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Förlängt stimulansbidrag till kommuner som ökar
sitt flyktingmottagande
Regeringen har den 20 september 1994 föreslagit riksdagen en förlängning av
tiden för stimulansbidrag till kommuner som ökar sitt flyktingmottagande.
(Prop 1994/95:26) Enligt propositionen skall stimulansbidrag utgå även för
flyktingar som tas emot i kommunerna under fjärde kvartalet 1994.
Riksdagen beräknas kunna behandla propositionen under senare delen av
oktober.
I propositionen anger regeringen följande motiv för sitt förslag.
Statens invandrarverk har i en skrivelse till regeringen den 6 maj 1994 begärt
att rätten till tillfälligt stimulansbidrag förlängs att gälla även för de flyktingar som tas emot i kommunerna under fjärde kvartalet 1994. Bakgrunden
till förslaget är bl.a. den förordning (1994:189) som regeringen fattade beslut
om i april 1994 och som innebär att barnfamiljer som sökt asyl före den 1
januari 1993 skall få stanna här om inte särskilda skäl talar mot det. Alla
ärenden enligt förordningen kommer inte att kunna avgöras i sådan tid att
mottagning i en kommun kan ske före den 1 oktober 1994. Dessutom har
uttagningen av kvotflyktingar under budgetåret 1993/94 till stor del kunnat
genomföras först i slutet av budgetåret och c:a 5.000 av de kvotflyktingar som
tagits ut förs över till Sverige och tas emot i kommuner först under hösten
1994. De beslut som fattas till följd av förordningen och den sena kvotuttagningen medför sammantaget dels att behovet av kommunplatser under år
1994 blir något större än vad som beräknats, dels att behovet av kommunplatser uppstår senare under året.
Angående utformningen av förslaget sägs följande i propositionen:
”Med Invandrarverkets bedömning skulle stimulansbidrag behöva betalas ut för c:a 71.000 personer. Stimulansbidrag för fler
än totalt 70.000 flyktingar ryms dock inte inom nuvarande reservationsanslag. För att den föreslagna förlängningen av tiden för
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stimulansbidrag skall kunna finansieras inom ramen för redan
anvisade medel på reservationsanslaget Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m.m. bör nuvarande belopp för stimulansbidrag
minskas från 25.000 kronor till 23.000 kronor per mottagen flykting. I de fall kommunen tidigare träffat överenskommelse med
Statens invandrarverk som berättigat kommunen till den första
delen av stimulansbidraget och Invandrarverket före den 1 oktober 1994 inte kunnat placera så många flyktingar i kommunen
bör dock kommunen totalt kunna erhålla 25.000 kronor för varje
flykting som kommunen tar emot upp till nivån för tidigare
överenskommelse.
Kommuner som redan beviljats stimulansbidrag och som före
den 1 oktober tagit emot det antal flyktingar som överenskommelsen med Invandrarverket omfattar bör således kunna erhålla
23.000 kronor för varje ytterligare flykting som kommunen tar
emot under fjärde kvartalet 1994.”
........................
”Kommuner som inte tidigare varit berättigade till stimulansbidrag och som under fjärde kvartalet 1994 träffar en överenskommelse med Statens invandrarverk bör kunna erhålla 23.000 kronor för varje flykting som tas emot i kommunen senast den 31
december 1994, om en sådan överenskommelse för perioden före
den 1 oktober 1994 skulle ha inneburit rätt för kommunen att erhålla stimulansbidrag.
Den närmare utformningen av de bestämmelser som skall gälla
för att ett tillfälligt stimulansbidrag skall kunna utbetalas för
flyktingar mottagna före den 1 januari 1995 bör fastställas av regeringen”
Kommunförbundet har i diskussionerna med Kulturdepartementet påtalat
det otillfredsställande i att bidragsbeloppet sänks på grund av omständigheter som inte kommunerna kunnat påverka. Vi har emellertid inte kunnat få
förståelse för detta synsätt.
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