
Riktlinjer för beslut om ersättning enligt lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA)

Det ska säkerställas att klienten tillhör Vansbro kommun och klienten ska till sin ansökan 
uppvisa:

- Ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd enligt den nya lagen.
- Beslut från Migrationsverket om inhibition av tidigare avvisning eller 

utvisningsbeslut.
- Anmälan till Migrationsverket om behov av LMA.
- Dokument från skolan som styrker att klienten studerar och vilka studier som bedrivs.

Om den sökande inte inkommer med dessa handlingar har de ej rätt till bistånd enligt LMA.

Dagersättning

Det bistånd som betalats ut enligt LMA ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och 
medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter (inklusive 
kostnader för mobiltelefon).

Dagersättning utgår enligt LMA med:

 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
 37 kr/dag för barn upp till 3 år
 43 kr/dag för barn 4-10 år
 50 kr/dag för barn 11-17 år (från och med tredje barnet halveras ersättningen).

Särskilt bidrag

Om den sökande har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättning 
av dagersättningen kan denne ansöka om särskilt bidrag för det. Det kan till exempel 
vara glasögon, barnvagn eller varma vinterkläder/skor. Bidrag kan då beviljas för de 
billigaste alternativen som krävs för att uppfylla behovet.

Särskilda bidrag kan utgå för:

 Vinterkläder/skor
 Glasögon
 Nödvändigt kosttillskott
 Handikapputrustning
 Spädbarnsutrustning
 Akut tandvård som inte kan anstå



Beslut

Beslut om dagersättning fattas enligt 17§ och 9§ LMA.

Beslut om särskilt bidrag fattas enligt 18§ och 9§ LMA

Alla avslagsbeslut fattas enligt 17§ LMA.

Avslut av ärende

När den sökande har fått beslut om uppehållstillstånd ska ärendet avslutas. Generellt ska den 
sökande vara självförsörjande genom studiemedel från CSN. Skulle den sökande behöva 
ytterligare bistånd från socialtjänsten öppnas ett ärende avseende ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen.

Får den sökande ej uppehållstillstånd är denne inte berättigad till ersättning enligt LMA eller 
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och ärendet ska avslutas.
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