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Hur länge räcker generalschablonen? 
Komrev AB har på Kommunförbundets uppdrag genomfört en utvärdering av hur 
länge statens ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, den s k 
generalschablonen räcker. Nu föreligger resultatet efter det att flyktingarna varit i 
Sverige under två år. 

Utvärderingen har genomförts i 12 kommuner med olika storlek och geografisk 
belägenhet och har varit inriktad på att dokumentera särkostnader för flyktingar som 
kommunplacerades under 1991. Flyktingarna placerades ut successivt under året och 
har fram till den 30/6 1993 vistats i kommunerna i genomsnitt två år. 

Enligt rapporten har efter två år i genomsnitt 90 % av generalschablonen förbrukats. 
Det konstaterades vidare i rapporten att en mycket stor majoritet av de aktuella 
flyktingarna ännu efter två år i kommunerna är beroende av socialbidrag för sin 
försörjning. Det innebär att kommunerna i nuvarande arbetsmarknadsläge inte får 
täckning för de kostnader som flyktningmottagandet medför. 

För att få ytterligare underlag till de förhandlingar med kulturdepartementet, som nu 
inletts, angående nivån och formerna för den statliga ersättningen till kommunerna 
för flyktingmottagandet har Kommunförbundet också gjort en snabbenkät till alla 
kommuner angående schablonersättningen. 

Av svaren framgår att generalschablonen räcker upp till två år, 85 % av kommunerna 
gör den bedömningen. Vidare anser 80 % av kommunerna att det av regeringen 
förslagna stimulansbidraget inte är tillräckligt för att kommunen väsentligt skall 
utöka sitt mottagande. En majoritet av kommunerna anser att beloppet för 
generalschablonen bör fördubblas. 

Vi tackar för kommunernas snabba reaktion på enkäten. Den har givit oss värdefullt 
material inför våra diskussioner med regeringen. 

Kommunförbundet planerar att tillsammans med Komrev fortsätta att följa 
kostnadsutvecklingen. 

Under de nu pågående förhandlingarna har Kommunförbundet krävt att 
schablonersättningen måste höjas kraftigt för att staten skall leva upp till sitt 
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kostnadsansvar för flyktingmottagandet. Vi har också påtalat behovet ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder som omfattar flyktingarna. Vi återkommer med mer 
information så snart överläggningarna är slutförda, vilket beräknas ske i början av 
december. 

Komrevs rapport och en sammanfattning av enkätsvaren bifogas. 
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