
Förtydligande av fyraveckorsperiod

Det här informationsbladet förklarar vad Migrationsverkets 

föreskrift (2020:13) innebär för prövningen av statlig ersättning 

för asylsökande m.fl. och riktar sig till dig som ansöker om 

ersättning för utbildningskostnader 

Vilka ansökningar påverkas av förändringen?  

Ändringen gäller både ansökningar som skickats in via e-tjänsten och via pappersblankett.  

Ändringen gäller ansökningar som Migrationsverket prövar från och med 1 januari 2021.  

Bakgrund  

Migrationsverket arbetar aktivt för att digitalisera och automatisera i högre grad, även att 

tekniskt möjliggöra automatiska beslut för skolersättningar i de scenarier det är möjligt. Syftet 

med digitaliseringen och automatiseringen är att försöka förkorta handläggningstider samt göra 

det möjligt för kommunen att kunna följa sina ärenden från ansökan till beslut på ett enhetligt 

sätt. 

 

I samband med digitaliseringen har analys av hur prövningen går till idag gjorts. I och med 

detta gjordes en juridisk bedömning om att förtydliga hur prövningen av rätten till 

skolersättningar ska gå till. Detta framgår av Migrationsverkets föreskrifter (2020:13) om 

statlig ersättning för asylsökande m.fl. 



 

Förtydligande av fyraveckorsperiod 

Vad är nytt?  

En påbörjad fyraveckorsperiod är en fast period på 28 dagar som inte går att dela på eller 

bevilja överlappande med en annan påbörjad fyraveckorsperiod.  

Exempel. En kommun söker ersättning för tiden 200108-200415. Den tiden ger följande 

påbörjade fyraveckorsperioder:  

P1 P2 P3 P4 

2020-01-08 2020-02-05 2020-03-04 2020-04-01 

2020-02-04 2020-03-03 2020-03-31 2020-04-28 

- I prövningen utgår Migrationsverket från uppdelningen av fyraveckorsperioder i 

tabellen ovan. Perioderna flyttas därmed inte framåt eller bakåt (sista perioden kan bli 

längre än tiden som kommunen ansökt för). 

- Varje period prövas separat och beviljas helt eller avslås helt.  

 

- Varje beviljad period anges i en separat rad i utbetalningsunderlaget (ROSE-lista) för 

ansökningar som prövas utifrån ansökningsblanketter.  



 

- För ansökningar i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”  kommer perioderna att 

synas i beslutet enligt nedan.  

- Eftersom perioderna inte kan överlappa varandra, kan kommunen i det här exemplet 

inte få ersättning från och med 16 april i nästa ansökan. Kommunen ska istället ansöka 

från och med 29 april eftersom sista föregående period (P4) tar slut 28 april.   

Migrationsverket gör alltid individuell bedömning av ansökan.      

Observera!  

(!) Tänk på att ansöka om ersättning så att fyraveckorsperioderna inte överlappar varandra.  

(!) Ange alltid de exakta dagarna  eleven har gått i skolan.  

Vilka ansökningar påverkas av förändringen?  

Ändringen gäller både ansökningar inskickade via e-tjänsten och pappersärenden.  

Ändringen gäller från och med 1 januari 2021.  

Länkar och övrig info 

- Nyhet om ändring på Migrationsverkets externa hemsida 

- Migrationsverkets föreskrifter (2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.  

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-for-kommuner/2021-01-04-Nya-foreskrifter-om-statlig-ersattning-for-asylsokande-m.fl.-borjar-galla-den-1-januari-2021.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Lagar-och-forordningar.html



