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Kommunalt flyktingmottagande m.m. 
I detta cirkulär behandlas: 

1. Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet 

2. Etiskt råd för mångfald i arbetslivet 

3. Tidskriften Invandrare och Minoriteter 

4. Kommunförbundets förteckning över invandrarbyråer och flyktingsam-
ordnare 

5. Kommunernas stöd till återvandring 

6. Nationell konferens om migration, mångfald och integration 26 - 28/4 
1999 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ersättning till kommunerna till flyktingmottagandet 

Regeringen har vid sitt sammanträde den 17 december beslutat om följande 
ändringar i ersättningsförordningen (SFS 1990:927) för flyktingmottagandet. 
Förändringarna gäller från och med den 1 januari 1999. 

Basbeloppet för 1999 är oförändrat. Det innebär att schablonersättningen inte 
räknas upp. Beloppen är som för 1998  

151.900 kronor för vuxna 
93.200 kronor för barn 

I 3 § görs en ändring enligt följande:  
”Schablonersättning enligt 10-13 §§ utgår även om utlänningen erhållit 
svenskt medborgarskap efter den 31 december 1997”. 
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I 11 § görs en ändring innebärande att den introduktionsplan som upprättas 
skall vara ”skriftlig”. 

I 28 § görs en ändring enligt följande: 
”En kommun ........... m.fl. Ersättning får betalas med högst 39.000 kronor 
per barn och år som vistas på ett mottagningscenter eller i en kommun. 
Ersättningen skall ........ för skolverksamhet”. 
Ändringen innebär en uppräkning med 1.100 kronor och att det i fortsätt-
ningen inte görs någon skillnad om barnet är på mottagningscenter eller i 
kommunen. 

2. Etiskt råd för mångfald i arbetslivet. 

I cirkulär 1998:52 har vi informerat om parternas på arbetsmarknaden arbete 
med att stimulera till mångfald i arbetslivet. Där nämndes bl.a. att parterna 
hade för avsikt att bilda ett Etiskt råd för mångfald i arbetslivet. Rådet är nu 
bildat och har påbörjat sitt arbete under hösten. I bifogade dokument redovi-
sas rådets uppgifter och organisation. 

3. Tidskriften Invandrare och Minoriteter 

Invandrare och Minoriteter är en obunden tidskrift, som speglar den Invand-
rarpolitiska diskussionen på ett bra sätt. Den innehåller ofta tankeväckande 
och stimulerande artiklar, som kan vara till nytta och inspiration i det kom-
munala arbetet med invandrar- och flyktingfrågor. I bifogade nummer av 
tidskriften finns t.ex. en artikel om hur man har arbetat i Klippans kommun 
mot rasism och främlingsfientlighet. 

4. Kommunförbundets förteckning över Invandrarbyråer och flyktingsam-
ordnare. 

Kommunförbundet förteckning över Invandrarbyråer och flyktingsamord-
nare skall aktualiseras. Den nuvarande förteckningen är från 1997. Det sker 
fortlöpande förändringar och särskilt när en ny mandatperiod börjar. I bilaga 
till detta cirkulär redovisas de uppgifter vi för närvarande har om er kom-
mun. Vi ber er kontrollera uppgifterna, göra erforderliga ändringar och åter-
sända materialet till förbundskansliet. Vi vill ha tillbaka uppgifterna även om 
det inte skett några förändringar. 

5. Kommunernas stöd till återvandring 

Kommunförbundet får många frågor, både från kommuner, organisationer 
och statliga myndigheter om på vilket sätt kommunerna kan ge stöd i sam-
band med att flyktingar vill återvända till sitt ursprungsland tillfälligt eller 
permanent. I cirkulär 1996:48 har vi redovisat de rättsliga möjligheterna för 
kommunerna att ge stöd. För att öka våra kunskaper och för att kunna ge 
bättre service till kommunerna skulle vi sätta stort värde på att få svar på 
några frågor i bilagda formulär. Vi kommer därefter att sammanställa svaren 
och återredovisa till kommunerna. 

6. Nationell konferens om Migration - Mångfald - Integration inför 
2000-talet i Växjö 26-28 april 1999  
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Svenska Kommunförbundet och Kommunförbundet Kronoberg arrangerar 
tillsammans en konferens på rubricerade tema i Växjö den 26 -28 april 1999. 
Tanken är att varva plenarföreläsningar av översiktlig karaktär med mera 
praktiskt inriktade seminarier. Programmet håller för närvarande på att 
sammanställas och inbjudan sänds till kommunerna under januari månad. 
Reservera dagarna redan nu i almanackan. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för Socialtjänst 

 

Lennart Jonasson    Karl-Axel Johansson 
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