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Inkom Migrationsverket

Ansökan om ersättning för kostnader och dagersättning

Använd den här blanketten om du har ansökt om eller fått skydd enligt massflyktsdirektivet och vill ansöka om 
ersättning för kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror 
samt om du vill ansöka om dagersättning. Bestämmelserna finns i förordningen om inledande bistånd till utlänningar 
som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (SFS 2022:354) och 17 § lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl.) 

Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person. 

Det är viktigt att du noggrant beskriver eventuella egna tillgångar eller inkomster som kan vara av vikt för 
bedömningen av din ansökan. Felaktigt lämnade uppgifter kan ses som bidragsbrott och leda till polisanmälan. 

Skriv under din ansökan och skicka den till: Migrationsverket, Skanningsenheten, Box 3100, 903 03 Umeå. Du hittar 
övriga kontaktuppgifter och adresser för att besöka Migrationsverket på www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Post--
och-faxadresser.html.

1. Personuppgifter 
Efternamn Förnamn 

Gatuadress Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Postnummer och ort Medborgarskap 

Dossiernummer eller kontrollnummer Kön 

 Man  Kvinna 

2. Ekonomisk deklaration 

Inkomster (lön från anställning och bidrag från annan myndighet eller organisation, till 
exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller a-kassa) 

Värde (SEK eller annan valuta) 

Kontanter (utöver eventuell dagersättning från Migrationsverket) 
Värde (SEK eller annan valuta) 

Ekonomiska tillgångar (till exempel bil, bankmedel i Sverige eller utlandet, eget företag, 
aktier, tillgångar i utlandet som du förfogar över och kan sälja för att få kontanter) 

Värde (SEK eller annan valuta) 

3. Underskrift 

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna jag skrivit i ansökan är korrekta och sanningsenliga. 

Jag är medveten om att jag är skyldig att anmäla till Migrationsverket om det sker förändringar i de uppgifter jag lämnat 
i denna ansökan, och annat som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd, såsom adressuppgifter. 

Jag är medveten om att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter. 

Jag är medveten om att asylsökande och personer med skydd enligt massflyktsdirektivet som har inkomst av arbete 
eller har annan inkomst eller egna tillgångar och som bor på Migrationsverkets tillfälliga boende ska betala ersättning 
för logi. 

Jag intygar att jag har förstått vad jag undertecknar. 

Ort och datum Namnunderskrift (för omyndig, vårdnadshavarens underskrift) 

Migrationsverkets anteckningar 
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