4505

Ansökan om ersättning för vissa särskilda
kostnader - nyanlända med uppehållstillstånd
Kostnader för insatser för individ och familj
prioriteringsgrupp 2-4

Kommuner och regioner kan på denna blankett ansöka hos Migrationsverket om ersättning för vissa särskilda
kostnader för insatser för individ och familj samt extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 32 och 36 §§
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten.

(155)

Ansökande kommun/region
Kommun, region samt avdelning eller motsvarande

Postadress

Namn för uppgiftslämnare/kontaktperson

Direktnummer

E-postadress

Totalt sökt belopp (fylls i automatiskt)

0

Sammanställning av sökt belopp per prioriteringsgrupp 2-4 (fylls i automatiskt)
Prioriteringsgrupp 2

0

Prioriteringsgrupp 3

0

Prioriteringsgrupp 4

0

Övrig information

Undertecknande
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

MIGR4505 2016-02-21

Migrationsverkets anteckningar

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader samt betydande
extraordinära vårdinsatser
Ansökande kommun
Löp- Binr
laga

Dossiernummer

Namn

Personnummer

Mottagningsdatum

Ansökningsperiod
(ååmmddååmmdd)

Summa:

Kostnader
enligt
prio. gr 4

Kostnader
enligt
prio. gr 3

Kostnader
enligt
prio. gr 2

0

0

0

Anvisningar
- Kommunen/regionen ska ange alla kostnader exklusive mervärdesskatt (moms).
- Kostnaderna summeras automatiskt i varje kolumn och under totalt belopp på första sidan.
Kostnader som ersätts i prioriteringsgrupp 2

Kommunen kan ansöka om ersättning för placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU)
(gäller inte ensamkommande barn) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt
insatser för skyddat boende enligt socialtjänstlagen (SoL).
En region kan ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader vid vårdinsatser.
Kostnader som ersätts i prioriteringsgrupp 3

Kommunen kan ansöka om ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av
familjehemsplacering/HVB/stödboende (gäller inte ensamkommande barn) eller
boendekostnader för familjeutredningshem.
Kostnader som ersätts i prioriteringsgrupp 4

Kommunen kan ansöka om ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av
kurator, familjeterapeut, kontaktperson, kontaktfamilj eller stödperson.
Dokument som ska ingå i ansökan

-

Socialnämndens beslut om insatser (kommun)
Underlag som styrker betydande extraordinära insatser (region)
Ekonomiskt underlag som styrker kommunens/regionens kostnader för insatserna
Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser.

Fyll gärna i blanketten på datorn. Det underlättar vår hantering.
Skyldighet att lämna uppgifter

Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för
bedömningen av rätten till ersättning.
Under respektive rubrik ska följande uppgifter fyllas i:
Övrig information

Ange övrig information som Migrationsverket behöver få kännedom om.
Löpnummer

Numrera varje person från 1 och framåt.
Bilaga

Numrera varje bilaga. Ange personens löpnummer och nummer på bilagorna, till exempel 1:1,
1:2 etc. Ange motsvarande nummer på bifogade handlingar.
Dossiernummer, namn, personnummer och mottagningsdatum

Ange namn, personnummer och Migrationsverkets dossiernummer på den person som ansökan
gäller samt datum då personen första gången tagits emot i en kommun.
Ansökningsperiod

Ange under vilka tider de sökta kostnaderna uppstått.
Prioriteringsgrupp 2, prioriteringsgrupp 3, prioriteringsgrupp 4

Ange det sökta beloppet för varje person i kolumnen för berörd prioriteringsgrupp.
Summa

Beloppen summeras automatiskt i varje kolumn och under Totalt sökt belopp.

Ansökan

För ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar (prioriteringsgrupp 1)
använd blankett 4497.
Ansökningar från olika verksamhetsområden eller förvaltningar ska samordnas till en
gemensam ansökan.
En ansökan om ersättning kan endast omfatta kostnader som uppkommit under föregående år
och första halvåret innevarande år. Migrationsverket ersätter kostnader för en person under det
första mottagningsåret och de följande tre kalenderåren.
Kommunen/regionen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av
schablonersättning eller annan statlig ersättning.
En ansökan om ersättning som gäller prioriteringsgrupp 2–4 ska ha kommit in till
Migrationsverket senast den 30 september varje år.
Skicka ansökan till:
Migrationsverket
Anvisning barn och statlig ersättning nyanlända
601 70 Norrköping
Mer information finns på www.migrationsverket.se

