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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2017:193) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. 

Utfärdad den 5 maj 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:193) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. 

dels att 3 och 21 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse. 

3 §1    En kommun eller en region har rätt till ersättning för kostnader för 

utbildning för 

1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som avses 

i tredje stycket, och 

2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). 

Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller 

i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen 

(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och 

därför har rätt till utbildning enligt den lagen. 

Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos 

en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd, utom i fall då vårdnads-

havaren omfattas av 1 § första stycket 2 eller 8 § andra eller tredje stycket 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

18 a §    En kommun som efter dialog med Migrationsverket anordnar 

boende med stöd av 3 a § tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för sina kostnader i form av en 

schablonersättning. 

Schablonersättningen ska betalas ut med en fast del om 10 000 kronor per 

iordningställd plats och med en rörlig del om 300 kronor per dygn som 

platsen är iordningställd. Den fasta delen avser kostnader för iordning-

ställande och avvecklande av boendeplatser. Den rörliga delen avser drifts-

kostnader samt, i förekommande fall, kostnader för kost och förbruknings-

varor som tillhandahålls inom ramen för boendet. 

21 §    Schablonersättning enligt 7, 8, 12 och 18 a §§ ska betalas ut utan att 

en ansökan behöver göras. Ersättning enligt 7 § andra stycket ska betalas ut 

under januari det år som ersättningen avser. Ersättning enligt 7 § tredje 

stycket ska betalas ut före utgången av mars det år som ersättningen avser. 

1 Senaste lydelse 2019:1119. 
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För 2017 ska ersättning enligt 7 § andra och tredje styckena betalas ut före 

utgången av augusti 2017. Ersättning enligt 8, 12 och 18 a §§ ska betalas ut 

månadsvis i efterskott. 

1. Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2022.

2. Förordningen tillämpas även i fråga om ersättning för kostnader som

har uppkommit före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Johanna Johnsson 

(Justitiedepartementet) 
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