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•

Underlätta vid ansökan om nytt pass- elektroniskt samt vid provisoriska passtationer
Resolutionsförslag:
Utrikesdepartementets konsulära enhet samt polisens passenhet uppmanas att se över
möjligheten för utlandssvenskar att inom ett rimligt antal timmar ha rätt att erhålla ett
permanent pass på exempelvis Arlandaexpeditionen, samt undersöka möjligheten att få sitt
pass förnyat elektroniskt.

Kommentar:
Enligt passlagen (1978:302 6§) är sökanden skyldig att inställa sig personligen vid ansökan
om vanligt pass. Tidsbokning vid passansökan finns vid många av våra utlandsmyndigheter
för att undvika långa väntetider. Vid ny passupphandling inför 2017 kommer troligtvis
möjligheterna till en snabbare leverans av passen till t ex Arlanda att undersökas.

•

Förnyelse av svenska pass
Resolutionsförslag:
Upprätta ett gemensamt register, alternativt förbättra de register som finns. Det bör räcka
med att vara registrerad som svensk medborgare hos en ambassad för att kunna förnya sitt
pass i Sverige, både för barn och vuxna.

Kommentar:
Polisens passdatabas (RES) och UD:s ”spegel” av passdatabasen (RES‐UM) är baserade på
skatteverkets folkbokföringsregister. Frågor om skatteverkets register/registrering och
lagstiftning inom detta område får därför hänvisas till Skatteverket och
Finansdepartementet. I passlagen framgår att sökanden i samband med passansökan är
skyldig att både styrka sin identitet och sitt svenska medborgarskap. Identiteten kan
styrkas med bl a ett giltigt svenskt pass. Ett giltigt svenskt pass räcker dock inte för att
bevisa sitt svenska medborgarskap. Man kan ha förlorat eller avsagt sig sitt svenska
medborgarskap. Tidigare eller gällande pass kan ha utfärdats på felaktiga grunder.
Polisen/utlandsmyndigheten behöver därför se bevis på att man fortfarande är svensk
medborgare (och registrerad som svensk i bosättningslandet).

•

Pass som identitetshandling
Resolutionsförslag:
Svenskar i Världen anser att det bör vara möjligt att legitimera sig med ett giltigt pass för att
ansöka om ett nytt. Polisen bör kunna söka i folkbokföringsregistret för att avgöra om en
person är svensk medborgare. Berörda instanser bör se över denna fråga.

Kommentar:
Ett giltigt svenskt vanligt pass gäller som ID vid ansökan om nytt pass vid en
utlandsmyndighet. Det gäller dock inte förutsättningslöst som bevis om svenskt
medborgarskap. Ett provisoriskt pass är inte en identitetshandling. Skatteverkets
folkbokföringsregister visar endast (för utlandsboende svenskar) hur situationen såg ut när
en person utvandrade från Sverige. Om personen därefter skaffat ytterligare
medborgarskap och därmed kan ha förlorat det svenska medborgarskapet framgår ej. Inte
heller framgår om någon förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder (enligt vissa
regler i medborgarskapslagen). Skatteverket noterar inte heller andra medborgarskap än
det svenska. På grund av ovanstående är det därför omöjligt att utreda medborgarskap
endast via folkbokföringsregistret. Mycket kan ha hänt sedan personen senast
registrerades i Sverige.

•

Längre giltighetstid och fler sidor i passet
Resolutionsförslag:
Inför antingen tio år giltighetstid på alla pass (utom för barn) eller ge möjligheten att välja
om passet ska vara giltigt i fem eller tio år. Finns anledning att höja priset för ett pass bör
detta inte överstiga dagens kostnad att ansöka om två stycken pass med fem års
giltighetstid.

Kommentar:
UD hänvisar till Polismyndigheten.

•

Svenska beskickningar i utlandet

Resolutionsförslag:
Att utrikesdepartementet i än större grad tar in information om antal fast boende svenskar i
det land som är aktuellt vid beslut om att öppna/stänga ambassader och konsulat.
Kommentar:
UD‐KC har överlämnat förslaget till Planeringsavdelningen (UD‐PLAN).

