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beslutade den 27 december 2021. 

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 12 § förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om dokument utfärdade 

enligt 2 b § första stycket förordningen (1994:361) om mottagande av 

asylsökande m.fl.  

 

2 § Dokument som intygar att innehavaren är asylsökande är 

1. asylkvitto, och 

2. tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige. 

Asylkvitto 

3 §  Migrationsverket ska till en utlänning som avses i 1 § första 

stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och 

har rätt till bistånd enligt den lagen utfärda ett asylkvitto som bevis 

för att asylansökan tagits emot. 

Asylkvittot är ett provisoriskt intyg på att innehavaren är asylsökande. 

Det är giltigt i avvaktan på att utlänningen kan förses med ett tillfälligt 

LMA-kort för utlänning i Sverige, dock längst i 30 dagar från dagen 

för utfärdande.  

Första stycket gäller inte utlänningar som enligt 1 a § lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. inte omfattas av den lagen.  

Tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige 

4 §  En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. och har rätt till bistånd enligt den 

lagen ska så snart det kan ske förses med ett tillfälligt LMA-kort för 

utlänning i Sverige.  

Ett tillfälligt LMA-kort är inte en identitetshandling. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1994-0137_K0_P1_S1
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1994-0137
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1994-0137_K0_P1_S1
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Första stycket gäller inte utlänningar som enligt 1 a § lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. inte omfattas av den lagen.  

5 §  Det tillfälliga LMA-kortets giltighetstid bestäms med hänsyn till 

Migrationsverkets bedömning av hur länge utlänningen kan förväntas 

ha rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. men får inte vara längre än tre månader. Giltigheten 

kan därefter förlängas med upp till tre månader i taget.  

Ett tillfälligt LMA-kort upphör dock alltid att gälla om 

1. utlänningens rätt till bistånd upphör enligt 11 eller 11 a § 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 

2. utlänningen håller sig undan så att ett beslut om avvisning 

eller utvisning inte kan verkställas och därför inte har rätt 

till bistånd enligt 12 § lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl., 

3. utlänningen inte omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl., 

4. kortet förkommit, eller  

5. ett nytt kort utfärdas åt utlänningen. 

Ett tillfälligt LMA-korts giltighet kan utläsas digitalt genom skanning 

av kortets rutkod (s.k. QR-kod) eller med hjälp av den URL-adress 

som anges på kortets baksida. 

6 §  Ett tillfälligt LMA-kort ska innehålla 

1. det fotografi av utlänningens ansikte, dossiernummer och            

de personuppgifter som finns registrerade i den centrala 

utlänningsdatabasen gällande innehavaren, 

2. uppgift om utlänningens rättsliga ställning (status) enligt 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt 

3. en rutkod och en URL-adress för digital kontroll av kortets 

giltighet och av om utlänningen enligt 5 kap. 4 § utlännings-

förordningen (2006:97) är undantagen från skyldigheten att 

ha arbetstillstånd. 

7 §  För fotografi till tillfälligt LMA-kort gäller följande: 

1. Ansiktet på fotografiet ska vara avbildat rakt framifrån. 

Blicken ska vara riktad framåt. Pupillerna ska synas tydligt. 

2. Mörka glasögon får endast bäras om detta krävs av 

medicinska skäl. 

3. Huvudbonad eller liknande får inte bäras. Undantag får 

medges av religiösa eller andra särskilda skäl. 

4. Bakgrunden ska vara ljus. Ansiktet ska vara jämnt belyst             

och det får inte finnas skuggor i bakgrunden. 
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8 §  Migrationsverket kan besluta att utlänningen ska hämta ut ett 

tillfälligt LMA-kort personligen.  

Förlängning av ett tillfälligt LMA-korts giltighetstid sker efter 

personlig inställelse, om inte Migrationsverket beslutar annat.  

9 §  Ett nytt tillfälligt LMA-kort ska utfärdas om utlänningens 

registrerade personuppgifter eller fotografi i den centrala 

utlänningsdatabasen har ändrats eller om kortet har förkommit. 

10 §  Ett tillfälligt LMA-kort ska återlämnas till Migrationsverket eller 

till den myndighet Migrationsverket bestämmer om 

1. utlänningen lämnar landet, 

2. Migrationsverket eller Polismyndigheten verkställer ett beslut 

om avvisning eller utvisning, 

3. utlänningen inte har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl., eller 

4. kortet av andra skäl inte längre behövs eller ska ändras.  

_____________________________________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. Samtidigt upphör 

Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i 

Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande 

(MIGRFS 08/2015) att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock för 

tillfälliga LMA-kort som har utfärdats före ikraftträdandet. 

MIGRATIONSVERKET 

INGA THORESSON HALLGREN 

Anita Falkenhall  


