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Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet m.m. 
I detta cirkulär behandlas följande frågor:  

1. Uppräkning av schablonersättningen till kommunerna för flyk-
tingmottagandet. 

2. Redovisning av utredningsdirektiv avseende ”Översyn av motta-
gande av och introduktion för flyktingar” (Dir. 2001:87). 

3. Ersättning till kommunerna för mottagande av barn i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

4. Ändringar i Socialtjänstlagen från och med den 1 januari 2002. 

 

1. Uppräkning av schablonersättning till kommunerna för flyktingmotta-
gandet.  

Regeringen har vid sitt sammanträde den 29 november 2001 beslutat om 
nedanstående ändringar i ersättningsförordningen (1990:927) för flyktingmot-
tagandet: 

Prisbasbeloppet för år 2002 är 37.900 kronor, vilket är en ökning med 1.000 kr. 
Det innebär att schablonersättningen räknas upp med 2.71 procent. Den nya 
schablonersättningen blir därmed: 

158.200 kronor för vuxna 

97.100 kronor för barn under 16 år. 

Grundersättningen blir 158.200 x 3 = 474.600 kronor. 

Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2002.  
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2. Redovisning av utredningsdirektiv avseende ”Översyn av motta-
gande av och introduktion för flyktingar” (Dir. 2001:87). 

Regeringen har den 1 november 2001 beslutat om direktiv för en översyn av 
mottagande av och introduktion för flyktingar (Dir. 2001:87). 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare ges i uppdrag att, utifrån ett helhetsperspektiv, göra en 
översyn av mottagande av och introduktion för flyktingar. Översynen skall 
även omfatta systemet för statlig ersättning till kommunerna för flyktingmot-
tagandet samt i relevanta delar mottagandet av asylsökande. 

Huvudinriktningen för utredaren skall vara att 
- indentifiera, analysera och förklara hinder för egenförsörjning, delaktighet 
och en långsiktigt hållbar integration, såväl i mottagande- och introduktions-
verksamhetens innehåll och organisation som i relevanta lagar och förord-
ningar, 
- undersöka hur kommunerna hittills använt introduktionsersättning och om 
ersättningens utformning haft någon betydelse för introduktionsresultaten 
samt föreslå hur en obligatorisk introduktionsersättning kan utformas, 
- analysera om det statliga ersättningssystemet kan utgöra hinder för en ef-
fektiv och individuellt anpassad introduktion samt 
- föreslå författnings- och regeländringar och fortsatt utvecklingsarbete på de 
områden där utredaren anser att det behövs. 

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2003. 

Utredaren skall särskilt samarbeta med Integrationsverket, Migrationsverket, 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Statens skolverk samt Svenska Kommunför-
bundet och vid behov direkt med berörda kommuner. 

 

3. Ersättning till kommunerna för mottagande av barn i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

I cirkulär 2001: 141 har vi informerat om riksdagens beslut när det gäller asyl-
sökande barns skolgång (regeringens proposition 200/01:115). 

Här återges de ersättningsbelopp som är aktuella för år 2002: 

Undervisning i förskoleklass 23.000 kronor per barn och år 

Undervisning i grundskolan 46.600 kronor per barn och år 

Undervisning i gymnasieskolan 53.000 kronor per barn och år 

Den 1 januari 2003 införs ett statsbidrag för asylsökande barn i allmän för-
skola för 4-5 åringar. Beloppet uppgår till 30.000 kronor per barn och år. 

 

4. Ändringar i Socialtjänstlagen från och med den 1 januari 2002. 

Den 1 januari 2002 görs förändringar i Socialtjänstlagen som påverkar ersätt-
ningen till kommunerna för flyktingmottagandet. Ändringen innebär att bi-
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stånd som beviljas den enskilde enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen blir möjligt 
att återsöka hos Integrationsverket. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tel. 
08/452 78 48, mobil 070/586 27 05, E-post karl-axel.johansson@svekom.se. 
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