
Statlig ERSÄTTNING

till kommuner och landsting

Personer med uppehållstillstånd

- efter mottagande i kommunen



Vem är nyanländ? 

Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända 

personer med uppehållstillstånd betalas ut först när en 

person tagits emot i en kommun. 

OBS! Datum för tillstånd är inte detsamma som mottagningsdatum.

När börjar förordningen gälla för den nyanlände? 

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun

och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på

grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga

till dessa personer anses vara nyanlända.



Personkretsen
• Vidarebosatta (kvotflyktingar)

• Flyktingar / skyddsbehövande / synnerligen 

eller särskilt ömmande omständigheter

• Tillfälligt skydd

• Tribunalvittnen

• Tillstånd efter verkställighetshinder

• Anhöriga till ovanstående

• Tillstånd för gymnasiestudier

• Tidsbegränsade tillstånd med 

förlängningsansökan i ”rätt tid”



Vilken förordning?

Mottagen före 1 december 2010

SFS 1990:927

Mottagen från och med 1 december 2010

SFS 2010:1122

Lagar och förordningar

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


Anslag 2018

19 185 374 000 kronor



ERSÄTTNING som betalas ut 
utan ansökan



Grundersättning

Beloppet 2018 är 227 500 kronor
Vilket motsvarar fem prisbasbelopp

Utbetalningar

Sker i början av året, senast i april



Ersättning för mottagande och 

etablering

Schablonbelopp för 2018

0-64 år 133 200 kronor

Från 65 år 80 300 kronor

Betalas ut under två år

Följer folkbokföring

Tidsschema

https://sslproxyprd1.migrationsverket.se:60100/DiariumWEB/jsp/sok/sokResultat.jsp
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63109e7/1381926393776/Ers%C3%A4ttning+f%C3%B6r+etableringsinsatser+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+personer.pdf


Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

Engångsbelopp som betalas ut samtidigt som första 

schablonersättningen

Vuxna ABO/kvot  7 500 kronor

Vuxna EBO/Anknytning  4 000 kronor

Barn under 20 år  3 000 kronor

Inget initialt bistånd för personer som fyllt 65 år



ERSÄTTNING som kommuner 

och landsting ansöker om



Ensamkommande barn 

– former för ersättning

Dygnsschablon 1 350 kr

Faktiska kostnader

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Barnschablon om 30 000 kr



Dygnsschablon för ensamkommande 

barn

1 350 kr per barn och dygn

Betalas ut kvartalsvis i efterskott, månaden efter varje kvartal 

Till anvisad kommun eller kommun som tagit över ansvaret 

för barnet

Bygger på Migrationsverkets och kommunens gemensamma 

information



Faktiska kostnader för ensamkommande barn

Ersättning för vård enligt LVU eller motsvarande 

vårdbehov enligt SoL.

Faktisk kostnad som överstiger belopp för 

dygnsschablonen för ensamkommande barn.

Ansökan ska göras kvartalsvis i efterskott, inom sex 

månader.



Särskilt förordnad 

vårdnadshavare

För ensamkommande barn under 18 år

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare 

tidigare varit familjehem för barnet

Ansökan kvartalsvis i efterskott, inom sex 

månader



Ersättning för god man och särskilda 

kostnader för ensamkommande barn

30 000 kronor per barn

Ska täcka kostnader som god man och särskilda kostnader 

inom socialtjänsten

Till den kommun som först beviljas ersättning för barnet

Endast för barn under 18 år



Unga 18-21 år

– former för ersättning

Dygnsschablon 750 kr

Faktiska kostnader

Försörjningsstöd  - ensamkommande unga

Försörjningsstöd - gymnasiestuderande unga



Dygnsschablon för unga

750 kronor per ung och dygn

Betalas ut kvartalsvis i efterskott, tre månader efter varje kvartal 

till ansvarig kommun alternativt folkbokföringskommun

Den unga ska ha varit ensamkommande barn

Krav på studiehjälp från CSN

Inte ha någon förälder folkbokförd i landet



Faktiska kostnader för unga

Ersättning för vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov 

enligt SoL

Faktisk kostnad som överstiger belopp för dygnsschablonen

Ansökan ska göras kvartalsvis i efterskott, inom sex 

månader



Försörjningsstöd för unga

Ska ha fyllt 18 men inte 21 år

Den unga ska ha varit ensamkommande barn

Inte ha någon förälder folkbokförd i landet

Utan, eller efter, en period med studiehjälp



Försörjningsstöd för 

gymnasiestuderande 

unga

Ska ha fyllt 18 men inte 21 år

Inte ha någon föräldrar i landet

Ska gå i gymnasieskola

Inte är föremål för vård



Jämförelse barn och unga

Vård enligt LVU eller 

vårdbehov enl. 2 eller 3 §

LVU men ges med SoL

Vård enligt LVU eller 

vårdbehov enl. 3 § LVU 

men ges med SoL

Förälder bosatt på 

samma adress
Förälder folkbokförd i landet

30 000 kr 30 000 kr

Månaden efter kvartal Tre månader efter kvartal

1 350 kr/dygn 750 kr/dygn



Anmäl ändringar i ansvar för 

ensamkommande barn och unga

Till exempel vid familjeåterförening, ny kommun, SFV

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


Utbetalningsschema dygnsschablon

för ensamkommande barn och unga

Utbetalningsmånad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Asylsökande barn

EKBA

För 

december 

året innan

För 

januari

För

februari

För

mars

För 

april

För

maj

För

juni

För

juli

För

augusti

För

september

För

oktober

För

november

Barn med uppehållstillstånd

EKBP
För Q4 året 

innan - -

För

Q1 - -

För

Q2 - -

För

Q3 - -

Unga med uppehållstillstånd

EKUP
- -

För

Q4 året 

innan
- -

För

Q1 - -

För

Q2 - -

För

Q3



Ekonomiskt bistånd
1. Har inte rätt till etableringsplan på grund av sjukdom eller 

funktionshinder

2. Har rätt till etableringsplan, men inte kan delta i 

etableringsinsatser på heltid pga. sjukdom eller funktionshinder

3. Kan inte försörja sig då etableringsplan upphört, pga. sjukdom 

eller funktionshinder som fanns vid mottagandet

Förordning 2010:1122– AF-beslut och medicinskt underlag

Förordning 1990:927– medicinskt underlag



Stöd och hjälp i boendet

Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift 

= sökbart belopp för kommunen

Ålderdom, sjukdom eller funktionshinder

Särskild boende för service och omvårdnad eller stöd 

och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst eller 

anhörigvård.



Stödinsatser

LSS/Assistansersättning

Bostadsanpassning

Sjukdom/

funktionshinder

60 000

12 månader



Hälso- och sjukvård

(varaktig vård)
Sjukdom/

funktionshinder

Varaktighet

3 år

60 000 kr 

12 månader

Hälso- och sjukvård som 

ordinerats av läkare



Hälsoundersökning

Fast belopp: 2 125 kronor för 2018

Kostnader för hälsoundersökning med 

hälsosamtal.

Inklusive eventuella tolkkostnader i samband 

med undersökningen

Ska ansöka genom e-tjänst för landsting



Tomhyra 

Hyra för bostad som anmälts ledig i 

väntan på en anvisad person 

Migrationsverkets anvisningar

Enbart hyreskostnad

Även hyreskostnader för 

vidarebosatta (kvot) 



Vissa särskilda och extraordinära 

kostnader

• Resekostnad

• Tolkkostnad

• Kläder och mat

• Basutrustning i hemmet

• Försörjningsstöd (i vissa särskilda fall)

• Personal

• Extra resurs – förhandsbesked

• Utredningskostnad (ensamkommande barn)

Initiala kostnader för kvotflyktingar – prio 1



Vissa särskilda och extraordinära 

kostnader

Insatser för individ eller familj – prio 2-4

• Kostnader: 170101-180630

• Sista ansökningsdag: 30 september 2018

• Enligt fastslagen prioriteringsordning (begränsade medel)



När ska en ansökan 

ha kommit in?

Inom ett år eller 6 månader från utgången av den period 

som ansökan avser

Tidsperioder

Kvartalsvis (kostnader för barn och unga*)

Kalenderårsvis (ekonomiskt bistånd 19 och 20 §§ /stöd och 

hjälp i boendet)

Fast 12-månadersperiod (hälso- och sjukvård)



Uppgiftsskyldighet

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna 

de uppgifter som krävs för att Migrationsverket 

ska kunna bedöma rätten till ersättning

SFS 2010:1122 38 §

SFS 1990:927 39 §



Överklaga

Förvaltningsrätten i Linköping

Inom tre veckor från meddelat 

beslut



Kontaktuppgifter och information

Statlig ersättning i 

Norrköping

Telefon: 

010-485 55 84

Vardagar kl. 09.00-12.00

Mejl:

statsbidragsfunktionen@

migrationsverket.se

Besök oss!

www.migrationsverket.se/kommuner


