ID06-kort för asylsökanden med LMAkort
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Asylsökande med LMA-kort som anställs eller får praktikplats på
företag - Endast ID06 kort 1.5 för asylsökanden när inte pass finns
för ID06 scanningskontroll.
•

Asylsökande med LMA-kort kan det inte beställas det nya ID06-kortet 2.0 om identiteten inte
kan säkerställas med pass som då inte finns tillgängligt för erfordrad passcanning.

•

De asylsökande utan möjlighet till att få sin identitet säkerställd via passcanning
kommer då istället kunna få ett ID06-kort 1.5 utfärdat.

•

Det finns ingen exakt fastlagd tidpunkt för när det går att registrera 1.5 ID06-kort för

asylsökanden, men preliminärt så ska det kunna gå att göra under augusti 2019. Tills det är
helt klart så gäller naturligtvis det gamla ID06-kortet 1.0 för de asylsökande med LMA-kort.

Ett företag som önskar beställa ett ID06-kort 1.5 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 egna ID06-konto.

Vid beställning av ett ID06-kort till en person med ett LMA-kort, skall det ansökande företaget till den
ackrediterade ID06-kortleverantören bifoga:
•

Vid anställning: *Fotografi på LMA-kortet och kopia på anställningsavtalet. Det ska på LMAkortet även anges ”AT-UND” i punkten 7, vilket bekräftar att den asylsökande har rätt till att
arbeta under asylperioden. På anställningsbeviset ska ett svenskt samordningsnummer finnas
angivet. Det bekräftar att den asylsökande också är registrerad hos Skatteverket.

•

Vid praktikplats: *Fotografi på LMA-kortet och kopia på praktikavtalet som upprättats mellan
kommun eller arbetsförmedling och företaget. AT-UND eller svenskt samordningsnummer
behöver inte anges vid praktik.

Asylsökande som är registrerad hos Skatteverket med samordningsnummer och för A-skatt kan inte
enbart med de uppgifterna registreras för ett ID06-kort vid anställning hos ett företag. Det är endast
Migrationsverkets LMA-kort, angivet med AT-UND, som ger den asylsökande rätt till att få vara anställd
i ett företag.
Personens identifieringsnummer är det unika LMA-kortnumret, se bild 1 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. Personens nationalitet ska
överensstämma med det språk personen talar, t.ex. om de står turkiska i punkt 6 på LMA-kortet så ska
personen anges med turkisk nationalitet.

2019-03-05/ID06

LMA-kortet och anställningsavtalet eller praktikavtalet ska vid anmodan kunna uppvisas med ID06kortet vid arbetsplatsintroduktioner och arbetsplatskontroller.
Den ackrediterade ID06-kortleverantören skall spara ansökningsdokumentationen ovan under
innevarande år och efterföljande två åren.
ID06-kortets giltighetstid ska ställas lika med giltighetstiden på LMA-kortet alternativt
anställningsavtalet eller praktikavtalet. Det är den handling som har kortast giltighetstid som gäller.

*Observera att fotokopia måste ha fullgod skärpa. Suddiga fotokopior som är utan skärpa accepteras
inte.

Bild 1: LMA-kort (Migrationsverket)
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