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1         Nya belopp på "generalschablonen" 
 
Efter överläggningar med Kommunförbundet har regeringen 1990-12-06 
fastställt att schablonersättning för flyktingmottagande under år 1991 ska 
lämnas med följande belopp: 
 
Flyktingar som fyllt 16 år       126 500 kr 
Barn under 16 år          77 000 kr. 
 
De fastställda beloppen innebär en uppräkning med 10 % jämfört med de 
belopp som angivits i prop 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och 
nytt system för ersättning till kommunerna m m. Härtill kommer att 20 milj kr 
mer än vad som tidigare överenskommits avsätts för ersättning av extraordinära 
kostnader under budgetåret  1991/92. Detta motsvarar en ökning av 
schablonbidragen med 0,8 procentenheter). Genom att nu sammanlagt 100 milj 
kronor avsätts för extraordinära kostnader under det statliga budgetåret 91/92 
bör det vara möjligt att också framdeles ge kommunerna visst stöd för bl a 
överkostnader för genomgångsbostäder. 
 
Uppräkningen av schablonersättningen för barn avser i sin helhet 
kostnadsutvecklingen under år 1990. Av uppräkningen av 
schablonersättningen för flyktingar som fyllt 16 år avser 10 500 kr (9,1 
procentenheter) kostnadsutvecklingen under år 1990 och 1 000 kr (0,9 
procentenheter) kända kostnadsökningar under år 1991 till följd av 
skattereformen. 
 
De nya beloppen återfinns också i bifogade ändring i förordningen (1990:927) 
 
2         Ändring av "övergångsförordningen" (1990:928) 
 



För att bättre motsvara intentionerna med "övergångsreglerna" och för att 
undvika omfattande byråkrati i hanteringen av den statliga ersättningen, har 
regeringen 1990-12-06 också beslutat om vissa förändringar i förordning 
1990:928. 
 
Utgångspunkten för schablonberäkning av statlig ersättning för framtida 
socialbidragskostnader för flyktingar som tas emot före 1991, ändras från 
tillståndsåret till det faktiska mottagningsåret i kommunen. 
 
För ytterligare information om övergångreglerna se vårt tidigare cirkulär 
1990:116. 
 
3         Uppföljning av det nya statsbidragssystemet 
 
Som framgår av bifogade introduktionsskrivelse till ett urval kommuner startar 
nu ett uppföljningsprojekt med syfte att utröna de kostnadsmässiga 
konsekvenserna av det nya statliga systemet för ersättning av kommunernas 
flyktingkostnader. Parallellt med denna mer ekonomiska uppföljning, startar 
även ett projekt avssende den verksamhetsinriktade delen (mer härom i början 
på 1991). 
 
Den ekonomiska uppföljningen kommer i huvudsak att koncentreras till tolv 
kommuner av sinsemellan olika karaktär i relevanta avseenden. Kommunerna 
är Piteå, Vilhelmina, Härnösand, Bollnäs, Hällefors, Västerås, Eskilstuna, Ekerö, 
Lerum, Falkenberg, Växjö och Malmö. 
 
I proppositionen om "generalschablonen" förutsätter regeringen att samtliga 
kommuner dessutom själva följer upp kostnadsutvecklingen när det gäller 
flyktingmottagningen. Det ligger rimligen i kommunernas intresse att ha 
kunskap om kostnadsutvecklingen också inom detta område. 
 
Djupstudiet av urvalskommunerna kan behöva åtföljas av en 
enkätundersökning. Vi vill därför redan nu informera om projektet som 
beräknas pågå under främst 1991 och 1992. Enkätundersökningen kan bli 
aktuell mot slutet av 1991 eller i början av 1992 då vi har ett underlag från 
urvalskommunerna. 
 
Med anledning härav kan det vara lämpligt att kommunerna redan nu vidtar 
sådana åtgärder beträffande exempelvis redovisningen, att såväl egen 
uppföljning som en eventuell framtida enkät rörande kostnader m m 
underlättas. 
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