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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig er-
sättning för flyktingmottagande m.m.1 

dels att 10–13 och 26 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 10 och 26 §§ ska utgå,
dels att 21–25 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23 a och 25 a–25 c §§, av föl-

jande lydelse. 

21 §2 En kommun har rätt till ersättning enligt 22–23 a §§ för mottagandet
av ensamkommande barn som omfattas av 1 §. Med ensamkommande barn
avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräld-
rarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Rätten
till ersättning gäller endast så länge barnet är att anse som ensamkommande. 

En kommun har även rätt till ersättning enligt 24–25 a §§ för mottagandet
av personer som har fyllt 18 men inte 21 år, som har varit ensamkommande
barn och som omfattas av 1 §.

Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 22–
23 a och 24–25 a §§ ska dock lämnas till den kommun som i enlighet med
2 a kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) behåller ansvaret för stöd och hjälp
åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kom-
mun.

22 §3 Schablonersättning ska lämnas med 1 350 kronor per barn och dygn
för kostnader för sådan vård i ett annat hem än barnets eget som ges till ett en-
samkommande barn med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

1 Förordningen omtryckt 1994:734.
Senaste lydelse av
10 § 2011:1233
11 § 2016:466
12 § 2010:1141
13 § 2003:894
26 § 2015:1008.
2 Senaste lydelse 2015:1008.
3 Senaste lydelse 2015:1008.
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SFS 2017:200 23 §4 Ersättning ska lämnas för kostnader för vård som ges till ett ensam-
kommande barn med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns
ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma
lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).   

Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per barn och dygn
för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen.

23 a § Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare har varit familjehemsplacerat
hos och kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) be-
talar ersättning till dessa vårdnadshavare, ska skälig ersättning lämnas för
kommunens kostnader.

24 §5 Schablonersättning ska lämnas med 750 kronor per person och dygn
för mottagandet av en person som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. har varit ensamkommande barn,
3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige, och
4. har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) för någon

av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. 

25 §6 För personer som har fyllt 18 men inte 21 år och som har varit ensam-
kommande barn ska ersättning lämnas för kostnader för vård som ges med
stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersätt-
ning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på
grund av sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag men vården ges med
stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Rätten till ersättning förutsätter att vår-
den har påbörjats före 18 års ålder. 

Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per person och
dygn. Om schablonersättning har betalats ut enligt 24 §, ska ersättning lämnas
för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen.

25 a §7 Om en kommun inte har rätt till ersättning enligt 24 eller 25 §, ska
ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen
har lämnat till en person som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. har varit ensamkommande barn, och
3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige.

25 b § Schablonersättning enligt 22 § ska betalas ut kvartalsvis inom en må-
nad från det kvartal som ersättningen avser och schablonersättning enligt 24 §
kvartalsvis inom tre månader från det kvartal som ersättningen avser. 

4 Senaste lydelse 2015:1008. 
5 Senaste lydelse 2015:1008.
6 Senaste lydelse 2015:1008.
7 Tidigare 25 a § upphävd genom 2002:1056. 
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SFS 2017:20025 c § Ersättning för kostnader enligt 23, 23 a, 25 och 25 a §§ ska betalas ut
kvartalsvis i efterskott efter ansökan. En ansökan om ersättning ska ha kom-
mit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal
som ansökan avser.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om kostnader som har uppkommit före

den 1 juli 2017. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit
in senast den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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