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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-06-03 

Justerandes sign. 

Au§ 112 Dnr KS 157 /2015 

Modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att 
uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utarbeta en modell för fördelning av 
ersättningar från Migrationsverket. 

Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson har inkommit med förslag till 
modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter från 
Migrationsverket. I skrivelse daterad den 27 maj 2015 anges att i förslaget beskrivs 
de avtal kommunen har med Migrationsverket samt vilka ersättningar/schabloner 
kommunen har rätt till, både vad gäller asylsökande ensamkommande barn samt 
nyanlända med uppehållstillstånd. Vidare inbegrips ett förslag till modell för 
fördelning av schabloner till kommunens verksamheter. 

Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föreslår allmänna utskottet 

besluta att överlämna föreliggande skrivelse och förslag till budgetberedningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. Därtill beslutas uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson genomföra en översyn av 
befintliga avtal mellan kommunen och Migrationsverket samt att denna översyn 
överlämans tillsammans med föreliggande skrivelse och förslag till budget
beredningen. Vidare beslutas uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och utredare 
Nan Carlsson utreda kommunens gymnasiekostnader till framför allt Lindesbergs 
kommun för asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehålls
tillstånd. Slutligen beslutas att delge kommunstyrelsen föreliggande förslag till 
modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Utredare Nan Carlsson 

Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 

Förslag till; 

Till 
Allmänna Utskottet 
714 80 Kopparberg 

Modell för fö rdelning av schabloner till kommunens verksamheter 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2014-12-11 , 86 § p.6, åt kommunchefen att utarbeta en 
modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket. 

Syfte 
Syftet med uppdraget är att göra en bred översyn av vilka kostnader flyktingmottagandet, 
förskolan, skolan, Individ och familjeomsorgen (IFO), svenska för invandrare (SFI) och 
HVB Bergsgården för med sig, samt vilka ersättningar som kommer från 
Migrationsverket. 

Detta för att få en överblick om ersättningarna täcker de kostnader som kommunen har, 
och hur ersättningarna skall fördelas. 

Undertecknade har i föreliggande skrivelse beskrivit de avtal kommunen har med 
Migrationsverket, samt vilka ersättningar/schabloner kommunen har rätt ti ll, både vad 
gälle r asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehållstillstånd, och 
även ett förslag till en modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter. 
I den föreslagna modellen ingår inte ersättningar till integrationsverksamheten, vilket 
ingår i ett separat uppdrag. 
I modellen ingår inte heller ersättning till gymnasieskolan, då det fö r närvarande pågår en 
diskussion med Lindesbergs kommun om vilken ersättning som skall komma att gälla för 
asylsökande/PUT ungdomar. Det kan till exempel nämnas att kommunen i dagsläget 
kompenserar Lindesbergs kommun för de kostnader som inte den kommunen får täckning 
för ifrån Migrationsverket. Ett förslag till fördelningsmodell gällande gymnasieskolan 
kommer att presenteras då en överenskommelse mellan kommunerna gjorts. 

Förslag till beslut att; 

• Allmänna Utskottet överlämnar föreliggande skrivelse till budgetberedningen 

Ljusnarsberg 2015-05-27 

Nan Carlsson 
Utredare 

Ljusnarsbergs kommun 
G ruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 
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Kommunens avtal, ansvar och kostnader 
Migrationsverkets ersättningar 

samt 
modell för fördelning av schabloner 

Asylsökande som tålt 
uppehållstil Istånd 

Ensamkommande 
bam som söker 
asyl 

Ensamkommande 
barn S()ffi fått 
uppehållstillstånd 

D Vllntat på beslut 

0 Har UppEhållstillstånd 
! Sve rige 

Kvotflyktingar 

EU-medborgare som 
till exempel arbetar 
eller studerar i 
Sverige 

Person som 
flyttat till någon 
anhörig 

PerS()n med 
uppehållstlHstånd 
torstudier 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog 2014-12-11, 86 § p.6, åt kommunchefen att utarbeta en 
modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket. 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att göra en bred översyn av vilka kostnader flyktingmottagandet, 
förskolan, skolan, Individ och familjeomsorgen (IFO), svenska för invandrare (SFI) och 
HVB Bergsgården för med sig, samt vilka ersättningar som kommer från 
Migrationsverket. 

Detta för att få en överblick om ersättningarna täcker de kostnader som kommunen har, 
och hur ersättningarna skall fördelas. 

Disposition 

1 Avtal - överenskommelser med Migrationsverket 

2 Ansvar 

3 Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd (PUT) 

4 Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar 

5 Ersättningar asylsökande 

6 Ersättningar vid PUT 

7 Modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter 
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1 Avtal- överenskommelser med Migrationsverket 
Ljusnarsbergs kommun har tre olika överenskommelser med Migrationsverket; 
• Överenskommelse om mottagande av, samt anordnande av boende för barn utan legal 

vårdnadshavare, så kallade ensamkommande asylsökande barn, fyra platser. 
• Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare med 

uppehållstillstånd (PUT). I nu gällande avtal 15 platser. Kommer under 2015 att 
utökas till totalt 26 platser, och från och med 2016-01-01 till 28 stycken. 

• Överenskommelse om mottagande och bosättning av 25 nyanlända invandrare. De 
skall tas emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via 
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg. 

2 Ansvar (Ensamkommande asylsökande barn) 
Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. 
Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting ansvarar för olika delar. 

Migratio11sverket a11svarm·för; 
• Att ta emot och pröva ansökan om asyl 
• Att vid behov göra åldersbedömningar 
• Att efterforska barnets fami ljemedlemmar under asyltiden 
• Att handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen 
• Att arbeta för att ge de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända 
• Att göra prognoser och beräkna behovet av boendeplatser i kommunerna 
• Att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av både asylsökande 

ensamkommande barn och barn som fått uppehållstillstånd 
• Att anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg 
• Att administrera ersättningar till kommunerna 

Kommunen a11svamr för; 
• Att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. 

Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har 
förutsättningar att ta emot barnet. 

• Att utse god man. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till 
överförmyndaren. 

• Att barnet får skolundervisning 
• Att ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet 

får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets 
familjemedlemmar finns 

3 Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd, (PUT) 
Migratio11sverket 
Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden och tar fram en 
nationell prognos för nyanlända. Myndigheten ansvarar också för bosättning av vissa 
nyanlända samt beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting. 
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Arbetsförmedli11ge11 
Arbetsförmedlingen (AF) ansvarar för bosättning av personer som har rätt till 
etableringsplan. I det ingår att samordna etableringsinsatserna och att fungera både 
stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Myndigheten ansvarar för att en 
etableringsplan upprättas, att etableringssamtalen genomförs samt beslutar om 
etab 1 eringsersättning. 

Försiikri11gsk<1ssa11 
Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning AF beslutat om. Myndigheten fattar 
också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning. 

Kommunerna 
Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsö1jning enligt "Lag (2000: 1383) 
om kommunernas bostadsförsö1jningsansvar" och ska vid behov ge praktisk hjälp i 
samband med bosättning. De ansvarar även för undervisning i sfi, samhällsorientering och 
annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn 
och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till 
en etableringsplan. 

4 Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar 
Vad är en asylsökande eller en bevisperson? Nedan finns förklaringar på de vanligaste 
begreppen. 

Ankomstkommun 
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige, erbjuda barnet ett tillfälligt boende i 
den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Kommunen 
blir då ankomstkommun och ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i 
avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa henne eller honom vidare till en 
anvisningskommun. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli 
ankomstkommun. 

A11/iiggni11gsboende 
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under tiden den asylsökande väntar 
på beslut på sin ansökan om asyl, normalt en lägenhet. 

Anvisningskommun 
En kommun som tar emot ensamkommande barn efter anvisning från Migrationsverket. 
Migrationsverket anvisar asylsökande ensamkommande barn till dessa kommuner. I 
kommunen kan det finnas både asylsökande barn och barn som fått uppehållstillstånd. 

Asylsökande 
En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har 
inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. 
Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets 
mottagningssystem. Personen får ett LMA - kort av Migrationsverket som bevis på att 
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han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för 
"Lagen om mottagande av asylsökande". LMA-kortet är försett med personuppgifter och 
foto av den sökande. På kortet framgår också personens dossienummer (ärendenummer) 
hos Migrationsverket. 

Belagd plats enligt överenskommelse 
En upptagen boendeplats som ingår i en överenskommelse om platser för mottagande av 
ensamkommande barn. 

Bevisperso11 
En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning 
eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från 
Migrationsverket om att han eller hon har fått ett uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet 
ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen. 

Boendeplats 
Boendeplatser enligt överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Kan 
vara hem för vård eller boende (HVB), institution eller familjehem. 

Eget boende 
Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de väntar 
på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand (eget 
boende). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller värmer. 

E11samkomma11de barn 
Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina 
föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i förälders ställe. Det gäller även 
barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare. 

Flyktingkvot 
Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska föra över 
till Sverige för bosättning här (se kvotflykting). 

Förvar 
Frihetsberövade av en utländsk medborgare, oftast i samband med att personen fått beslut 
om av- eller utvisning och i de fall där verket har anledning att tro att personen kommer 

att hålla sig undan. En asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar. 

K votjlykting 
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den kvot som 
regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. 

Massjlykting 
En person som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av massflyktsituation. I beslutet 
ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §§ 
utlänningslagen. I dagsläget finns inga sådana tillstånd utfärdade. 
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Nya11/ii11d person 
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till 
exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen, eller 
särskilt ömmande, omständigheter. 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 år1

• 

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har 
anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om 
uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser. 

Tillstå11dssöka11de 
En person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl 
och har rätt att vara här under tiden Migrationsverket prövar ansökan. Det innebär att en 
tillståndssökande kan vara en person som exempelvis söker tillstånd på grund av arbete, 
studier eller som anhörig till någon bosatt i Sverige. 

Tribunalvittne 
Tribunalvittne är en person som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför 
internationell domstol eller tribunal. 

UppeluU/stillståml av medicinska skiil 
En person som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl för vård i 
Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 9 § 
utlänningslagen. 

1 Arbetsförmedlingen upprättar inte någon etableringsplan så länge som personen bor kvar i Migrationsverkets 
anläggningsboende. Detta sker först när personen tagits emot för bosättning i en kommun. En etableringsplan 
skall dock upprättas senast ett år efter det att personen folkbokfördes* i en kommun. 
*Personer som har fått permanent uppehållsti llstånd kan omgående folkbokföra sig hos Skatteverket. 
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5 Ersättningar asylsökande 
Ersättni11g för asylsökande som betalas ut till kommuner utan ansökan. 
Migrationsverket betalar ut en årlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår till de 
kommuner som har en överenskommelse om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn. 
Ersättningen ska bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en 
god kvalitet på mottagandet. 

Ersiittning för stödinsatser till asylsökande barn 
De kommuner som har asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen får en 
särskild ersättning från staten för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt 
socialtjänstlagen. Det totala ersättningsbeloppet är 50 mkr. Fem miljoner av dessa delas 
lika mellan kommunerna. Fördelning av de resterande pengarna beror på hur många 
asylsökande barn som per den 30 april varje år är registrerade hos Migrationsverket och 
som bor i respektive kommun. Utbetalning sker i maj månad. ("Majutbetalningen") 
Ljusnarsberg får 246 096 kronor år 2015. 

Ersättning som betalas ut efter ansökan: 
Ersiittning för extraordinära kostnader för asylsökande 
Villkor för ersiit111i11g 
En kommun har möjlighet att ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader 
för personer som är asylsökande, massflyktingar eller tillståndssökande. 
Möjligheten att få denna ersättning är mycket begränsad. Enligt proposition 1989/90: 150 
om samordant flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommuner, ska 
prövningen av rätten till extraordinära kostnader vara restriktiv och avse strukturella 
merkostnader för mottagande av asylsökande. 
Till exempel kan en kommun få ersättning beviljad om den tar emot ett stort antal 
flyktingar under kort tid. En kommun bör även kunna få ersättning om den haft betydande 
merkostnader till följd av att man tagit emot flyktingfamiljer med många minderåriga barn 
eller särskilt resurskrävande flyktinggrupper. 
Vid prövning av rätten till ersättning tar Migrationsverket hänsyn till samtliga kostnader 
kommunen haft vid mottagandet. Men de kostnader kommunen fått eller kan få ersättning 
för enligt någon annan bestämmelse räknas inte in. 

Boendeplatser 
Har kommunen en överenskommelse om att ha boendeplatser för asylsökande barn, 
betalas en ersättning ut på 1 600 kronor per dyg11 för varje plats. Detta ska täcka 
kostnader för boendeplatserna, såsom personal, kost, logi och omvårdnad. 
Boendeplatserna kan finnas i hem för vård eller boende (HVB), familjehem eller på 
institution. 
Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kro11or per dygn för 
varje belagd plats. 
Villkor för ersiit111i11gen: 
Kommunen kan få ersättning för personer som fy llt 18 men inte 21 år, men då krävs att ett 
beslut om vård, enligt lagen med särskilda bestämmelser för unga (L VU) eller 
socialtjänstlagen (SoL), har fattats innan 18 års ålder. Det ska också finnas ett beslut om 
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fortsatt vård och ungdomen ska ha lämnat sitt medgivande till vården efter 
myndighetsdagen. 

Ersiittning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asylsökmule barn 
Villkor: 
Kommunen har rätt till ersättning för resekostnaden från ett ankomstboende till ett 
anvisningsboende för ett anvisat asylsökande barn. Barnet ska vara inskrivet i 
Migrationsverkets mottagningssystem. 
Kostnader som ersätts: 
• Biljett för resan 
• Personalkostnader för extra insatt personal för att driva den dagliga verksamheten på 

boendet om ordinarie personal hämtar barnet 
• Milersättning 

Ersiittning för kostnader för god man 
Villkor: 
Kommunen kan få ersättning för de kostnader kommunen fått i och med 
överförmyndarens beslut om arvode och ersättning för utgifter som god man har haft för 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. 
Kostmuler som ersätts: 
• Arvode till god man 
• Sociala avgifter om det finns med i arvodesbeslutet 
• Tolkkostnader 
Kostnader som i11te ersätts: 
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för kostnader 
som inte ingår i arvodesbeslutet. 
• Utbildning av god man 
• Tid som god man tillbringar med barnet utöver uppdraget 
• Inköp av kläder, skor eller glasögon. Det finns möjlighet för god man att ansöka om 

särskilt bidrag för detta hos Migrationsverket. Har barnet fyllt 16 år kan barnet själv 
ansöka om bidraget. 

• Läkarbesök och apoteksvaror. Läkarbesök är avgiftsfria för barn och kostnader för 
apoteksvaror ska täckas av dagersättning eller särskilt bidrag. 

• Telefonkort. De ska täckas av dagersättningen. 
• Mat till barnet vid exempelvis utredningar hos Migrationsverket. Ansvaret för 

omkostnader har kommunen om barnet bor på ett boende där mat ingår, i annat fall 
ska dagersättningen täcka matkostnaden. 

• Tolk.kostnader i de fall det saknas uppgift om vem som beställt tolken och för vilket 
barns räkning 

Ersiittnillg för utredningskostnader för ensamkommande asylsökande barn 
Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för en utredning om placering i 
familjehem eller HVB av ett ensamkommande asylsökande barn. Ersättningen betalas ut 
en gång per barn. 

Schablonbelopp för familjehem 
• 39 000 kronor per barn 
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Schablonbelopp HVB 
• 3 I 000 per barn 

Ersiittningför vård för asylsökande barn i annat hem iin det egna 
Kommunen kan få ersättning för kostnader av ett barn i de fall kommunen har fattat ett 
beslut om vård, med stöd av SoL eller 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 
även ersättning utgå för kostnader för föräldrar eller andra medplacerade anhöriga i 
samband med vård av barnet. 
Villkor för ersättningen: Kommunen kan få ersättning för personer som fyllt 18 men inte 
21 år, men då krävs att ett beslut om vård, enligt lagen med särskilda bestämmelser för 
unga (L VU) eller socialtjänstlagen (SoL ), har fattats innan 18 års ålder. Det ska också 
finnas ett beslut om fortsatt vård och ungdomen ska ha lämnat sitt medgivande till vården 
efter myndighetsdagen 
Kostn(lder som inte ersätts: 
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för: 
• Utredningskostnader. Det gäller även eventuella kostnader för tolk och översättning i 

samband med utredningen 
• Kostnader för placering av familj efter det att barnets vårdbehov har upphört 
• Kostnader för uppsägningstid om barnet vårdas i det egna hemmet 
• Kontaktperson eller kontaktfamilj 
• Utbildningskostnader (kan ersättas via ersättningen för barn i förskola och skola) 
• Kläder, glasögon, medicin med mera. Den dagersättning som Migrationsverket betalar 

ut till asylsökande ska räcka till mat, kläder, och skor, sjukvård och medicin, tandvård, 
hygienartiklar, andra förbrukningsaiiiklar och fritidsaktiviteter. 

Utbildning 
Asylsökande barn har rätt till skola och utbildning, men har inte skolplikt. 

Ersiittningför asylsökande b"rn i förskola och skola 
B"rn iförsko/a 
En kommun som har asylsökande barn i åldern 3-5 år inskrivna vid en förskola kan få 
ersättning för detta från höstterminen det år barnet fyller tre år. 
Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett läsår. Ett läsår består 
av 40 veckor. 

Schablonbelopp för barn i förskola 2015 
• 39 800 per år 

Barn som får sko/undervisning 
Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för 
detta . Kommunen kan få ersättning för barn som påbö1jat gymnasiestudier före 18 års 
ålder och som har rätt att fortsätta sina studier i gymnasieskolan. Ersättningen består av 
visst fastställt schablonbelopp och avser ett läsår, 40 veckor. 
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Sclwb/011be/opp för 2015 
• 32 500 kronor per år för en elev i förskoleklass 
• 63 800 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, och specialskola 
• 72 500 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Kostnader schablonbeloppen ska täcka 
Ersättningen ska täcka kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen 
inklusive skolskjuts. 
Kommunen kan dock exempelvis ansöka om ersättning för extraordinära 
utbildningskostnader såsom skolskjuts för särskoleelever samt ersättning för kostnader för 
extra skollokaler. 

Ersiitt11i11g för extraordinära 11tbild11i11gskostmulerför asylsökande bam. 
Villkorför ersättning: 
De schablonbelopp som betalas ut till kommunen för utbildningsverksamhet, ska täcka 
kostnader för extra stöd som barnen kan vara i behov av. Men i vissa fall kräver barnen 
extraordinärt stöd som inte täcks av schablonbeloppet. Beloppen ska även täcka kostnader 
för bland annat lokalhyra och skolskjuts. Men kommunen kan exempelvis söka ersättning 
för: 
• Kostnader för extra, särskilt anordnade skollokaler 
• Skolskjuts för särskoleelever 
• Barn som behöver en särskild assistent för att kunna delta i gruppundervisning på 

grund av koncentrationssvårigheter efter traumatiska upplevelser. 

Kosta11der som ersätts 
Om ovanstående villkor är uppfyllda och kostnaden bedöms vara extraordinär, kan 
kommunen till exempel få ersättning för: 
• Personalkostnader inklusive sociala avgifter 
• Hyra av extra skollokaler 

Kostnader som inte ersätts: 
• Tolkkostnader i samband med undervisning 
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6 Ersättningar vid uppehållstillstånd (PUT) 
Ersiitt11i11gflr som betfllfls ut vid PUT utfln fl11sökfl11 
Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De 
ersättningar som betalas gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och 
barn. 

Gr111ulersiitt11i11g för nyflnliinda personer med uppelulllstillståml 
De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända 
personer, får för vaije år överenskommelsen gäller en grundersättning. Ersättningen 
motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2015 är 222 500 tkr. 

Prestationsbaserade ersättningar 
Prestationsbflserad ersiitt11i11g för högt mottagflnde 
Migrationsverket betalar ut ersättningen för högt mottagande till de 145 kommuner som 
tog emot flest nyanlända personer under 2014 i förhållande till sin fo lkmängd om det 
fanns en överenskommelse den 1 januari 2015. 
Ljusnarsbergs kommun hade ett högt mottagande 2014, och :far därför 2015, 15 000 
kronor per person. 

En kommun som har en överenskommelse om mottagande den 1 januari får 15 000 kronor 
för varje nyanländ person som kommunen tar emot under året som är kvotflykting eller 
anvisad från Migrationsverkets anläggningsboende. 

Exempel på prestationsbaserad ersättning: 
Kommunen hade ett högt mottagande under föregående år i förhållande till sin befolkning 
och det fanns en överenskommelse om mottagande den 1 januari. Kommunen tar emot en 
nyanländ i j anuari. Då har kommunen rätt till de prestationsbaserade ersättningarna, både 
den för högt mottagande och den efter anvisning. Ersättningen som Migrationsverket 
betalar ut till kommunen blir då 15 000 + 15 000 kronor, och ersättningen betalas ut i 
mars. 

Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs vaije år. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som 
till exempel; 
• Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, försko la, fritidshem och 

barnomsorg med mera 
• Utbildning i svenska för invandrare 
• Samhällsorientering 
• Tolk 
• Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 
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Scllab/011belopp 2015 
• 83 l 00 kronor för barn samt vuxna som inte fyllt 65 år 
• 52 000 kronor för vuxna som fyllt 65 år 

Utbetalning av ersättning 
Migrationsverket betalar ut schablonbeloppet under en tvåårsperiod. Första utbetalningen 
sker månaden efter mottagandet. Ersättningen kan delas mellan flera kommuner om 
personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet. 
Se bilaga som visar hur utbetalning sker. 

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (så kallat "glappet"). 
Den kommun som tar emot nyanlända personer får ersättning, från Migrationsverket, för 
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första 
etableringsersättningen betalas ut till personen. Etableringsersättning betalas av FK. 
("Glappet" är en engångsersättning/person) 

Eget boende 
En kommun som tar emot personer som bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl 
eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige får: 
• 3 000 för barn och ungdomar under 20 år 
• 4 000 för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år 

A11/ägg11ingsboe11de 
Kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i 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 ensamkommande barn och ungdomar 
Kommun som tecknat överenskommelse om att ha boendeplatser för ensamkommande 
barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd, får ersättning för detta. De har dessutom 
möjlighet att få ersättning för vissa andra kostnader som kan uppstå vid mottagandet av 
barnen. 

Ersättning för vissa kostnader vi</ mottagandet 
Den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om samt beviljats ersättning för 
HVB för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd, har därefter 
också rätt till en e11gå11gsersiitt11i11g för vissa kostnader. Beloppet är: 
• 30 000 kronor 
Beloppet ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. 
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Ansökan 
Ersiit111i11g för boendeplatser 
• Se under avsnitt "Asyl" och "boendeplatser". Samma bestämmelser vid PUT 

Ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd 

Villkor 
Kommunen kan i vissa fall ta ersättning för ungdomar som fyllt 18 men inte 21 år. Då 
krävs att ett beslut om vård, enligt L VU eller SoL, fattats innan 18 års ålder och att det ska 
finnas ett beslut om fortsatt vård. 

Kostnader som ersätts 
Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen rar ersättning för vissa kostnader 
som har ett direkt samband med barnets boende och omvårdnad. Det gäller till exempel: 
• Placering i familjehem. Kostnad för familjehem består oftast av ett avtalat arvode 

inklusive sociala avgifter, samt avtalad omkostnadsersättning som ska täcka bland 
annat mat, kläder, lek och fritid 

• Förlorad arbetsinkomst för familjehemsföräldrar 
• Enklare grundutrustning vid en första placering i familjehem 
• Kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Gäller i de fall barnet 

tidigare har varit placerat hos dessa vårdnadshavare. Kommunen får då skälig 
ersättning som motsvarar ordinarie ersättning vid en placering i ett familjehem 

• Placering på institution, jourhem eller 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 

Kostnader som inte ersätts 
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte ta ersättning för: 
• Kostnader som uppstår för barnet till exempel vid utredning 
• Resor för att träffa förälder utomlands 
• Tolkkostnader2 

• Administration3 

• God man eller särskild förordnad vårdnadshavare4 

2 Den ersättning som betalas ut till kommunen utan ansökan för" Etablering och introduktion för nyanlända 
personer" är tänkta att täcka tolk och administrationskostnader 

Se ovan 
4 Den ersättning som betalas ut utan ansökan för "Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar" är tänkt 
att täcka kostnader för god man eller särskild förordnad vårdnadshavare 
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Ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boendet 
Villkor för ersättning för ekonomiskt bistånd 
En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 
4 kap 1 § SoL för personer som; 

1. Är under 65 år och inte har rätt till en etableringsplan på grund av sjukdom eller aiman 
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 försö1ja sig på grund 
av 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 ett 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 kommunen fått för "Initiala kostnader" 

Kostnader som ersätts 
Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen exempelvis få ersättning för: 
• Personens andel av familjens totala ekonomiska bistånd, till exempel hyra, el och 

telefon 

Kostnader som inte ersätts 
Kommunen kan inte få ersättning för : 
• Kostnader för övriga personer som inte ingår i kommunens beräkning av det 

ekonomiska biståndet för familjen, till exempel inneboende 

Villkor för ersättning för stöd i boendet och särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad 
Kommunen kan även få ersättning för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller 
funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i 
boendet, till exempel hemtjänst eller anhörigvård. 
Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kostnaden inklusive sociala avgifter, minus 
den egenavgift som personen själv betalat. 

Exempel: Kommunens kostnad * 7 5 procent minus egenavgift = sökbart belopp 

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. 
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Ersättning för varaktig vård 
Villkor 
Kommunen kan få ersättning för kostnader de haft för personer där: 
• Vårdbehovet bedöms vara minst tre år och 
• De sammanhängande kostnaderna för stöd och service, assistansersättning, 

bostadsanpassningsbidrag samt hälso-och sjukvård är minst 60 000 kronor per person 
under en tolvmånadersperiod och 

• Personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen 
eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som 
skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av 
krig. 

Kostnader som ersätts 
Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för: 

• Beviljade insatser enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" 
(LSS) till exempel personlig assistent, ko11tidsboende, gruppboende och 
dagcenterplats 

• Assistansersättning för de timmar som Försäkringskassan inte beviljat ersättning för 
• Bidrag som betalats ut för anpassning av bostad 
• Hälso-och sjukvård (inklusive tolkkostnader) som ordinerats av läkare 

Kostnader som inte ersiitts 
Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för: 
• Återställande av bostad som tidigare bostadsanpassats 
• Rättspsykiatrisk vård (som personen blivit dömd till) 
• Elevassistent 

Ersättning för tomhyra 
Villkor 
Kommunen kan få ersättning för vissa hyreskostnader för bostäder som stått tomma 
(tomhyra) i väntan på anvisade personer. För att kunna få ersättning ska de anvisade 
personerna: 
• Varit inskrivna vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket och 
• Bott i något av Migrationsverkets anläggningsboenden och 
• Fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl och 
• Anvisats plats för bosättning i en kommun av Migrationsverket eller 

Arbetsförmedlingen 

Kommunen kan få ersättning för den sammanhängande perioden som bostaden stått tom 
till och med dagen före mottagandet. Det betyder att ansökan kan gälla tiden från det att 
lägenheten blev tillgänglig för anvisning, till dess att en person eller familj tackat ja och 
flyttat in. Det gäller oavsett om andra personer däremellan har fått erbjudande om 
lägenheten men tackat nej till anvisning 

Ersiittningsbelopp 
Kommunen kan få ersättning för hela eller halva hyreskostnaden beroende på när i 
månaden personen flyttar in: 
• Dag 2-15 ersätts för halva månadshyran 
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• Dag 16-31 ersätts hela månadshyran 

Kommunen kan högst få 12 000 kronor per bostad och period. 

Ersättning för vissa särskilda eller extraordinära kostnader 
Villkor 
En kommun kan ansöka om ersättning för vissa kostnader vid insatser för särskilt utsatta 
grupper, för både individ och familj. För 2015 har Migrationsverket 60 miljoner kronor att 
fördela enligt en fastställd prioriteringsordning. Ersättning kan beviljas för kostnader som 
uppkommit under 2014 och första halvåret 2015. 

Ersättningarna delas in i tre prioriteringsgrupper. 
• Prioriteringsgrupp 1 - Kvotflyktingar 

För mer information om grupp 1, hänvisas till Migrationsverkets informationsblad, 
"Ersättning för särskilda eller extraordinära kostnader" 

• Prioriteri11gsgrupp "Insatser för individ och familj" 
Insatser för individ och 2-4 familj är indelad i tre prioriteringsgrupper. Migrationsverket 
prövar vaije ansökan i tur och ordning. Det betyder att Migrationsverket först bedömer om 
kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i prioriteringsgrupp 2. Om det 
fortfarande finns medel kvar att fördela, prövar verket om kommunerna kan få ersättning 
för kostnader som finns med i grupp 3 och därefter grupp 4. 

Kostnader som ersätts i grupp 2 
Kommunerna kan få ersättning för placeringar enligt LVU eller L VM samt insatser enligt 
SoL för skyddat boende, exempelvis jourboende eller kvinnojour. 

Kostnader som ersätts i grupp 3 
Kommunen kan få ersättning för insatser enligt SoL i form av fami ijehemsplacering 
(gäller inte ensamkommande barn) eller boendekostnader för fami ljeutredningshem. 

Kostnader som ersätts i grupp 4 
Kommunen kan få ersättning för insatser enligt SoL i form av kurator, famiijeterapeut, 
kontaktperson eller stödperson. 

Kostnader som inte ersätts i prioriteri11gsgrupp 2 - 4 
Kommunen kan inte få ersättning för följande kostnader: 
• Boendelösningar 
• Skolkostnader 
• Administrativa kostnader för flyktingmottagandet 
• Utredningskostnader 
• Socialsekreterares eller skolsköterskas lön 
• Tjänsteresor, hotell, tågbiljetter, hyrbil och bensin 
• Övriga resekostnader, exempelvis bussbiljett 
• Tolkkostnader 
• Arvode och omkostnader för god man 
• Advokatarvoden 
• Tomhyra 
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• Flyttfirma eller städning 
• Moms 

Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för kostnader under mottagningsåret och de 
tre följande kalenderåren. Kommunen kan endast få ersättning för kostnader som inte 
täcks av schablonersättning eller annan statlig ersättning. 

En ansökan om ersättning i prioriteringsgrupp 2 - 4 skall ha kommit till Migrationsverket 
senast den 30 september 2015. 
Ersättningen betalas ut i slutet av året. 

Utbildning 
Ersättning för sfi-utbildning till personer som bor på ett anläggningsboende och har 
uppehållstillstånd 
Villkor 
Kommuner kan få ersättning för SFl-utbildning till en person med uppehållstillstånd i de 
fall personen: 
• Är inskriven vid en mottagningsenhet och bor på Migrationsverkets 

anläggningsboende och 
• Har fått uppehållstillstånd den 1 april 2014 eller senare och fått uppehållstillstånd av 

flykting- eller andra skyddsskäl, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter 
eller är anhörig till sådan person och 

• Är folkbokförd och 
• Har fyllt 18 år 

Ersättningen gäller påbörjade studier i svenska från och med l juli 2014. Kommunen kan 
även få ersättning för studier stm1ade innan den 1 juli om undervisningen fortfarande 
pågår efter detta datum. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp på 7 000 
kronor per person. Ersättningen är en engångssumma. 
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7 Modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter 

Målsättning 
Att skapa en modell för fördelning av intäkter från Migrationsverket är svårt eftersom 
kommunen saknar kunskaper om det framtida behovet och hur mycket pengar 
Migrationsverket beslutar bevilja kommunen. Egentligen är situationen snarlik den som gäller 
för kommunens verksamhet i övrigt men den skiljer sig på den punkten att svängningarna i 
antal vuxna och barn som är i behov av den kommunala verksamheten förändras väsentligt 
under mycket ko1i tid och planeringen har en kort tidshorisont. 

I enlighet med likabehandlingsprincipen skall dessa personer tillförsäkras samma service som 
övriga invånare i kommunen. Den budgetprocess som ska tillförsäkra att den kommunala 
verksamheten hushåller med sina resurser innebär alltid oförutsägbarhet om framtida intäkter. 
Anpassningar i verksamheten utifrån nyckeltal är väsentligt eftersom det i sin tur innebär att 
kommunen i ett större perspektiv anpassar de totala kostnaderna till de tillgängliga resurserna. 

Arbetsgruppen som har tagit fram denna modell har tillfrågat verksamhetsansvariga vad de 
vill att modellen ska innebära för deras verksamhet. Grundskolan och förskolan vill att 
modellen ska säkerställa att asyl-barnen (som senare under året kan få permanent 
uppehållstillstånd) genererar samma resurstilldelning som övriga barn. 

I förskola och grundskola finns särskilt antagna resursfördelningsmodeller. För SFI finns inte 
någon antagen modell. Istället får de1ma modell tillförsäkra att resurserna är rimliga. För IFO, 
HVB-hemmet Bergsgården och överförmyndarnämnden behöver resurstilldelningen vara mer 
förutsägbar och planeras in i budgeten. 

Ur kommunal redovisningssynpunkt är det väsentligt att redovisningen ger en rättvisande 
bild. Vad modellen därmed också måste se till att garantera, är att de statliga medlen används 
till det som de är avsedda för. Det ska också vara enkelt att administrera ersättningarna. 

Resurstilldelningsmodell bildningsverksamheterna 

Barnomsorg 
Förskolan får täckning för personalkostnader för asylbarn med ca 110 % genom ansökan till 
Migrationsverket. Asylbarn har rätt till allmän förskola. När barnen får PUT finns inte längre 
möjlighet att ansöka om medel från Migrationsverket. Det antas att barnen som har PUT 
också har allmän förskola (15 h/v). Uppskattningsvis finns inskrivet i förskolan lika många 
PUT-barn som asylbarn. 

Barn som flyttat in under året, eller fått PUT under året, genererar 8 310 kr var 2,4 månad, 
dvs. 5 gånger per år. Dessa poster (8 310 kr och 16 620 kr) betalas ut till förskolans 
verksamhet under det år som barnet fått P UT eftersom barnet inte har beaktats i 
budgetunderlaget. 5 Eftersom budgeten ska vara klar i oktober för verksamheten betalas även 
ut de poster som inkommer under november och december året innan, om barnet inte beaktats 
i budgeten för nästkommande år. 

5 S id 12, Schablonbelopp 2015 
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Detta innebär för förskolan att den får resurser motsvarande allmän förskola och 210 
volymtimmar per årsarbetare. Ytterligare 0, 1 årsarbetare för inskolning av asylbarn. 
Ersättning för barn som fått PUT under året eller för PUT-barn som har flyttat in under året 
genererar ett överskott med ca 30 % av en personalresurs, om barnet stannar året ut i 
kommunen. Eftersom att det är svåti att planera verksamheten, lokalmässigt och 
personalmässigt vid stora svängningar i barnantal under året, möjliggör resurstilldelningen 
viss ersättning för lokalhyra och eventuellt högre personaltäthet under kortare perioder. 

Grundskola 
För asylbarn i grundskola och förskoleklass återsöks ersättning från Migrationsverket som 
täcker personalkostnader ( 12,5 elever per 1,0 årsarbetare), skolskjutskostnader och kostnader 
för skolmåltider. Schablonersättningarna bör därför även delas upp i redovisningen på 
följande sätt: 

undervisning 71 %, skolslguts 15 % och sko/måltider 14 %. 

Såväl som för förskoleverksamheten uppstår planeringssvårigheterna när barnen får PUT 
under året eller barn med PUT flyttar in under året. Å andra sidan kan det väl hända att barn 
som kommunen fått ersättning för flyttar ifrån kommunen. Såväl som för 
förskoleverksamheten antas att det finns lika många PUT-barn i den internationella klassen 
som det finns asylbarn. 

Den s.k. maj-utbetalningen6 innebär en ekonomisk kompensation för det antal asylsökande 
barn som finns i kommunen den 1 april samma år. Den totala utbetalningen föreslås tilldelas 
grundskolan. Såvida maj-utbetalningen innebär samma ekonomiska kompensation som den 
gjort hittills för kommunen, tilldelas grundskolan ersättning för åtta lärare per 100 elever, 
kostnader för skolskjuts och skolmåltider. 

Det ska tilläggas att personalkostnaden vid beräkningen har uppskattats till 
genomsnittskostnaden för en lärarresurs i kommunen. Eftersom personalkostnaderna i den 
internationella klassen idag är betydligt lägre än så, täcks även andra förnödenheter av 
ersättningen till grundskolan. 

Skol barnsomsorg 
Det tilldelas inte någon särskild schablon för skol barnsomsorg (eller fritishem). Däremot ska 
merkostnader för fri tidshem täckas, såväl som mycket annat, av en del av 8 310 kr som 
kommunen får var 2,4: e månad så länge som barnen är skrivna i kommunen. 

Fritidsgtlrd 
Det tilldelas inte någon särskild schablon för fritidsgård. Däremot 8 310 kr var 2,4: e månad 
för [ ... ] grundskola, fri tidshem med mera. Häri borde inbegripas eventuella resurser till 
fritidsgården. 

6 Sid 7, Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn 
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Gymnasieskola 
Kommunen ansöker inte själv om schablonersättning för asylelever i gymnasieskola. 
(Kommunen har inte någon egen gymnasieskola). Däremot betalar kommunen skolpeng och 
skolskjuts för elever i gymnasieskola. Den schablonersättning som kan användas för att täcka 
dessa kostnader är 8 310 kr för de elever som är inskrivna i gymnasieskolan. Kommunen bör 
utreda kostnaderna för gymnasieskolan separat. Ersättningen till Lindesbergs kommun i 
dagsläget täcks inte av Migrationsverkets pengar. 

Svenska för invandrare (SFI) 
De 8 310 kronorna ska även täcka SFI. Efter rapport över inskrivna kan ekonomiavdelningen 
fördela de ersättningar som inkommit till kommunen för dessa personer specifikt. En sådan 
fördelning uppskattas täcka 1,0 lärarresurs per 18,35 elever. 

Uppföljning av schablonen 83 100 kr/individ under en tvårsperiod 
Den här schablonersättningen ska täcka väldigt mycket. En fördelning av resurser enligt 
denna modell innebär att kommunen får pengar över, endast om kommunen tilldelas 
schablonersättning för personer som inte tar del av den kommunala servicen i form av 
förskola, grundskola, SFI eller försörjningsstöd. I väntan på utredning om gymnasieskolans 
kostnader finns det inte möjlighet att fördela ut ytterligare resurser från denna schablon. 

Resurstilldelningsmodell sociala verksamheterna samt överförmyndarnämnd 

Anordnande av boende 
Kommunen får 1 600 kr per dygn och boendeplats, enligt avtal, för ensamkommande barn. 
Kommunen får ansöka om ytterligare 300 kr per dygn för belagda platser. Detta ska täcka 
kommunens samtliga kostnader i samband med anordnande av boende. 7 

IFO ska utreda asylsökande ensamkommande barns behov samt besluta om lämplig 
placeringsform. För detta har kommunen, i budgetprocessen, tilldelat IFO resurser från dessa 
medel att täcka kostnaderna för extra socialsekreterare. Schablonerna ska även täcka 
handledning, samt försörjningsstöd enligt riksnorm till de ungdomar som bor i 
träningsboende. För att täcka IFO:s kostnader tas medel från schablonerna för anordnande av 
boende samt ersättning för utredningskostnader. 8 

Kommunen har ett eget hem för vård eller boende (HVB) vars budget beslutats i 
budgetprocessen. Schablonerna ska täcka kostnader för personal och enhetschef, tolk, hyra av 
utslusslägenheter och inventarier till dessa, lokalkostnader, datorprogram, m.m. 

Märk väl, att om HVB Bergsgården inte inhyser lika många barn som avtalet säger måste 
kommunen "plocka in" familjehemsplacerade barn vid ansökning per boendeplats. Detta kan 
innebära att kommunen inte får täckning för de, i vissa fall, betydligt dyrare 
familjehemsplaceringarna. Det är således hög risk för uteblivna ersättningar med det höga 
antalet boendeplatser som kommunen har i avtalet med Migrationsverket i dagsläget. 

God man och siirskiltförordnad vårdnadshavare 

7 Sid 2, Avtal samt sid 5 Boendeplats 
8 Sid 8, Ersättning för utredningskostnader 
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Kommunen ska se till att vaije ensamkommande barn får en god man. För detta får 
kommunen en schablon i form av ett engångsbelopp om 30 000 kr per person9

. Detta ska 
täcka kommunens kostnader för överförmyndarhandläggningen i samband med mottagandet. 
Det blir pengar över och dessa har kommunen hittills använt till att täcka kostnader för 
särskilt förordnad vårdnadshavare när barnen får PUT. 

F örsö1j11ingsstöd 
För utbetalningarna av försö1jningsstöd till nyanlända, det så kallade "glappet", bör användas 
det belopp som tillkommer kommunen i form av initiala kostnader. Samtliga 
schablonersättningar för täckning av initiala kostnader bokförs då på kontot för 
försörjningsstöd hos IF010

• 

Resurstilldelning för att underlätta och hålla god kvalitet på kommunens mottagande 

Kommunen får 500 000kr11 i årlig ersättning från Migrationsverket. Dessa medel bör ersätta 
extra resurser för ledning och styrning av verksamheten i samband med flyktingmottagandet 
och beslutas i kommunens budget. 

För att hålla en god kvalitet på mottagandet och hålla ihop verksamheterna krävs ansträngning 
från ekonomiavdelning och politisk administration. Mer tid krävs av de förtroendevalda och 
sammanträdesadministration på politiska sammanträden, protokollen blir längre eftersom fler 
ärenden tas upp och på ekonomiavdelningen ställs högre krav, bl.a. på sidoordnad budget och 
redovisning, ekonomisk planering och säkerställande av bra rutiner för återsökning av statliga 
medel. 

Integrationsverksamheten 
Det pågår en parallell utredning om integrationsverksamheten vilken har inletts med 
upprättande av integrationsplan för kommunen. För integrationen finns särskilda schabloner 
som presenterats tidigare i dokumentet. 

9 S id 12, Ersättning för vissa kostnader i samband med mottagandet 
10 Sid 12, Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 
11 Sid 7, Ersättningar för asylsökande 
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Bilagor 
Verksamhet 

Förskola 

Grundskola 

Svenska för invandrare (SFI} 

Överförmyndarförvaltning 

Försörjningsstöd 

HVB Bergsgården 

IFO 

Gemensam administration m.m. 

Gymnasieskola 

lntegrationsverksamhet 

Vilka kostnader resurstilldelningen enligt 

modellen täcker 

Personalkostnader enligt kommunens egen 

resursfördelningsmodell innebärande 210 
volymtimmar per årsarbetare plus 0,1 
årsarbetare för inskolning av asylbarn. Viss 

ersättning för lokalhyra och högre 
personaltäthet under korta perioder. I vissa fall 
ersättning för extraordinära kostnader. 

Personalkostnader enligt kommunens egen 

resursfördelningsmodell innebärande 12,5 
elever per 1,0 lärare, skolskjuts och skolmåltider. 
I vissa fall ersättning för extraord inära 

kostnader. 

Personalkostnader för att täcka uppskattningsvis 

18,35 elever per 1,0 lärare. 

Hand läggarresurs, ersättning för faktiska 
kostnader i form av arvoden till gode män, resor 
och tolk. 

Kommunen tilldelas schablonersättning för 
täckning av initiala kostnader. Dessa ersättningar 
tillfaller försörjningsstödsverksamheten. Det 

finns ingen garanti för att schablon-
ersättningarna täcker kostnaderna för 
försörjningsstöd. 

Personalkostnader (i dagsläget 11,0 
boendestödjare/socionomer), enhetschef, tolk, 

kompetensutveckling, hyra lägenheter, 
loka lkostnader, försörjningsstöd ti ll ungdomarna 

i träningsboende, inventarier i utslusslägenheter, 
handledning, VIVA flyktingmodul (licens 

datorsystem), mobilabonnemang, transporter 
och resor, fördelad administration, övriga 
kostnader. 

Personalkostnader 2,0 socialsekreterare, faktiska 
kostnader familjehemsplaceringar. 

För täckning av budgeterade kostnader i 

samband med flyktingmottagandet tilldelas 
delar av Migrationsverkets årliga ersättning på 

500 000 kr. Medel blir framförallt aktuella för 
sammanträdesadministrationen och 
ekonomiavdelningen. 

Utredning krävs. 

Under utredning. Särskilda schabloner ti lldelas 
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Övrigt 

Ersättning för etablerings Insatser för nyanlända personer 

kommunen för mottagandet av nyanlända 
flyktingar. 

Det finns ersättningar att ansöka om från 
Migrationsverket för specifika ändamål som 
räknas upp i dokumentet. 

Etsåttningen besl.1r :r; ett schablonbelopp som betalas ut under en tvåårsperiod_ Första utbetalrOngen 
sker månaden efter mottagningsdatum_ ObseJVera att ersättningen kan delas meDan lera konvnune< 
om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet 

Mottagning Vid flytt Inom gråmarktrad period 

Månad 1:a kommun Kommun2 Kommun3 Kommun4 Kommun5 Kommuns Kommun 7 Kommuns Kommun9 

1 10 % 

2 
3 20% 20% +10 % 

4 

5 
6 10% 10% 10 %+ 10 % 

7 
8 
9 10% 10 % 10 % 

10 
11 
12 10 % 10 % 10 % 

13 
14 
15 10% 10 % 10 % 

16 
17 
18 10% 10 % 10 % 

19 

20 
21 10% 10 % 10% 

22 
23 
24 10 % 10 % 10 % 

25 
Totah av 
schablon 100 % 100 % 80 % 

Systemet läser av var individen är folkbokförd 

$ M Månad för utbetalning till kommun 

10 %+10 % 

10% 10% +10% 

10% 10% 10% +10% 

10 % 10% 10% 

10 % 10% 10% 

10 % 10% 10% 

70 ~. 60 °k 60 % 

( 100 % = 83 100:-, där 60% betalas ut år 1, och resterande 40% år 2) 

10 %+ 10 % 

10 % 10 % 

10% 10 % 10 % 

40 % 20 % 10 % 
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Statlig ersättning· koder och klartext 
Uppdaterad 2015-04-07 

GRUPP KOD ERSÄTTNINGSTYPER I KLARTEXT · FÖR KOMMUNER 
Förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
Blstind tnllct LMA • btviljat av kommun för tillsUnduöhnde m.11. 

LMA DAG DAGERSÄITNING och även ev. SÄRSKILDA BIDRAG 

Ensamkommandt bun 

BUV·A 8UV2 ERSÄITNING BELAGD PIA TS -ASYL 
Å-BAS ÅTERKRAV BELAGD PLATS-ASYL 

HVBAS tidigare 
ERSÄITNING FÖR PLACERING I HVBEFTERANVlSNING (för kostnaderfrAn 2014)-ASYL 

HVBAS HVBSA 

Å-HVB ÅTERKRAV ERSÄITNING HVB-PLACERING (för kostnader frAn 2014)-ASYL 
ERSÄITNING FÖR PLACERING I HV8 ENLIGT SOL (endast I ankomstkommun för kostnader frAn 

HVBA 2014)-ASYL, förutom UTSA, se nedan 

ERSÄITNING FÖR UTSLUSSNINGSBOENDE etc {endast I ankomstkommun för kostnader frAn 
UTSA 2014) ·ASYL 
LVUA ERSÄITNING FÖRVARD OCH PLACERING ENLIGTLVU -ASYL 

BUV-F FAMA ERSÄITNING FÖR FAMIUEHEM-ASYL, förutom JOUA eller PPBA. se nedan 
JOUA ERSÄITNING FÖRJOURHEM-ASYL 
PPBA ERSÄITNING FÖR PLACERING HOS SLÄKTING -ASYL 

BUV8 ERSÄITNING FÖR PLACERING HOS SLÄKTING -ASYL Passiv 
BUV9 ERSÄITNING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN -ASYL, främst ansökan före 1juli2013 
Å-FA9 ÅTERKRAV ERSÄTTNING FÖR ENSAMKOMMANOE BARN -ASYL 
GOD& ERSÄ ITNING FÖR GOD MAN -PLACERING HOS SlÄKTING- ASYL Passiv 

GOD GOD9 ERSÄITNING FÖR GOD MAN -ASYL 

Å-G09 ÅTERKRAV GOD MAN -ASYL 
TRA8 ERSÄITNING TRANSPORTKOSTNADER -PLACERING HOS SLÄKTING -ASYL Passiv 

TRA TRA9 ERSÄITNING TRANSPORTKOSTNAD-ASYL 
Å-TR9 ÅTERKRAV TRANSPORTKOSTNAD-ASYL 

UTRS ERSÄITNING UTREDNINGSKOSTNAO- PLACERING HOS SLÄKTING-ASYL Passiv 
UTR UTR9 ERSÄITNING UTREDNINGSKOSTNAO-ASYL 

Å-UT9 ÅTERKRAV UTREDNINGSKOSTNAO-ASYL 

Förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning I svenska för Invandrare som ges 
tlll vissa utlänningar I Migratlonsverkets anläggnlngsboenden 

SFI ISFI IERSÄITNING FÖR SFI FÖRANLÄGGNINGSBOENDE 
IÅ-SFI IÅTERKRAV ERSÅITNING FÖR SFI 
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Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsf) samt 
förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktlngmottagande (Ersf) 

Grundusittninc och prutationsbu md usittntnc (NyErsF) 

GRU GRU GRUNDERSÄTTNING FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM FLYKTINGMOTTAGANDE 
PRE15 PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 1å15 000 KR 
PRE10 PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 2 å 10 000 KR 

PRE 
PREOS PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING STEG 3 å 5 000 KR 
PRETF PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING TILLFÄLLIG FÖR 2014 å 5 000 KR 
ANV15 PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING EFTER ANVISNING KVOT/ABO å 15 000 KR 
Å-PRE ÅTERKRAV PRESTATIONSBASERAD ERSÄTTNING 

Schablonusittnlnc (NyErsF) 
MOT MOTTAGNINGSSO!ABLON (första delutbetalningen) 

ETA ETABLERINGSSCHABLON (andra delutbetalnlnRen) 

NSCH 
PERB SCHABLON ERSÄTTNING BARN 
PERV SCHABLON ERSÄTTNING VUXEN 
PERÄ SCHABLON ERSÄTTNING ÄLDRE 
Å-NSH ÅTERKRAV SCHABlONERSÄTTNING 

Initiala kostnadu (NyEl'$f 

INIAB INITIAIA KOSTNADER ABO/KVOT BARN 
INIAV INITIAIA KOSTNADER ABO/KVOT VUXEN 

NSCH INIEB INITIAIA KOSTNADER EBO/ANKN BARN 
INIEV INITIAIA KOSTNADER EBO/ANKN VUXEN 

Å-INI ÅTERKRAV INITIAIA KOSTNADER 
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--:-----..,.,;""""',.------,~----,. .... r-:--:-:-----;;;.--:;;'ii;'"":::;::-~n;;-~~;;;-;;;:-1 o-ltG>-lliii&I 
Gt?@ 

SOL ~H~EM_l;..._ __ +-HE_M_TI_ÄN_S_T __ -r-------------------------------------1 
SOC EKONOMISKT SIST NO för motta na före den 1 december 2010 

HEM HEMTJÄNST för motta na före den 1 december 2010 
·SOC ATERKRAV · EKONOMISKT BISTAND 
-HEM ATERKRAV · HEMTJÄNST 

fnnmkomm1nd1 bun • vlrd och bo1nd1 (NyfrsF/f rsF) 
BUV4 ERSÄTINING BELAGD PLATS· vid PUT·ÖK 

BUV·P ·PUT TERKRAV BELAGD PLATS · vid PUT·ÖK 

ERSÄTTNING BELAGD PLATS· vid bland-ÖK för PUT 

HVBP ERSÄTINING FÖR PLACERING I HVB ENLIGT SOL· för PUT, förutom UTSP, se nedan 
UTSP ERSÄTINING FÖR UTSLUSSNINGSBOENDE etc· för PUT 
LVUP ERSÄTINING FÖRV RDOCH PLACERING ENUGTlVU ·för PUT 

ERSÄTINING FÖR FAMIUEHEM (Inkl. familjehem som blivit slirskilt förordnad wrdnadshavare) • 
518 ~FA_M_P ____ -+f_ör...,P,...uT ..... _fö_ru_to,,..m_JO_U_P_ell_er_P_PB_P, __ s_e n_ed_a_n ______________________ _ 

JOUP ERSÄTINING FÖR JOURHEM • för PUT 
PPBP ERSÄTINING FÖR PLACTRING HOS SlÄKTING ·för PUT 

S18 ERSÄTINING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN · för PUT, frlimst ansökan före 1juli 2013 

Å-S18 ÅTERKRAV ERSÄTINING FÖR ENSAMKOMMANDE BARN· för PUT 

fnnmkomm1nd1 bun -utr1 sch1blon [NyfrsF) 

BINS BUVS SCHABLON å 30 000 KRONOR 
·BSH TERKRAV SCHABLON BARN 

Vissa slrskild1 kostn1du [NyfrsF) nmt fört 2015 1xtr10rdinir1 kostn1du [frsF) 
BOS BOSTADSKOSTNADER, KOMMUN 
DIR INITIALA KOSTNADER DIREKTPLACERING KVOTFLYKTINGAR 
ILU INSATSER FÖR GUTBILDADE 

EO ~O~M~H ____ ~K~O~ST~N~AD~O~MTH~Ä~ND~E~RT~A~GA_N_D_EE_N_UG_T_~_U ______________________ ---1 

SSI SÄRSKILDA V RDINSATSER ENUGTSoL 
SVK SÄRSKILDA V RDINSATSER, KOMMUN 
ÖVR ÖVRIGA KOSTNADER, KOMMUN 

St6<1 och mvlct uslst1ns och bost1dnn usnin N ErsF nmt Vlllktl vlrd ErsF 
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OIR INITIALA KOSTNADER OJREKTPLACERING KVOTFLYKTINGAR 
ILU INSATSER FÖR GUTBILOAOE 

EO OMH KOSTNAD OMHÄNDERTAGANDE ENLIGT LVU 
1--~~--+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

SSI SÄRSKILDA V ROINSA TSER ENLIGT Sol 
SVK SÄRSKILDA V RDINSATSER, KOMMUN 
ÖVR ÖVRIGA KOSTNADER, KOMMUN 

at in 

St6d och service uslstans och bostadsan usnin N ErsF samt vuakti vird ErsF 
LASS LSS ELLER ASSISTANSERSÄTINING ENLIGT SOCIALFÖRSÄKRINGSBALXEN 

BOSA BOSTAOSANPASSNING 
P34K HSVK HÄLSO- OCH SJUKV RO - KOMMUN 

1--~~---1~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--t 

P34K VARAKTIGT V ROBEHOV -KOMMUN för motta na före den 1december 2010 

-34K ÅTERKRAV STÖD OCH SERVICE m.m. och VARAKTIGT V ROBEHOV -KOMMUN 
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