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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 22 juni 2022 

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

ning för asylsökande m.fl.  

dels att 14 och 21 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 14 a och 14 b §§, och närmast 

före 14 § en ny rubrik av följande lydelse. 

Ersättning för anordnande av boende för vissa utlänningar 

14 §    En kommun har rätt till ersättning för kostnader som avser beredskap 

för att tillhandahålla och iordningsställa boenden samt avveckling och 

återställande av boenden med 10 000 kronor per utlänning som kommunen 

ska anordna boende för enligt Migrationsverkets fördelning av antalet anvis-

ningar (fördelningstal) enligt 4 § förordningen (2022:1008) om anvisning av 

en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar. Ersättningen ges 

under den period som framgår av 3 § samma förordning och ska beräknas 

utifrån det fördelningstal som först fastställs för perioden. Om fördelnings-

talet höjs under den aktuella perioden ska ersättning betalas även för det 

antal som fördelningstalet ökats med. 

14 a §    En kommun har rätt till ersättning för kostnader för boende för 

utlänningar som Migrationsverket har anvisat till en kommun enligt 3 § 

första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. i form 

av en schablonersättning med en rörlig och en fast del. 

Den rörliga delen av schablonersättningen avser ersättning för kostnader 

för drift och underhåll samt eventuella kostnader för kost och förbruknings-

varor. För en utlänning över 18 år ska schablonersättning betalas ut med 

300 kronor per utlänning och dygn som utlänningen bor i boendet, från den 

dag utlänningen flyttat in. För en utlänning som inte fyllt 18 år ska mot-

svarande belopp vara 150 kronor. 

Den fasta delen av schablonersättningen avser ersättning för kostnader för 

sådana särskilda anpassningar av boendet som utlänningar som omfattas av 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl. kan ha rätt till enligt den lagen. 

Sådan schablonersättning ska betalas ut med ett engångsbelopp om 

15 000 kronor per utlänning som har flyttat in i boendet. 

Ersättning ska betalas ut som längst fram till dess att 

– utlänningen inte längre bor kvar i ett sådant boende som kommunen

anordnat enligt 3 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asyl-

sökande m.fl., 

– utlänningen inte längre omfattas av 1 § första stycket 2 samma lag, eller
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– rätten till bistånd enligt den lagen har upphört av någon annan anled-

ning. 

14 b §    En kommun har utöver ersättning enligt 14 a § rätt till ersättning 

för kostnader för boende för utlänningar som har varit ensamkommande 

barn och som när de fyllt 18 år har anvisats en kommun enligt 3 § första 

stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Schablon-

ersättning ska betalas ut med 400 kronor per utlänning och dygn som utlän-

ningen bor i boendet från den dag utlänningen flyttat in fram till den dag 

utlänningen fyller 21 år.  

Ersättning ska betalas ut som längst fram till dess att 

– utlänningen inte längre bor kvar i ett sådant boende som kommunen

anordnat enligt 3 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl., 

– utlänningen inte längre omfattas av personkretsen i 1 § första stycket 2

samma lag, eller 

– rätten till bistånd enligt den lagen har upphört av någon annan anled-

ning. 

21 §1    Schablonersättning enligt 7, 8, 12, 14, 14 a, 14 b 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. Ersättning enligt 14 § ska betalas ut i efterskott när för-

delningstalen har fastställts eller höjts. Ersättning enligt 14 a § tredje stycket 

ska betalas ut när utlänningen flyttat in i boendet. Ersättning enligt 8 och 

12 §§, 14 a § andra stycket, 14 b och 18 a §§ ska betalas ut månadsvis i 

efterskott. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Mattias Larsson 

(Justitiedepartementet) 

1 Senaste lydelse 2022:383. 
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