?
Nej
Ja

Lämna in kopia på polisanmälan

3. Övriga upplysningar

4. Namnunderskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat i denna ansökan är riktiga och fullständiga. (Är ansökan för ett barn
ska förälder (vårdnadshavare) skriva under.)
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Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

När du lämnar in ansökan ska du visa upp följande dokument:
 giltig legitimation
 eventuellt tidigare resedokument.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda resedokument för barn under 18 år
Den här delen ska du som förälder (vårdnadshavare) fylla i när du ansöker om ett resedokument för ett barn under 18
år. Normalt sett är barnets ena förälder eller båda föräldrar vårdnadshavare, men det kan även en god man eller särskilt
utsedd vårdnadshavare vara.
Observera att om ni är två vårdnadshavare så måste båda godkänna att Migrationsverket utfärdar ett resedokument för
barnet. Om en av vårdnadshavarna vistas utomlands ska hans eller hennes medgivande ändå lämnas in till
Migrationsverket.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se

Jag/Vi är vårdnadshavare för det barn som avses i denna ansökan och tillåter att Migrationsverket utfärdar
ett eget resedokument för barnet.
Vårdnadshavarens underskrift (Vid gemensam vårdnad ska medgivandet undertecknas av båda)
Efternamn

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Personnummer/Födelsedatum (år,
månad, dag)

Medborgarskap

Personnummer/Födelsedatum (år,
månad, dag)

Medborgarskap

E-postadress

E-postadress

Mobilnummer

Mobilnummer

Ort och datum

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Ovanstående namnteckning bevittnas av:

Ovanstående namnteckning bevittnas av:

Efternamn

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (år, månad, dag, ev.
nummer)

Mobilnummer

Födelsedatum (år, månad, dag, ev.
nummer)

Mobilnummer

E-postadress

E-postadress

Ort och datum

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Observera att föräldrarna (vårdnadshavarna) inte kan bevittna varandras namnteckningar utan det måste
en tredje person göra.

