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Ersättning till kommuner som inte har avtal med SIV om 
mottagning av flyktingar 1997 
Regeringen har efter initiativ från Svenska kommunförbundet i 
regleringsbrevet till Invandrarverket för 1997 föreskrivit att 20 miljoner 
kronor skall användas för ersättning till kommuner som inte har något avtal 
med Invandrarverket för år 1997, men som tagit emot flyktingar under åren 
1994 - 1996 vilka fortfarande bor kvar i kommunen och kräver särskilda 
personalinsatser. 

Villkor för rätt till ersättning 

Kommunen skall ej ha avtal om flyktingmottagande för år 1997. 

Kommunen skall skall ha fler än 10 kvarboende flyktingar mottagna 1994 - 
1996. 

Kommunen skall kunna redovisa kostnader för särskilda aktiva 
personalinsatser till den berörda gruppen. 

Kommunens ansökan skall prövas enligt 26 § ersättningsförordningen 
(1990:927). 

Ersättningsbelopp 

Ersättningen består av dels en fast summa (50.000 kronor) lika för alla 
kommuner dels av en summa (823 kronor) per kvarboende flykting som är 
föremål för aktiva personalinsatser. Motivet för det senare beloppet är att 
behovet av särskilda personalinsatser förutsätts stå propotion till antalet 
berörda flyktingar. 
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Ansökan och prövning 

Ansökan om ersättning inom ramen för de tilldelade medlen kan ske 
fortlöpande men skall ha inkommit till Statens Invandrarverk senast den 1 
september 1997. Ansökan skall innehålla uppgift om hur många kvarboende 
flyktingar mottagna 1994 - 1996 som är föremål för särskilda personalinsatser 
samt vad dessa insatser består av. Invandrarverket fattar därefter 
fortlöpande, dock senast den 15 oktober 1997 beslut om ersättning till 
kommunerna. 
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