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Migrationsverket
Mottagningsenheten i Karlstad
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 7 september 2018
i mål nr 4229-18
SAKEN
Dagersättning
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.
Kammarrätten avslår överklagandet.
_________________________
YRKANDEN M.M.
yrkar att han ska beviljas dagersättning med 71 kr per
dag och anför i huvudsak att han har sina egna hushållskostnader och inte
delar hushållsgemenskap med

, som han är inneboende hos och

som med sin underskrift intygar detta.

Postadress
Box 1531
401 50 Göteborg

Besöksadress
Stora Nygatan 21

Telefon
Telefax
031-732 74 00
031-732 76 00
E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 6 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
förkortad FMA, framgår att dagersättning inklusive egen mathållning
lämnas med 71 kr för ensamstående och med 61 kr för sammanboende.
Enligt 1 § Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande
av asylsökande m.fl. (MIGRFS 2018:3) avses vid tillämpning av 6 § FMA
med:
– ensamstående: en person över 18 år som inte delar hushåll med annan
vuxen person, eller som är ensamstående förälder med barn,
– sammanboende: en vuxen person som delar hushåll med en eller flera
vuxna,
Som allmänna råd till 1 § i föreskrifterna anges följande. Sammanboende är
en vuxen som delar logi, i en lägenhet eller annan typ av boende, med en
eller flera andra vuxna. Några krav på äktenskap, samboförhållande eller
släktskap ställs inte. Det avgörande är om personernas logi gör att de får
anses kunna dela på hushållets gemensamma kostnader.
Kammarrätten gör följande bedömning.
Såvitt kommit fram i målet delar

kök och andra

gemensamma bostadsutrymmen med

. För att han vid sådant

förhållande ändå ska bedömas som ensamstående i den mening som avses i
6 § FMA och 1 § MIGRFS 2018:3 – och därmed ha rätt till det högre
beloppet för dagersättning – ankommer det enligt kammarrättens mening på
honom att göra sannolikt att de inte delar hushåll. Visserligen har
intygat att

har eget hushåll. Någon närmare

utredning om deras bostadsförhållanden, t.ex. om bostadens utformning,
eller annars om fördelningen av hushållskostnader har dock inte
presenterats. Kammarrätten finner därför att

inte har
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gjort sannolikt att han inte delar hushåll med

. Överklagandet

ska därmed avslås.
_________________________
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär 1).

referent
/

Bilaga 1
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

DV 681

Formulär 1
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KLAGANDE

MOTPART
Migrationsverket
Mottagningsenheten i Karlstad
Box 616
651 13 Karlstad
ÖVERKLAGAT BESLUT
Migrationsverkets beslut den 14 augusti 2018, beteckningsnr 50625402
SAKEN
Dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA)
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

___________________

Postadress
Box 568
651 12 Karlstad

Besöksadress
Rådhuset, Stora
torget

Telefon
Telefax
054-14 85 00
054-14 85 30
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET

Migrationsverket har i beslut den 14 augusti 2018 beviljat
dagersättning med 61 kr som sammanboende från och med den
11 augusti 2018. Som skäl för beslutet angavs följande.
saknar egna medel och har därför rätt till dagersättning. Om hushållets gemensamma kostnader delas som sammanboende beviljas dagersättning med
ett lägre belopp.

YRKANDEN M.M.

yrkar att han ska beviljas dagersättning med 71 kr för
vuxna ensamstående. Till stöd för sin talan anför han att han inte är sammanboende. Han är inneboende och betalar själv sina hushållskostnader.

Migrationsverket anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.
bor i en boendeform, eget boende, där man antas dela
kök och övriga gemensamma ytor. Den typ av boende han bor på är ett boende där man anses vara sammanboende och dagersättningen har beviljats
därefter.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Av 17 § LMA framgår bl.a. att utlänning som omfattas av lagen och som
saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).

Av 6 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., framgår att en ensamstående vuxen lämnas 71 kronor i dagersättning inklusive
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egen mathållning. Om personen är sammanboende beviljas han eller hon
istället 61 kronor i dagersättning inklusive egen mathållning.

Enligt Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande av
asylsökande m.fl. (MIGRFS 2018:3) ska en sammanboende förstås som en
vuxen som delar logi, i en lägenhet eller annan typ av boende, med en eller
flera andra vuxna. Några krav på äktenskap, samboförhållande eller släktskap ställs inte. Det avgörande är om personernas logi gör att de får anses
kunna dela på hushållets gemensamma kostnader.

Förvaltningsrättens bedömning

Av utredningen i målet framgår att

är inneboende. Det

har inte framkommit andra omständigheter i målet än att
därmed är att betrakta som sammanboende då han inte har visat att han inte
kan dela hushållets gemensamma kostnader med den som han bor inneboende med. Dagersättning för sammanboende med egen mathållning utgår
med 61 kr per person och dag. Den dagersättning som Migrationsverket
beslutat om är således riktig. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga (DV 3109/1B).

Tf. rådman
Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien

.

Bilaga 1

•1111

SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

DV 3109/1B • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om
de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.

.

www.domstol.se

