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Fakta om rättsliga ställningstaganden
Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en
författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas
av chefen för rättsavdelningen.

StyrD5 2020-06-02

Rättsliga ställningstaganden förs in i en särskild dokumentserie, RS-serie.
Dokumentserien är gemensam för hela myndigheten. Beslut om fastställande,
ändringar och upphävande av ett rättsligt ställningstagande förs in i
beslutsdokumentserien för chefen för rättsavdelningen.

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

INSTRUKTION

När rätt till statlig ersättning inträder för
barn utan vårdnadshavare
Från vilken tidpunkt kommuner och regioner ska ha rätt till
ersättning för kostnader för asylsökande barn utan
vårdnadshavare innan formell asylansökan är registrerad
hos Migrationsverket
Av asylprocedurdirektivet följer att en viljeyttring ska ske till en myndighet som är
behörig att ta emot en asylansökan1. En asylansökan ges in till Migrationsverket2.
Enligt lagstiftaren är de myndigheter som typiskt sett kan komma i kontakt med
personer som vill söka asyl även Polismyndigheten (särskilt gränspolisen),
Tullverket och Kustbevakningen3. De ska därmed även ses som behöriga
myndigheter att ta emot en viljeyttring om att ansöka om asyl. En socialnämnd i en
kommun kan inte ansöka om asyl för ett barns räkning4.
Ett barn utan vårdnadshavare ska betraktas som asylsökande från den tidpunkt när
denne uttrycker en vilja om att ansöka om asyl inför en behörig myndighet även om
själva asylansökan inte handläggs förrän den har blivit bekräftad av god man eller
ett offentligt biträde. Kommuner, regioner och öppenvårdsapotek har därför rätt till
statlig ersättning för kostnader redan från datumet för viljeyttringen förutsatt att
asylansökan sedan fullföljs.
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