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Förordningar om statlig ersättning för flyktingmottagande (inklusive 
övergångsbestämmelser) m m       
 
Innehåll 
 
1  Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m m (SFS 1990:927). 
 
2  "Övergångsbestämmelser" - Förordning om statlig ersättning för ekonomisk hjälp 
till flyktingar som tagits emot under åren 1988-1990 (SFS 1990:928). 
 
3  Statliga medel för utvärdering till Svenska Kommunförbundet 
 
4  Förslag om lån till hemutrustning till riksdagen i oktober 
 
5  Erbjudan för flyktingsamordnare om att delta i ett aktivt utvecklingsarbete. 
 
1 Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m m (SFS 1990:927) 
 
I denna förordning - utfärdad av regeringen den 
6 september 1990 - regleras detaljerna i det nya 
statsbidraget fr o m 1991 Observeras bör att den 
nivå på "generalschablonen" som nämns i § 10 
utgår från kostnadsläget vid ingången till 1990. 
Nivån kommer alltså att bli högre när det nya 
statsbidraget träder i kraft från årsskiftet. 
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2 "Övergångsbestämmelser" - Förordning om statlig ersättning för ekonomisk 
hjälp till flyktingar som tagits emot under åren 1988-1990 (SFS 1990:928) 
 
Kommunerna har rätt till en schablonberäknad ersättning av staten för 
socialbidrag som kommer att lämnas åren 1991-1993 för flyktingar som tagits 
emot under åren 1988-1990. 
 
Utgångspunkten för beräknandet av denna ersättning har varit empiriska 
studier som visar att kommunernas socialbidragskostnader för flyktingar 
normalt varierar enligt följande. 
 
Av kommunens socialbidragskostnader under de första fyra åren fördelas 
generellt sett 35 % under tillståndsåret, 40 % under andra året, 20 % under det 
tredje och 5 % under det fjärde året. 
 
Utifrån dessa utgångspunkter har sedan - som framgår av förordningen - en 
schabloniserad ersättning beräknats för väntade kostnader under åren 1991 - 
1993 för tidigare mottagna flyktingar. 
 
Denna beräkning ska grundas på varje kommuns faktiska 
socialbidragskostnader för flyktingar 1990 och tar alltså hänsyn till att 
kostnadsläget kan variera från kommun till kommun. 
 
Utbetalning av ersättningen sker i två etapper, 1992-04-01 och 1993- 04-01. 
 
Utöver denna schablonberäknade ersättning för framtida kostnader som nämnts 
ovan, finns också möjlighet att hos SIV söka "särskild ersättning" enligt 
övergångsreglerna (§ 4). 
 
Särskild ersättning kan erhållas om kommunen under 1991 får väsentligt lägre 
ersättning för socialbidragskostnader för tidigare mottagna flyktingar, än vad 
som skulle erhållas enligt dagens system. 
 
Följande tänkbara orsaker till höga kostnader utpekas 
 
- stor flyktingmottagning senare delen av 1990 
 
- stor inflyttning från andra kommuner (till vilka flyktingar kommit före 1991) 
under år 1991 
 
- andra särskilda förhållanden. 
 
3 Statliga medel för utvärdering till Svenska Kommunförbundet 
 
Regeringen beslutade den 13 september 1990 att ge Svenska Kommunförbundet 
en dryg miljon kronor för att utvärdera ekonomiska och verksamhetsmässiga 
effekter av det nya statsbidragssystemet. 
 
En första rapport ska vara klar redan under 1991. 
 
4 Förslag om lån till hemutrustning till riksdagen i oktober 
 
Regeringen kommer sannolikt att i oktober lägga fram ett förslag till riksdagen 
om lån till hemutrustning för flyktingar. 
 
Utredningsarbetet är ännu inte helt avslutat, men ambitionen är fortfarande att 
lånet ska kunna börja fungera vid årsskiftet. 
 
5 Erbjudan för flyktingsamordnare om att delta i ett aktivt utvecklingsarbete 
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Det nya statsbidragssystemet ställer som bekant krav på att det kommunala 
flyktingmottagandet är effektivt organiserat och samordnat med t ex 
arbetsförmedlingens insatser. Behov av förnyelse och utveckling av 
flyktingmottagandet har aktualiserats i många kommuner. 
 
För kommunen blir det rimligen aktuellt att överväga eventuella 
fortbildningsinsatser för berörd personal inför stundande förändringsarbete. 
Kanske finns det skäl att erbjuda i första hand flyktingsamordnaren i 
kommunen ett kvalificerat stöd. 
 
Svenska Kommunförbundet erbjuder sig därför nu att organisera och leda ett 
begränsat antal utvecklingsgrupper ("stödgrupper") för flyktingsamordnare. 
Målet härmed är att via flyktingsamordnarna erbjuda kommunerna ett 
kvalificerat stöd i det praktiska förändringsarbete som står för dörren. 
 
Intresserade kommuner bör snarast ta skriftlig eller muntlig kontakt med 
undertecknad (Tommy Holm, telefon 08-772 43 29) för ytterligare information. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
Socialsektionen 
 
 
Karl-Axel Johansson 
 
 
   Tommy Holm 
 


