ID06-kort för tredjelandsmedborgare
och de med LMA-kort.

1 Asylsökande med LMA-kort som anställs eller får praktikplats på
företag.
Ett företag som önskar beställa ett ID06-kort 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.

*Observera att fotografiet måste ha fullgod skärpa. Suddiga fotografier som är utan skärpa accepteras
inte.
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.
LMA-kortet och anställningsavtalet eller
praktikavtalet ska vid anmodan kunna uppvisas
med ID06-kortet 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.
Bild 1: LMA-kort (Migrationsverket)
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2. Tredjelandsmedborgare
2.1 Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av
Migrationsverket i Sverige
Ett företag eller annan organisationsform, exempelvis statlig och kommunal verksamhet, som önskar
beställa ett ID06-kort till en tredjelandsmedborgare skall till den ackrediterade ID06-kortleverantören
bifoga:
•

Kopia på personens uppehållstillståndskort eller arbets- och uppehållstillståndsbeslut utfärdat
av Migrationsverket med angivandet på kortet eller i beslutet att personen har arbetstillstånd
i Sverige.

Det kan också på kortet eller i beslutet endast anges att personen har permanent uppehållstillstånd,
vilket innebär att personen med automatik har ett permanent arbetstillstånd. Med andra ord, ett
permanent uppehållstillstånd är lika med ett permanent arbetstillstånd.
Individens identitet är den nationalitet som anges på Migrationsverkets arbets- och uppehållstillstånd.
Vid avvikelser från arbets- och uppehållstillstånden, ska ID06-kortet spärras. Endast ID06-kort med
gällande arbets- och uppehållstillstånd skall vara aktiva. Den ackrediterade ID06-kortleverantören
skall spara dokumentationen ovan under innevarande år och efterföljande två år.
ID06-kortets giltighetstid ställs lika med Migrationsverkets beslut om giltighetstid för arbets- och
uppehållstillståndet.

2.2 Tredjelandsmedborgare som ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd
Tredjelandsmedborgare som har haft arbets- och uppehållstillstånd i Sverige i minst sex månader och
ansökt om förlängning av arbetstillståndet under den tidsperioden, får också arbeta i Sverige under
väntetiden tills deras nya ansökning är färdigbehandlad av Migrationsverket, vilket kan ta upp till två
år.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Det tidigare arbetstillståndet som har upphört att gälla och Migrationsverkets skriftliga
bekräftelse på att de har mottagit ansökan om förlängt arbetstillstånd.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på två år räknat från det datum som anges på
Migrationsverkets skriftliga bekräftelse av att de har mottagit den nya ansökan.
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2.3 Tredjelandsmedborgare som är Long-term residence (varaktigt bosatt)
En tredjelandsmedborgare som kan uppvisa ett uppehållstillståndskort utfärdat i ett annat EU-land där
det anges att de har status som LONG-TERM RESIDENCE* är undantagna krav på arbetstillstånd i
Sverige.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på den varaktigt bosattas uppehållstillståndskort med Long-term residence angivet
på kortet.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid på fem år.
*Observera att skrivningen Long-term residence kan istället vara angivet på respektive EU-lands eget
språk. Exempel på det enligt nedanstående bild 2.

Bild 2: Long-term residence på respektive EU-lands språk (Migrationsverket)
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2.4 Familjemedlemmar till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt
bosatt)
1. Familjemedlemmar* till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt bosatt) person
är undantagna krav på arbetstillstånd i Sverige.
Har familjemedlemmen blivit beviljad ett uppehållstillståndskort utfärdat av Migrationsverket i
Sverige, kan ID06-kort utfärdas med längsta giltighetstid.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på EU-medborgarens pass alternativt den varaktigt bosattas uppehållstillståndskort
med Long-term residence (varaktigt bosatt) angivet på kortet.
• Kopia på den sökande familjemedlemmens svenska uppehållstillståndskort. Arbetstillstånd
behöver inte vara angivet på kortet.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på fem år.
2. Även familjemedlem utan uppehållstillståndskort kan få ID06-kort utfärdade till sig, men för en
kortare period.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på EU-medborgarens pass alternativt den varaktigt bosattas uppehållstillståndskort med
Long-term residence (varaktigt bosatt) angivet på kortet.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid upp till 6 månader.
*Migrationsverkets definition av en familjemedlem är make/maka eller sambo, ens egna barn eller
partnerns barn (oavsett ålder) samt ens egna föräldrar och partnerns föräldrar.

2.5 Tredjelandsmedborgare som är högskolestudent i Sverige
Studenter som har ett uppehållstillstånd i Sverige för studier vid ett universitet eller högskola får
arbeta utan arbetstillstånd under den tid tillståndet gäller.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på studentens uppehållstillståndskort, angivet som Studerande på kortet och behöver
inte anges med status ”Rätt att arbeta”.
ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som anges på uppehållstillståndskortet.
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2.6 Tredjelandsmedborgare med rätt att under en begränsad tid arbeta i Sverige
1. Utländska företag med sitt säte (hemvist) i annat EU-land än Sverige kan få registrerat ID06-kort till
tredjelandsmedborgare som kan uppvisa ett EU-uppehållstillståndskort utfärdat i det EU-landet som
företaget har sitt säte. EU-uppehållstillståndskortet ska ange på framsidan Residence Permit
(uppehållstillstånd) samt också vara angivet med Rätt att arbeta eller annan text med samma
betydelse. Den texten kan anges på engelska, Work Permit, men anges oftast på landets eget språk på
fram- eller baksidan av EU-uppehållstillståndskortet. Det EU-uppehållstillståndskortet ger då
tredjelandsmedborgaren rätt till att arbeta tillfälligt 3 månader i Sverige i samband med entreprenad.
EU-uppehållstillståndskort angivet med Permanent Residence Permit (permanent uppehållstillstånd)
gäller också och det behöver då inte vara angivet med Rätt att arbeta. Den rätten ingår i ett permanent
uppehållstillstånd.
Dokument som ska skickas in av det beställande företaget är:
• Kopia på tredjelandsmedborgarens EU-uppehållstillståndskort angivet med Residence Permit
(uppehållstillstånd) och Rätt att arbeta som kan vara angivet på engelska, Work Permit, men
anges oftast på respektive EU-lands eget språk på kortets fram- eller baksida.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på maximalt tre månader. Men ID06-kort kan utfärdas för
längre tid än tre månader om personen också har ett svenskt uppehållstillstånd utfärdat av
Migrationsverket i Sverige. Då kan ID06-kortet utfärdas med samma giltighetstid som det svenska
uppehållstillståndet gäller till. Man behöver i det fallet inte ha ett svenskt arbetstillstånd.
2. En tredjelandsmedborgare som är specialist i en internationell koncern, kan arbeta tillfälligt i Sverige
för koncernen i sammanlagt kortare tid än ett år utan arbetstillstånd. Det ska styrkas att företaget som
beställer ID06-kortet till tredjelandsmedborgaren ingår i en koncern. Tredjelandsmedborgarens
specialistkunskap ska vara angivet och sparas tillsammans med ansökningshandlingar.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på tredjelandsmedborgarens pass och anställningsbevis som anger personens
specialistkunskap eller yrke samt dokument som bevisar att företaget ingår i en internationell
koncern.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på ett år.
3. En tredjelandsmedborgare som är montör eller tekniska instruktör och i samband med brådskande
uppsättning eller reparation av maskiner i som längst två månader är undantagen arbetstillstånd.
Arbetet ska vara av kriskaraktär. Det vill säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder.
Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte undantagsregeln. Tredjelandsmedborgarens yrke och
arbetsplatsens geografiska plats ska vara angivna och sparas tillsammans med
ansökningshandlingarna. Även det beställande svenska företaget och kontaktperson till det
brådskande arbetet ska anges i ansökan och sparas tillsammans med ansökningshandlingarna.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på tredjelandsmedborgarens pass och anställningsbevis som anger personens yrke och
geografisk arbetsplats samt uppgift om företagsnamn till det svenska beställande företaget
och deras kontaktperson.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på två månader.
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2.7 Tredjelandsmedborgare som egenföretagare
1. Tredjelandsmedborgare som ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett
eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste ha ett svenskt uppehållstillstånd. Det
behöver inte anges med status ”Rätt att arbeta”. Företaget ska dock vara registrerat hos
Skatteverket för minst F-skatt.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på tredjelandsmedborgarens pass och det svenska Skatteverkets registreringsbevis
med angivelse av att företaget har F-skatt.
ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som anges på uppehållstillståndskortet.

2. Tredjelandsmedborgare som är egenföretagare och ska arbeta kortare tid än tre månader i
Sverige behöver inget uppehållstillstånd. Men för arbete som varar kortare tid än
tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Se följande länk till vilka länder vars
medborgare måste ha visum: http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/migration/lander-vars-medborgare-behover-visum-for-inresa-i-sverige/.
Dokument som ska skickas in av beställande företag är:
• Kopia på tredjelandsmedborgarens pass och visum (om visum krävs) och
bolagsregistreringsbevis från det landet som företaget är registrerat i.
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på tre månader.
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