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Folkhögskolor och studieförbunden kan genomföra asylverksamhet för 
personer som flyr från Ukraina 
Asylverksamheten bygger på förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser 
för asylsökande och vissa nyanlända invandrare: 
”1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor 
för särskilda insatser för personer som 
   1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller 
   2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och som 
bor i Migrationsverkets anläggningsboende.” 
Sedan 2017 får medborgare från Ukraina vara i Sverige viseringsfritt.  
I och med att masskyddsdirektivet har aktiverats får dessa medborgare också vissa ytterligare 
rättigheter. Enligt Migrationsverkets nyhetstext den 4 mars ”Vid ankomst till Sverige ska personerna 
identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få 
ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet.” 
”Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, 
LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning 
från Migrationsverket.” 
Det är därmed möjligt för folkhögskolor och studieförbund liksom att genomföra asylverksamhet för 
medborgare från Ukraina som flyr från kriget.  
Även om personer från Ukraina kan befinna sig i Sverige viseringsfritt så får man nog räkna med att 
de allra flesta kommer att registrera sig eftersom det ger rätt till en del stöd från samhället – till 
exempel dagersättning. I praktiken bör det inte vara något problem med deltagarregistrering till 
exempel LMA. 
Vid genomförande av verksamheten förs närvaro på sedvanligt sätt. 
 

Folkhögskolorna kan genomföra ordinarie verksamhet för personer som 
flyr från Ukraina 
Utifrån Migrationsverkets beskrivning av massflyktsdirektivet inriktning bedömer Folkbildningsrådet 
att personer från Ukraina som beviljats uppehållstillstånd enligt direktivet kan rapporteras inom 
ordinarie verksamhetsformer inom folkhögskolan – dvs allmän, särskild och korta kurser.  
Vid redovisning av denna verksamhet används TF-personnummer. 

Folkbildningsrådet följer utvecklingen 
Kriget i Ukraina innebär en snabb händelseutveckling. Folkbildnings-rådet följer utvecklingen, har 
dialog med regeringen vid behov och är beredda att samverka med andra myndigheter. Det innebär 
att det kan komma nya besked när så krävs. 
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