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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att 17, 21, 22 och 29 §§ förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
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 skall ha följande lydelse.

 

17 §

 

2

 

Ersättning lämnas för sådan ekonomisk hjälp enligt 4 kap. 1 § första
stycket socialtjänstlagen (2001:453) och introduktionsersättning enligt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlän-
ningar som kommunen betalat efter det att 20 månader gått från det första
mottagandet i en kommun 

1. om utlänningen hade fyllt 60 år när uppehållstillstånd beviljades första
gången, eller 

2. om utlänningen inte kan försörja sig till följd av en sjukdom eller ett
funktionshinder som utlänningen hade vid ankomsten till Sverige eller som
annars har ett direkt samband med utlänningens situation som flykting. 

Ersättning enligt första stycket lämnas dock efter det att tolv månader gått
från det första mottagandet i en kommun om mottagandet skett före den 1 ja-
nuari 1996. 

För flyktingar som tas emot i en kommun under sista kvartalet 1993 och
under åren 1994 och 1995 lämnas ersättning enligt första stycket om utlän-
ningen hade fyllt 55 år när uppehållstillstånd första gången beviljades.

 

21 §
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En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för barn under
18 år som omfattas av 3 § och som kommit till Sverige utan egen vårdnads-
havare. Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat
hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Skälig ersätt-
ning lämnas också för kommunens kostnader när det gäller beredskap för så-
dan vård. Om det finns särskilda skäl kan ersättning lämnas även för kostna-
der som kommunen haft för annan form av bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Sådan ersättning betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal. 
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Förordningen omtryckt 1994:734.
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Senaste lydelse 1998:53.
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Senaste lydelse 1999:1349.
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En kommun har, under de förutsättningar som anges i 23 §, rätt till
ersättning för ekonomisk hjälp som den har betalat enligt 4 kap. 1 § första
stycket socialtjänstlagen (2001:453) till en utlänning som har tagits emot i
kommunen före den 1 januari 1991 

1. om utlänningen hade fyllt 60 år när uppehållstillstånd beviljades första
gången, eller 

2. om utlänningen inte kan försörja sig till följd av en sjukdom eller ett
funktionshinder, som utlänningen hade redan vid ankomsten till Sverige el-
ler som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som flyk-
ting. 
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En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn un-
der 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första
stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning
lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller la-
gen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid
som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppe-
hållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verk-
ställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet läm-
nar landet. 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar 

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)
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Senaste lydelse 1994:734.
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Senaste lydelse 1994:734.


