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I förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande
m.fl. regleras kommuners och landstings rätt till ersättning för vissa
kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.
Statlig ersättning för ensamkommande barn som söker asyl utgår till
staden enligt följande:
 Genom att staden har tecknat överenskommelse om att ta
emot barn på anvisning utgår en årlig ersättning om
500 000 kronor. Denna ersättning utgår till socialnämnden.
 Utredningsuppdraget ersätts med schablonbelopp som
betalas ut en gång per barn. Schablonbeloppet för utredning
av barn i familjehem är 39 000 kronor och för barn i hem för
vård och boende 31 000 kronor. Denna ersättning utgår till
ansvarig stadsdelsnämnd.
 Ersättning utgår för den faktiska resekostnaden från ett
ankomstboende till ett anvisningsboende för ett anvisat
ensamkommande asylsökande barn. Denna ersättning utgår
till ansvarig stadsdelsnämnd.
 Ersättning utgår för de faktiska kostnaderna för gode män.
Denna ersättning utgår till överförmyndaren som återsöker
medlen från Migrationsverket.
 Genom överenskommelsen om boendeplatser för
asylsökande barn utgår ersättning om 1 600 kronor per dygn
för varje plats. Därutöver kan kommunen ansöka om
ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn för varje
belagd plats. Denna ersättning utgår till socialnämnden som
återsöker medlen från Migrationsverket.
 Vård av barn i ett annat hem än barnets eget som ges med
stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ersätts
oavsett om barnet är ensamkommande eller inte.
Stadsdelsnämndernas faktiska kostnader för boende för
ensamkommande barn i avvaktan på anvisning ersätts inom
ramen för denna ordning.
 Schablonersättning utgår för skolverksamhet om 38 600
kronor per år för ett barn i förskola, 31 500 kronor per elev
och år i förskoleklass, 61 800 kronor per elev och år i
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grundskola och 70 100 kronor per elev och år i
gymnasieskola. Ersättning ges också för extra kostnader för
elever med särskilda behov och för andra extraordinära
kostnader för skolverksamhet. Ersättningarna för förskola
utgår till stadsdelsnämnderna via arbetsmarknadsnämndens
statsbidragsenhet. Utbildningsnämnden söker medel för
skolbarn samt kan återsöka kostnader för förskolebarn
placerade i friskolor samt för elever i grund- och
gymnasieskola.
De kommuner som har asylsökande barn under 18 år boende
inom staden får en särskild ersättning från staten för
stödinsatser av förebyggande karaktär. Det totala
ersättningsbeloppet för hela landet är 50 miljoner kronor. 5
miljoner av dessa delas lika mellan kommunerna.
Fördelningen av de resterande pengarna till kommunerna
beror på hur många asylsökande barn som per den 30 april
varje år är registrerade hos Migrationsverket och som bor i
respektive kommun. Denna ersättning utbetalas till
stadsdelsnämnderna via arbetsmarknadsnämndens
statsbidragsenhet.
Därutöver får Migrationsverket lämna ersättning till
kommuner som haft betydande extraordinära kostnader för
asylsökande. Sådana kostnader återsöks via
arbetsmarknadsnämndens statsbidragsenhet.

Statliga ersättningar för ensamkommande barn som fått permanent
uppehållstillstånd utgår till staden enligt följande:
 Vid uppehållstillstånd utgår ersättning till kommunerna
enligt den så kallade generalschablonen. Schablonbeloppet,
som idag uppgår till 82 900 kronor per barn, ska täcka
kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer.
Denna ersättning fördelas av arbetsmarknadsnämnden till
stadsdelsnämnderna utifrån folkbokföringsadress i samband
med första utbetalningen.
 Den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om
samt beviljats ersättning för vård och boende för
kommunplacerade ensamkommande barn med
uppehållstillstånd, har också rätt till en engångsersättning för
vissa kostnader. Beloppet är 30 000 kronor och ska täcka
kostnader för god man och särskilda kostnader inom
socialtjänsten. Denna ersättning utgår till
stadsdelsnämnderna via arbetsmarknadsnämndens
statsbidragsenhet.
 Till följd av att Stockholms stad har tecknat
överenskommelse om att ha boendeplatser för
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ensamkommande barn och ungdomar som fått
uppehållstillstånd, utgår statlig ersättning för detta.
Ersättningen för boendeplatser är 1 600 kronor per dygn för
varje plats, därutöver ersätts staden med 300 kronor per
dygn för varje plats som är belagd. Denna ersättning utgår
till socialnämnden som återsöker medlen från
Migrationsverket.
Därutöver återsöker staden ersättningar för omvårdnad av
kommunplacerade ensamkommande barn under 18 år med
uppehållstillstånd genom arbetsmarknadsnämndens
statsbidragsenhet. Kommunen kan även få ersättning för de
ungdomar som har fyllt 18 år men inte 21 år under förutsättning att
beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL) har fattats innan 18 års
ålder och att det finns beslut om fortsatt vård. Faktiska kostnader
kan återsökas för följande utgifter:
 Placering i familjehem
 Enklare grundutrustning vid en första placering i familjehem
 Kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet
för det fall barnet tidigare har varit familjehemsplacerat hos
dessa vårdnadshavare. Kommunen får då skälig ersättning
som motsvarar ordinarie ersättning vid en placering i ett
familjehem
 Placering på institution, jourhem eller hem för vård och
boende (HVB-hem). Här ersätts dygnskostnad exklusive
eventuell skolkostnad som täcks av annan statlig ersättning
 Synundersökning, glasögon eller linser
 Kontaktperson
 Ökade matkostnader på grund av exempelvis
laktosintolerans.
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