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Konsulatet i Nice är ett av 17 konsulat knutna till Ambassaden i Paris. I Nice har Sverige 

varit representerat sedan 1909. 

Sveriges utrikesrepresentation utgörs av c:a 500 utlandsmyndigheter varav 400 är 

oavlönade Honorärkonsulat.  

 

Konsulatets huvuduppgifter 

 Representation 

 Bevakning 

 Information 

 Assistans 

 Rådgivning 

 Passmyndighet 

 

Representation 

 Vi representerar Sverige och svenska intressen gentemot alla lokala myndigheter 

till vardags och vid högtidliga tillfällen. 

Bevakning 

 Mediabevakning och rapportering av svenskrelaterade händelser av större 

betydelse eller av intresse för Sverige sker regelbundet. 

Information och Sverigefrämjande 

 Ett av de viktigaste områdena. Vi tillhandahåller aktuell Sverige dokumentation 

och svarar dagligen på  frågor från fransmän. 

 Information till Svenskar om lokala förhållanden och råd och anvisningar till 

besökande. 

 Sverigefrämjande arrangemang av olika dignitet arrangeras regelbundet. I 

allmänhet ett större arrangemang per år. Besök och studieresor till såväl 

Frankrike som Sverige. 

Assistans och Rådgivning 

 Denna del av verksamheten är obligatorisk – och för den enskilde den viktigaste. 

Folkbokföringsärenden, intyg, notarius publicus, hjälp till självhjälp, provisoriska 

pass är bara några av de uppgifter som faller inom denna kategori. 

 Kris- och katastrofberedskap i samarbete med Ambassaden är ett annat viktigt 

område där arbetet pågår som bäst – hösten 2009. Därvidlag spelar hemsidan 

och den s.k. svensklistan stor roll för våra möjligheter att kunna lämna assistans 

vid behov. 

 

 

 

 

 

 

www.consulat-suede.fr 

Konsulatets egen lokala hemsida har funnits en tid och har under året haft glädjande 

många besökare. I genomsnitt läses 98,85 artiklar per dag och drygt 33.000 unika 

besökare har hittat hit i år. 

Dess syfte är naturligtvis att snabbt kunna sprida viktig information som berör din vistelse 

i Frankrike men också att förmedla information som du vill ha och som du har nytta av 

dagligen.  En kombination av rena faktasidor och löpande nyhetsartiklar. En enkät ligger 

ute just nu om hur sidan kan utvecklas.  

I en särskild avdelning finns Rivieraforumet. Det är en del av hemsidan där du själv agerar 

och interagerar med andra medlemmar. Utbyter idéer och tips, ställer frågor om allt 

mellan himmel och jord.   VÄLKOMNA SOM MEDLEMMAR FÖR REGELBUNDNA NYHETER. 


