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Anmälan om ändrade uppgifter om
ensamkommande barn och unga
Underlag för rätt till statlig ersättning
På den här blanketten kan kommuner anmäla ändrade uppgifter om ensamkommande barn och unga.
Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten Se och ändra ansvar för
ensamkommande.
Läs anvisningarna på sista sidorna innan du fyller i blanketten.

(163)

1. Uppgiftslämnande kommun
Kommun samt avdelning eller motsvarande

Postadress

Namn på uppgiftslämnare eller kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

2. Barnet eller ungdomen
Namn

Personnummer eller födelsetid

Dossiernummer

3. Byte av kommun som ansvarar för mottagande

☐

Ansvaret har flyttats över till en annan kommun enligt socialtjänstlagen (bifoga underlag, se anvisningarna).

Mottagande kommun

4. Påbörjat ansvar för kommunen

☐ Barnet med uppehållstillstånd visade sig vara

Datum när ansvaret flyttades över

Datum för när ansvaret började

ensamkommande först efter mottagande i kommunen, eller
har kommit till Sverige som vidarebosatt ensamkommande
kvotflykting.

5. Kommunens ansvar fortsätter för barn som fyller 18 år – anmälan tre veckor innan 18-årsdagen

☐ Ansvar för barnet, som fyller 18 år eller har bedömts vara 18

Datum för beslut om fortsatt ansvar (bifoga underlag, se
anvisningarna)

år, ska kvarstå för kommunen efter 18-årsdagen.

6. Avslutat ansvar för asylsökande ensamkommande barn och unga
(OBS! Kontakta även berörd mottagningsenhet)

☐ Barnet eller ungdomen har avvikit.
☐ Barnet eller ungdomen har återförenats med förälder eller

Datum för när ansvaret avslutades
Datum för när barnet/ungdomen återförenades med förälder eller
vårdnadshavare och ansvaret avslutades
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vårdnadshavare.

☐ Barnet har rest ut från Sverige.
☐ Ungdomens fortsatta placering, efter 18 års ålder, har
upphört.

Datum för när ansvaret avslutades
Datum för när ansvaret avslutades

7. Avslutat ansvar för nyanlända ensamkommande barn och unga

☐ Barnet eller ungdomen har återförenats med förälder eller

Datum för när barnet/ungdomen återförenades med förälder eller
vårdnadshavare och ansvaret avslutades

☐ Barnet med uppehållstillstånd har fått en särskilt förordnad

Datum för beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare eller
datum när barnet flyttat till särskilt förordnad vårdnadshavare

vårdnadshavare.

vårdnadshavare som han eller hon tidigare varit
familjehemsplacerad hos eller flyttar till.

☐ Barnet har rest ut från Sverige.
☐ Ungdomens fortsatta placering, efter 18 års ålder, har

Datum för när ansvaret avslutades
Datum för när ansvaret avslutades

upphört.

8. Övriga upplysningar

9. Undertecknande
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Migrationsverkets anteckningar

Anvisningar
Skyldighet att lämna uppgifter
En kommun är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket
ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Kommunen ska lämna in
uppgifterna löpande, dock senast den 7:e i månaden närmast efter att uppgifterna
förändrades. För barn som fyller 18 år ska kommunen, senast tre veckor innan 18årsdagen, även anmäla om kommunen ska ha fortsatt ansvar för personen. Det
framgår av Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS 7/2020, MIGRFS 8/2020 och
MIGRFS 9/2020.
För asylsökande barn måste kommunen, utöver att fylla i denna blankett, fortsätta
ha kontakt med och lämna nödvändig information till Migrationsverkets
mottagningsenhet som det asylsökande barnet är inskrivet vid.
Uppgifter som ska lämnas
Uppgiftslämnande kommun

Fyll i uppgifter om kommunen.

Barnet eller ungdomen

Fyll i uppgifter om det ensamkommande barnet eller den ensamkommande
ungdomen.
Byte av kommun som ansvarar för mottagandet

Kryssa i detta alternativ om ansvaret för barnet eller ungdomen har flyttats från en
kommun till en annan enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). Skicka in
anmälan först när datumet för överflytten har passerat.
Kommunen ska bifoga kopia av följande dokument:
- Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av
ordförande i nämnden. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning bifogas
som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärendet
enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.
- Begäran om överflyttning som skickats till den andra kommunen.
- Den andra kommunens svar, dvs. beslut att ta över ansvaret.
Påbörjat ansvar för kommunen

Kryssa endast i detta alternativ för barn som efter kommunplacering visar sig vara
utan legal vårdnadshavare, till exempel om det framkommer att förälder inte är
förälder.
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 föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan någon sådan
ställföreträdare. Rätten till ersättning gäller endast så länge barnet är att anse som
ensamkommande.
Kommunens ansvar fortsätter för barn som fyller 18 år – anmälan tre veckor innan 18årsdagen

Kryssa i detta alternativ om kommunen har ett fortsatt ansvar även efter 18årsdagen. Lämna in anmälan senast tre veckor innan 18-årsdagen. Detta gäller
såväl för asylsökande ensamkommande barn som för nyanlända barn med
uppehållstillstånd, som blir 18 år. Bifoga underlag som styrker kommunens
fortsatta ansvar.
Kommunen ska anmäla fortsatt ansvar från och med den 1 oktober 2020. Anmälan
behövs, eftersom Migrationsverket annars, med början omkring månadsskiftet
därefter, börjar avsluta det registrerade ansvaret automatiskt i samband med att ett
barn blir 18 år. Dygnsschablon för ensamkommande unga med uppehållstillstånd,
betalas därmed ut till folkbokföringskommunen, oavsett vilken kommun som
tidigare haft ansvar. Anmälan som kommer in senare än tre veckor innan 18årsdagen, kan medföra behov av åtgärder för utbetalning eller återkrav av
ersättning som betalats ut till fel kommun.

Avslutat ansvar för ensamkommande barn och unga

Ange anledningen till att kommunens ansvar har avslutats enligt anvisningarna
nedan. Någon anledning avser endast asylsökande och några endast personer med
uppehållstillstånd, medan andra anledningar är desamma för båda grupperna och
därför är anvisningarna nedan gemensamma.
•

•

Barnet eller ungdomen har återförenats med förälder eller vårdnadshavare

Kryssa i detta alternativ om ansvaret har avslutats på grund av att barnet eller
ungdomen har återförenats med förälder eller vårdnadshavare.
Ensamkommande asylsökande barn eller ensamkommande barn med
uppehållstillstånd anses återförenade med sin familj när en förälder faktiskt tagit
hand om sitt barn, till exempel när förälder och barn bosätter sig på samma adress
eller när föräldern får den rättsliga vårdnaden.
Ensamkommande unga med uppehållstillstånd anses återförenade med sin familj
när en förälder folkbokför sig i Sverige.
Barnet med uppehållstillstånd har fått en särskilt förordnad vårdnadshavare som han
eller hon tidigare varit familjehemsplacerad hos eller flyttar till

Kryssa endast i detta alternativ om den särskilt förordnade vårdnadshavaren
tidigare har varit familjehem för barnet eller om barnet har flyttat till den särskilt
förordnade vårdnadshavaren.
Om vårdnaden av ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har flyttats
över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit
familjehemsplacerad hos eller flyttat till har kommunen inte rätt till
dygnsschablon. För barn som tidigare varit familjehemsplacerade hos sin särskilt
förordnade vårdnadshavare kan kommunen i stället ansöka om skälig ersättning.
•

•

Barnet eller ungdomen har avvikit (asylsökande) eller rest ut ur Sverige

Kryssa i detta alternativ om ansvaret har avslutats för att barnet eller ungdomen
(som kommunen anmält fortsatt ansvar för) har avvikit (gäller endast asylsökande)
eller om barnet eller ungdomen lämnat Sverige, rätten till bistånd enligt LMA
upphör när utresan är bekräftad och/eller registrerad.
Informera mottagningsenheten om asylsökande barn eller ungdom avvikit eller
rest ut ur Sverige
Det är viktigt att kommunen även kontaktar den mottagningsenhet som barnet eller
ungdomen är inskrivet vid, så att Migrationsverket kan vidta nödvändiga åtgärder.
Migrationsverket behöver även informationen om att kommunen har avslutat
ansvaret för ett barn, om det skulle bli aktuellt att anvisa ett barn på nytt eller i det
fall ett annat asylsökande barn ska anvisas till kommunen på grund av anknytning
till barnet eller ungdomen.
Ungdomens fortsatta placering, efter 18 års ålder, har upphört

Kryssa i detta alternativ om kommunen avslutar det ansvar som kommunen har
behållit i enlighet med 2 a kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), för stöd och hjälp
åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun.
Kryssa även i detta alternativ om kommunen avslutar sådant ansvar för ungdom
som vistas i den egna kommunen.
När kommunen avslutar detta ansvar kommer ersättning för ungdomar med
uppehållstillstånd att betalas ut till den kommun där ungdomen är folkbokförd.
Se även ovan om anmälan av fortsatt ansvar efter 18 års ålder.

Övriga upplysningar

Ange om det finns andra uppgifter som Migrationsverket bör känna till.
Kommunen behöver inte anmäla sådana uppgifter som Migrationsverket ansvarar
för, som till exempel ändrad ålder eller svenskt medborgarskap. Kommunen
behöver inte heller anmäla när en person avlider.
Skicka anmälan
Skicka anmälan via e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande.
Den här blanketten ska användas endast 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

