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Hur du söker efter domar och beslut i Lifos
1. Gå in på Migrationsverkets webbplats, www.migrationsverket.se.
2. Välj alternativet Om Migrationsverket i övre menyraden.

Bfd22 141107

3. Välj Rätts- och landinformation, Lifos i vänstermenyn.

Migrationsverket
Kommunikationsavdelningen, Kommunikationsenheten
Besöksadress Slottsgatan 81 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-108155
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
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4. Klicka på länken till Lifos databas.

5. Du är nu inne i Lifos. Välj Gå till detaljerad sökning som finns
uppe i högra hörnet.
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6. Du söker efter domar och beslut med hjälp av ämnesord som du anger
i fältet Ämnesord. Förslag på ämnesord kommer upp när du börjar skriva
i fältet. Klicka på det ord du vill använda. Om du vet vilken dom eller
beslut du letar efter, kan du söka på målnumret i fritextsraden. Du
behöver inte fylla i några andra fält i sökrutan.
Om du får fram dokument som inte gäller statlig ersättning, kan du
skriva in fler ämnesord för att begränsa sökträffarna. För mer
information om vilka ämnesord du kan använda dig av för att hitta beslut
och domar om statlig ersättning, se exemplen A, B eller C.
A. Statlig ersättning för asylsökande personer Förordningen
(2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
(asylersättningsförordningen)
Du kan välja att söka fram samtliga domar och beslut eller endast söka
fram de som gäller en viss typ av ersättning.
Om du vill söka fram samtliga domar och beslut skriver du något eller
flera av följande ämnesord:





Asylersättningsförordningen
Statlig ersättning
Statsbidrag
Asylsökande

Om du vill söka fram domar och beslut som endast gäller en typ av
ersättning, skriver du in något av orden ovan samt något av följande
ämnesord:
 Ekonomiskt bistånd tillståndssökande
 Skolkostnader
 Vård i annat hem än barnets eget
 Utredningskostnader
 God man
Exempel:
Om du vill se alla domar som gäller statlig ersättning för extraordinära kostnader
för utbildningsverksamhet för asylsökande elever, skriver du i fältet för
ämnesord: Asylersättningsförordningen ”Skolkostnader”
B. Statliga ersättningar för hälso- och sjukvård till asylsökande
Förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård
till asylsökande (hälso- och sjukvårdsförordningen)
Du kan välja att söka fram samtliga beslut eller beslut som endast gäller
en typ av ersättning.
Om du vill söka fram samtliga beslut fyller du i något eller flera av följande
ämnesord:
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Hälso- och sjukvårdsförordningen
Statlig ersättning
Statsbidrag
Asylsökande

Om du vill söka fram beslut som endast gäller en typ av ersättning, skriver
du in något av orden ovan samt något av följande specifika ämnesord:



Hälsoundersökningar
Kostnadskrävande vård

Exempel:
Om du vill se alla beslut om statlig ersättning för kostnader för vård som
överstiger 100 000 kronor, skriver du i fältet för ämnesord:
Hälso- och sjukvårdsförordningen ”Kostnadskrävande vård”
C. Statliga ersättningar för kommunplacerade personer med
uppehållstillstånd Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande
m.m. (ErsF) eller förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar (NyErsF)
Du kan välja att söka fram samtliga domar och beslut eller endast söka
fram de som gäller en viss typ av ersättning.
Om du vill söka fram samtliga domar och beslut skriver du något eller
flera av följande ämnesord:





Ersättningsförordningen
Statlig ersättning
Statsbidrag
Permanent uppehållstillstånd

Om du vill söka fram domar och beslut som endast gäller en typ av
ersättning, skriver du in något av orden ovan samt något av följande
ämnesord:







Schablonersättningar
Ensamkommande barn
Barn utan vårdnadshavare
Hälsoundersökningar
Särskilda kostnader
Varaktig vård

