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Sida 2

Öppna
webbläsaren

Tryck på webbläsaren 
för att komma ut på 
internet.



Sida 3

Adress

Skriv polisen.se i 
adressfältet,
tryck Enter.



Sida 4

Startsida

Här ser du nu polisens 
startsida.

Klicka på Pass och 
nationellt id-kort.



Sida 5

Boka/ avboka

Klicka på 
Boka/avboka tid för 
pass och nationellt 
id-kort.

Det finns 2 ställen du 
kan klicka på, båda 
kommer till samma 
sida.



Sida 6

Station

Skrolla ned på sidan 
för att hitta den 
station du vill ansöka 
och hämta ditt pass 
hos.

Du behöver inte välja 
en station där du har 
din hemort.



Sida 7

Uppsala län

Vi väljer här att ansöka 
hos Polisen i Uppsala.

Klicka på den station 
som passar dig bäst.



Sida 8

Boka

Klicka på Boka ny tid.



Sida 9

Inloggning

Välj hur du vill 
legitimera dig.

Vi valde Mobilt BankID.



Sida 10

Legitimering

Öppna BankID appen
i telefonen.

Välj Scanna QR – kod.

Scanna koden genom 
att hålla upp telefonen 
mot koden.

OBS! koden på bilden 
är inte giltig.



Sida 9

Information

Läs igenom 
informationen om hur 
Polisen hanterar dina 
personuppgifter.

Klicka sedan i rutan att 
du har läst 
informationen.

När det är gjort klickar 
du dig vidare på Nästa
knappen.



Sida 12

Bor du i 
Sverige?

Klicka i det alternativ 
som passar dig.

Fortsätt vidare 
genom att klicka på 
knappen Nästa.



Sida 13

Namn

Ditt personnummer, 
förnamn och 
efternamn fylls i 
automatiskt vid 
inloggning med 
BankID.

Välj om din bokning 
gäller pass eller ID-kort

Klicka sedan på 
knappen Spara.



Sida 14

Flera stationer

Du kan välja mellan 
följande stationer i 
Uppsala län för att 
förnya ditt pass:
- Uppsala
- Enköping
- Tierp
- Östhammar

Vi väljer här Uppsala 
och klickar på Första 
ledig tid.



Sida 15

Lediga tider

Du får nu upp 
förslag på lediga 
tider i Uppsala som 
du kan boka.

Vill du ha en senare 
tid klickar du på 
Nästa vecka uppe i 
högra hörnet.



Sida 16

Tid

Vi bokar tiden kl 15.00 
torsdag den 6:e 
augusti.

Välj den tid som passar 
dig och klicka sedan på 
knappen Nästa.



Sida 17

Viktig
information!

Läs igenom sidan och 
klicka sedan på 
knappen Nästa.



Sida 18

Kontaktuppgifter

Fyll nu i dina 
kontaktuppgifter:
E-post och 
Telefonnummer.



Sida 19

Bekräftelse/ påminnelse

Fyll i hur du vill få 
bekräftelse på att 
bokningen är gjord,
via e-post eller sms.

Du kan även välja hur och 
när du vill ha en 
påminnelse för ditt bokade 
besök.

Klicka på knappen Nästa.



Sida 20

Bekräfta
bokning

Kontrollera nu 
uppgifterna så de 
stämmer.

OBS!
Glöm inte att klicka på 
Bekräfta bokning, 
annars förlorar du den 
bokade tiden.



Sida 21

Funk-IT Lyftet startade som ett
samarbete mellan:

Post- och Telestyrelsen

Uppsala kommun,
Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Socialpsykiatrin och
Arbete & bostad

TIF- Träffpunkternas intresseförening

Brukarrådet- Arbete och bostad

Funk-IT lyftets hemsida

http://funkit.uppsala.se/

