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SPECIFIKATION AV KALKYLERADE ERSÄTTNINGAR
Blankett 2 (bilaga till ärsättnigsansökan)

(Kommunen ansöker om alla typer av kalkylerad ersättning för tiden före 1.4.2016) 
Kommunen kan ansöka om ersättning: för personer som har anlänt före den 1 januari 2016 och har beviljats uppehållstillstånd 
på grund av familjeåterförening, för personer som fått uppehållstillstånd på grundval av att de är offer för människohandel 
och för personer som förblir utanför det automatiserade systemet 
Övriga kalkylerade ersättningar betalas av UF-centret utan separat ansökan från kommunen.

Kommun:         /           20 -        /           20 

Antalet 
personer

Antalet ersättnings 
-månader

Antalet dagar utöver hela 
månader

Kvotflyktingar 0 – 6 år

Kvotflyktingar som fyllt 7 år

- Det sammanlagda antalet perioder som ska ersättas

- Antalet personer som omfattas av ersättningen

KALKYLERAD ERSÄTTNING

Ersättning €/månad

Kalkylerad ersättning sammanlagt € 
(antal månader x ersättning €/mån. Eller €/dag) 0 till 6 år Personer som  

fyllt 7 år

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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