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Ny utlänningslag, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande m m.
I detta cirkulär behandlas:
1. Ändringar i Utlänningslagen
2. Förändringar i ersättningssystemet till kommunerna för flyktingmottagandet
3. Ersättning till sjukvårdshuvudmännen för hälso- och sjukvård till
asylsökande.
4. Särskilda medel för utvidgat vänortsutbyte mellan kommuner i Sverige
och Bosnien

1. Ändringar i utlänningslagen
I cirkulär 1996:157 ”Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (prop
1996/97:25)” har Kommunförbundet informerat om regeringens förslag till
ändringar i Utlänningslagen. Riksdagen har nu behandlat propositionen och
ställt sig bakom de allmänna riktlinjerna och de föreslagna lagändringarna.
Riksdagen har därutöver beslutat om ytterligare en ändring i rättshjälpslagen
och utlänningslagen, som innebär att offentligt biträde alltid skall förordnas
för barn under 18 år som hålls i förvar enligt 6 kap. 3 § utlänningslagen om
barnet saknar vårdnadshavare här i landet.

2. Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet
Generalschablonen räknas upp med 0,3 procent. De nya beloppen blir, för
flyktingar som tas emot från den 1 januari 1997:
vuxna
barn under 16 år

151.400 kronor
92.900 kronor
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Ersättning till kommunerna för grundskoleundervisning av asylsökande
barn räknas upp med 2,3 procent. Ersättningen utgår under år 1997 med
högst:
25.200 kronor per barn som vistas på utredningssluss
37.500 kronor per barn som vistas på förläggning eller i en kommun.
Diskussioner pågår vidare efter framställan från Kommunförbundet med
regeringen om kompensation för den uteblivna grundersättningen till de
kommuner, som från den 1 januari 1997 inte kommer att ha något avtal om
flyktingmottagande. Regeringens företrädare har i diskussionerna visat stor
förståelse för våra krav varför vi är optimistiska om möjligheterna att finna
en för kommunerna acceptabel lösning. Vi återkommer med information så
snart en uppgörelse har nåtts.
Kostnadsuppföljningen av generalschablonen, som vi genomfört tillsammans
med regeringen, är nu slutförd för flyktingar mottagna i kommunerna under
1992. Rapporten föreligger inom kort. Resultatet visar att den genomsnittliga
förbrukningen av generalschablonen ligger på ca 110 procent. Det innebär att
staten inte tagit det kostnadsansvar som var förutsättningen när generalschablonen infördes 1991. Kommunförbundet kommer så fort rapporten
föreligger begära förhandlingar med regeringen om kompensation för flyktingar mottagna under 1992. Rapporten kommer översändas till kommunen
så fort den föreligger.
För att få ett bättre underlag för diskussioner med staten om kostnadsfördelningen genomför Kommunförbundet för närvarande en totalundersökning av hur försörjningssituationen ser ut för flyktingar, som togs emot i
kommunerna under år 1991. Arbetet kommer att pågå fram till halvårsskiftet
1997 och redovisas successivt under våren 1997. Det är vår övertygelse att
denna studie skall ge oss goda argument varför staten skall ha ett längre gående kostnadsansvar för flyktingmottagandet.
I regeringsbeslutet 1996-10-24 om den kommunala ekonomin ingick 200 miljoner kronor till kommuner som har en särskilt stor andel flyktingar mottagna under de senaste åren. Kommunförbundet har i cirkulär 1996:156 informerat närmare om detta och vilka de aktuella kommunerna är. Regeringens paket innehöll också förslag om att ytterligare 200 miljoner kronor skulle
fördelas på liknande sätt till kommuner med stort flyktingmottagande. En
särskild analysgrupp med representanter för Kommunförbundet och regeringen skall ta fram underlag för fördelningen av dessa 200 miljoner. Arbetet
skall vara slutfört vid utgången av mars månad 1997. Analysgruppen har
påbörjat sitt arbete. Kommunförbundets företrädare har därvid hävdat att
uppdraget också skall avse diskussioner om den framtida kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna när det gäller flyktingmottagandet.
Regeringens företrädare har hittills menat att detta skall ske i annan ordning.
Vi återkommer med ytterligare information när arbetsgruppen kommit
längre i sitt arbete.
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3. Ersättning till sjukvårdshuvudmannen för hälso- och sjukvård till
asylsökande
Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens proposition 1993/94:94 om mottagning av asylsökande m. m. att låta ansvaret för de asylsökandes sjukvård
gå över till landstingen. Ansvaret skulle överföras till landstingen när det
bedömdes möjligt att införa en schablonersättning. Regeringen och Landstingsförbundet har nu träffat en överenskommelse om att nämnda ansvar
skall övergå till landstingen den 1 januari 1997 och att en schabloniserad ersättning skall utgå.
Schablonersättning utgår under år 1997 med följande belopp per kvartal:
Åldersintervall

Belopp per kvartal

0 - 6 år

2.650 kr

7 - 18 år

1.200 kr

19 - 60 år

1.700 kr

61 år och äldre

2.690 kr

För vård åt asylsökande där kostnaden för en vårdkontakt uppgår till mer än
50.000 kronor beräknad enligt gällande riksavtal för hälso- och sjukvård lämnar staten särskild ersättning motsvarande den kostnad som överstiger
50.000 kronor.

4. Särskilda medel för utvidgat vänortssamarbete mellan kommuner
i Sverige och Bosnien
Regeringen har för 1997 anvisat 5 miljoner kronor för ett vidgat vänortssamarbete mellan kommuner i Sverige och Bosnien. De anslagna medlen
skall disponeras av Kommunförbundet baserat på ett avtal med Sida.
Svenska kommuner eller deras länsförbund kan komma ifråga för bidrag
förutsatt att de redan har ett reguljärt vänortssamarbete eller har avtalat om
att inleda ett sådant samtidigt med den verksamhet, för vilken ansökan om
bidrag görs. Bidraget kan avse stöd till verksamheter som antingen direkt
inriktas på demokratins funktionssätt i samhället eller verksamheter som
förbättrar den lokala förvaltningen.
Projekt som kommer ifråga för bidrag skall avse kunskapsöverföring inom
verksamhetsområden till lokal förvaltning eller motsvarande. Projekten skall
genomföras på sådant sätt att de svenska kommunernas kompetens tas till
vara. Vi återkommer med utförligare information, ansökningsförfarande
m.m. så snart avtalet med Sida är slutjusterat.
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