Migrationsverket
Bosättning och statsbidragsenheten
Anvisning av ensamkommande asylsökande barn
Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av
personer med särskilda behov
Statliga ersättningar till kommuner och landsting

Anvisning av ensamkommande
asylsökande barn
2013 anvisades 3852 ensamkommande asylsökande
barn till kommunerna

Under 2014 första kvartal har det anvisats 1182 barn

Vidarebosättning av kvotflyktingar och
bosättning av personer med särskilda
behov
2013 överfördes/vidarebosattes 1902 kvotflyktingar till
Sverige
Drygt 100 personer med särskilda behov fick även de
en kommunplats 2013

Statliga ersättningar till kommuner och
landsting
2013 inkom det 5011 ansökningar om statsbidrag, 6938
ärenden avgjordes
2014 har det inkommit 1558 ansökningar och 1775
ärenden har avgjorts

Statliga ersättningar efter PUT och
kommunplacering – anslag 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny schablonersättning
Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd
Prestationsbaserad ersättning
Hyreskostnader
Grundersättning
Ersättning för ekonomiskt bistånd
Ersättning för ensamkommande barn
Ersättning för vissa särskilda kostnader
Stöd o service samt hälsovård och sjukvård
Summa totalt

2 455 819 000
157 620 000
365 000 000
15 500 000
63 936 000
227 025 000
3 678 500 000
60 000 000
298 664 000
7 322 064 000

Statsbidrag till kommuner
1. Statsbidrag utan ansökan som exempelvis
prestationsbaserad ersättning
2. Statsbidrag efter ansökan som exempelvis
ersättning gällande ensamkommande barn,
särskilda kostnader och betydande extraordinära
kostnader

Grundersättning
Förutsättning:
En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande för
bosättning av nyanlända eller mottagande för bosättning av vissa
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning

Grundersättning 2013 var 445 000 kronor
Grundersättning 2014 är 222 000 kronor
Utbetalning:
Normalt januari respektive år, annars månaden efter då
överenskommelsen undertecknats

Prestationsbaserad
ersättning

Två typer av prestationsbaserad
ersättning
Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande
Prestationsbaserad ersättning efter anvisning

Prestationsbaserad ersättning för
högt mottagande
En kommun som i förhållande till sin folkmängd tagit emot fler utlänningar
än vad som motsvarar medianvärdet för sådant mottagande under året
hos samtliga kommuner har rätt till ersättning för varje utlänning som
kommunen tar emot under närmast följande år. 2013 gav 2014 års tal.
Beräkningen av kommunens mottagande görs genom att antalet
utlänningar som under kalenderåret tagits emot av kommunen som första
kommun divideras med kommunens folkmängd den 1 november
samma år. Beräkningen görs sedan utifrån de uppgifter som finns
tillgängliga hos Migrationsverket den 1 februari det närmast följande året.

Prestationsbaserad ersättning för
högt mottagande
De kommuner har rätt till ersättning delas in i tre grupper som var
och en så långt som möjligt består av lika många kommuner
Den tredjedel av dessa kommuner som tagit emot flest utlänningar i
förhållande till sin folkmängd har rätt till 15 000 kronor per bosatt
utlänning, den tredjedel som tagit emot näst flest utlänningar har
rätt till 10 000 kronor per bosatt utlänning och den resterande
tredjedelen har rätt till 5 000 kronor per bosatt utlänning.
Om antalet kommuner som ska få ersättning inte är jämnt delbart
med tre, ska den grupp som ger rätt till ersättning med 5 000 kronor
per mottagen utlänning utökas.

Prestationsbaserad ersättning för
högt mottagande
De personer som tas emot under 2014 ligger därför till
grund för uträkning av medianvärdet för 2015 års
prestationsbaserade ersättning.
Ersättningen ska betalas ut två månader efter utgången
av den månad då utlänningen första gången togs emot i
en kommun. Vår första utbetalning var i mars 2014 för
mottagna i januari 2014.

Prestationsbaserad ersättning efter
anvisning
En kommun som har en överenskommelse om
mottagande får 15 000 kronor för varje nyanländ person
som kommunen tar emot under året som är:
1. kvotflyktning eller
2. är anvisad från Migrationsverkets
anläggningsboende.

Övergångsregler gällande prestationsbaserad
ersättning för högt mottagande och
prestationsbaserad ersättning efter anvisning
Ersättning för högt mottagande
Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som
den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under
året. Förutsatt att kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan
överenskommelse, samt om de uppfyller kravet om att i förhållande till sin
folkmängd tagit emot fler utlänningar än vad som motsvarar
medianvärdet. Kommunen har i sådant fall rätt till ersättning med 5 000 kr
under året per bosatt utlänning.

Prestationsbaserad ersättning efter anvisning
Utbetalning för mottagande under 2014 får göras även till en kommun som
den 1 januari 2014 inte träffat en överenskommelse om mottagande under
året, om kommunen senast den 1 juli samma år träffat en sådan
överenskommelse.

Vad innebär prestationsersättning
praktiskt?
Kommun X hamnade bland de kommuner i Sverige som tog emot
mest utlänningar i förhållande till sin folkmängd 2013.
Tar 2014 emot Ali, kvotflykting
15 000 kr i prestationsbaserad ersättning för högt mottagande
15 000 kr i prestationsbaserad ersättning efter anvisning
Kommun Y hamnade bland de kommuner i Sverige som tog emot
minst utlänningar i förhållande till sin folkmängd 2013.
Tar 2014 emot Mohammed, tidigare asylsökande i eget boende
0 kr i prestationsbaserad ersättning för högt mottagande
0 kr i prestationsbaserad ersättning efter anvisning

Statliga ersättningar

Vad har man rätt till enligt lag?
Hur mycket får man tillbaka av
sina återsökningar om statliga
ersättningar?

Vad händer om återsökningar inte
blir korrekta?
2013 startar en kommun upp en utslussverksamhet men missar att
ensamkommande barn i träningslägenheter inte ska stå som
hyresgäst på sina lägenheter eftersom vården då bedrivs i sitt eget
hem. Förlust över 3 miljoner kronor för ett kvartal

2013 förlorar en kommun drygt 9 miljoner kronor i ersättning för
att flera ansökningar kommer in för sent i tid till Migrationsverket
2014 inser en kommun att man kan återsöka mera kostnader än
enbart de för ensamkommande barn. Förlust mellan åren 20092013 uppskattas till drygt 100 miljoner kronor

Genomsnittlig kommun i Sverige 2013
Grundersättning
Ekonomiskt bistånd §17, kommuner
Bidrag till hjälp i boende, övr, §19, kommuner
Stöd och hjälp i boendet §22 (2010:1122)
Ersättning för avtalade boendeplatser
Barnenheterna, Ers avtalade boendeplatser
Bidrag till familjehem, §21 kommuner
Schablon för ensamkommande barn (2010:1122)
Bidrag till direktplacerade flyktingar §26, kommun
Särskilda. stödinsats enl SoL, enskild o familj
Ersättning för varaktig vård, §34 kommuner
LSS-LASS (2010:1122)
Schablonersättning (2010:1122)
Initiala kostnader ABO/kvot vuxna (2010:1122)
Initiala kostnader ABO/kvot barn (2010:1122)
Initiala kostnader EBO/anknytning vuxna (2010:1122)
Initiala kostnader EBO/anknytning barn (2010:1122)
Hyreskostnader, 1:02:06

445 000,00
1 875 983,00
522 047,00
21 257,00
18 601 000,00
2 815 800,00
7 631 362,00
300 000,00
194 394,00
8 789 224,00
278 691,00
3 913 727,00
12 584 870,00
277 500,00
72 000,00
204 000,00
189 000,00
131 693,00

58 839 548,00

Vad krävs 2014 i denna kommun av
personen som återsöker?
Utbetalas totalt
Utbetalas utan ansökning
Måste återsökas

58 839 548 kronor
32 635 370 kronor
26 204 178 kronor

Om återsökaren 2014 enbart lyckas återsöka 90 % av
vad kommunens föregående år erhöll kan kommunen
förlora 2 620 418 kronor

Konsekvens av att inte söka 100 %
av vad man har rätt till?
2,6 miljoner kronor motsvarar nästan

6 heltidstjänster med en månadslön på 27 000
kronor och dess arbetsgivaravgifter.
1.Har man verkligen råd att inte återsöka allt man har
rätt till?
2.Vad anses i en kommun skäligt att inte återsöka?

Prioriteringar gällande återsökningar
1. Sök i god tid och bifoga ALLTID beslut om aktuellt lagrum för
utbetald ersättning
2. Barnansökningar: låt inte barnen stå på egna hyreskontrakt i
ansvarskännande syfte, vård ska inte bedrivas i egna hemmet
3. Vårdansökningar: missa inte att återsöka dyrbara LSS-insatser
sök inte enbart för personliga assistenter
4. Särskilda kostnader: bifoga beslut från AF gällande
prestationsförmåga och de reviderade beslutet som AF enligt
lag ska ta beslut om

Rekommendation till kommuner
• Att återsöka är krävande främst p g a kravet på underlag, skaffa
mandat av chefer i kommunen för ert arbete
• Var pålästa om vad ni har rätt till, våga fråga upprepade gånger
• Ha nära kontakt med controller/ekonom i kommunen som ser
inkomna medel

• Våga ifrågasätta era egna rutiner så att det inte finns interna
problem som kostar er kommunen ersättning från
Migrationsverket

Vad kan Migrationsverket hjälpa till med för att
återsökningen ska bli 100 % lyckade
återsökningar
1. Vara ute på länsträffar för återsökare
2. Alltid ha dörren öppen för besök till vår enhet
3. Ha en bra hemsida som ständigt uppdateras
4. Vara kunniga och effektiva i vår handläggning och i kontakt via
funktionstelefon och via mailkontakt
Förvaltningslagen 1986:223 4 §
Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Frågor från enskilda skall besvaras så
snart som möjligt

