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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 28 juni 2001.

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (1990:927) om stat-
lig ersättning för flyktingmottagande m.m. skall ha följande lydelse.

12 §1    Den kommun som först tar emot en utlänning som omfattas av 3 §
har rätt till 20 procent av ett schablonbelopp. Beloppet skall betalas ut måna-
den efter det att utlänningen har tagits emot i kommunen. Tidpunkten för
mottagandet skall anses vara den dag utlänningen togs emot från en förlägg-
ning eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt la-
gen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens
folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i kommunen. 

 Från det att utlänningen först togs emot i en kommun och under 24 kalen-
dermånader efter utgången av den månad då mottagandet ägde rum skall
schablonersättning betalas ut för perioder som omfattar tre kalendermånader
(bidragsperiod). Utbetalning med 10 procent av ett schablonbelopp skall gö-
ras månaden efter utgången av varje bidragsperiod. Rätt till utbetalning har
den kommun där utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen är
folkbokförd vid utgången av perioden. 

13 §2 Om utlänningen flyttar till en ny kommun under en bidragsperiod
och enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om be-
handling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksam-
het är folkbokförd där vid utgången av perioden, har denna kommun rätt till
20 procent av ett schablonbelopp som extra ersättning. Detta gäller under
förutsättning att flyttningen äger rum innan 18 kalendermånader förflutit
från det första mottagandet.

Den kommun som utlänningen flyttar från har rätt till 10 procent av ett
schablonbelopp. Detta gäller vid flyttningar inom 24 kalendermånader efter
utgången av den månad då mottagandet ägde rum.

Ersättningen enligt första och andra stycket skall betalas ut månaden efter
utgången av den bidragsperiod under vilken utlänningen flyttat. 

1 Senaste lydelse 1997:1182.
2 Senaste lydelse 1997:1182.

SFS 2001:596
Utkom från trycket
den 10 juli 2001



 

2

 

SFS 2001:596

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2001

 

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Jonas Ragell
(Näringsdeparementet)




