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I detta cirkulär behandlas följande frågor
1.Kostnadsuppföljning av flyktingar mottagna i kommunerna år 1991.
2. Förordning om nya utbetalningsregler för schablonersättningen.
3. Regeringens förslag till riksdagen om ersättning till kommunerna för
flyktingmottagandet.
4. Uppdatering av förteckning över kommunala invandrarbyråer och
flyktingsamordnare.
5. Enkät om projekt som syftar till att underlätta för invandrare att få fäste på
arbetsmarknaden.
1. Kostnadsuppföljning av flyktingar mottagna i kommunerna år 1991.
Den av regeringen tillsatta arbetsgruppen har nu genomfört en ytterligare
kostnadsuppföljning för de flyktingar som togs emot i kommunerna under år
1991. Uppföljningen bygger, liksom tidigare uppföljningar, på uppgifter, som
samlats in från ett urval av kommuner.
Resultatet visar att för 75 % av de undersökta kommunerna täcker den
statliga ersättningen redovisade kostnader under de i genomsnitt 3,5 år, som
varit utgångspunkten för statens kostnadsåtagande. 3 kommuner redovisar
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kostnader, som avsevärt överstiger den ersättning som erhållits.
Arbetsgruppens rapport redovisas i bilaga 1 till detta cirkulär.
2. Förordning om nya utbetalningsregler för schablonersättningen.
Riksdagen beslöt i samband med behandlingen av
kompletteringspropositionen om vissa ändringar i utbetalningsreglerna för
den statliga ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet. Se
utförligare information i cirkulär 1995:125.
Regeringen har nu utfärdat de förordningar som riksdagsbeslutet medför.
Det är dels SFS 1995:1090 om ändring i förordningen(1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m. m.(bilaga 2) och del SFS 1995:1091
Förordning om schablonersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
som första gången togs emot i en kommun under åren 1994 och 1995 (bilaga
3). Den sistnämnda förordningen innehåller de övergångsregler, som blir
följden av de förändrade utbetalningsreglerna.
3. Regeringens förslag till riksdagen om statens ersättning till
kommunerna för flyktingmottagandet.
Regeringen kommer att föreslå riksdagen följande förändringar i
ersättningarna till kommunerna för flyktingmottagandet.
a. Schablonbidraget för 1996 räknas upp med 2,5 %, vilket innebär att
beloppet blir för
vuxna
barn

150.900 kronor
92.600 kronor

Det nya beloppet tillämpas på flyktingar som tas emot i kommunerna från
och med den 1 januari 1996.
b. Ersättningen till kommunerna för grundskoleundervisning av asylsökande
barn räknas upp med 2,5 %. Det innebär att ersättning betalas ut med högst
24.600 kronor per barn som vistas på utredningssluss och med högst 36.600
kronor per barn som vistas på förläggning eller i en kommun. Ersättningen
skall reduceras med beloppet för kostnad för den skolverksamhet, som en
sluss eller förläggning själv ansvarar för enligt förordningen(SKOLFS
1993:21).
c. För utlänningar som fyllt 60 år när uppehållstillstånd beviljades första
gången lämnas under 1996 ersättning för sådan ekonomisk hjälp enligt 6§
socialtjänstlagen och introduktionsersättning enligt lagen om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som
kommunen betalat efter det att tolv månader gått från det första mottagandet
i en kommun.
För flyktingar mottagna under sista kvartalet 1993 och under åren 1994 och
1995 gäller samma bestämmelser om utlänningen hade fyllt 55 år när
uppehållstillstånd första gången beviljades. Regeringens förändringar i
ersättningsförordningen redovisas i bilaga 4 och 5 till detta cirkulär.
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4. Uppdatering av förteckning över kommunala invandrarbyråer och
flyktingsamordnare.
Kommunförbundet har en förteckning över kommunala invandrarbyråer och
flyktingsamordnare. Den senaste upplagan bygger på uppgifter, som
samlades in under 1993. Vi vet att en del förändringar har skett sedan dess
och har nu ambition att trycka en ny upplaga. Det är därför nödvändigt att
kontrollera kommunernas uppgifter. I bilaga 6 till detta cirkulär redovisas
de uppgifter vi för närvarande har. Kontrollera uppgifterna och meddela
oss de förändringar, som skall göras under adress Svenska
Kommunförbundet Karl-Axel Johansson, 118 82 Stockholm. Det går också
bra att faxa på 08-643 47 52.
Vi vill ha era förslag till ändringar senast den 15 januari 1996. Ändringar
som lämnas efter detta datum kan inte beaktas vi omtryckningen av
förteckningen.
5. Enkät om projekt som syftar till att underlätta för invandrare och
flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadssituationen för invandrare och flyktingar är mycket
besvärlig. Arbetslösheten bland dessa är mycket större än för infödda
svenskar. Vid våra kontakter med enskilda kommuner kan vi konstatera att
det pågår mycket arbete för att förbättra situationen. Vi tror att det skulle
vara värdefullt att samla ihop och sprida kunskap om vad som pågår i
kommunerna när det gäller projekt, som syftar till att ge invandrare arbete.
Kommunförbundet skulle sätta stort värde på om ni ville redovisa vad som
pågår i er kommun. Vi kommer därefter att sammanställa materialet i någon
form av skrift, som skickas ut till kommunerna. Vi vill gärna ha era svar
senast den 15 januari 1996.
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