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1. Sammanfattning 

Kommunen får ersättning från migrationsverket för vissa kostnader för nyanlända personer 
som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ person är en person som 
är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. 
En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om 
etableringsinsatser det vill säga två till tre år. 
 

2. Statlig ersättning till kommunen som betalas ut utan ansökan 

 
Årlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn 
Ersättning till alla kommuner med en fast del som är 500 000 kronor per kalenderår och en 
rörlig del som beräknas utifrån uppskattat antal nya asylsökande ensamkommande barn i 
förhållande till kommunandelar. Ersättningen ska bidra till att underlätta för kommunen att 
ta emot barnen och hålla en god kvalitet på mottagandet. Den fasta ersättningen betalas ut i 
januari varje år och den rörliga ersättningen senast i mars månad varje år. 
 
Schablon för anvisade ensamkommande barn 
En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande ensamkommande 
barn som en kommun har anvisats. Ersättningen ska täcka kostnader för utredning enligt 
socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagandet. 
Ersättningen betalas ut månaden efter att Migrationsverket har anvisat ett ensamkommande 
barn. 
 
Schablon för asylsökande ensamkommande barn och unga 
Ersättning till kommuner för de barn som anvisats eller den kommun som övertagit ansvaret 
för det ensamkommande barnet. Ersättningsbeloppet är 1 350 kronor per dygn och betalas 
ut för barn under 18 år. Ersättningen ska täcka kommunens kostnader för mottagande av 
ensamkommande barn och betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger 
kommunen rätt till ersättning. 
 
 Schablon för ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd 
Ersättningsbeloppet är 1 350 kronor per dygn och betalas ut för barn under 18 år till 
anvisningskommunen eller den kommun som övertagit ansvaret. Ersättningen ska täcka 
kommunens kostnader för mottagande av ensamkommande barn. För att rätt ersättning ska 
betalas ut är det viktigt att anmäla när det sker förändringar. Ersättningen betalas ut vid 
utgången av månaden efter varje kvartal. 
Ersättning till kommuner för de unga som kommunen har ansvar för, som tidigare varit 
ensamkommande barn. Ersättningsbeloppet är 750 kr per dygn och betalas ut för unga som 
under minst en månad i kvartalet har fått studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden 
(CSN). De ensamkommande unga ska, förutom att ha fått studiehjälp, tidigare varit 
ensamkommande barn men som fyllt 18 år men inte 21 år, och inte ha någon förälder som är 
folkbokförd i Sverige.  Då CSN lämnar studiehjälpmedel som längst till och med första 
kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år, så betalas dygnsschablonen ut för 
samma period och inte ända fram till tills att personen fyller 21 år.  Ersättningen betalas ut 
vid utgången av den tredje månaden efter varje kvartal. 
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Schablon á 30 000 kr för ensamkommande barn 
Ersättning för kommunens avslutande kostnader för god man och särskilda kostnader inom 
socialtjänsten efter att barnet har beviljats uppehållstillstånd. Ersättningen betalas ut efter 
att kommunen har beviljats ersättning med dygnsschablon på 1 350 kronor eller med 
faktiska kostnader för vård enligt lagen om våra av unga (LVU) eller motsvarande vårdbehov 
enligt socialtjänstlagen. 
 
Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända personer 
Den kommun som först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala kostnader för 
ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen beviljas av 
Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar beroende på personens ålder och om hen innan 
mottagandet i kommunen bodde i eget boende eller anläggningsboende hos 
Migrationsverket.  

En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl 
i Sverige eller en person som exempelvis fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till 
någon i Sverige, får: 

• 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 
• 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett anläggningsboende får: 

• 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 
• 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer 
(schablonersättning) 
Ersättning som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer. 
Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Första ersättningen sker 
månaden efter mottagningsdatum och kan delas mellan fler kommuner om personen flyttar 
under de första 24 månaderna efter mottagandet. Ersättningen beräknas utifrån ålder vid 
utgången av månaden innan utbetalning.  
 
Kostnader som skall täckas är bland annat: 
 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och 

barnomsorg med mera 

• utbildning i svenska för invandrare 

• anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om 

etableringsinsatser 

• samhällsorientering 

• tolk 

• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
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För nyanlända som tagits emot i en kommun från och med den 1 januari 2021 är 
schablonbeloppen. 

• 149 600 kronor för en person som inte fyllt 65 år,  

•   84 000 kronor för en person som fyllt 65 år. 

3. Statlig ersättning för asylsökande som kommunen kan ansöka om 

 
Vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) för asylsökande ensamkommande barn samt 
unga 
Ersättning för kommunernas faktiska kostnad vid vård enligt LVU eller motsvarande 
vårdbehov enligt Socialtjänstlagen, (SOL). För barn under 18 år endast till den del som 
överstiger schablon som betalats ut för samma period. För unga som fyllt 18 år men inte 21 
år med hela vårdkostnaden. 
 
Betydande extraordinära kostnader för asylsökande ensamkommande barn 
Ersättning för betydande extraordinära kostnader som kan tillkomma för barn som har 
anvisats till kommunen. 
 
Vård av asylsökande barn  
Kommunen kan få ersättning för kostnader för vård av ett barn i de fall kommunen har fattat 
beslut om vård för barnet med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Det är endast i de fall en kommun placerat ett barn i ett annat hem än det egna för vård som 
kommunen kan få ersättning. I vissa fall kan kommunen även få ersättning för kostnader för 
föräldrarna eller andra medplacerade anhöriga i samband med vården av barnet. 
Kommunen kan även få ersättning för ungdomar som har fyllt 18 år men inte 21 år, men då 
krävs att beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
eller socialtjänstlagen (SoL) har fattats innan 18 års ålder. Det ska också finnas beslut om 
fortsatt vård. 
 
Asylsökande barn i förskola eller skola 
Ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. En kommun som har 
asylsökande barn i åldern 3–5 år inskrivna vid en förskola, kan få ersättning för detta från 
och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Ersättningen består av ett visst fastställt 
schablonbelopp och avser ett kalenderår. 
Ansökan kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att 
kommunen för varje sådan period söker 10 procent av nedan angivet belopp. 
Ersättningen ska täcka kostnader för: 

• undervisning 

• skolskjuts 

• personalkostnader 

• lärverktyg 

• elevhälsa 

• måltider 

• administrationskostnader 

Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för 
detta. 
Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder 
och som har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan. Ersättningen avser ett 
kalenderår och består av ett viss fastställt schablonbelopp för respektive undervisningsform. 
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Ansökan kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår.  Det innebär att 
kommunen för varje sådan period söker 10 procent av nedan angivet belopp.   

Ersättning 2021 för asylsökande barn 

• 65 300 kronor per år för barn i förskola 
• 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass 
• 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och 

sameskola 
• 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
Extraordinära utbildningskostnader för asylsökande 
Ersättning för sammanhängande kostnader för extra, särskilt anordnade skollokaler och 
skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i 
förskola och skola.  
 
Ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder. 
Kommunen kan få ersättning för elever som utöver skollagen erbjuds nationellt program 
efter 18 års ålder, under förutsättning att eleven: 

• har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), det vill säga rätte 

till bistånd ska inte ha upphört  

• ha påbörjat ett introduktionsprogram innan 18 års ålder, dock senast under det första 

halvåret det år eleven fyller 20 år. 

 
Ersättningen kan ges för max 10 perioder om fyra veckor under ett kalender år.  
Schablonbeloppet för år 2021 är 199 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Ersättningen ska täcka kostnader som kommunen har för: 

• undervisning 

• skolskjuts 

• personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd) 

• elevhälsa 

• måltider 

• administrationskostnader 
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Statlig ersättning för personer med uppehållstillstånd som kommunen kan 

ansöka om 
 
Vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) för ensamkommande barn samt unga med 
uppehållstillstånd 
Ersättning för kommunernas faktiska kostnad vid vård enligt LVU eller motsvarande 
vårdbehov enligt SOL. För barn under 18 år endast till den del som överstiger schablon som 
betalats ut för samma period. För unga som fyllt 18 år men inte 21 år endast till den del som 
överstiger den schablon som kan ha betalats ut för samma period, för övrig tid ersättning 
med hela vårdkostnaden. 
 
Försörjningsstöd för ensamkommande unga tidigare ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd  
Ersättning för försörjningsstöd för ungdomar som fyllt 18 år men inte 21 år, som varit 
ensamkommande barn och där ersättning inte beviljats med schablon eller för vård enligt 
LVU eller motsvarande enligt SOL. 
  
Försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande 
Ersättningen betalas ut om kommunen inte har rätt till ersättning med dygnsschablon om 
750 kronor eller för ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd för kommunmottagna 
ensamkommande unga. Ersättningen betalas ut till en person som: 

• har fyllt 18 år men inte 21 år 

• saknar föräldrar här i landet 

• går i gymnasieskola och inte får vård i annat hem än det egna 

 
Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
Skälig ersättning för sådan särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet tidigare varit 
familjehemsplacerad hos. Gäller endast barn under 18 år som därmed inte bor i ”annat hem 
än barnets eget” och det därför inte beviljas annan ersättning för samma tid. 
 
Ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boendet för personer med uppehållstillstånd 
Kommunen kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen för personer som: 
1. Är under 65 år och inte har rätt till en etableringsplan på grund av sjukdom eller annan 
nedsättning av sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga som hindrar deltagande i 
etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid.  
2. Har rätt till etableringsersättning, men på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning 
av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, inte kan delta i etableringsinsatser på 
heltid. 
3. Etableringsplanen har upphört för och som inte har möjlighet att försörja sig på grund av 
en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun eller som 
har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, exempelvis 
posttraumatiskt stressyndrom. 
4. Fyllt 18 år men inte 21 år, går i gymnasieskolan samt har eget boende men inte har sina 
föräldrar i landet. 
Ersättning för kostnader för en person enligt de två första punkterna ovan, ska minskas med 
den ersättning kommun fått för initiala kostnader för personen under samma tid. 
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Kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade med uppehållstillstånd 
En kommun kan även få ersättning för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 
socialtjänstlagen, samt stöd och hjälp i boendet för vissa personer. Kommunen kan få 
ersättning för ekonomiskt bistånd som betalats ut först efter 20 månader passerat från första 
mottagandet i en kommun för personer som fyllt 60 år men inte har fyllt 65 år, när de fick sitt 
första uppehållstillstånd eller inte kan försörja sig på grund av sjukdom eller funktionshinder 
när de först togs emot i en kommun. Kommunen kan få ersättning för 75 procent av 
kommunens kostnader för stöd och hjälp i boendet inklusive sociala avgifter, minus den 
egenavgift som personen själv har betalat. 

Exempel: Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift = sökbart belopp för kommunen. 

Behovet av stöd och hjälp på grund av ålderdom ska ha funnits vid första mottagandet i en 

kommun. För övriga ska sjukdomen eller funktionshindret ha funnits vid mottagandet eller på 

annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. 

 
Ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård för nyanlända  
 
Kommunen kan få ersättning för kostnader de haft för personer där 

• kostnaderna är minst 60 000 kronor per person under en tolv månaders (exklusive 

tolkkostnad), sammanlagt eller för någon av insatserna stöd och service, assistansersättning, 

bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård och 

• personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid mottagandet i kommunen eller på annat 

sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Exempelvis 

fysiska eller psykiska skador på grund av krig. 

 

Tomhyra  

• Bostaden har varit anmäld till Migrationsverket.  
• Personen som flyttar in i bostaden ska omfattas av förordningen om statlig ersättning 

för insatser för vissa utlänningar  
• Bosättningen har skett efter ett beslut om anvisning av Migrationsverket eller 

Arbetsförmedlingen.  
• Kommunens ansökan ska avse en sammanhängande period från och med datumet då 

bostaden anmälts tillgänglig till dess att den eller de nyanlända personerna flyttar in i 
bostaden. 

Kommunen har rätt till ersättning för den sammanhängande perioden som bostaden stått 
tom till och med dagen före mottagandet. Med andra ord ska ansökan gälla tiden från det att 
bostaden blev anmäld som tillgänglig för anvisning, tills dess att en person eller familj tackat 
ja och flyttat in i bostaden. Det gäller även om andra personer under tiden som bostaden stått 
tom har fått erbjudanden om bostaden men tackat n 

Kommunen kan få ersättning för hela eller halva hyreskostnaden beroende på när i månaden 
personen flyttar in: 

• dag 2-15 ersätts halva månadshyran 
• dag 16-31 ersätts hela månadshyran. 
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4 Fördelning och bokföring av ersättning 

De ersättningar som kommunens verksamheter ansöker bokförs direkt på berörd 
verksamhet för att möta de kostnader som ansökan avser. 
All ersättning som kommunen erhåller utan att ansöka bokförs centralt och fördelas ut enligt 
beslutad fördelningsmodell. 
 
Årlig fast och rörlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn. 
Den fasta och rörliga ersättningen fördelas och bokförs till socialförvaltningen. 
 
Schablonersättning 
 
Central buffert 
Av schablonersättningen behålls 300 000 kronor 12 procent för att finansiera administrativa 
kostnader för tolktjänster riktade insatser avseende integrationsarbete, tolkkostnader i 
kommunen samt del av en administrativ tjänst för överförmyndarverksamheten.  
Kvarvarande medel av den centrala bufferten används i samband med kommunens 
delårsrapport och årsredovisning om behov finns, annars så överförs de till nästkommande 
år. 
 
Utbildningsplikten svenska för invandrare 
Av schablonersättningen behålls 8 procent för att finansiera utbildningsplikten inom svenska 
för invandrare (SFI). 
 
Restermedel till verksamheterna 
Resterande belopp fördelas till verksamheterna enligt fördelningsmodell 1 och 2.  
 
Kvarvarande till verksamheten  
Kvarvarande medel av prognostiserade schablonersättningens första (mottagningsschablon) 
och andra (etableringsschablon) delutbetalning fördelas enligt fördelningsmodell 1 och 
innebär att hälften av schablonersättningen används till verksamheten innevarande 
verksamhetsår och andra hälften flyttas fram till tredje etableringsåret. Anledningen är att 
kommunen erhåller en etablering för två år men att det enligt skollagen anger att en elev är 
nyanländ minst fyra år. Det innebär att alla medel som kommunen erhåller inte kan 
förbrukas utan måste användas under en längre period. När det gäller procentuella 
fördelningen mellan de tre olika verksamhetsområdena bygger de på en uppskattning utifrån 
att en större del handlar om pedagogisk verksamhet i form av lärande av det svenska språket 
och att övrigt handlar om vård och omsorg samt arbetsmarknad utifrån ett mottagande som 
nyanländ. 
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Fördelningsmodell 1 
Ålder  Barn- och 

utbildning 
Buffert 
barn- och 
utbildning 

Vuxen 
utbildning 

Buffert 
vuxen-
utbildning 

Arbets-
marknadsenhet 

Individ 
och 
familj 

Buffert 
individ 
och 
familj 

0-19 40 % 40 %    15 % 5 % 
20-64   30 % 30 % 10 % 20 % 10 % 
65-      95 % 5 % 

 
 
Buffert för barn- och utbildning, individ och familj och vuxenutbildningen 
Kvarvarande medel av prognostiserade tredje tom sista delutbetalning fördelas enligt 
fördelningsmodell 2 och innebär att hälften av schablonersättningen används till 
verksamheten innevarande verksamhetsår och andra hälften flyttas fram till tredje 
etableringsåret. Anledningen är att kommunen erhåller etablering för två år men att det 
enligt skollagen anger att en elev är nyanländ i minst fyra år. 
Fördelningen sker utifrån vilken ålder som är aktuell 
 

Ålder  Barn- och 
utbildning 

Buffert 
barn- och 
utbildning 

Vuxen 
utbildning 

Buffert 
vuxen-
utbildning 

Arbets-
marknadsenhet 

Individ 
och 
familj 

Buffert 
individ 
och 
familj 

0-19 50 % 50 %      
20-64   30 % 10 % 10 % 40 % 10 % 
65-      100 %  

 
Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (glappet) 
Ersättningen för initiala kostnader ska tillfalla försörjningsstödet till 100 procent. 
 
 
Schablon för anvisade asylsökande ensamkommande barn 
Ersättning till kommuner för de barn som anvisas från den 1 juli 2017. Ersättningsbeloppet 
är 52 000 kronor per anvisat barn och är ett engångsbelopp. Ersättningen skall täcka 
kostnader för transport till anvisad kommun, god man samt kostnader inom socialtjänsten. 
Förslag på fördelning är att 30 000 kronor fördelas till socialtjänsten som skall täcka 
utredningskostnader, 22 000 kronor fördelas till överförmyndarverksamheten för att täcka 
kostnader för god man.  
 
Schablon á 30 000 kronor för ensamkommande barn. 
Ersättning för kommunens avslutande kostnader för god man och särskilda kostnader inom 
socialtjänsten efter att barnet har beviljats uppehållstillstånd. Ersättningen på 30 000 kronor 
är ett engångsbelopp. 
Förslag på fördelning är att schablonen på 30 000 kronor fördelas till 
 
 
 
 


