
 

2021-10-14 

 
ID06-kort LMA för: 1. ASYLSÖKANDEN och 2. SPÅRBYTARE 

 
1. ID06 kort LMA kan beställas för asylsökande med LMA-kort som anställs eller får 

praktikplats på företag  

Ett företag som önskar beställa ett ID06-kort LMA till en asylsökande person med ett LMA-kort som antingen 
anställs av företaget eller som ska utföra praktik hos företaget skall göra det i sitt företagsnamn och 
organisationsnummer genom sitt eget ID06-konto.  

 
Det som erfordras för att kunna beställa ett ID06-kort LMA för asylsökande är:  

 

• Det ansökande företaget skall vid beställning av ID06-kort LMA till ID06 kortleverantören bifoga digitalt: 
  

Vid anställning: 

• Fotokopia på LMA-kortet. Det ska på LMA kortet även anges vid punkten 7 ”AT-UND” vilket bekräftar 
att den asylsökande har rätt till att arbeta under asylperioden. 

• Kopia på anställningsavtalet 

• Passkopia vidimerad av tjänsteman på Migrationsverket.   
 

Vid praktikplats:  

• Fotokopia på LMA-kortet. AT-UND behöver inte anges på LMA kortet vid praktikplats.  

• Kopia på praktikavtalet som upprättats mellan kommun, arbetsförmedling och företaget. 
  

• Den Asylsökanden får sen bege sig till ett av ID06 partner SISTEC´s expeditionslokaler för kontroll 
och säkerställande av LMA kortets autenticitet samt ”vid anställning” kontrollera passkopian 
vidimerad av tjänsteman på Migrationsverket.  

 
ID06-kortet giltighetstid ska ställas lika med giltighetstiden på LMA-kortet alternativt anställningsavtalet eller 
praktikavtalet. Det är den handling som har kortast giltighetstid som gäller 
 

 
 
2. ID06 kort LMA kan beställas för asylsökande som byter spår från asyl till att ansöka 
om uppehålls- och arbetstillstånd - Spårbytare 
 
Vid beställning av ID06 LMA kort för asylsökande personer som bytt spår från asylsökande till att ansöka om 
arbets- och uppehållstillstånd så ska det bifogas:  
 

• Mottagningskvitto utfärdat av Migrationsverket till en ansökan om Arbetstillstånd vid spårbyte/ Alternativt 
den av Migrationsverket utfärdad tjänsteanteckning som anger rätt att vistas och arbeta i Sverige under 
ansökningsperioden om arbets- och uppehållstillstånd  

• Passkopia vidimerad av tjänsteman på Migrationsverket (ett pass i original accepteras naturligtvis också 
när personen har fått sitt pass utlämnat av Migrationsverket.)   

• Anställningsavtal/Bevis  

• Ett ID06 LMA kort ska utfärdas angivet med dossiernummer (beteckningsnummer) vilket återfinns på 
mottagningskvittot och tjänsteanteckningen från Migrationsverket.   

• Giltighetstid 6 månader därefter kan ett nytt ID06 kort utfärdas för 6 månader igen om 
Migrationsverket då ännu inte tagit beslut i ansökningsärendet.  

 

• Spårbytaren får sen bege sig till ett av ID06 partner SISTEC,s expeditionslokaler med Mottagningskvitto 
utfärdat av Migrationsverket och Passkopia vidimerad av Migrationsverket för SISTEC,s kontroll och 
godkännande. (ett pass i original accepteras naturligtvis också när personen har fått sitt pass utlämnat 
av Migrationsverket.)   

 
 
En vidimerad kopia av ens passhandling kan beställas från Migrationsverket förutsatt att verket har en sådan 
omhändertagen, det snabbaste sättet är att personligen uppsöka ett av verkets nationella servicecenter och på 
plats begära en kopia men det går även att maila begäran till migrationsverket@migrationsverket.se.  
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Den asylsökandes identifieringsnummer är det unika LMA-kortnumret, se bild med nummer 50-008920/4. 
Inringat i rött i bild 1, är en unik identifikator för personen. Observera att sista siffran, 4, endast är en numrering 
på det fysiska LMA-kortet den sökande fått och kan således variera när ett nytt LMA-kort utfärdats till personen. 
LMA-nummer 50-008920, som bild 1 visar på LMA-kortet är unikt för den personen. Individens nationalitet ska 
motsvara språket som individen talar, t.ex. Om det står turkiska i punkt sex på LMA-kortet, ska individen anges 
med turkisk nationalitet. 

  
 Bild: LMA-kort (Migrationsverket) 

 

             
     


