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                                                                                          2013-09-24 

Grundskolor i Nacka 

(förskoleklass, grundskola, 

särskola och fritidshem) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrering av elever utan personnummer 
 
 

Vi vill be er att distribuera följande informationsblad till dem det gäller (se bilaga) och be 

dem skicka uppgifterna till oss per vanlig post eller e-post. Vi vill också att ni via e-post 

meddelar att ni har TF-elever som kommer att börja hos er. Elever och vårdnadshavare kan 

få stöd i att lämna adressuppgifter och i skolvalet av biblioteken i Nacka. 
 

 
Utbildningsenheten registrerar dessa TF-elever i Nacka 24 och skolorna behöver inte samla 

in underlag för registreringen, men vi behöver er hjälp för att förmedla informationen till 

TF-elevernas vårdnadshavare om att vårdnadshavarna ska lämna uppgifter om identitet 

och adress till utbildningsenheten. Självklart kan det ibland vara problematiskt för dessa 

personer att lämna sådana uppgifter till en myndighet, men det får lösas från fall till fall. 

För att systemen ska fungera måste vi säkerställa att det finns en viss kvalitet på 

uppgifterna. 
 

Bakgrund 

Normalt sett registreras eleverna i Nacka 24 utifrån personnummer. Vissa elever saknar 

personnummer eftersom de inte är folkbokförda i Nacka. De har emellertid rätt till 

skolgång ändå och de skolor som tar emot dem har rätt till skolpeng/check. För att dessa 

elever som har rätt till skolgång, ska kunna registreras utan personnummer behöver 

utbildningsenheten underlag för registrering. Det är viktigt att detta underlag blir så bra 

som möjligt. 
 

Vilka kan vara TF-elever? 

De grupper som har ett s.k. TF-nummer är 

 
Asylsökande 

Här behöver vi framförallt en kopia på LMA-kortet som är ett slags kvitto på en 

asylansökan har lämnats till Migrationsverket. På LMA-kortet finns ett dossiernummer som 

är viktigt för den ansökan om statsbidrag till Migrationsverket som KU-enheten gör. 
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Tillståndslösa 

Enligt 29 kap. 2 §5. skollagen, definieras de som personer som vistas i kommunen utan stöd 

av författning eller beslut. De kallas papperslösa i vardagligt tal. Det kan röra sig om personer 

som fått avslag på en asylansökan eller personer som vistas här, dvs. aldrig ansökt om 

uppehållstillstånd. Skolverket distribuerar från och med höstterminen 2013 ett statsbidrag för 

denna grupp. 

 
Sökande om uppehållstillstånd 

Det rör sig om personer som ansökt om uppehållstillstånd för att få arbetstillstånd men 

som ännu inte fått något beslut. 

 
Diplomater 

Barn till personer med diplomatstatus i Sverige. Skolverket distribuerar ett statsbidrag för 

dessa barn. 

 
EU-medborgare 

Barn till medborgare i EU-länder som är här och arbetar. De kan ha TF-nummer innan de 

folkbokförs. För dessa finns inget statsbidrag men det är viktigt att kunna skilja dem från de 

övriga kategorierna. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 

 

 
 
 
 
Per Gunnar Rosengren 

Utbildningsexpert 
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Till vårdnadshavare som saknar personnummer 
 
 
Du och ditt eller dina barn har inte blivit folkbokförd i Nacka kommun. Vi behöver kunna 

registrera er och barnen i våra datasystem för att skolan ska och kunna kontakta er 

angående barnens skolgång samt ge dem tillgång till datasystem med studieinformation, t.ex. 

läxor, betyg, omdömen med mera. 
 

 
KU-enheten behöver därför kopior på följande handlingar från er 

 

 
1.   Legitimation eller motsvarande 

Legitimation kan vara passkopia, LMA-kort, eller kvitto på ansökan om 

uppehållstillstånd om ni inte ansökt om asyl 
 

 
2.   Adressuppgifter 

Kopia på köpekontrakt, hyreskontrakt, intyg från förläggning eller intyg från den 

person som ni bor hos om att ni är inneboende. 
 
 
 
Skicka kopiorna till 

 

 
Nacka kommun, 

KU-enheten 

131 81 Nacka 
 

 
Eller kontakta antingen 

 

 
Katarina Kåhre på telefon 08-718 9501 eller e-post katarina.kahre@nacka.se 

Åsa Sjödin på telefon 08-718 9544 eller e-post asa.sjodin@nacka.se 

 
Biblioteken i Nacka kan hjälpa er med kopiering och skolval! 

mailto:katarina.kahre@nacka.se
mailto:asa.sjodin@nacka.se

