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Inkom Migrationsverket

Ansökan om främlingspass
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer

Signatur

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. För en enstaka resa till eller från Sverige kan du istället ansöka om provisoriskt främlingspass på
blankett 192011.
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. Är ni två
vårdnadshavare så måste båda godkänna att Migrationsverket utfärdar ett främlingspass för barnet. Du ska även skicka
med blanketten ”Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år” (blankett 246011).
Ansökan ska lämnas in personligen på ett av Migrationsverkets servicecenter eller på en svensk utlandsmyndighet. Alla
som vill ansöka om ett främlingspass måste följa med, även barn. De flesta måste betala en avgift för att ansöka om ett
främlingspass. Du kan betala avgiften med kort när du lämnar in din ansökan, eller få ett inbetalningskort och betala
senare.
Mer information hittar du på www.migrationsverket.se

1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD, ev. nr.)

Längd (cm)

E-postadress

Medborgarskap
Mobilnummer

2. Har du, eller har du haft, pass från något annat land än Sverige?
Nej
Ja

Lämna in kopia på passet

Vilken typ av pass (till exempel hemlandspass eller resedokument)?

Vilket land och myndighet utfärdade passet?

Vilket datum utfärdades passet?

Hur länge är passet giltigt?

3. Har du ansökt om pass från något annat land än Sverige?
Nej
Ja

Lämna in handling som visar att du inte beviljats pass

Vilken myndighet ansökte du hos?
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Varför nekades du pass?

När ansökte du?

4. Varför har du inte ansökt om pass från något annat land än Sverige?

5. Har du förlorat ditt tidigare pass (även främlingspass)?
Nej
Ja

Lämna in kopia på polisanmälan

6. Övriga upplysningar

7. 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.)

Ort och datum

Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavares underskrift)

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

