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Kompletterande information om godkända 

deltagare i Svenska från dag ett på 

folkhögskola 

I Förordning 2015:521 om statsbidrag för särskilda folkbildningsinsatser 

för asylsökande och vissa andra invandrare samt i Folkbildningsrådets 

Villkor för svenska från dag ett på folkhögskola finns regleringar om vilka 

deltagare som är bidragsgrundande deltagare i insatsen. Den här 

kompletterande informationen syftar till att underlätta för anordnare 

vid rekrytering och registrering.  

Målgrupp för insatser med Svenska från dag ett 
Målgruppen för Svenska från dag ett är asylsökande och personer med UT 

som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Gruppen 

sammanfattas ofta även som asylsökande m.fl. Det enklaste sättet att 

avgöra om en person är behörig deltagare är att vid anmälan ta reda på 

om deltagaren har ett aktuellt LMA-kort. 

Enligt förordningen riktar sig insatsen till de personer som omfattas av 

Lagen om mottagande av asylsökande. Det innebär enkelt sagt att 

behöriga deltagare är samtliga personer som är inskrivna i 

Migrationsverkets mottagningssystem och därmed har ett aktuellt LMA-

kort.  

Inskrivna i mottagningssystemet är de som: 

 är asylsökande och väntar på beslut från Migrationsverket i 

ärendet om uppehållstillstånd,  

 är asylsökande och har överklagat ett tidigare beslut om av- eller 

utvisning till domstol och väntar på ett slutgiltigt beslut eller 

 har fått uppehållstillstånd (UT) men ännu inte skrivits ut till en 

kommun.  
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Under asylmottagandet kan de bo i:  

 Anläggningsboende, (ABO) Boende som Migrationsverket 

erbjuder asylsökande under väntetiden, till exempel i lägenhet i 

ett hyreshus eller i korridorboende.  

 Eget boende, (EBO) Under väntetiden kan en asylsökande välja att 

ordna boendet på egen hand i en kommun, till exempel hos släkt 

eller vänner.  

 Kommunala HVB-hem e.d. Ensamkommande ungdomar kan bo i 

kommunalt anordnade boenden, både under tiden som 

asylsökande och efter uppehållstillstånd.  

När skrivs personen ut från mottagningssystemet? 

De asylsökande som bor i Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) 

och får ett beslut om UT, skrivs ut först när de fått en kommunplacering. 

Under väntetiden är de fortsatt inskrivna i mottagandet, bor kvar i 

boendet och behåller sina LMA-kort, även om de också kan ha fått 

personnummer. 

Personer som får UT och redan är bosatta i en kommun (EBO eller HVB-

hem e.d.), skrivs däremot ut från mottagningssystemet en månad efter 

att beslutet har fattats.  

 

Personer som har fått ett slutligt beslut om avslag, dvs. ett beslut om ut- 

eller avvisning, som inte längre går att överklaga och som därmed vunnit 

laga kraft, kan skrivas ut från mottagandet direkt vid beslutet men ibland 

med en viss fördröjning. Tiden från beslut till utskrivning varierar 

beroende på olika omständigheter. 

Personer utanför målgruppen 

En person som fått ett slutgiltigt avslag och som skrivits ut från 

mottagningssystemet men som istället väntar på annat besked om UT, 

till exempel enligt gymnasielagen, ingår inte i målgruppen.  

Personer som har fått UT och har tagits emot i en kommun ingår inte 

längre i målgruppen. Som nyanländ invandrare kan de istället delta i Sfi 

och andra etableringsinsatser samt i samhällets och folkhögskolans 

reguljära verksamheter. Nyanlända bor ofta i särskilda kommunala 

boenden. 
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LMA-kort och dossiernummer 
På LMA-kortet finns personens dossiernummer (ofta kallat LMA-

nummer). Dossiernumret är det nummer som står under fotot på den 

asylsökande. På det påhittade LMA-kortet nedan är dossiernumret 50–

008920. Det består oftast av åtta siffror men kan även ha sju siffror. 

Personen behåller samma dossiernummer under hela tiden som hen är 

inskriven i mottagningssystemet. Däremot har korten begränsad 

giltighet och en person kan hinna ha flera kort under sin inskrivning. Det 

här kortet är det fjärde som utfärdats, vilket framgår av siffran som står 

efter dossiernumret.  

 
Här finns mer information om LMA-kortet: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html.  

Deltagarens ålder 
Satsningen på tidiga insatser för asylsökande m.fl. riktar sig i huvudsak 

till vuxna. För folkhögskolans insatser med Svenska från dag ett gäller 

dock ordinarie verksamhetsvillkor att deltagaren ska fylla 18 år under 

samma år som kursen påbörjas och för kortkurser 13 år. 

Registrering av deltagare i Svenska från dag ett  
Det är deltagarens status som asylsökande m.fl. vid kursstart som 

räknas. Vid registrering av deltagare på folkhögskola ska både 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
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dossiernummer och ett tillfälligt personnummer1 registreras i SchoolSoft. 

Personer med uppehållstillstånd men som bor kvar i anläggningsboende 

kan även ha fått ett riktigt personnummer. Samma sak kan gälla för en 

deltagare som får uppehållstillstånd innan kursen är avslutad. I de fallen 

ska personnumret ersätta det tillfälliga personnumret. Men 

Dossiernumret är ändå obligatoriskt. 

Dossiernumret används av SCB för att kontrollera deltagarna mot ett 

register över inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Om 

numret saknas eller inte överensstämmer, kan deltagaren inte 

identifieras som godkänd deltagare. Därmed stryks det av SCB i 

statistikunderlaget som lämnas till Folkbildningsrådet och som utgör 

grund för bidragsfördelning. För att säkert veta att deltagaren räknas 

med i underlaget, är det därför viktigt att vara noggrann med att det 

registrerade dossiernumret överensstämmer med det som finns på 

deltagarens LMA-kort och att kortet är aktuellt vid kursstart.  

Möjlighet till ersättning från Migrationsverket 
Migrationsverket ska underlätta deltagande i tidiga insatser för 

asylsökande, till exempel Svenska från dag ett, genom att erbjuda 

deltagarna möjligheten att söka ersättning för resor. För 

distansverksamhet finns motsvarande möjlighet att söka ersättning för 

mobildata.  

Mer information om rese- och mobildataersättning och om intyg för 

ansökan om ersättning finns att hämta på Folkbildningsrådets 

webbplats.  

Källor: 
Förordning 2015:521 om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser 

för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. 

Folkbildningsrådets Villkor för Svenska från dag ett på folkhögskola 2020 

Information från Sara Knutsson, nationell samordnare för Tidiga 

insatser för asylsökande m.fl., Migrationsverket. 

 

1 På det sättet kan vi hämta in uppgifter om deltagares ålder och kön. 
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