190011
Inkom utlandsmyndigheten

Inkom Migrationsverket

Ansökan om främlingspass
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer

Signatur

På den här blanketten kan du ansöka om ett främlingspass. Du som inte har någon handling som gäller som pass och
saknar möjlighet att få det kan i vissa fall få ett främlingspass från Migrationsverket. Det gäller till exempel dig som har
fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du har skyddsskäl gentemot myndigheterna i ditt hemland och därför inte
kan vända dig dit för att få ett pass.
På den här blanketten kan även du som är vårdnadshavare ansöka om främlingspass 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. Det är du som vårdnadshavare som ska fylla i och skriva under ansökan. Du ska även skicka
med blanketten ”Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år” (blankett 246011).
För en enstaka resa till eller från Sverige kan du istället ansöka om provisoriskt främlingspass på blankett 192011.
Vänligen observera att du ska lämna in din ifyllda ansökan personligen på ett av Migrationsverkets kontor eller på en
svensk utlandsmyndighet. Tänk på att alla som vill ansöka om ett främlingspass måste följa med, även barn.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se

1. Personuppgifter
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn

Födelsedatum (år, månad, dag, nummer)

Kön

Längd i centimeter

Man

Kvinna

Nuvarande medborgarskap

Eventuellt tidigare medborgarskap

Födelseort

Födelseland

2. Aktuell adress och telefonnummer
Adress

Postnummer och ort

Land

E-postadress

Telefon (dagtid)

3. Har du haft pass tidigare?
Ja (fortsätt att fylla i uppgifter om ditt senaste pass under fråga 3)
Nej (gå till fråga 5)
Typ av pass (till exempel ordinärt pass, diplomatpass eller resedokument)

Passnummer

Datum då passet utfärdades

Passet utfärdades av

MIGR 190011 2017-09-14

Ytterligare information om tidigare pass, till exempel om du har haft fler än ett pass.

OBS! Du ska skicka med kopia av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, fotografi, viseringar,
uppehållstillstånd och stämplar.

4. Har du förlorat ditt pass?

Ja (fortsätt att fylla i under fråga 4)
Nej (fortsätt till fråga 5)

Hur förlorade du passet?

När lämnade du Sverige (om du inte är i Sverige)?

OBS! Om du har förlorat ditt pass ska du skicka med en kopia av polisanmälan.

5. Har du ansökt om pass från ditt hemland eller land där du tidigare bott?
Ja (fortsätt att fylla i uppgifterna under fråga 5)
Nej (gå till fråga 6)

Var lämnade du in din ansökan?

När ansökte du?

Har du ansökt vid flera tillfällen?

Ange datum för tidigare ansökningar

Ja

Nej

På vilket sätt har du kontaktat passmyndigheten?

Genom besök
Via telefon på telefonnummer ………………………………………....................................
Via e-post på adress ………………………………………....................................
Ange alla orsaker till att du inte beviljades pass

OBS! Du ska skicka med kopia av samtliga handlingar som visar att du inte beviljats pass.

6. Varför har du inte ansökt om pass från ditt hemland eller land där du tidigare bott?

7. Har du några identitetshandlingar eller andra handlingar som kan styrka din identitet?
Ja (fortsätt att fylla i uppgifterna under fråga 7)
Nej (fortsätt till fråga 8)

Vilka identitetshandlingar har du?
Pass
Identitetskort
Andra handlingar som har fotografi och identitetsuppgifter (ange nedan).
Ange vilka andra identitetshandlingar du har.

8. Ytterligare information
Ange ytterligare information som du vill lämna till stöd för din ansökan.

9. Dokument som du ska skicka med din ansökan
Kopia av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, fotografi, viseringar, uppehållstillstånd och
stämplar (om du har eller har haft ett pass).
Kopia av polisanmälan (om du har förlorat ditt pass).
Kopia av samtliga handlingar som visar att du inte beviljats pass från ditt hemland eller land där du
tidigare bott (om du ansökt om pass, men inte fått din ansökan beviljad).
Blankett 246011, ”Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år”
(om du som vårdnadshavare ansöker för ett barn under 18 år).

10. Namnunderskrift
Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat i denna ansökan är riktiga och fullständiga.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

