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Utkom från trycket
den 4 december 2001

utfärdad den 22 november 2001.
Regeringen föreskriver att 10 och 34 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.1 skall ha följande lydelse.
10 §2 Ett schablonbelopp skall vara 158 200 kronor för personer som fyllt
16 år och 97 100 kronor för barn under 16 år. Storleken av schablonbeloppet
skall beräknas utifrån den ålder utlänningen har vid utgången av månaden
före schablonersättningens utbetalning.
34 §3 Landsting och kommuner har rätt till ersättning av staten för vården
av sådana utlänningar som omfattas av 3 § och som på grund av en sjukdom
eller ett funktionshinder direkt efter ankomsten till Sverige eller efter inkvartering på en förläggning för asylsökande eller i anslutning till att uppehållstillstånd beviljades första gången måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning utgår endast om vården bedömts ha en varaktighet
av minst tre år och vårdkostnaden uppgått till lägst 50 000 kr under en tolvmånadersperiod. Ersättning får lämnas även för varaktig vård som påbörjats
efter mottagandet i en kommun om det är fråga om vård på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade vid ankomsten till
Sverige. Rätt till ersättning för varaktig vård för utlänningar som vistas på
förläggning finns också efter det att utlänningarna har beviljats permanent
uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i
en kommun.
Den första ansökan om ersättning skall ha kommit in till Integrationsverket inom tre år från den dag utlänningen första gången togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har
kommit in senare.
Ersättningens storlek bestäms enligt riksavtalet för hälso- och sjukvården
om inte annat avtalats.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
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