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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

 

utfärdad den 17 december 1998.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig er-
sättning för flyktingmottagande m.m.

 

1

 

 

 

dels

 

 att 11 och 28 a §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas en ny bestämmelse, 3 a §, av föl-
jande lydelse.

 

3 a §

 

Schablonersättning enligt 10–13 §§ får lämnas för personer som av-
ses i 3 § även om de har blivit svenska medborgare, under förutsättning att
medborgarskapet har förvärvats efter den 31 december 1997.

 

11 §

 

2

 

Rätt till schablonersättning enligt 12–13 §§ har kommuner som ge-
nomför ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet med
en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlänningen.
Om utlänningen är i arbetsför ålder skall samråd ske med den lokala arbets-
förmedlingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år skall innehålla
svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt skollagen (1985:100), praktik
i den utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhällsförhållan-
den och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun
och andra liknande förhållanden.

 

28 a §

 

3

 

En kommun har rätt till ersättning för kostnader avseende grund-
skoleundervisning för barn till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1
och 2 samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. Ersättning får betalas med högst 39 000 kronor per barn
och år för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun. Ersätt-
ningen skall reduceras med beloppet för kostnaden för den skolverksamhet
som en mottagningsenhet själv ansvarar för och som anordnas enligt förord-
ningen (SKOLFS 1993:21) om undervisning av asylsökande barn. 

Efter särskild prövning får Statens invandrarverk betala ersättning till en
kommun eller ett landsting för extra kostnader för elever med särskilt behov
av stöd och för andra extraordinära kostnader för skolverksamhet.
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Förordningen omtryckt 1994:734.
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Senaste lydelse 1998:229.
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Senaste lydelse 1997:1182.

SFS 1998:1747
Utkom från trycket
den 29 december 1998
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SFS 1998:1747

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Martin Holmgren
(Inrikesdepartementet)


