
Statlig ERSÄTTNING

till kommuner och landsting
För asylsökande, tillståndssökande, bevispersoner, 

personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl samt 

förvarstagna

(Observera att det här är informationsmaterial och en sammanfattning av 

de ersättningar Migrationsverket handlägger)



Vilka förordningar?

Förordningen (2017:193) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. 

(asylersättningsförordningen)

Förordningen (1996:1357) om statlig 

ersättning för hälso- och sjukvård till 

asylsökande (hälso- och 

sjukvårdsförordningen)

Lagar och förordningar

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Lagar-och-forordningar.html


Olika former av statliga ersättningar

Automatiska schablonersättningar som kommunen eller 

landstinget inte behöver ansöka om

Ersättningar med schablonbelopp, som kommunen eller 

landstinget måste ansöka om

Ersättningar som får betalas ut för faktiska kostnader 

som kommunen eller landstinget måste ansöka om



Ersättning för 

utbildning



Ersättning för utbildning

Personkretsen omfattar 

• Asylsökande 

• Massflyktingar (endast vid ev. EU-direktiv)

• Bevispersoner eller barn till bevispersoner

• Tillståndssökande som av särskilda skäl medgetts rätt att 

vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas



Ersättning för barn och elever i skola och förskola

2017 2018

Förskola 62 000 kr 63 600 kr

Förskoleklass 50 700 kr 52 000 kr

Grundskola 99 500 kr 102 100 kr

Gymnasieskola 113 100 kr 116 100 kr

Ersättningen betalas ut med tiondelar, efter ansökan 

från hemkommunen



Extra eller extraordinära utbildningskostnader

Schablonersättningen ska huvudsakligen täcka 

utbildningskostnaderna

I undantagsfall får Migrationsverket bevilja ersättning 

för extra kostnader för ett barn i förskola eller för en 

elev med behov av särskilt stöd och för andra 

extraordinära kostnader för sådan utbildning

Exempel: Extra lokalkostnader om ordinarie lokaler 

inte räcker till, eller skolskjuts för särskoleelev

Extraordinära utbildningskostnader

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-asylsokande/Ersattning/Extraordinara-utbildningskostnader.html


Ersättning för mottagande 

av ensamkommande barn



Årlig ersättning för ensamkommande barn

För beredskap och kapacitet för mottagande av 

ensamkommande barn

Fast ersättning 500 000 kr 

– betalas ut i januari

Rörlig ersättning 9 450 kr per barn och år 

– betalas ut senast i mars 

– för det antal barn kommunen beräknas ta emot under året

– beräknas utifrån kommunandel och uppskattat nationellt 

behov enligt Migrationsverkets februariprognos – 1 500 i år.

Om anvisningsmodellen som den rörliga ersättningen baseras på

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/Anvisningskommun.html


Dygnsschablon för ensamkommande barn

1 350 kronor per barn och dygn

Betalas ut månadsvis i efterskott 

Automatisk utbetalning, ingen ansökan behövs

Beviljas under förutsättning att boendet anordnas utanför 

Migrationsverkets anläggningsboende



Anmäl ändringar i ansvar för 

ensamkommande barn och unga

Till exempel vid familjeåterförening, ny kommun, blivit vuxen eller 

avvikit

Anmälan ska ske senast den 7:e i månaden

Ska görs i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande barn

Kan även göras via en blankett som finns på migrationsverket.se

E-tjänst och blankett för att ändra ansvar för ensamkommande

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/E-tjanster-for-kommuner.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Anmalan-av-forandringar-om-vilka-barn-kommunen-ansvarar-for.html


Om kommunen anser att för lite eller ingen ersättning har betalats ut kan de

• Anmäla enligt 5 § Migrationsverkets föreskrifter 2017:7

• Eller överklaga beslutet

Anmälan om utebliven schablonersättning

Anmälan/överklagan skickas till:

Migrationsverket

Statlig ersättning för asylsökande

Schablonersättningsteamet

601 70 Norrköping

nytt-ersattningssystem@migrationsverket.se

Migrationsverkets föreskrift 2017:7

mailto:nytt-ersattningssystem@migrationsverket.se
https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c6af/1498804259626/MIGRFS 07 2017.pdf


Faktiska kostnader för ensamkommande barn

Ersättning för den del som överstiger schablonen.

För vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL

– för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana 

förhållanden som avses i 2 eller 3 §§ LVU men vården ges 

med stöd av socialtjänstlagen.



Faktiska kostnader för ensamkommande unga

För unga som fyllt 18 men inte 21 år 

Vården ska ha påbörjats innan barnet fyllt 18 år

För vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL

– för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden 

som avses i 3 § LVU men vården ges med stöd av socialtjänstlagen



Ankomstboende för ensamkommande barn

Ersättning för vård och boende i väntan på beslut om 

anvisning till en kommun

Ersättning med schablonbelopp om 3 000 kronor per 

barn och dygn

Ersättning beviljas fram till det datum som anges i 

anvisningsbeslutet



Anvisningsschablon för ensamkommande 

barn

52 000 kronor per barn

Betalas ut automatiskt, utan ansökan

Till anvisningskommunen månaden efter beslut om 

anvisning

Ska täcka kostnader för god man, resor, tolk och andra 

relaterade kostnader



Ersättning för extraordinära 

kostnader



Betydande extraordinära kostnader

Avser endast anvisade ensamkommande barn

Restriktivitet ska prägla prövningen

Huvudsakligen för strukturella merkostnader



Ersättning för omställningskostnader 

• Med anledning av tidigare överenskommelser med 

Migrationsverket

• Endast för kostnader som uppstått 2017 och 2018

• Respektive år fördelas maximalt 40 miljoner kronor

• Beviljas efter ansökan och i mån av tillgång på medel

• Till de maximalt 20 ansökande kommuner som per den 30 

juni 2016  hade flest överenskomna platser i förhållande till 

antal invånare i kommunen

• Beslut om ersättning får inte överklagas

Omställningskostnader

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-asylsokande/Ersattning/Extraordinara-omstallningskostnader-for-ensamkommande-barn.html


Ersättning för vissa 

andra kostnader



Vårdinsatser för barn med vårdnadshavare 

i Sverige

Ersättning med faktiska kostnader för vård i annat hem 

än barnets eget

För vård enligt LVU eller enligt SoL

– begränsning: rätt till ersättning från 18 års ålder gäller 

vård enligt LVU eller när det finns ett vårdbehov på 

grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU 

men vården ges med stöd av socialtjänstlagen

Vårdinsatser för barn med vårdnadshavare i Sverige

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-asylsokande/Ersattning/Vard-av-barn-i-annat-hem-an-det-egna.html


Ekonomiskt bistånd för person med 

uppehållstillstånd av medicinska skäl

Ersättning för ekonomiskt bistånd enligt SoL

Tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl

Uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år



Ekonomiskt bistånd och viss vård för 

bevispersoner

Ansökan om eller uppehållstillstånd som bevisperson

Ersättning för ekonomiskt bistånd enligt SoL

Ersättning för kostnader för den vård som lämnats med stöd av 

LVU eller LVM



Ekonomiskt bistånd enligt LMA 

för tillståndssökande
Som beslutas av kommunen enligt LMA 

Ersättningen ska täcka dagersättning och särskilt bidrag

• för tillståndssökande enligt 3 § fjärde stycket LMA

samt

• för massflyktingar enligt 3 a § LMA (har hittills aldrig 

tillämpats)



Utbetalning av ersättning och 

övriga bestämmelser



Ansökan och utbetalning av ersättning

Ansökan inom sex månader (undantag omställningskostnader)

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott

Kompletteringar kan krävas

Kommunen har uppgiftsskyldighet



Återkrav

Ersättning som betalats ut till en kommun eller ett landsting får 

krävas åter:

• om den betalats ut till följd av att kommunen eller landstinget 

har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller 

• om kommunen eller landstinget inte har orsakat felet, men har  

insett eller skäligen borde ha insett felet



Överklagande

Ska ha kommit in skriftligen till Migrationsverket 

inom 3 veckor från beslutsdatumet 

Ange vilket beslut som överklagas och vilken 

ändring av beslutet som begärs

Överklagan ska vara ställd till Förvaltningsrätten



Ersättning till landsting 

för hälso- och sjukvård



Barn under 18 år har rätt till

• hälso- och sjukvård som alla barn i 

Sverige

Vuxna asylsökande har rätt till

• omedelbar vård och vård som inte 

kan anstå, 

• mödravård, förlossningsvård, 

preventivmedelsrådgivning, vård vid 

abort och åtgärder enligt 

smittskyddslagen, samt 

• omedelbar tandvård och tandvård 

som inte kan anstå 

Asylsökandes rätt till hälso-

och sjukvård



Asylsökandes rätt till hälso- och 

sjukvård

För asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning gäller samma rätt till hälso- och sjukvård 

som för alla i Sverige om 

• personen vistas på förläggning och inte har anvisats 

eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun

• personen inte vistas på förläggning under en månad 

från det att uppehållstillstånd har beviljats.



Schablonersättning för hälso- och sjukvård 

samt tandvård

Schablonbelopp per kvartal och person 

3 655 kronor för barn till och med 18 år

4 335 kronor för vuxna från 19 till och med 60 år

5 505 kronor för personer som är 61 år eller äldre



Hälsoundersökning

Ersättning för en hälsoundersökning 

Schablonbeloppet för 2018 är 2 125 kronor, inkl. tolk 

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket kvartalet 

efter genomförd hälsoundersökning

Ansökan i första hand via e-tjänst, möjligt att söka via 

blankett

E-tjänst för landsting

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Statlig-ersattning/E-tjanst-for-landsting.html


Kostnadskrävande vård

Rätt till ersättning om kostnaden för en vårdkontakt uppgår 

till mer än 100 000 kronor

För den kostnad som överstiger 100 000 kronor och 

Kostnaden beräknas enligt riksavtalets bestämmelser



Hälso- och sjukvård för personer i 

Migrationsverkets förvar

Ersättning för hälsoundersökning

Ersättning för hälso- och sjukvård

Ansökan skickas till Migrationsverkets förvar

Rätt till ersättning gäller inte för folkbokförda personer

Ersättning för förvarstagna personer

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/serviceplatsen/bildbanken.4.800a8ef13731e6ee93800012468.htmlhttps:/www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Statlig-ersattning/Sok-ersattning-for-forvarstagna-personer.html


Vård för särskilda grupper

Med uppehållstillstånd av medicinska skäl eller med 

öppen ansökan eller beslut om uppehållstillstånd som 

bevisperson 

Ersättning för hälso- och sjukvård

Efter ansökan inom sex månader från det kvartal 

ansökan avser.

Enligt 16 och 17 §§ asylersättningsförordningen



Ersättning för hälso- och sjukvård 

- övriga bestämmelser



Övriga bestämmelser

Uppgiftsskyldighet

Komplettering

Återkrav

Överklagande



E-tjänster för statlig ersättning

Migrationsverket har ett tydligt uppdrag att digitalisera 

och automatisera de statliga ersättningarna. 

Under 2018–2019 kommer kommuner kunna 

använda två nya e-tjänster, 

• Se och ändra ansvar för ensamkommande och 

• Sök statlig ersättning

Migrationsverket hoppas genom digitaliseringen 

kunna ge bättre kvalité, snabbare beslut och 

minskade kostnader för både stat och kommun. 



Se och ändra ansvar för ensamkommande

E-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande är sedan första 

kvartalet 2018 tillgänglig för alla kommuner som skrivit under 

användaravtal med Migrationsverket. 

Kommunen kan via e-tjänsten se och ändra uppgifter om de 

ensamkommande barn och unga som de ansvarar för. Kommunen kan 

också meddela ändringar gällande ansvaret. 

Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningar 

som trädde ikraft den 1 juli 2017.

E-tjänst för att se och ändra ansvar för ensamkommande

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/E-tjanster-for-kommuner.html


Sök statlig ersättning

På sikt ska landsting och kommuner kunna ansöka, 

komplettera och se fattade beslut om statliga ersättningar i 

e-tjänsten.

Målsättningen är att e-tjänsten ska göra det enklare att 

ansöka, minska administration och göra det lättare att göra 

rätt direkt för kommunerna.

För Migrationsverkets medarbetare tas även ett internt 

handläggningsstöd fram.



E-tjänstens första version kommer att testas 

under hösten

Utvecklingen av Sök statlig ersättning sker etappvis, och 

nya funktioner kommer att byggas och driftsättas efter hand. 

En första version av Sök statlig ersättning kommer att testas 

av ett antal pilotkommuner. Preliminär tidplan för 

pilottestandet är hösten 2018.

Tills den nya e-tjänst finns på plats, kan landsting fortsätta 

använda sin nuvarande e-tjänst för att ansöka om ersättning 

för hälsoundersökningar.



www.migrationsverket.se/kommuner

Kontaktuppgifter och information


