4485

Ansökan om ersättning för
ekonomiskt bistånd enligt LMA
För tillståndssökande personer
Kommuner kan på denna blankett ansöka hos Migrationsverket om ersättning enligt 18 § förordningen (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen), för det bistånd som kommunen har betalat ut enligt 3 a § andra
stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
(199)

Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten.

1. Ansökande kommun
Kommun samt avdelning eller motsvarande

Adress

Namn på uppgiftslämnare/kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Totalt sökt belopp

0 kr

2. Ansökan avser
Dossiernummer

Namn

Födelsedatum

Ansökningsperiod
ååmmdd-ååmmdd

3. Övriga upplysningar

MIGR 4485 2021-09-23

Migrationsverkets anteckningar

Dagersättning

Särskilt bidrag

2 (2)

Anvisningar
Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten
Ansök om statlig ersättning.
-

Tillståndssökande som kommunen kan söka ersättning för, är utlänningar som
efter inresa till Sverige har sökt uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts
rätt att vistas här medan ansökan prövas, enligt 1 § första stycket 3 LMA.

-

Socialnämnden i vistelsekommunen kan lämna bistånd enligt LMA, i form av
dagersättning eller särskilt bidrag enligt 3 a § andra stycket LMA. Kommunen kan
sedan söka ersättning för sådana kostnader från Migrationsverket.

-

Tillståndssökande som omfattas av LMA, har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen för förmåner av motsvarande karaktär och rätt till bistånd finns
inte heller för boendekostnader.

-

Det går inte att lägga till flera personer, gör därför en ny ansökan för varje person.

-

Fyll gärna i blanketten på datorn. Det underlättar vår hantering.

Dokument som ska ingå i ansökan
- Underlag som styrker att ekonomiskt bistånd är beviljat enligt LMA.
- Ekonomiskt underlag som styrker kommunens kostnader.
Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser. Om det är olika uppgifter om
sökt period och belopp i ansökan och i underlagen, kommer Migrationsverket att bevilja
ersättning utifrån de styrkta uppgifter som framgår av bifogade underlag.
Skyldighet att lämna uppgifter
Enligt 22 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., är kommuner och
regioner skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av rätten
till ersättning.
Uppgifter som ska lämnas
Ansökande kommun

Ange uppgifter för ansökande kommun.
Dossiernummer, namn och födelsedatum

Ange namn, födelsedatum och Migrationsverkets dossiernummer på den person som ansökan
gäller.
Ansökningsperiod

Ange under vilken tidsperiod de sökta kostnaderna uppstått.
Ekonomiskt bistånd – dagersättning och särskilt bidrag

Ange det sökta beloppet för dagersättning respektive för särskilt bidrag.
Övriga upplysningar

Ange om det finns övriga uppgifter Migrationsverket bör känna till vid handläggningen.
Ansökan
En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader från
utgången av det kvartal som ansökan avser.
Skicka ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Den här blanketten ska användas
endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten.
Uppgift om vart blanketten ska skickas finns på www.migrationsverket.se på sidor om
kontaktuppgifter statlig ersättning.
Mer information finns på www.migrationsverket.se.

