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Remissyttrande gällande, Ds2015:12 ”Missbruk av svenska pass – omfattning och 
åtgärdsförslag” 
 
Svenskar i Världen har getts tillfälle att avge yttrande över remissen: ”Missbruk av svenska pass 
– omfattning och åtgärdsförslag”.  
 
 
Sammanfattning 
 
Svenskar i Världen anser att föreslagna åtgärder i det stora hela är bra för att förhindra missbruk 
av svenska pass.  
 
På två områden har Svenskar i Världen avvikande uppfattning. Vi anser att 
1) ansökningsavgiften för pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket bör sänkas,  
2) det provisoriska passets giltighetsområde bör INTE begränsas till sökandens behov av pass, 
där passhinder ej föreligger.  
 
Svenskar i Världen ställer sig positiv till förslaget om en huvudregel att svenska medborgare 
endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod, men vill dock att möjligheten till att 
ansöka om pass med en giltighetsperiod på tio år ska införas.  
 
 
Yttrande 
 
Förslaget handlar om att överväga åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Svenskar 
i Världen anser att förslaget om utökad kontroll är bra. Vad gäller begränsningen av tillgången till 
pass har Svenskar i Världen till viss del avvikande mening.  
 
Svenskar i Världen åberopar önskemålet om att det ska vara möjligt att ansöka om två sorters 
pass där det ena skulle innehålla något färre sidor med en giltighetstid på fem år, och där det 
andra skulle innehålla fler sidor med en giltighetstid på tio år. Svenskar i Världen ställer sig 
positiv till förslaget om en huvudregel att svenska medborgare endast ska ha rätt till tre vanliga 
pass under en femårsperiod, och förslår att en liknande huvudregel även bör gälla pass utfärdade 
med en giltighetstid på tio år. Pass med giltighetstid på tio år skulle medföra att färre pass är i 
omlopp, samt minska belastningen för passmyndigheterna genom färre passärenden.  
 
På nästa sida presenteras de två områden där Svenskar i Världen har avvikande uppfattning;  
1) Ansökningsavgiften 
2) Giltighetsområde för provisoriska pass 
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1) Ansökningsavgiften: 
• Enligt förordningen om avgifter vid utlandsmyndigheter finns reglerat att ansökningsavgiften 

för vanligt pass är 1400 kr, när ansökan görs hos passmyndighet utom riket. Ett vanligt pass 
som utfärdas inom riket kostar den ansökande idag 350 kr. Svenskar i Världen anser att en 
överprövning av denna kostnadsberäkning bör göras, i syfte att sänka avgiften för erhållande 
av pass vid svensk utlandsmyndighet.  

• Ansökningsavgiften för ett pass med giltighetstiden på tio år bör inte överstiga kostnaden för 
att ansöka om två stycken pass med fem års giltighetstid.  
 

2) Giltighetsområde för provisoriska pass 
• För svenskar boende i utlandet, där passhinder ej föreligger, ska giltighetsområdet INTE 

begränsas till sökandens behov av pass, utan snarare tillgodose sökandens behov. En 
utlandssvensk kan behöva resa vidare inom tjänsten till andra länder, i väntan på att det 
vanliga passet har utfärdats och levererats till bosättningslandet. Svenskar i Världen menar 
att en tjänsteresa inte får förhindras av att sökande inväntar sitt vanliga pass, när ett 
provisoriskt pass innehas. För utlandssvenskar ska det provisoriska passet medge fria resor 
under giltighetstiden.  

• För svenskar boende i utlandet, där passhinder föreligger, ska det provisoriska passet 
fortsättningsvis utfärdas för direkt resa till Sverige SAMT medge återresa till det hemland där 
utlandssvensken anses vara bosatt (för att tillgodose sökandens behov).  

• Anledningen till att ett provisoriskt pass får fritt giltighetsområde för svenskar boende i 
utlandet kan antecknas i RES-UM. 
 
 
 

För Svenskar i Världen,  
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