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Till kommunstyrelsens ordförande

195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna
kvar i kommunen betalas ut i februari 2018
Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka
kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som
fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo
kvar i den kommun där de vistas. Medlen, som finns i ett nytt ramanslag 1:9
Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl,
kommer betalas ut av Migrationsverket i februari 2018. För 2018 kommer
Migrationsverket att betala ut totalt 195 miljoner kronor. Motsvarande
ersättning betalades ut i december 2017, då totalt 390 miljoner kronor
fördelat mellan kommunerna på samma sätt.
Regeringen har beslutat att ersättningen ska fördelas proportionellt mellan
kommunerna, utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och
unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende, och som var
inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 30 juni 2017.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga
som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan
18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Kommunerna kan inte överklaga regeringens beslut om fördelning av
ersättningen.
Migrationsverket kommer inte ge kommunerna någon ytterligare
information om den här ersättningen innan utbetalningarna. Som
betalningsreferens på utbetalningarna från Migrationsverket anges: ”Andel
195 miljoner 2018”
Om ni har frågor om ersättningen kan ni kontakta kansliet på
Migrationsverkets sektion för statlig ersättning till asylsökande.
På regeringens webbplats finns mer information, inklusive listan över hur
ersättningen ska fördelas mellan kommunerna.
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