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4521 

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader
Barn till bevispersoner 

På den här blanketten kan kommuner ansöka hos Migrationsverket om ersättning för kostnader för utbildning för 
barn till bevispersoner enligt 3 § i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
(asylersättningsförordningen). 

Det är barnets eller elevens hemkommun som har betalningsansvaret och som därför kan ansöka om statlig 
ersättning. 

För en person som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd är hemkommunen den kommun där personen 

stadigvarande vistas eller annars för tillfället uppehåller sig. Det framgår av 29 kap. 6 skollagen (2010:800). 

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

Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten. (90) 

1. Ansökande kommun
Kommun Avdelning eller motsvarande 

Adress 

Namn på uppgiftslämnare/kontaktperson Telefonnummer 

Mejladress 

2. Ansökan avser

 Förskola  Förskoleklass  Grundskola  Gymnasieskola 

Dossiernummer Namn Födelsedatum (ååååmmdd) 

Ansökningsperiod (ååmmdd–ååmmdd) Beräknat antal fyraveckorsperioder Beräknat sökt belopp 

3.Övriga upplysningar

Migrationsverkets anteckningar 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/E-tjanster-for-kommuner/Ansok-om-statlig-ersattning.html


Anvisningar 

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

För att ansöka om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn och elever ska kommunen i första hand 
ansöka via e-tjänst, annars använda blankett 4518. 

På den här blanketten kan kommunen ansöka om ersättning för barn eller elev som har 

fått uppehållstillstånd som så kallade bevispersoner. 

Ersättning betalas ut med ett visst schablonbelopp för respektive utbildningsform. 

Beloppen anges i 4 § asylersättningsförordningen och kan ändras varje år. Ersättningen 

betalas ut med en tiondel av schablonbeloppet för varje påbörjad fyraveckorsperiod av 

utbildning som barnet genomgår under höst- och vårtermin, dock maximalt för 10 sådana 

perioder per barn eller elev och år. 

Rätt till ersättning för barn i förskola är begränsad enligt 8 kap. 4 § skollagen. 

Ersättning för gymnasiestudier beviljas endast om eleven har påbörjat studierna innan 18 

års ålder. Rätten att fullfölja utbildningen regleras i skollagen. 

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. 

Skyldighet att lämna uppgifter och bestämmelser om återkrav 

Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs 

för bedömningen av rätten till ersättning. Beviljad ersättning grundad på oriktiga eller 

ofullständiga uppgifter kan ge Migrationsverket skäl att besluta om återkrav, se enligt 22 

och 23 §§ asylersättningsförordningen. 

Uppgifter som ska lämnas 

Ansökande kommun 

Fyll i uppgifterna om kommunen. 

Ansökan avser 

Ange vilken utbildningsform som ansökan gäller. Med grundskola avses även 

grundsärskola, specialskola och sameskola och med gymnasieskola avses även 

gymnasiesärskola. 

Ange barnets eller elevens dossiernummer, namn och födelsedatum. Dossiernumret står 

på barnets eller elevens beslut om uppehållstillstånd för barn till bevispersoner. 

Ange ansökningsperiod, samt beräknat antal påbörjade fyraveckorsperioder. 

Ersättning beviljas inte för perioder då utbildning inte har bedrivits, eller för tid när barnet 

eller eleven endast har hunnit bli inskriven. Var därför noga med att endast ange tid efter 

att terminen har startat eller tid innan terminen har slutat. 

Ett exempel: 

Kommunen ansöker om ersättning för höstterminen 2020. Barnet eller eleven blev 

inskriven 10 augusti men utbildningen började inte förrän 18 augusti. Utbildningen 

avslutades 15 december. Kommunen redovisar då att barnet eller eleven har genomgått 

utbildning 18 augusti – 15 december. 

Ange beräknat sökt belopp. Beräknat antal fyraveckorsperioder är underlag när 

kommunen anger beräknat sökt belopp i rutan till höger. 

Observera att beräknat sökt belopp endast utgör ett beräkningsunderlag. 

Migrationsverkets beslut om ersättning grundar sig på den ansökningsperiod som 

kommunen har angett. 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/E-tjanster-for-kommuner/Ansok-om-statlig-ersattning.html


Övriga upplysningar 

Ange om det finns övriga uppgifter som Migrationsverket bör känna till vid 

handläggningen. 

Observera! Migrationsverket utgår från att den adress som finns registrerad är 

vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning 

på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att 

den är hemkommun under den aktuella perioden. 

Ansökan 

Ansökan görs av den kommun som är barnets eller elevens hemkommun enligt 29 kap. 6 

§ skollagen (2010:800). 

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader 

efter det kvartal som barnet eller eleven har genomgått utbildningen. 

Skicka ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Den här blanketten ska endast 

användas om kommunen inte kan använda e tjänsten. Uppgift om vart blanketten ska 

skickas finns på Migrationsverkets webbplats om statlig ersättning, under 

kontaktuppgifter. 

Mer information finns på www.migrationsverket.se. 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/E-tjanster-for-kommuner/Ansok-om-statlig-ersattning.html
http://www.migrationsverket.se/
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