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Ansökan om ersättning för tomhyra
Kommuner kan på denna blankett ansöka hos Migrationsverket om ersättning för vissa hyreskostnader enligt 32 a §
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten.

(136)

1. Ansökande kommun
Kommun samt avdelning eller motsvarande

Adress

Uppgiftslämnare/Kontaktperson, namn

Telefonnummer

E-postadress

2. Ansökan gäller bostad med adress
Gatuadress

Lägenhetsnummer

Postnummer

Tid när bostaden stått tom (åååå-mm-dd – åååå-mm-dd)

Ort

Sökt belopp

3. Person som flyttat in i bostaden (samt ev. övriga i hushållet)
Dossiernummer

Namn

4. Övriga upplysningar
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Migrationsverkets anteckningar

Personnummer

Inflyttningsdatum

Anvisningar
Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda
e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.
En kommun kan ansöka om ersättning för hyreskostnader för bostäder som kommunen har
anmält till Migrationsverket för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Kommunen kan få
ersättning för den sammanhängande period som bostaden stått tom. Ersättning lämnas per dygn.
För att kunna få ersättning ska
- bostaden ha varit anmäld till Migrationsverket
- personen som flyttar in omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar
- bosättningen ha skett efter ett beslut om anvisning av Migrationsverket
- ansökan avse en sammanhängande period från och med det datum bostaden anmälts
tillgänglig till dess att personen flyttar in i bostaden.
Ansökan om ersättning för sängplatser i bostad beviljas inte.
Det går inte att lägga till flera bostäder, gör därför en ny ansökan för varje ny bostad.
Fyll gärna i blanketten på datorn. Det underlättar vår hantering.
Dokument som ska ingå i ansökan
Hyresavi eller motsvarande för den sökta perioden där det framgår att kommunen står för
kostnaden.
Skyldighet att lämna uppgifter
Kommunen är skyldig att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att bedöma rätten
till ersättning.
Uppgifter som ska lämnas
Ange uppgifter för ansökande kommun.
Bostadens adress

Ange bostadens adressuppgifter och eventuellt lägenhetsnummer.
Tid när bostaden stått tom

Ange under vilken sammanhängande tidsperiod bostaden stått tom. Ansökningsperioden räknas
från den dag bostaden anmäldes till Migrationsverket.
Sökt belopp

Ange hyreskostnader för den sammanhängande period som bostaden stått tom.
Dossiernummer, namn, personnummer och inflyttningsdag

Ange Migrationsverkets dossiernummer, namn och personnummer för den eller de personer som
flyttat in i bostaden och det datum de flyttade in. Ange huvudpersonen först.
Ansökan
Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från den dag då
personen togs emot i kommunen för bosättning.
Skicka ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Den här blanketten ska användas endast om
kommunen inte kan använda e-tjänsten.
Skicka ansökan till
Migrationsverket
Enheten för anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping
Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

