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FÖRORD 

Senhösten 1992 när denna rapport publiceras, är det svenska flyk
tingmottagandet oerhört ansträngt. På ett år har fler asylsökande 
kommit till Sverige än någon gång sedan det andra världskriget. 
Mer än 60 000 väntar på  besked från statens invandrarverk, fler
talet av dessa från Kosovo. 

Föreliggande rapport ingår i en serie från ett större forsk
ningsprojekt som sedan 1985 har bedrivits vid Centrum för invand
ringsforskning (Ceifo), ett projekt som vi kallat Flyktingmotta
gandet - studier av flyktingars integration och etniska relationer i 
Sverige. När flyktingmottagandet den 1 januari 1985 lades om, 
fick statens invandrarverk huvudansvaret, samtidigt som allt fler 
av landets kommuner engagerades för att genomfora mottagandet 
i praktiken. 

Inom projektet har vi studerat mottagandet på lokal nivå i 
sex utvalda kommuner, två i Norrland, två i Svealand och två i 
Götaland. Vi har gjort omfattande intervjuer med chilenska, kur
diska och polska flyktingar som blivit bosatta i dessa kommun
er, och de har delat med sig av sina erfarenheter av att komma till 
Sverige och bosätta sig här. Docent Anders Lange har publicerat 
en analys av de nya flyktingamas förväntningar och erfarenheter i 
just dessa avseenden i en bok som heter Flyktingskap boende och 
agens (1991). Fil dr Orlando Mella har gett ut en bok på  svenska. 
Chilenska flyktingar i Sverige, och han har samtidigt också skri
vit en rapport på spanska där han ur andra perspektiv diskuterar 
chilenares erfarenheter av Sverige och svenskarna och av exil i 
Sverige. 

Vi har även studerat själva flyktingmottagandet i de  sex 
konmiunema: administrationen, personalen, ambitionerna och re
sultaten. I en rapport av t f professor Matti Similä redovisas kon
flikter som har uppstått - etniska konflikter och andra, samt nya 
roller som har utvecklats när kommunerna har ställts inför starkt 
utvidgade arbetsuppgifter och engagerat nya personalkategorier. 
Similäs rapport heter Det kommunala flyktingmottagandet. Kon
flikter och roller (1992). 



I föreliggande skrift redovisar fil. dr. Maritta Soininen en 
ingående analys av hur det lokala flyktingmottagandet har orga
niserats i de olika kommunerna. Hennes skildring, baserad på de
taljerade intervjuer och observationer, visar hur olika det lokala 
mottagandet kan utformas utifrån varierande administrativa, poli
tiska och personella förutsättningar i kommunerna. Genom att an
lägga ett policy-analytiskt perspektiv granskar hon relationen mel
lan mottagandereformens övergripande mål och dessas förverk
ligande på  lokal nivå. I denna analys uppmärksammar hon särskilt 
det inflytande som de  lokala sektorsorganens intressen haft  på  
mottagandets utformning. 

Ytterligare en rapport författas av undertecknad. I den be
skrivs hur reformen var tänkt från början, d v s  hur ideéma till en 
reform av flyktingmottagandet växte fram och hur planerna ut
vecklades i början av 1980-talet. Rapporten följer också utveck
lingen under de första åren då hela programmet hastigt måste an
passas till en ny flyktingsituation. 

Stockholm i november 1992 

Tomas Hammar 
professor 
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1 INLEDNING 

1986 initierades vid CEIFO (Centrum för  invandringsforskning vid 
Stockholms Universitet) ett projekt för  att studera det nya lokala 
flyktingmottagandet. Projektet kom att bestå av tre delstudier. Det 
första  delprojektet tog sikte p å  reformens tillkomst p å  riksnivå, 
överflyttandet av huvudansvaret för flyktingmottagandet från ar
betsmarknadsstyrelsen (AMS) till Statens invandrarverk (SIV) 
1985.1 den andra delstudien granskades det kommunala flykting
mottagandet som det framstod u r  flyktingamas perspektiv. Det  
tredje delprojektet slutligen kom att handla om reformens realiser
ande i den kommunala kontexten. Konmiunema hade mycket oli
ka  förutsättningar för  att genomföra det nya lokala flyktingmotta
gandet, allt f rån skillnader i politiska majoritetsförhållanden och 
förvaltningsstruktur till skillnader i tidigare erfarenhet av invan
drar- och flyktingfrågor. 

Rapporten "Flyktingmottagandets organisation och genom
förande" emanerar u r  det tredje delprojektet, genomförandet av 
det lokala flyktingmottagandet i kommunerna. Studien ägnas åt att 
kartlägga reformens genomförande under de  första dynamiska 
åren. Undersökningsperioden sträcker sig från sent 1970-tal, då re
formen initierades, till våren 1988, när de sista kommunbesöken 
gjordes. 

Generellt kännetecknades utvecklingen på  1980-talet av att 
en allt större del av den offentliga politiken beslutades och admini
strerades av kommunerna. Makten över den offentliga tjänste- och 
serviceproduktionens utformning flyttades närmare medborgarna. 
Tillsammans med övergången till ramlagstiftning kom införandet 
av styrformer som mål/resultatstyrning att ge kommunerna mer 
betydelsefull roll i förvaltandet av det allmänna.^^ 

Dels ökade den kommunala tjänsteproduktionen utifrån de  
lokala behoven, dels decentraliserades i princip statiiga åtaganden 
i ökande utsträckning till den kommunala nivån. Utifrån de lokala 
förutsättningarna och lokala behoven skulle den offentliga verk
samheten utformas allra bäst, framhöll statiiga utredningar redan i 
slutet av 1970-talet.^^ 



Förskjutningen av tyngdpunkten mot den lokala nivån har 
sedan följts av en större frihet för kommunerna i val av politisk-
administrativ organisation. Jakten efter effektivitet och fördjupad 
demokrati har lett till att kommuner i rask takt prövat och omprö
vat alternativa politisk-administriva lösningar för förvaltning och 
organisering av det allmänna.^) 

Därmed har även utrymmet fö r  kommunal förvaltnings
politik vidgats: Möjligheterna att via resurstilldelning och organi
satoriska lösningar lyfta fram vissa frågor och tona ned andra har 
ökat. Detta medför i sin tur att olika sektorspolicies och med dessa 
ofta nära sammanhörande professioner och semi-professioner fyll
er en viktig funktion och får större spelrum i lokala politiska frå
gor. 

I allt väsentligt följer reformen om lokalt omhändertagande 
av flyktingar denna allmänna förvaltningspolitiska trend. Kom
munerna kom att svara för  det praktiska genomförandet av flyk
tingmottagandet samtidigt som statens invandrarverk (SIV) tog 
över uppgiften som huvudman f rån  arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS). Detta innebar en avgörande förändring av mottagandet av 
flyktingar i Sverige. Flyktingarna kom att spridas till flertalet av 
landets kommuner efter avtal mellan dessa och SIV. Dittills hade 
den f rån  början av 1970-talet tilltagande flyktinginvandringen 
framför allt belastat storstadskommunerna som hade framfört be
stämda önskemål om avlastning. 

Mottagandereformen är också ett belysande exempel på  
frågan om konkurrerande sektorspolicies och betydelsen av en of
fentlig verksamhets sektorstillhörighet. Med reformen bytte flyk
tingfrågorna nämligen sektorstillhörighet. Eftersom dagarna för  
arbetskraftsmigration var över och flyktinginvandringen blivit den 
helt dominerande formen av invandring sedan början av 1970-
talet, var det knappast ändamålsenligt att i det läget se invandrar
frågorna som en del av arbetsmarknadspolitiken. Följaktligen var 
AMS inte längre det rätta ämbetsverket och ansvaret flyttades 
över till SIV. SIV i sin tur saknade dock, vilket skulle visa sig re
dan under utredningsstadiet, en egen tillräckligt konkurrenskraftig 
mottagandepolicy som alternativ till det arbetsmarknadspolitiska 



perspektivet som AMS tidigare hade representerat. Istället kom 
det lokala flyktingmottagandets genomförande att i första hand 
administreras i socialtjänstlagens anda. I praktiken stod valet så
ledes mellan två starka sektorspolicies, dvs ett arbetsmarknads-
politiskt och allmänt socialpolitiskt perspektiv på flyktingfrågan. 
Behovet att kunna förankra flyktingmottagandet i en bestämd sek-
tors-policy eller -ideologi var däremot uppenbart. 

Rapporten betraktar reformen ur målstymingsperspektivet. 
Den tidigare så dominerande detaljstyrningen kom under 1980-
talet att ersättas av målstymingsidealen. Den offentliga verksam
hetens omfattning och ökade komplexitet lämpade sig allt mindre 
för detaljerad reglering uppifrån. Det ledde till både effektivitets-
och legitimitetsproblem. Lösningen sågs i ökad målstyrning. Den 
var emellertid inte alltid oproblematisk. 

Ibland har det varit lätt att förväxla ökad effektivitet i bemär
kelsen inre effektivitet, dvs "att göra saker rätt", med yttre effek
tivitet, "att göra de rätta sakerna". Den inre effektiviteten är knap
past till någon större glädje om den övergripande måluppfyllelsen, 
dvs "att göra de rätta sakerna", är alltför bristfällig."*^ Mätt med 
enklare mätbara värden har den inre effektiviteten visat sig vara 
god, trots att man åtminstone delvis "gjort fel saker", i förhållande 
till de övergripande målen. 

Frågan aktualiserades även i genomförandet av det nya flyk
tingmottagandet. Möjligtvis var valet att sprida flyktingmottagan
det till flertalet av landets kommuner, och därigenom flerdubbla 
antalet kommunplatser, ett tecken på  inre effektivitet i genom
förandet. Däremot var det inte självklart att detta även resulterade 
i ökad yttre effektivitet i reformens genomförande, dvs bättre mål
uppfyllelse när det gällde reformens ursprungUga mål. 

Flyktingmottagandereformen planerades inte uttryckligen 
som en målstymingsreform. Ändå präglades den starkt av ideema 
bakom målstyrning. Orsakerna till detta var rent praktiska. Ansvar
et för  reformens genomgörande delades mellan SIV på central 
nivå och kommunerna lokalt. Det viktigaste ledet i genomföran
det, reformens omsättning i konkreta åtgärder och tjänster ansva
rade kommunerna för. Verket som saknade befogenheter att gå in 



och detalj styra det kommunala flyktingarbetet var hänvisat till att 
anlita andra styrformer. Kunskapsöverföring, information, råd och 
uppföljningsansvar var tillgängUga medel när verket sökte påverka 
kommunemas flyktingmottagandepolicy. 

Ett sätt att karakterisera reformen är att se på  motiven ba
kom reformbeslutet. En önskan att åstadkomma eftertraktade för
ändringar i samhället är den allra vanligaste drivkraften bakom re
formarbete. Ibland handlar det om att lösa ett akut samhällsprob
lem - genom att besluta om ett åtgärdspaket - eller att förebygga 
framtida problem genom handlingsberedskap och god framför-
hållning. Mot ett sådant rationellt perspektiv kan emellertid ställas 
ett annat där reformverksamheter i första hand kommer igång som 
biprodukter till beslut fattade i andra frågor. 

I likhet med många andra reformer hamnade det nya flyk
tingmottagandet mellan dessa två extrema alternativ. Det fanns ett 
tydligt intresse att reformera flyktingmottagandet. Storstadskom
munerna som ensamma svarade för spontant inresta asylsökande 
önskade avlastning. Att flyktingarna förtjänade ett bättre motta
gande, och framförallt  kortare vistelsetid vid flyktingförlägg
ningar, nämndes också. Men den avgörande faktor, som gjorde att 
omprövningen av mottagandenitinema kom upp på den politiska 
dagordningen, var kanske ändå behovet av omorganisation inom 
den centrala statsförvaltningen. Den utlösande faktorn bakom 
tillsättandet av utredningen - som också skulle se över mottag-
ningsformema - var AMS önskan att överlåta huvudmannaskapet 
för flyktingfrågorna till SIV. 

Administrativa behov, snarare än politiska önskemål, var 
alltså utgångspunkten för reformen. Ryktingama själva, ofta utan 
att ens ha visshet om att ha rätt till uppehållstillstånd i landet, var 
inte en målgrupp som kunde föra fram krav eller önskemål om hur 
mottagandet borde läggas upp. 

Många av de drag som vanligtvis karakteriserar sociala refor
mer är lätta att känna igen i det nya lokala mottagandet. Till exem
pel är inte målbilden alltid så tydlig. Med i bilden finns flera mål, 
utan att  man  anger någon klar prioritering dem emellan. Det  
händer till och med att de olika målen är oförenliga med varandra. 



vilket kanske ändå inte kan sägas ha varit fallet med mottagande-
reformen. Däremot förväntades reformen inte bara avlasta stor
stadskommunerna och reglera ansvaret mellan staten och mottagar-
kommunema, utan också förkorta flyktingamas väntetid vid för
läggningar och låta dem snabbt integreras i det normala livet i sina 
mottagarkonmiuner. Sist men inte minst syftade den till ändrat hu
vudmannaskap för flyktingfrågan inom statsförvaltningen. 

När målbilden är otydlig blir tolkningsutrymmet stort. Detta 
kan antingen bero på  att de  uppställda målen är relativt allmänt 
formulerade eller också på att de befinner sig på  en hög abstrak
tionsnivå. Å ena sidan medför detta ökade möjligheter att anpassa 
reformen till varierande lokala förutsättningar. Å andra sidan får 
de  som står fö r  det praltiska genomförandet på  gott och ont en 
möjlighet att precisera målen och ge dem konkret innebörd. Det 
var personalen på SIV och på konraiunemas flyktingenheter som i 
detta fall fick den uppgiften. Fördelen är naturligtvis att man på ett 
bättre sätt kan ta tillvara kunskap och engagemang hos dem som i 
praktiken ansvarar för verksamhetens genomförande. En nackdel 
är att detta ibland leder till att det i verkligheten genomförs en rad 
olika reformer som ifråga om mål och intentioner avviker starkt 
f rån  den ursprungligen beslutade reformen. I denna rapport är 
huvudfrågan just huruvida olika flyktingmottagandet kom att ut  
formas p å  olika sätt i de tre undersökningskommunema både vad 
gäller policy och organisation. 

Mångtydiga och diffusa målbilder har ofta sin förklaring i 
att flera, både manifesta och latenta, syften inkluderats av strate
giska skäl. Detta kan vara det enda sättet att få  samtliga intressent
er i frågan, dvs berörda politiker, förvaltningar och organisationer 
för särintressen, att ställa sig bakom reformförslaget. Därigenom 
skjuts striden om det egentliga reforminnehållet ned från besluts
fasen till genomförandefasen. Intressemotsättningar, ideologiskt 
eller professionellt betingade, får istället avgöras på fältet där ar
betet ska utföras. Där kommer de professionella eller semi-profes-
sionella ideologierna med sin expertkunskap med i bilden: De er
bjuder en någorlunda koncis och sammanhållen tolkning av vad 
som förutsätts av reformens konkreta implementering.®^ Ett exem-



pel på detta inom det lokala flyktingmottagandet är de tydliga kon
troverser som kan iakttas mellan socialtjänstens personal och in
vandrarbyråpersonal. 

Ju mer komplexa sociala reformstrategier det handlar om, 
desto svårare är det naturligtvis att detaljreglera dem. 

Sociala reformer har ofta till syfte att påverka mänskligt be
teende och därför behöver de vanligtvis en ideologi, som mål- och 
medelanalysen, dvs bilden av de relevanta orsakssammanhangen, 
kan förankras i. Ofta är det fråga om vård-ideologier eller pedago
giska ideologier och skolbildningar. Flyktingamas normalisering 
och snabba integrering i det lokala livet i en kommun där de även 
på sikt kunde bo  kvar, var en central målsättning med reformen. 
Det lokala flyktingmottagandet skulle förkorta de - för både flyk
tingarna och statsfinanserna - alltför långa och därmed skadliga 
förläggningsvistelserna. Vad normalisering och integration inne
bar och vilka vägar som skulle leda till detta i flyktingarbetet skul
le socialtjänstlagen ge riktlinjer för. Detta bestämdes tidigt på  ut
redningsstadiet. Den profession som hade lagens ideologi som sin 
- dvs socialtjänstens befattningshavare - kom därmed naturligtvis 
att i första hand axla ansvaret för reformens förverkligande. 

Generellt har många av de aktörer, som medverkar under en 
reformprocess från initiering via beslut till gemomförande, mycket 
att vinna på  en diffus målbild. I detta fall hade finansdepartemen
tet, flera statliga ämbetsverk, storstadskommunerna i synnerhet 
men även landets övriga konmiuner, liksom de olika kommunala 
förvaltningarna sina respektive intressen att bevaka. 

Ytterligare en fördel med målbilder som ger stort tolkning
sutrymme exemplifierades av SIVs beslut att överge reformens ur
sprungliga tanke med ett mindre antal konmiuner, som uppfyllde 
bestämda kriterier som mottagare, och satsa på "Hela Sverige stra
tegin", dvs att utan urskiljning engagera de flesta av landets kom
muner. Utryname gavs även för strategiska målreträtt. Målen tol
kades och omtolkades så att de bättre motsvarade det man kunde 
åstadkomma, när det visade sig vara omöjligt att föl ja  den ur
sprungliga planen. 

Inkrementalistisk stil, snarare än rationalistisk helhetsstrate
gi präglade genomförandet såväl på det centrala som på det kom



munala planet. Ställda inför en ny verksamhet med osäker kun
skap om alternativa vägar och om de bästa lösningarna, föredrog 
både SIV och korrmiunema den försiktiga steg-för-steg stilen. Istäl
let för  preciserade mål föredrog de att arbeta med en vagt utfor
mad handlingsinriktning. Under arbetets gång kunde färdvägen 
ändras. 

Den rationella - rent teknokratiska - stymingsmodellen förut
sätter nämligen tillförlitliga kunskaper om relevanta orsakssam
manhang, liksom politisk enighet.®  ̂Även om det andra villkoret i 
långa stycken var uppfyllt, kan man inte säga detsamma om det 
första. Och på kommunal nivå var inte ens det andra villkoret all
tid uppfyllt. Det rådde ofta politisk oenighet och i synnerhet tvek
samhet inför att medverka i flyktingmottagandet. Den inkremen-
talistiska steg-för-steg modellen blev den naturliga implemente-
ringsstrategin. 

D e  lokala variationerna i mottagande-policyn var givna. 
Framförallt var kommunstorlek och tidigare invandrar- och flyk
tingerfarenhet av betydelse. Den kommunala förvaltningsstruktur
en, och då först och främst frågan om det fanns en kommunal in
vandrarbyrå, påverkade delvis undersökningskommunemas steg-
för-steg-strategi. Erfarenhet och kunskap om invandrarfrågor kom 
att sätta sin prägel på val av perspektiv, mål- och medelanalys, lik
som på uppfattningen av problem och behov, samt val av arbets
sätt och åtgärder. 

Mot socialtjänstens i regel ganska klient-orienterade omhän
dertagande-perspektiv, ställdes alternativa synsätt på flyktingen så 
långt att denne i vissa situationer uppfattades närmast som en för
handlingspart och kund. Genom val av förvaltningspolitisk lös
ning, dvs organisatorisk lösning, styrdes innehållet. Således kom 
anpassningen till de lokala förutsättningarna och behoven i första 
hand att handla om anpassning till den lokala professions- och för
valtningsstrukturen snarare än till målgruppens, dvs till flyktingar
nas, behov. Flyktingarbetet varierade mera beroende på den kom
munala kontexten än beroende på  flyktingens eller flykting
gruppens bakgrund och behov. 

När en reform har passerat besluts- och verkställighetssta-
diema, brukar blickarna vändas till resultaten. Uppnåddes de öns



kade effekterna? Att de önskade resultaten har delvis, om inte helt, 
uteblivit  är inte ovanligt.  Istället har då  andra, oavsedda och 
kanske till och med mindre önskvärda effekter gjort sig gällande. 
Orsaker till glappet mellan förväntade och uppnådda effekter kan 
sökas på flera håll. En möjlig förklaring kan vara att omvärlds
villkoren ändrats radikalt under reformens realiserande. Ett exem
pel på detta var att tre gånger fler flyktingar sökte sig till Sverige 
när tiden var inne för reformens, genomförande än vad som plane
rats. 

Men även andra förhållanden kan bidra till policy-misslyck-
anden. Tjänstemän och personal som har verkställighetsansvaret 
omsätter ett reformbeslut i en rad konkreta åtgärder. Realiserandet 
står och faller med dessa insatser. Tjänstemännens agerande, cen
tralt personalen på  SIV och lokalt de kommunala tjänstemännen, 
påverkades av faktorer som brukar anses styra en genomförande
process. Till dessa hör bland annat graden av klarhet över refor
mens mål och intentioner, liksom tillgången till resurser och än
damålsenlig organisation för genomförandet. Eventuell tidsbrist 
och barriärer i form tveksamhet inför att engagera sig kan också 
tänkas påverka flyktingmottagandets genomförande.'^ 

Den aktuella studien avser inte att vara en utvärdering av det 
lokala flyktingmottagandet och dess resultat. Någon systematisk 
kartläggning görs inte av de tjänster och den service som flykting
arna fick del av i undersökningskommunerna. Det handlar alltså 
inte om att peka ut bättre eller sämre resultat. Möjligtvis kan stu
dien ses som en processutvärdering, där själva genomförande
processen står i fokus för utvärderingen.®^ I framställningen rekon
strueras processen från initiativ och beslut till lokalt realiserande, 
och de  problem som förknippas med respektive fas  i processen 
lyfts fram. 

Första avsnittet ägnas åt att beskriva reformens framväxt, ut
formning och initiala genomförande på den centrala nivån. 

Den rationalistiska modellen för beslutsfattande är inte den 
som gick att känna igen i den skisserade beslutsprocessen. En ad
ministrativ lösning fanns redan innan problemformuleringsstadiet 
hade passerats, och den fördröjda beslutsprocessen gjorde att rea
liserandet kom att ske under väsentligt annorlunda villkor än vad 



man hade tänkt sig under planeringsfasen. SIVs roll och styrnings-
strategier uppmärksammas. 

Framställningen bygger på offentlig dokumentation, utred
ningar, cirkulär och brev f rån  SIV till kommunerna. En viktig 
andrahandskälla för beskrivningen av den centrala reformprocess
en är en studie av Tomas Hammar rörande mottagandereformen. 
Den är under publicering. 

De följande tre avsnitten i rapporten utgörs av var sin kom
munstudie. Tre kommuner med skilda förutsättningar för  flyk
tingmottagandet studeras. I första hand är det kommunstorlek och 
tidigare erfarenhet av invandrar- och flyktingfrågor som skiljer 
dem åt. Två jämnstora kommuner, varav en med och den andra 
utan tidigare invandrarerfarenhet jämförs med varandra och med 
en tredje större kommunen som i princip saknade invandrar- och 
flyktingerfarenhet. I fokus för fallstudierna står den kommunala 
flyktingmottagandepolicyn. Uppläggningen av de tre fallstudierna 
följer ett och samma mönster. Efter en beskrivning av de initiala 
turerna kring kommunens engagemang i lokalt flyktingmottag
ande, diskuteras val av organisationsprincip, dvs val av professio
nell bas och kompetens för mottagandet. Mottagandepolicies låter 
sig i sin tur kartläggas i termer av mål och bilder av relevanta or
saksammanhang, dvs mål- och medelanalyser. Relevanta frågor i 
sammanhanget är vilken syn man har på flyktingen och på dennes 
behov samt de  problem som flyktingarbetet anses finnas till för 
att lösa. Men minst lika viktig är sjoien på tjänstemannans roll vis
avi flyktingen samt frågan om vilken kompetens som bedöms som 
relevant för flyktingarbetet. 

I beskrivningen av de tre kommunemas mottagandepolicies 
lyftes naturligtvis somligt fram medan annat tonas ned. Någon ut
tömmande bild av de kommunala policies är inte möjlig att ge. 
Policystudiema har möjliggjorts tack vare de tjänstemän i under-
sökningskommunema som direkt eller indirekt arbetat med flyk
tingfrågorna. Genom att avsätta sin dyrbara tid för återkommande 
intervjuer och genom att generöst dela med sig av sin egen doku
mentation, både offentligt material och egna anteckningar, har de 
gjort det möjligt att rekonstruera de tre kommunernas mottagan
depolicies. Ett stort tack till samtliga medverkande. 



I det femte och sista avsnittet diskuteras kommunerna och 
deras respektive mottagande-policies i ett komparativt perspektiv. 
De gemensamma dragen lyfts fram och relateras till de lokala för
utsättningarna för genomförandet. 
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2 LÖSNINGEN 

2.1 Lösningen söker sitt problem 
1984 tog riksdagen beslut om nytt lokalt flyktingmottagande. 1985 
trädde reformen i kraft. Som inte så sällan i verkligheten så skym
tade det även här fram en lösning innan själva problemet med 
flyktingmottagandet överhuvudtaget hade hunnit formuleras. Den 
centrala frågan är också om de problem som reformen var avsedd 
att åtgärda någonsin kom att preciseras på ett entydigt sätt under 
den fleråriga processen från initiativ på central nivå till lokalt ge
nomförande i kommunerna. Och vilka konsekvenser detta i så fall 
kom att få  för realiserandet av reformen med det lokala flykting
mottagandet. 

Den lösning som stod till buds byggde på att de två centrala 
ämbetsverken AMS och SIV vid övergången till åttiotalet hade 
kompletterande utvecklingsbehov. För AMS del rörde det sig om 
att effektivisera verksamheten och koncentrera den till verkets cen
trala arbetsuppgift, att fungera som serviceorgan för arbetsmark
nadens parter. SlVs situation var snarare den motsatta och verket 
gynnades av allmän expansion av sitt uppdragsområde. Organisato
riskt sorterade både SIV och AMS under arbetsmarknadsdeparte
mentet. 

2.1.1 Migration - en  arbetsmarknadsfråga för AMS 

Migrationsfrågorna hade sedan andra världskriget tillhört AMS 
kompetensområde. Från att först ha handlat om flyktingmigration i 
anslutning till andra världskriget blev arbetskraftsinvandringen 
den form av migration som skulle dominera under de därpå följ
ande årtiondena. I AMS regi kom migrationens orsaker och kon
sekvenser i första hand att betraktas som en arbetsmarknadsfråga. 
Den arbetskraft som på grund av en svag ekonomisk utveckling 
blev överflödig sögs upp på annat håll som en eftertraktad resurs i 
industrin. Nettoinvandringen till Sverige låg på cirka 10 000 per
soner per år på 50-talet för att under 60-talet öka till cirka 25 000 
personer netto årligen. Det stod tidigt klart att den spontana ar-
betskraftsmigrationen inte var tillfyllest för industrins behov. Den 
behövde kompletteras och aktiva statliga åtgärder krävdes för att 



underlätta rekryteringen av utländsk arbetskraft till Sverige. Då 
övergången till 70-talet kom att innebära försämring av den eko
nomiska utvecklingen i den industrialiserade västvärlden, förbyt
tes också den ekonomiska expansionen med sitt sug efter arbets
kraft i stagnation. Behovet av arbetskraft var inte längre aktuellt 
och regeringens inställning till invandringen blev restriktiv. 

Sedan 1967 var arbetskraftsinvandringen från alla utomnor-
diska länder reglerad och arbetstillståndet prövades före inresan 
till Sverige.^^ Migrationen från det övriga Norden bestod till över
väldigande delen av invandring från Finland, som från och med 
1973 styrdes av det s k kanaliseringsavtalet, den fortsatta arbets
kraftsinvandringen mellan de två länderna skulle företrädesvis ske 
via arbetsförmedlingens myndigheter. 

Flyktingmottagandet ingick som en naturlig del i AMS an
svar för migrationsfrågorna. Verket svarade för den organiserade 
överföringen av flyktingar, s k kvotflyktingar, till Sverige. Efter 
sin ankomst till landet slussades flyktingarna vidare till AMS flyk
tingförläggningar där de vistades i väntan på arbete eller en lämp
lig utbildningsplats. En grupp flyktingar som däremot i huvudsak 
föll  utanför verkets ansvarsområde var de asylsökande som på 
egen hand tagit sig till Sverige, en grupp som sedan början av 70-
talet blivit allt större. Det primära ansvaret för denna kategori av 
flyktingar hade de kommuner, vanligtvis inom storstadsområdena, 
till vilka flyktingarna hade sökt sig. Flyktingmottagandet var en 
tämligen perifer fråga i AMS sammantagna verksamhet. 

AMS perspektiv p å  migrationsfrågorna dikterades i hög 
grad av verkets övergripande uppdrag, ansvaret för arbetsmark
nadspolitiken. Migrationen var inte att betrakta som en fråga för 
sig utan borde sanmianvägas med en rad andra hänsyn vad beträf
fade arbetsmarknadssituationen och sysselsättningsläget. Verket 
hade relativt fr ia  händer att anpassa arbetskraftsmigrationen till 
med tiden och konjukturema varierande behov av arbetskraft.^^ 

Vid övergången till 80-talet aktualiserades alltmer krav på  
ökad effektivitet och besparingar inom statsförvaltningen. Dessa 
besparingskrav, bland annat de två-procentiga obligatoriska ned
skärningarna sedan 1978, drev f ram förnyelsearbete i syfte att 



åstadkomma en mer rationell uppläggning av den offentliga verk
samheten. Ökad marknadsorientering, konkurrens och privatiser
ing av offentlig serviceproduktion var de medel som stod på da
gordningen. För AMS del hörde ökad privatisering av arbets-
förmedlingstjänstema till hotbilden. Verket hade att välja mellan 
att själv initiera omprövning av sin organisation och sitt kompe
tensområde eller att överlåta den till krafter utanför verket. 1983 
tog sig förnyelsearbetet på AMS uttryck i en medveten strategi, en 
strategi som successivt växt fram för att möta de nya villkor som 
dikterades av den samhällsekonomiska utvecklingen.^^ 

Den nya strategin harmonierade väl med den tilltagande 
serviceorienteringen inom statsförvaltningen. Följaktligen satsade 
AMS på att bli mer utåtriktat. Istället för att vara ett passivt kon
trollerande myndighetsorgan sökte man nu profilera sig som ak
tivt serviceorgan på  arbetsmarknaden. Verkets primära arbets
uppgift var att matcha efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden 
och dess uppdrag som serviceorgan var att betjäna sina kunder på 
arbetsmarknaden på samma sätt som t ex affärsverken betjänade 
sina. Den nya policyn för verkets arbetsmarknadspolitik myntades 
med nyckelord som "arbetslinjen", "kontakter med näringslivet", 
"från myndighet till serviceorgan", och "samverkan med arbets
marknadens parter".'*^ Ökad målstyrning sågs som det främsta 
verktyget för den nya policyn. Målstyrning, regelförenkling, dele-
gering och marknadsanpassning var de medel som skulle komma 
att möjliggöra för AMS att bli mer flexibelt och servviceorienterat. 

Givetvis ingick det som en naturlig del i AMS utveckling 
mot sin nya myndighetesroll att sortera bort arbetsbetsuppgifter 
och verksamhetsområden som föreföU vara av mer perifer karaktär 
för den nu centrala strategin, "arbetslinjen". Till kategorin perifera 
uppdrag hörde bl  a ansvaret för  flyktingmottagandet, ett ansvar 
som man gärna ville överlåta åt någon annan myndighet. Sett i 
perspektivet av ökad effektivisering och rationalisering var detta 
ganska naturUgt. Den tiden då arbetskraftsmigrationen utgjorde en 
viktig del av den allmänna arbetsmarknadspolitiken var förbi. 
Även om arbetskraftsmigrationen under 50-talet och framför allt 
60-talet hade utgjort en viktig bit i verkets arbetsmarknadspolitis



ka pussel, så var detta knappast fallet med den på 70-talet alltmer 
dominerande flyktingfrågan. 

1977 granskades flyktingfrågan av en inom arbetsmarknads
departementet tillsatt utredning. Betänkandet, "Sverige och flyk
tingarna", kom ut 1979. Ett konkret resultat av utredningsarbetet 
blev ett riksdagsbeslut angående positiv särbehandling av flykting
arna. Motiveringen var att många av flyktingarna hade blivit ut
satta för svåra upplevelser före och i samband med flykten. Det 
framstod här allt tydligare att det arbetsmarknadspolitiska perspek
tivet på flyktingfrågan knappast var det rätta. Dock ifrågasatte ut
redningen inte på något vis AMS ansvar för flyktingfrågan. Detta 
skulle AMS själv göra ett år senare. 

Hösten 1980 var nämligen tiden mogen för att anpassa den 
förvaltningspolitiska lösningen till AMS och SIVs behov. AMS 
önskade lämna ifrån sig det ur verkets perspektiv perifera flyk
tingmottagandet, medan SIV däremot såg fram emot att kunna ut
vidga det egna operationsområdet. Efter att ha tagit kontakt med 
SIV gick AMS vidare med frågan och begärde hösten 1980 i sin 
anslagsframställning till regeringen om att befrias från ansvaret för 
flyktingfrågan. För AMS förvärrades saken knappast av att man 
något tidigare fått kritik för sitt sätt att sköta flyktinganslaget.^^ En 
annan kritik som AMS också hade fått ta  del av handlade om 
innehållet i flyktingarbetet. Man menade att flyktingmottagandet i 
AMS regi hade resulterat i alltför långa vistelsetider på verkets 
flyktingförläggningar. De långa förläggningsvistelsema ansågs ha 
passiverande verkan på flyktingar och försvåra deras integration i 
det svenska samhället. 
2.1.2 Ett ämbetsverk för migrationsfrågor - SIV 

Till den centrala statsförvaltningen hör även SIV med migra-
tionsfrågorna som sitt huvudsakliga operationsområde. Verkets 
ansvar för flyktingmottagandet och flyktingamas vistelse i Sverige 
var emellertid mycket begränsat så länge flyktingfrågan sorterade 
under AMS. Traditionellt medverkade SIV vid den organiserade 
överföringen av flyktingar till Sverige genom att representanter för 
verket deltog i uttagningen av kvotflyktingar, men efter ankom



sten till Sverige var det AMS som hade huvudansvaret för dem -
SIVs roll var relativt marginell när det gällde flyktingmottagandet. 

Inrättandet av SIV 1969 kan ses som ett resultat av den ak
tiva statliga invandrar- och invandringspolitiken i slutet av 60-ta-
let.^^ Upphovet fanns i 50- och 60-talens arbetskraftsmigration, 
som sedan bromsades upp av den alltmer restriktiva invandrings
politiken vid övergången till 70-talet. Under sitt första årtionde, 
70-talet, påverkades arbetet vid det nyinrättade verket av en rad 
invandrarpolitiska reformer: 1975 antog riksdagen de invandrar-
och minoritetspolitiska riktlinjerna, därefter följde reformer såsom 
kommunal rösträtt för utländska medborgare bosatta i Sverige se
dan tre år tillbaka, samt hemspråksreformen på skolans område för 
att nämna de viktigaste. För SIV innebar reformerna omfattande 
satsningar på information och opinionsbildning både centralt och 
lokalt. 

Mot slutet av 70-talet avtog takten i reformarbetet. De sam
hällsekonomiska realiteterna med ett krympande utrymme för so
ciala reformer påverkade så småningom även SIV. Inom den of
fentliga sektorn hade reformarbetet alltmer börjat ersättas av rati
onaliserings* och effektiviseringsåtgärder enligt modellen "förnyel
se genom omprövning".Omfattande sociala reformer som skulle 
innebära nya offentliga åtaganden och merkostnader för staten var 
knappast att tänka på. För SIVs del kan denna utveckling sägas ha 
medfört att verket delvis hamnade i en verksamhetsmässig svacka 
när det gällde de delar av verkets uppdrag som bestod av det in
vandrarpolitiska arbetet. Invandringsregleringen och kontrollen 
som var det andra huvuduppdraget för verket påverkades natur
ligtvis inte på samma sätt av den samhällsekonomiska utveckling
en. 

SIVs organisatoriska rötter kan spåras tillbaka till sådana 
statliga organ som statens utlänningskommission, justitiedeparte
mentets medborgarskapsbyrå samt inrikesdepartementets arbets
grupp f ö r  invandrarfrågor.  Arbetsområdena fö r  dessa t re  var 
mycket olika. Arbetsgruppen för invandrafrågor hade under betyd
ande frihet framför allt ägnat sig åt informationsfrågor och attityd
påverkan i invandrarfrågor till skillnad från utlänningskommission



en vars arbetsuppgift i huvudsak varit att svara för den statliga in
vandringskontrollen. 

Det nya verket förenade dessa två arbetsområden under ett 
och samma tak. De utgjorde var sin avdelning. Flyktingfrågorna 
kom SIV i kontakt med framför allt genom sin tillståndsbyrå, allt
så som en fråga om allmän invandringsreglering. Ärendemängden 
på byrån ökade i rask takt på 70-talet på grund av det stigande an
talet spontant inresta asylsökande. 

Ofta har de centrala ämbetsverken någon form av represen
tation på regional och/eller lokal nivå. SIV saknade för sin del 
sådana regionala eller lokala funktioner ända till slutet av 80-talet 
då verket utvidgade sin organisation till att även omfatta vissa re
gionala organ. Även om verket genom satsningar i information 
och opinionsbildning redan under 70-talet hade aktivt arbetat för 
att invandrarbyråer inrättades i kommuner med en större andel in
vandrare, var inte dessa byråer att betrakta som en förlängd arm 
för verket på det lokala planet. Invandrarbyråerna var en kommu
nal angelägenhet som i regel sorterade under kommunens social
förvaltning. I mer sällsynta fall bildades en hel invandrarförvalt-
ning med en kommunal invandramämnd som politiskt ansvarigt 
organ. Byråerna inriktade sig framför allt på att erbjuda kommu
nens invandrare ett slags konsumentrådgiving i frågor rörande det 
svenska samhället, dvs allmänna råd som kombinerades med för
medling av tolkservice. 

2.1.3 Verkets kompetens 

Andra uttalade mål, bortsett från jämlikheten sedan 1968, hade 
inte den svenska invandrarpolitiken när statens invandrarverk in
rättades 1969. Desto flitigare debatterades frågan om vilken färd
riktning staten borde välja när det gällde de nya invånargruppemas 
framtid i landet. Eftersom frågor om anpassning, om etniska och 
språkliga minoriteters ställning, endast knapphändigt tagits upp 
på den politiska dagordningen, saknades den offentliga linjen i 
fråga. Frågan var dock aktuell och en bred invandrarutredning 
hade tillsatts 1968. Ytterst var utredningens syfte att utreda målen 
för statlig invandrarpolitik, med andra ord att avgöra den dåtida 
stora frågan om assimilation eller integration.®^ 



Enligt Jacobsson var preciseringen av målen för invandrar-
och minoritetspolitiken emellertid det sista utredningen gjorde och 
detta utan någon entusiasm. Principerna om jämlikhet, valfrihet 
och samverkan identifierades av utredningen som lämplig grund 
för den offentliga invandrarpolitiken. Efter att riksdagen 1975 an
tagit de  tre målsättningarna kom de att sammanfatta ideologin för 
den statliga invandrar- och minoritetspolitiken. Något mer konkret 
innehåll hade utredningen inte ambitionen att ge målen. Jämlikhet, 
samverkan och valfrihet var snarare att uppfatta som riktangivelser 
och honnörsord som gav invandrar- och minoritetspolitiken en lätt
förståelig formulering.'^ 

Det samtida förvaltningspolitiska klimatet hade vid över
gången tUl 70-talet alltmer kommit att präglas av från USA impor
terade programbudgeteringsidéer. Det ställdes nya krav på statsför
valtningen. Enligt det nya förvaltningspolitiska tänkandet intog 
program, mål och med dessa förknippade kostnader och presta
tioner en nyckelposition i myndighetemas ekonomi/administrativa 
budgetsystem. De mål som ställdes upp för en viss offentlig verk
samhet var inte längre att uppfatta endast som honnörsord. De skul
le utgöra den vitala kopplingen mellan en viss offentlig verksamh
et och dess ekonomi. Det  blev möjligt att tala om effektivitet 
inom den offentliga sektorn, definierad som måluppfyllelse till 
rimliga kostnader. Kraven på  uppföljning och utvärdering aktua
liserades syftande till att erbjuda bättre underlag för den politiska 
styrningen av statsförvaltningen. 

Därmed var inte den av RRV levererade kritiken av bristan
de mål- och medel-analys i förslaget till de invandrarpolitiska mål
sättningarna jämlikhet, valfrihet och samverkan särskilt förvå
nande. Så allmänt hållna mål- och riktningsangivelser skulle knap
past kunna fungera som styrinstrument av det slag som efterlystes 
i den spirande målstymingsandan.^®^ 

Svaret på  kritiken blev att de  invandrarpolitiska målsätt
ningarna "endast har till syfte att sammanfatta den övergripande 
inriktningen av invandrar- och minoritetspolitiken". Målen var 
"riktningsangivelser" snarare än resultat som man på kort sikt skul
le kunna uppnå. Äimu i början av 90-talet debatteras dock tolkning



en av de  invandrar- och minoritetspolitiska målen flitigt, såväl 
inom regeringskansliet som bland forskare.^*) 

Alltjämt utgör dock jämlikhet, valfrihet och samverkan rätte
snöret för invandrar- och minoritetspolitiska frågor. Men målen är 
som ofta målformuleringar för sociala frågor och sociala program 
mycket allmänt hållna och på en tämligen hög abstraktionsnivå. 
Tolkningsmöjligheterna är följaktligen vida och varje försök till 
konkretisering väcker en rad frågor. För att illustrera problematik
en kan några exempel ges. 

Samverkan mellan invandrare och svenskar kan innebära 
många olika saker. Är det samverkan under organiserade former 
som det handlar om, en samverkan genom organisationsrepresen
tation från invandramas sida med staten som motpart under korpo-
rativa former? Eller rör det sig om samverkan av mindre formali-
serad art individ och individ emellan, eller kanske mellan organisa
tioner och föreningar. Möjligheterna är flera, kanske inryms under 
rubriken samverkan såväl korporativa som andra arrangemang. 

Tolkningsutrymmet för jämlikhetsmålet är knappast mindre, 
snarare ökar vidden av tolkningsmöjligheter. Är det resultatjämlik
het man syftar till, dvs jämlikhet i meningen lika resultat för invan
drare och svenskar i fördelningen av sociala och politiska värden i 
samhället, får man lov att avstå från procedural jämlikhet, det vill 
säga lika behandling och lika spelregler oavsett bakgrund. De två 
formerna av jämlikhet låter sig inte realiseras samtidigt. Det går 
alltså att motivera positiv särbehandling med hänvisning till jämlik
hetsmålet, men det går också bra att förbjuda särbehandling, allt 
enligt jämlikhetsmålet. Med andra ord är det möjligt att helt bero
ende på  hur man vill uppfatta jämlighetsmålet vidta diametralt oli
ka - och till och med motstridiga - politiska och administrativa åt
gärder. Allt i syfte att öka jämlikheten. 

Innebörden och de tänkbara tolkningarna av det tredje må
let, valfrihetsmålet, är likaså många. Därav debatterna om valfri
hetsmålets tolkningsmöjligheter tjugo år efter riksdagsbeslutet om 
fastställandet av riktlinjerna för den statliga invandrar- och minori
tetspolitiken. Valfrihet eller kulturell valfrihet och i så fall  med 
avseende på vad? 



Bör det offentliga livet, religionsutövningen, familjelivet 
och barnuppfostran omfattas av valfrihetsmålet? Vilken valfrihet 
och samverkan råder det i bestämningen av valfrihetens gränser? 
Är det möjligt att ökad kulturell valfrihet i religionsutövning, fa
miljeliv och barnuppfostran minskar individemas valfrihet på and
ra - i det svenska samhället - betydelsefulla valfrihetsdimensioner 
såsom val av utbildningsväg, yrke och ställning i samhället? Vil
ken eller vilka valfrihetsdimensioner är i så fall att prioritera? 

Och ytterst - vem eller vilka i samhället äger i första hand 
tolkningsföreträdet i konkreta fall, där man tvingas att ta ställning 
till principerna jämlikhet, samverkan och valfrihet? 

Den offentliga invandrar- och minoritetspolitiska ideologin 
är med andra ord svår att göra bruk av i vardagsverkligheten. 
RRVs kritik av målbilden utgick från att det var svårt att tala om 
måluppfyllelse, effektivitet eller realiserande av målen. Men även 
den som åtar sig att arbeta för ökad jämlikhet mellan invandrare 
och svenskar eller som i sin myndighetsutövning har att beakta val
frihetsmålet ställs inför en minst sagt problematisk situation. I en 
strävan att realisera en målbild av denna typ ankommer det på var 
och en myndighet att utifrån sin egen tolkning och konkretisering 
vidta de åtgärder som anses vara förenliga med denna. Frågan är 
om det överhuvudtaget är möjligt för en myndighet att agera på ett 
sätt som klart skulle kuima sägas stå i strid med de invandrarpoli-
tiska riktlinjerna? 

Inte desto mindre har de invandrar- och minoritetspolitiska 
målen en avgörande roll att spela. De förväntas styra både politis
ka  avgöranden och förvaltningsbeslut i invandrar- och minoritets
politiska frågor och de skall dessutom utgöra den grund som SIVs 
verksamhet som statlig myndighet vilar på, verksamhet som i sista 
hand ska syfta till att realisera den av riksdagen beslutade invan-
drar- och minoritetspolitiken. Så ska även verkets agerande gente
mot andra statliga myndigheter och mot den kommunala nivån 
styras av denna målbild. 



2.1.4 Att påverka andra 

Verkets organisation, i synnerhet avsaknaden av regional och lo
kal organisation låter sig naturligtvis förklaras med SIVs kompe
tensområde. Verkets centrala uppgift definieras som att vara fram
för allt en bevakande myndighet i förhållande till andra myndighet
er på central och lokal nivå och att påverka deras agerande i in
vandrar- och minoritetspolitiska frågor. Detta är också anlednin
gen till att SIV inte ansetts behöva ha någon organisatorisk ut
vidgning på regional och lokal nivå. 

Det är lätt att inse att den så allmänt hållna och mångtydiga 
målbilden i kombination med avsaknaden av regional och lokal 
organisation sannolikt inte har gjort det lättare för verket att styra 
andra myndigheters handlande i invandrar- och minoritetspolitiska 
frågor. Dessutom har den relativt sett nyare invandrar- och minori
tetspolitiska "ideologin" konfronterats med betydligt mer etable
rade och äldre sektorsideologier representerade av centrala ämbets
verk såsom socialstyrelsen, f d skolöverstyrelsen och AMS. 

Nu hade inte SIV fått något direkt uppdrag av statsmaktema 
att själv stå för implementeringen av den svenska invandrar- och 
minoritetspolitiken. Detta skulle istället ske på ett mer indirekt sätt 
genom SIVs samordning av andra myndigheters åtgärder.^^) Det 
fick heta att varje fackmyndighet som hade ansvar för viss verk
samhet gentemot svenskar även hade motsvarande ansvar i för
hållande till utlänningar bosatta i Sverige. 

Detta sätt att avgränsa och se på verkets uppdrag kan sägas 
ha fått långtgående konsekvenser för verkets del, men även för 
den statliga invandrar- och minoritetspolitiken. Det ovan beskriv
na sättet att se på realiserandet av de invandrar- och minoritetspo
litiska målen - som en uppgift i första hand för andra offentliga 
myndigheter än för SIV - innebar att endast en mindre del av in
satserna för invandrare och minoriteter kanaliserades via verket. 
Istället ankom det på SÖ att ansvara för invandrarfrågorna inom 
skolans område, AMS för frågor som hade anknytning till arbets
marknadspolitiken och socialstyrelsen för det som rörde invan
drare och föll under sociallagstiftningen. Det ekonomiska ansvaret 
följde det övriga ansvaret och tillföll således de olika sektorsmyn



digheterna. SIV som verk var i princip fråntaget möjligheten att 
utöva ekonomisk styrning via anslag i frågor rörande invandrare. 

Såväl utan ekonomiska styrmöjligheter via budget och an
slag, som andra formella möjligheter att styra övriga myndighet
ers agerande i invandrar- och minoritetspolitiska frågor, var verket 
i hög grad hänvisat till att arbeta med informationsstyming, över
talning och attitydpåverkan. Detta arbetssätt var väl bekant för 
den del av SIV som härrörde från den gamla arbetsgruppen inom 
inrikesdepartementet, en av föregångarna till verket. SIV utveck
lade sin egen styrstrategi utifrån gällande realiter och koncentre
rade sig på diplomati i olika former och på att odla goda relationer 
i förening med påtryckningar och attitydpåverkan.^^^ 

Idén bakom rollfördelningen mellan SIV som bevakande 
myndighet och sektorsorganen som implementerande var att den 
av riksdagen beslutade invandrar- och minoritetspolitiken jämte 
fackmyndighetens sektorsideologi skulle genomsyra myndighe
tens agerande i invandrarfrågor. Detta skulle SIV ombesörja. 

Det  var dock mycket vanligt att det nya invandrar- och 
minoritetspolitiska perspektivet möttes med genuin misstro av sek
torsmyndigheter. Deras verksamhet byggde på egen professional
ism, sektorsideologi uttryckt i lagar och förordningar samt i ut
vecklad praxis inom skolan, socialvården eller på arbetsmarkna
den. Så var fallet till exempel med skolan och lagen om hemspråks
undervisningen 1976. Lagen tog sin utgångspunkt i valfrihetsmålet 
och invandrarelevemas möjlighet till aktiv tvåspråkighet var det 
yttersta målet för  reformen. Enligt en studie av lagens genom
förande av Municio blev den dock tämligen styvmoderligt behand
lad av skolans myndigheter under implementeringsstadiet.^^^ Flera 
orsaker kan ha bidragit till detta. Kanhända låg en förklaring i en 
kollision mellan motstridiga grundideologier: medan skolans egen 
sektorsideologi betonade lika behandling av elever oavsett deras 
sociala bakgrund, ställde hemspråksreformen krav på särbehand
ling av invandrarelever. Kanske var föklaringsfaktorema flera. 

Enligt Jacobsson bedömde SIV det inte ens i någon egentlig 
mening som möjligt för verket att samordna andra myndigheters 
åtgärder. En anledning var att "verket såg sig som en pygmé vid 



sidan av jättarna SÖ och socialstyrelsen".^'^ Dessutom ansåg tjän
stemännen på  SIV att man även från statsmakternas sida visade 
större lyhördhet mot fackmyndigheter än mot SIV i de fall då det 
fanns olika uppfattningar i en viss fråga. 

En bidragande orsak till SIVs reducerade stymingskapacitet 
kan sannolikt även sökas i den bristande konkretionen och preci
sionen i de  egna målsättningarna för  hanteringen av invandrar-
och minoritetspolitiken. Å andra sidan var inte SIVs avsikt att pre
sentera något helhetsperspektiv på invandrarfrågorna. Kanske 
hade detta inte heller låtit sig göras med tanke på det relativt otyd
liga politiska mandat som verket fått i form av allmänt hållna in-
vandrarpolitiska målsättningar. 

Detta blev tydligt i mötet med mer utvecklade sektorsideo
logier, väl förankrade och byggande på  uttalad professionalism. 
Med de minimerade styrningsstrategier som SIV hade att tillgå, 
diplomati, goda relationer och attitydpåverkan, gällde det att anpas
sa sig till gällande villkoren. Då kunde en framkomlig väg vara att 
till exempel söka driva en gemensam linje med fackmyndigheten 
ifråga. 

Att tillvarata mera informella stymingsmöjligheter blev be
tydelsefullt för verket. FöljaktUgen satsade SIV på att etablera kon
takter med centrala myndigheter, kommuner, landsting samt orga
nisationer och politiska partier. Genom dessa kontakter sökte man 
förankra det egna synsättet hos andra myndigheter och f å  dessa i 
sin tur att agera. 

SIV hade knappast bättre utsikter att utöva inflytande neråt i 
hierarkin, på  regional och lokal nivå, än i förhållande till den cen
trala statsförvaltningen. Även här låg tonvikten på informationsar
betet. Under 70-talet tog man till kampanjer av olika slag för att 
bearbeta kommunalpolitiker och tjänstemän i den kommunala för
valtningen: kommunerna skulle inrätta invandrarbyråer och bli in
formerade om invandrar- och minoritetspolitiken. Konferenser var 
en annan metod för att påverka invandrarpolitik regionalt och lo
kalt. Missionerande, propagerande och opinionsbildning ingick i 
verkets obyråkratiska metoder. För sitt okonventionella arbetssätt 
fick verket även kritik: planering, budgetering, beslutsordning och 



beslutsdokumentation höll inte måttet när det gällde administrativa 
minimikrav.^'^ 

Sammantaget tycktes verkets styrningsmöjligheter vara yt
terst begränsade. Att utöva renodlad målstyrning med information, 
kunskapspridning och attitydbearbetning som enda instrument, 
kan vara vanskligt i mötet med fackmyndigheter med etablerade 
sektorsideologier med stöd i lagar, förordningar och i praxis. Vad 
SIV hade att ställa mot detta var en svårtolkad invandrar- och mi-
noritetspolitisk ideologi, med minst sagt stort tolkningsutrymme 
och med svag förankring hos förvaltningspersonalen inom de olika 
myndighetsområdena. Verket skulle bevaka invandrares och mino
riteters intressen men detta utan några reella maktbefogenheter. 

Mot slutet av 70-talet ändrades de samhällsekonomiska för
utsättningarna. Myndigheterna ställdes inför allt striktare krav på 
allmänna besparingar, förbättrad planering, redovisning och upp
följning av den egna verksamheten via utvärderingar. Från poli
tiskt håll efterlystes bättre underlag för prioriteringar mellan olika 
verksamheter och mellan alternativa verksamhetsformer. Även 
SIV kom att röra sig mot en mer utredande och analyserande myn
dighetsroll. 

Övertagandet av huvudansvaret för landets flyktingmotta
gande kom att skapa en helt ny situation för SIV. Verkets invan-
drar- och minoritetspolitiska strategi, orgzinisationen och kontakter
na centralt och lokalt liksom de  administrativa rutinerna skulle 
komma att testas och prövas av det nya uppdraget. SIVs profil 
kännetecknades av reducerad stymingspotential gentemot den cen
trala och den lokala nivån, betoning på informella stymingsmeka-
nismer, avsaknad av regional och lokal organisation och en tämlig
en vid, och kanske till och med diffus, invandrar- och minoritets-
politisk ideologi. Med allt detta i bagaget skulle verket genomföra 
reformen med det lokala flyktingmottagandet. Frågan är hur dessa 
förhållanden kom att påverka utformningen av reformen och vilka 
policymässiga och organisatoriska konsekvenser som verkets ställ
ning skulle komma att f å  för reformens implementering. En sak 
var dock säker, nämligen att övertagandet av ansvaret för  flyk
tingmottagandet skulle f å  en vitaliserande verkan på SIV - verkets 
skulle tillföras nya utvecklingmöjligheter och resurser. 



2 . 2  Från lösning till problemdefinition 
2.2.1 Utredningen: problemet fogas till lösningen 
1980, dvs samma år som AMS i sin anslagsframställan hade väckt 
frågan om ändrat huvudmannaskap för flyktingmottagandet, till
satte den borgerliga regeringen en utredning i arbetsmarknadsde
partementet. Dess uppgift blev att utröna möjligheterna att föra 
över ansvaret från AMS till SIV. Direktiven var knapphändiga. 
Utredningens uppdrag begränsades till att "pröva huvudmanna
skapet för överföringen och omhändertagandet av flyktingar i Sve
rige". I den mån ändrat huvudmannaskap skulle ge upphov till 
andra former av omprövningar i flyktingmottagandet välkomna
des detta - förutsatt att dessa samtidigt också innebar ökad effekti-
visering och kostnadsbesparing: 

"Av särskild vikt är att administrativa förenklingar 
och kostnadsbesparingar kan åstadkommas. Grup
pen skall därför undersöka möjligheterna och redo
visa förslag till besparingar i och effektivisering av 
verksamheten. 

Några ökade statsutgifter var således inte att tänka på med anled
ning av det nya flyktingmottagandet. 

I själva verket var den borgerliga regeringens invandrar-
minister intresserad av en mer långtgående reform av flyktingmot
tagandet - och inte primärt av besparingsskäl. Kritik hade riktats 
mot det rådande flyktingmottagandesystemet i AMS regi och ön
skemål fanns om ur flyktingarnas synvinkel sett bättre flykting
mottagande. Några sådana önskemål fick emellertid inte skrivas 
in i direktiven med hänsyn till finansdepartementet. Istället fick ut
redningen relativt fria händer för sitt arbete.^'^ 

Budet från finansdepartementet att utredningsuppdraget 
skulle begränsas till att endast gälla huvudmannaskap för flykting-
mottagandet, och att detta dessutom helst skulle kopplas till bespa
ringsåtgärder, var inte särskilt oväntat. De allmänna tvåprocentiga 
nedskärningarna inom statsförvaltningen var ett faktum sedan 
1978. Reformer som möjligen kunde leda till att expandera gamla 
eller bygga nya offentliga verksamheter var inte längre aktuella. 
"Förnyelse genom omprövning" var den allmänna idén för allt re-
24 



formarbete, allt oftare med syfte att åstadkomma effektivitetsvin
ster. Även själva utredningsväsendet var underkastat dessa eko
nomiska villkor, det blev allt vanligare med tjänstemannautred
ningar istället för mer kostsamma parlamentariskt sammansatta 
kommittéer.̂ ®  ̂

Efter  cirka ett års arbete var den tillsatta arbetsgruppen, 
AGFA-utredningen (Arbetsgruppen för flyktingansvaret), klar 
med sitt betänkande "Ett lokalt omhändertagande av flyktingar". 
Ds 1981:11. Det var här som tanken om lokalt flyktingmottagan
de introducerades med ett reformförslag som gick betydligt längre 
än vad direktiven hade låtit förstå. En närmare kostnadsredovis
ning av de ekonomiska konsekvenser som det nya lokala flyk
tingmottagandet skulle medföra saknades dock. 

2.2.2 Utredare och utgångspunkter för utredningen 

I utredningen fanns sakkunskap från olika myndigheter som 
berördes av flyktingfrågan. Ordföranden kom från SIV och hade 
dessutom egen erfarenhet av kommunalt flyktingarbete. Även and
ra representanter för verket deltog i utredningsarbetet. AMS som 
ännu hade ansvar för flyktingmottagandet och kunskaper i flyk
tingfrågan hade naturligtvis en given del i utredningsarbetet. Des
sutom ingick i arbetsgruppen tjänstemän bland annat från social
departementet, från länsarbetsnämnden i Kronobergs län samt från 
konununförbundet. 

Sina utgångspunkter för  utredningen definierade arbets
gruppen på följande sätt; Reformeringen skulle syfta till att åstad
komma ett omhändertagande som utgår från flyktingarnas behov 
och inte efter ankomsten till Sverige. Den tidigare uppdelningen i 
två typer av mottagande skulle nu upphävas. Skillnaden i mottag
andet mellan de spontant inresta asylsökandena och det primära 
kommunala ansvaret för dem å ena sidan och kvotflyktingarna, 
med det direkta statliga ansvaret via AMS å den andra, skulle upp
höra. Utredningen ansåg vidare att man behövde "åstadkomma 
klara ansvarsförhållanden mellan stat och kommun". Utredningen 
såg således som sin huvuduppgift att skapa ett enhetligt system för 
flyktingmottagandet, ett mottagande som var lika för såväl kvot
flyktingar som för de till kommunerna spontant inresta asylsökan



dena. Tidigt bestämde sig utredningen dessutom för den lokala va
rianten av mottagande, dvs att omhändertagandet av flyktingar bör 
ske i en  kommun där de  fortsättningsvis kan bo kvar och arbeta. 
Den f järde utgångspunkten för  arbetet var given: att undvika att 
flyktingen vistas alltför lång tid på en flyktingförläggning. I myck
et gick utredningens arbete ut  på att diskutera hur ett mottagande 
baserat på  flyktingamas behov kunde se ut, borde se ut och vilka 
konsekvenser det lokala mottagandet skulle komma att få.̂ ^  ̂

Den springande punkten för  utredningen var att "frågor 
kring uttagning, överföring, mottagning och omhändertagande bör 
från statens sida ses i ett sammanhang", och att: 

"Vi föreslår därför att statens invandrarverk, som 
ju redan ansvarar för samordningen av flykting
verksamheten, också ska ges ansvar för överföring, 
mottagande och omhändertagande av flykting
ar. 

I och med att SIV nu förberedde sig på att överta ansvaret för flyk
tingmottagandet f rån  AMS, var man angelägen om att det nya 
mottagandet utformades så att man kom till rätta med det som av 
verket uppfattades som problematiskt med AMS flyktingarbete. 
Åtminstone ett par problem tycktes vara uppenbara - sett ur SIVs 
perspektiv. 

Flyktingarnas vistelsetid vid AMS förläggningar var fö r  
lång. Den genomsnittliga vistelsetiden från cirka ett halvår upp till 
ett år ansågs ha  en passiverande verkan på flyktingarna och göra 
det svårare för dem att senare integrera sig i det svenska samhället. 
Vidare ifrågasatte man AMS perspektiv på flyktingfrågan, dess 
utgångspunkt för flyktingarbete var inte den bästa tänkbara enligt 
SIV. Eftersom AMS kompetensområde omfattade arbetsmark
nadsfrågorna framstod även flyktingmottagandet - menade SIV -
först och främst som en arbetsmarknadsfråga för verket. Flyktin
garna behandlades därefter och man tog inte tillräcklig hänsyn till 
deras kulturella bakgrund, erfarenheter och upplevelser förknip
pade med flyktingskapet.^^^ Frågan om hur flyktingarna blev 
bemötta efter sin ankomst till Sverige var knappast ny, den hade 
uppmärksammats redan 1977 då riksdagen beslutade om positiv 



särbehandling av flyktingarna just på  grund av deras ofta svåra 
upplevelser orsakade av flykten och av livet i exil. 

Följaktligen kunde inte SIVs representanter i utredningen 
tänka sig att ta över flyktingverksamheten i dess dåvarande form. 
På ett tämligen radikalt sätt behövde man göra om flyktingmotta
gandet. Men hur skulle då  flyktingmottagandet göras om enligt 
SIV för att undvika de för AMS typiska fallgroparna? 

Frågan vem som hade den rätta kompetensen för flyktingar
betet kom att utgöra en röd tråd genom hela utredningsarbetet. Det 
delade också utredningen i två läger.̂ "*̂  Den syn som AMS repre
senterade godkändes inte. Att flyktingmottagandet måste refor
meras var en uppfattning som hela utredningen ställde sig bakom. 
Men vad var alternativet? Därom kom utredningen egentligen al
drig att enas. 

För utredningen var en av huvudmålsättningarna att åstad
komma ett omhändertagande efter flyktingarna behov och inte ef
ter hur de hade kommit till Sverige - samt att se till att detta om
händertagande liksom den fortsatta vistelsen så långt som möjligt 
skulle ske i samma kommun eller region. Men "omhändertagande 
efter behov" kunde betyda olika saker. 

Ordföranden i utredningen tog sin utgångspunkt i ramlag
stiftningen på det sociala området, en lagstiftning som var under 
omarbetning. Han ansåg att principerna bakom den nya social
tjänstlagen, som förväntades bli klar i den nära framtiden och 
komma att träda i kraft 1982, utgjorde bra grund för det nya flyk
tingmottagandet. I socialtjänstiagen deflninerades vad som var att 
uppfatta som individens ansvar och roll och hur detta förhöll sig 
till det som kunde anses tillhöra samhällets uppgifter och ansvar. 
Lagen byggde på fyra nyckelprinciper, normalisering, kontinuti-
tet, helhetssyn och flexibilitet. Normalisering avsåg den enskildes 
möjligheter att så långt som möjligt leva i en normal miljö och un
der normala förhållanden. Kontinuitet innebar att man i möjligaste 
mån sökte undvika personbyten och andra avbrott i omsorgen. De 
lokala förutsättningarna och tanken om behovsanpassade lösningar 
skulle styra socialt arbete enligt principen om flexibilitet medan 
helhetssyn fick sammfatta idén om att se personens hela situation i 



ett sammanhang. Med hjälp av de fyra principerna var det sålunda 
möjligt att avgränsa och precisera innehållet även i relationen mel
lan flyktingar och myndigheter i det kommunala flyktingmotta
gandet. 

SIVs flyktingexpertis uttryckte från allra första början sin 
skeptisism. Det var inte så mycket för de invandrar- och minoritets
politiska riktlinjerna och deras roll för flyktingarbetet som de ville 
ta strid. Inte heller motsatte de sig socialtjänstlagens fyra huvud
principer som grund för flyktingmottagandet. Snarare uttryckte de 
oro för  någonting som de kallade för bristen på  flyktingkompe
tens, det vill säga kommunernas kompetens att förstå flyktingskap-
ets speciella villkor. 

Utredningsgruppens kommunala representation ville inte 
helt förneka detta men hävdade att i den mån kompetensen inte 
fanns i kommunerna kunde den utvecklas där. Utifrån socialarbe
tarnas kompetens för bra social omsorg i lokal miljö kunde sedan 
det flyktingspecifika kunnandet växa fram. 

I en del kommuner som redan tidigare hade erfanhet av in-
vandrar-och flyktingarbete förekom även en annan typ av kompe
tens för flyktingarbetet än den som byggde på socialtjänstlagen. 
Den kompetensen var emellertid mycket svårare att fånga in och 
sätta en etikett på, någon lagstiftning hade den inte heller att stödja 
sig på. Denna personalgrupp bestod av familjepedagoger med 
speciell språk- och kulturkompetens - och möjligtvis flyktingspe
cifik kompetens - verksamma på socialstyrelsens uppdrag. Men 
denna personalkategori fann inte nåd hos AGFA-utredningens 
ordförande: familjepedagogerna var - ansåg han - samhällets ut
tryck för kulturell förståelse, när man inte förmådde uttrycka den
na  förståelse på  ett bättre sätt. Och detta var knappast något att 
bygga flyktingmottagandet på. I förlängningen av kritiken låg gi
vetvis tanken att det borde utvecklas bättre former för att ge ut
tryck för den kulturella förståelsen - och kanske också att denna 
borde företrädesvis utvecklas hos socialtjänstens ordinarie person
al med stöd i den nya socialtjänstlagen. 

Så småningom gav SIVs flyktingexperter efter och utred
ningen enades om att den kommunala flyktingkompetensen ut



vecklades bäst med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagens 
principer om flexibilitet, normalisering, kontinuitet och helhetssyn 
i det sociala arbetet. De ursprungliga invändningarna från SIVs 
flyktingexpertis hade blivit "överröstade" och resultatet blev ett 
godkännande av socialtjänstlagen som grund för det kommunala 
flyktingmottagandet. 

Tidpunkten för att ifrågasätta och kritisera den lokala kom
petensen var kanske inte den bästa sett i ett vidare förvaltnings-
politiskt perspektiv. Flera statliga utredningar hade under 70-talet 
berört möjligheterna att genom decentralisering söka avlasta den 
centrala statsförvaltningen. Bara något år innan hade man i 1978 
års decentraliseringsutredning pekat ut, hur förlegade föreställ
ningar om brister i den regionala och lokala nivåns kunnande ut
gjorde ett av de största hindren mot att man genom decentralise
ring kunde flytta verksamheten närmare medborgarna.^^ 

Så långt var problemet löst. Mottagande "efter behov" skulle 
bygga p å  den nya socialtjänstlagen. "Det innebär att bostad, ar
bete, utbildning och behov av socialt stöd och social service bör 
bedömas och vid behov åtgärdas i ett sammanhang", enligt utred-
ningen.^®) Således skulle det bli en fråga för den mottagande per
sonalen i kommunerna att utifrån socialtjänstlagens anda ge inne
håll åt och närmare konkretisera tanken om mottagande "efter be
hov". 

Enligt utredningen omfattade ett lokalt omhändertagande 
bland annat frågorna om bostad, uppehälle, svenskundervisning, 
samhällsinformation och hälso- och sjukvård. Man betonade också 
att behovet av kurativt, psykologiskt och socialt stöd var stort för 
många flyktingar och att det "måste tillgodoses på ett bättre sätt än 
hittills." Ofta  kom det att krävas tidskrävande insatser, över en 
lång tid. Utredningen ansåg vidare det vara "värdefullt om kura
torer, psykologer, psykiatriker, socialarbetare och familjepedago
ger samt andra som direkt arbetar med flyktingar är tvåspråk
iga."^'^ Ett nytt och bättre flyktingmottagande i form av lokalt om
händertagande ställde med andra ord betydande krav på den lokala 
kompetensen. 

Bakom frågan om den rätta kompetensen för flyktingarbetet 
dolde sig naturligtvis just frågan om hur flyktingens behov defini



erades och hur de bäst kunde tillgodoses. Dilemmat med den rätta 
kompetensen skulle inte försvinna från dagordningen i och med att 
utredningen hade arbetat klart, lagt fram sitt förslag och riksdagen 
beslutat om reformen. Frågan om policy-linje för det lokala flyk
tingarbetet kom att göra sig tydligt påmind när kommunerna sedan 
skulle omsätta flyktingmottagandet i konkreta åtgärder. Bakom de 
diskussioner och ställningstaganden som då följde ifråga om val 
av organisation och policy för den egna kommunens flyktingar
bete låg också frågan om var den rätta kompetensen fanns att söka 
i den kommunala förvaltningen. 

Inom utredningen hade meningarna alltså gått isär från allra 
första början. Å ena sidan fanns de kommunala företrädarna med 
socialtjänstlagen i handen, å den andra SIVs flyktingexpertis med 
sin bild av de "flyktingspecifika" behoven - utan att ha någon lag
stiftning att åberopa. Problemet fick sin lösning, kan man säga, 
genom att man inom utredningen enades om den för  alla parter 
tillräckligt allmänt hållna principen om "mottagande efter behov" 
utifrån den nya socialtjänstlagens nyckelprinciper. På detta vis hän-
sköts tolkningsproblemet längre ner i hierarkin, i första hand till 
SIV och d e  delar av verket som skulle komma att ansvara fö r  
genomförandet av reformen. I sista hand skulle det bli kommuner
nas flyktingmottagandepersonal, som i sitt arbete med flyktingarna 
i form av tjänster, service och åtgärder kom att stå för den substan
tiella tolkningen av vad "efter behov" innebar. 

I mångt och mycket blev utredningens resultat att SIV nu 
fick i uppdrag att förvalta en flyktingmottagandepolicy som pri
märt vilade på  socialstyrelsens och socialtjänstlagens omsorgsfi-
losofi, dvs en sektorsideologi för socialstyrelsen arbetsfält. Dessu
tom hade SIV att genomföra reformen utan någon egen regional 
eller lokal organisation. Istället var verket hänvisat att anlita de 
fackmyndigheter regionalt och kommunalt på vilka det ankom att 
ta ansvar för flyktingmottagandet. SIVs roll som tongivande myn
dighet när det gällde innehållet och formerna för det nya flykting
mottagandet var således delvis överspelat på den centrala nivån. 

O m  de  problem som hade att göra med utformningen av 
flyktingmottagandet därigenom hade fått sin lösning återstod ändå 



vissa reservationer från SIVs sida. Verkets kompetens gick ut på  
att vara en drivande och bevakande myndighet visavi andra myn
digheter i invandrarfrågor. Eget ansvar för genomförandet av in
vandrar- och minoritetspolitiken ansåg sig verket inte ha. Enligt 
gällande praxis låg realiseringsansvaret av de tidigare invandrarpo-
litiska reformerna hos respektive sektorsmyndighet. 

Det var inte helt oproblematiskt för SIV att den föreslagna 
reformen ställde SIV i en ny situation. I uppdraget som huvudman 
för det skisserade lokala flyktingmottagandet ingick oundvikligen 
även ett verktällighetsansvar, vilket var nytt för SIV. De organisa
toriska förutsättningarna för genomförandet var inte heller de allra 
bästa för ett sådant åtagande. Verket saknade j u  bland annat både 
regional och lokal organisation. Att verket skulle hamna inför 
kvalitativt sett annorlunda arbetsuppgifter än hittills var en insikt 
som förmedlades av SIV till andra myndigheter i utredningen re
dan på reformens planeringsstadium. 

På  det lokala planet, ute i kommunerna skulle - var utred
ningens tanke - varje fackmyndighet ansvara för sin del när det 
kom till frågor som berörde flyktingar. På grund av kostnadsskäl 
föreslogs inga mer betydande organisatoriska förändringar än att 
SIV skulle f å  vissa förstärkningar. Man föreslog "ett utnyttjande 
av den omsorgsapparat som redan finns uppbyggd i kommunerna" 
t i l lsammans m e d  "kompletterande insatser u t i f rån  f lykt ing
ens/flyktinggruppens skilda behov".̂ ®  ̂Eftersom det preliminära 
antalet kommuner som enligt utredningen beräknades delta i det 
lokala mottagandet var relativt begränsat, cirka 60 kommuner, 
fanns det inte heller några pockande behov att organisatoriskt för
stärka SrV på något annat sätt än centralt. 

Flyktingmottagandereformen skulle bli ett första större upp
drag för  verket där åtagandet även omfattade ett genomförande-
och resultatansvar. Paradoxalt nog skulle utgångspunkten för detta 
reformarbete inte i första hand utgöras av de invandrar- och mino
ritetspolitiska principerna - enligt utredningen - utan av den nya 
socialtjänstlagen. 

De invandrar- och minoritetspolitiska principerna tycks spe
la en ganska undanskymd roll i utredningens arbete. Istället heter 
det att: 



"Arbetsgruppen har låtit de övergripande mål och 
riktlinjer för samhällets socialtjänst, som kommer 
till uttryck i den nya socialtjänstlagen (SFS 1980-
620, träder i kraft 1 januari 1982), vara vägle
dande för sina förslag både vad avser flykting
omhändertagandets utformning och innehåll och 
den organisatoriska lösningen som föreslås för 
dessa uppgifter 

Förutom själva innehållet i det nya flyktingmottagandet var sprid
ningen av flyktingarna till ett större antal mottagarkommuner en 
viktig fråga för  utredningen. Större spridning i bosättning var 
önskvärd av flera skäl. Ett bredare politiskt ansvar för flykting
frågan eftersträvades, och skulle komma att bli ett viktigt resultat 
av reformen genom att ett större antal konmiunpolitiker engagera
des. Men ett kanske ännu viktigare mål var att åstadkomma en av
lastning av storstadsområdena. 

Helhetsintrycket av utredningsprocessen blir att man i utred
ningsscenariot iscensatte ett mönster som sedan gammalt gällde 
för relationerna mellan SIV och fackmyndigheter: SIVs flykting-
expertis f ick ge  vika inför  de  starka sektorsintressena. D e  sist 
nämndas syn på  problemen, verklighetsförståelse och problem
definitioner präglade utredningens slutresultat. Fackmyndigheter
na och deras intressen var vida mäktigare än de som kunde före
språkas av SIV. Denna gång handlade det inte om hemspråks
reformen, utan om flyktingmottagande och socialtjänstens myn
digheter, men mönstret kan sägas vara det samma. 

Redan på  utredningsstadiet överlät man problemformule
ringsrätten åt de representanter i utredningen som förordade den 
nya socialtjänstlagen som grund för flyktingarbetet i kommunerna. 
Den policylinje som man sedan drev från AGFA-utredningens 
sida och som SIV med sitt implementeringsansvar ärvde från ut
redningen, tog socialtjänstlagen som policy-grund för flykting
arbetet. Än en gång skulle SIV, denna gång i form av verkets flyk
tingexpertis, ha  kunnat konstatera att man kände sig som pygmé 
vid sidan av starka sektorsintressen. Den avgörande skillnaden var 
dock att SIV nu skulle komma att ha genomförandeansvaret för 
den aktuella reformen. 
32 



Traditionellt bestod SIVs kompetensområde framför allt av 
två arbetsuppgifter, nämligen invandringsreglering och bevakande 
av invandrar- och minoritetspolitikens tillämpning på olika sam
hällsområden vid andra statliga och kommunala myndigheter. 
Förvaltning av invandrar- och minoritetspolitiken som handlade 
om att initiera, följa upp och utvärdera andra myndigheters age
rande utgjorde alltså endast en del av verkets totala verksamhet. 
Samtidigt representerade SIVs policy i invandrar- och minoritet
spolitiska frågor inte sällan en väsentligt annorlunda syn än den 
som är gängse hos de förvaltningsorgan som hade i uppgift att 
ansvara för en poUcys realiserande. 

SIVs position var med andra ord relativt svag i förhållande 
till andra centrala myndigheter dels beroende på karaktären hos 
dess uppdrag, dels beroende på att den som myndighet var relativt 
ny inom statsförvaltningen. Till det kommer att verket dessutom 
saknade framförallt de ekonomiska styrinstrument som i regel stod 
till förfogande för andra centrala ämbetsverk. 

2 . 3  Fördröjningen - riksdagsbeslutet 

Hösten 1981 var AGFA-utredningen klar med sitt arbete och be
tänkandet gavs ut. Mottagandet var positivt och från politiskt håll 
ville man gärna påskynda reformarbetet. Emellertid fick proposi
tionen vänta till efter valen 1982 och ända tiU 1983. 

En huvudorsak till fördröjningen tycktes vara att betänk
andet - enligt arbetsmarknadsdepartementet - saknade en tillräck
ligt ingående genomgång av reformens ekonomiska konsekvenser. 
En precisering av kostnadsramen för reformen ansågs vara nöd
vändig innan det var möjligt för regeringen att lägga fram en pro
position i riksdagen. Skärpta krav på ekonomisk redovisning av 
utredningsförslags konsekvenser stod högt på den politiska da
gordningen. Bakom dessa krav stod framför allt finansdepartemen
tet.^^ Bland annat gällde sedan 1978 riksdagens begäran att stat
liga kommittéer skulle åläggas redovisa kostnadsberäkningar av 
sina förslag. Den borgerliga regeringens tilläggsdirektiv från sam
ma år innehöll dessutom en uppmaning till samtliga kommittéer 
att överväga hur eventuella kostnadshöj ande förslag kunde finan



sieras genom omprövning eller omfördelning av befintliga resurs
e r . S l u t l i g e n  hade den sittande regeringen 1980 infört ytterli
gare r iktl injer  f ö r  att begränsa kostnaderna fö r  kommittéför-
slagen.^^^ 

Den komplettering av utredningsförslaget med ekonomiska 
kalkyler som finansdepartementet krävde skulle bland annat om
fatta frågan hur ersättningen för kommunemas insatser borde ut
formas. För att komma till rätta med den ekonomiska delen av 
utredningsarbetet tillsattes en ny arbetsgrupp i arbetsmarknadsde
partementet. Efter de sista förberedelserna inför propositionen 
1983/84:124 till riksdagen, lades regeringsförslaget slutligen fram 
för riksdagen som antog det våren 1984. Det nya systemet för lo
kalt omhändertagande av flyktingar trädde i kraft i januari 1985. 
Från tillsättandet av den första arbetsgruppen 1980 hade det alltså 
dröjt ända till 1985 innan frågan om ändrat huvudmannaskap för 
flyktingmottagandet hade fått sitt avgörande i riksdagen och re
formen kunde träda i kraft. 

Förklaringarna är förmodligen flera till att det kom att dröja 
upp till tre år från hösten 1981 - när AFGA-utredningen avslutat 
sitt arbete - till 1984 när riksdagen beslutade om reformen. En 
möjlighet är att dröjsmålet hade att göra med samordningsproblem 
inom regeringskansliet under de borgerliga regeringsåren. I så fall 
var frågan om det nya flyktingmottagandet inget undantag i det 
avseendet.^^^ Samtidigt kvarstår dock det faktum att fördröjningen 
primärt hade orsakats av behovet att f å  utredningsunderlaget kom
pletterat med ekonomiska kalkyler av större precision, vilket i 
parktiken också gjorde det omöjligt för den borgerliga regeringen 
att i valrörelsen 1982 profilera sig med flyktingmottaganderefor
men som en aktuell invandrarpolitisk fråga. 

Riksdagsbeslutet om det lokala flyktingmottagandet togs 
således våren 1984. Då var också dags för SIV att ta vid och initi
era genomförandet av det nya flyktingmottagandet. 



2 . 4  Verket o c h  kommunerna 

2.4.1 Förberedelser 

På verket var reformen knappast att betrakta som någon nyhet när 
den slutligen kommit till genomförandestadiet. Positiva förvänt
ningar förknippades med övertagandet av huvudmannaskapet för 
flyktingfrågan, såväl ekonomiskt som statusmässigt skulle verkets 
ställning förstärkas. Årsbudgeten skulle flerdubblas, verksamheten 
expanderas och förnyas. En ny byrå för flyktingfrågan skulle inrät
tas - hade man tänkt sig. 

Dessvärre blev det snart klart - när tidpunkten för reformens 
implementering närmade sig - att den ursprungliga skissen för re
sursdimensionering inte skulle hålla. I praktiken visade sig expan
sionen inte vara problemfri. De av finansdepartementet eftertrak
tade besparingarna måste beaktas. SIV fick mindre resurser än vad 
som ansågs krävas för att f å  igång och underhålla den nya verk
samheten. I stället blev man tvungna att göra omprioriteringar i den 
reguljära verksamheten för att få  loss resurser tiU reformen. 

Verket fick endast en del av de preliminärt lovade tjänste
resurserna. AGFA-utredningen hade räknat med ett personalbe
hov, förutom för  förläggningsverksamheten, med 18 nya tjänst-
er.^^ Enligt verkets egen bedömning förelåg ett behov av förstärk
ning med 24 tjänster, varav 20,5 centralt och 3,5 som förstärkning 
av förläggningamas organisation.^®^ I propositionen till riksdagen 
framhåller det föredragande statsrådet emellertid att " Vad gäller 
verket centralt föreslår jag en förstärkning med 13 tjänster."^ Det
ta motiverades bland annat med att vad gällde information, utbild
ning och uppföljning fanns det goda möjligheter att delvis sa
mordna de nya uppgifterna med verkets andra uppdrag. 

En konsekvens blev att SIV nödgades göra anspråk på  en 
del av samordningsbyråns personalresurser för att klara av arbetet 
med flyktingmottagandet. Detta innebar i sin tur att en rad ordi
narie arbetsuppgifter, utredningsverksamhet och arbete med in
vandrar- och minoritetspolitiska frågor, fick stå tiUbaka. Ett ytter
ligare bekymmer som hade sin rot i denna resursbrist var att den 
personal som nyanställdes knappast harm inskolas i verkets invand
rar- och minoritetspolitiska arbetsideologi. 



SIVs organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för 
att genomföra det nya flyktingmottagandet hade därigenom klart 
försämrats. Men även de yttre villkoren för reformens implement-
ering hade radikalt förändrats sedan AFGA-utredningen hade sagt 
sitt 1981, och inte i riktning mot att underlätta realiserandet av det 
nya flyktingmottagandet. 

AGFA-utredningens förslag till lokalt flyktingmottagande 
byggde nämligen på  antagandet att endast ett begränsat antal av 
landets konmiuner skulle engageras för flyktingmottagande. Man 
förutsatte att". . .  den tilltänkta kommunen och den omgivande re
gionen har en sådan arbetsmarknad att flyktingarna åtminstone på 
sikt kan erhålla arbete där."^^^ Valet av kommuner skulle grunda 
sig på  en kartläggning av tillgången på bostäder, arbetsmarknads-
mässiga förutsättningar och utbildningsmöjligheter i de olika kom
muner/regioner som kunde komma ifråga för flyktingmottagning. 
Det var möjligt "att utarbeta en  plan för  vilka kommuner som 
lämpligen borde ta emot flyktingar",^®) och att "den statliga hu
vudmannen i förväg tar upp diskussioner med ett antal kommuner 
om ett planerat omhändertagande av ett visst antal flyktingar".^') 

Utredningens plan för det nya lokala omhändertagandet bas
erades på  förutsättningen att "...invandringen av flyktingar till 
Sverige framgent kommer att vara av ungefärligen samma storleks
ordning som de senaste åren. Detta innebär en årlig flyktinginvan
dring uppgående till 3 000-5 000 personer (inkl anhöriga) varav 
1 250 inom ramen för den sk flyktingkvoten."''®) 

Bland de tilltänkta kommunerna fanns ett tiotal hårt belas
tade konmiuner i storstadsområden som redan tog emot flyktingar 
eftersom asylsökande i första hand kom till dessa kommuner. Des
sutom tänkte man sig ett tillskott av ett fyrtio-femtio större kom
muner med invandrarerfarenhet som någorlunda nya som flyk
tingmottagare. Tanken var att åstadkomma en lagom koncentra
tion på  ett antal platser.'**) Det lokala flyktingmottagandet skulle 
således realiseras i en tämligen blygsam skala. 

Den av utredningen skisserade reformen byggde på  avtal 
mellan SIV och de konmiuner som deltog i flyktingmottagandet. 
Det innebar att det också fanns utrymme för nej-sägare bland kom-



munema. Kommuner som enligt SIV ansågs sakna förutsättningar 
för flyktingmottagandet eller som själva gjorde den bedömningen, 
skulle inte behöva bli mottagarkonununer. Istället baserades flyk
tingarbetet på frivillighet i åtagandet från kommunemas sida. Des
sutom erhöll de en skälig ersättning för sitt flyktingmottagande. I 
tre år skulle kommunerna f å  återsöka socialbidragen hos staten 
och de skulle erhålla en engångsersättning för vaije mottagen flyk
ting för att täcka sina administrativa och andra merkostnader, för
orsakade av flyktingmottagandet. 

Men i verkligheten hade grundförutsättningarna för det loka
la flyktingmottagandet på ett avgörande sätt förändrats när det väl 
blev dags att genomföra reformen 1985. Enligt de preliminära kal
kylerna var mottagandet dimensionerat för maximalt cirka 5 000 
flyktingar per år, en kalkyl som inte ens höll det första året. I själ
va verket hade flyktingströmmen tredubblats och verket kom att 
kommunplacera cirka 14 000 flyktingar redan 1985. 

För SIV innebar det en start på  genomförandet med nästan 
halverade resurser i förhållande till den ursprungligen planerade 
dimensioneringen, samtidigt som antalet flyktingar som skulle tas 
emot, nästan tredubblades. De organisatoriska arrangemangen vid 
verket var otillräckliga och SIV var således starkt överbelastat. 
Den ursprungUga organisationplanen fick snabbt överges. De aku
ta problemen hopade sig, bland annat innebärande längre vänte
tider för flyktingarna t ex att f å  sin asylansökan behandlad av till
ståndsbyrån. 

I och med att reformen inte längre omfattade enbart det ur
sprungliga urvalet av kommuner - med tidigare erfarenhet av in
vandring och med tillgång till arbete och bostäder - ändrades 
också de kommunala förutsättningarna för det nya mottagandets 
realiserande: Det stora flertalet av landets kommuner saknade - till 
skillnad från de 50-60 tilltänkta - erfarenhet av invandringsfrågan. 
De hade följaktligen inga invandrarbyråer och ingen inbyggd in
vandrar- eller flyktingkompetens. Under de första åren fanns det 
gott om lediga bostäder i en del av dessa kommuner medan läget 
på arbetsmarknaden däremot var betydligt dystrare. I brist på kon
kurrerande organisatoriska lösningar och alternativa mottagande



ideologier blev det socialförvaltningen som automatiskt kom att få  
huvudansvaret i dessa nya konmiuner. Endast i de större kommun
erna med tidigare erfarenhet av invandring kom socialförvaltning
ens flyktingpolicy att konfronteras med andra synsätt, vanligtvis 
representerade av den administrativa invandrarfunktionen i kom
munen, dvs invandrarbyrån. 

2.4.2 Ändrade förutsättningar för arbetet med kommunerna 
SIVs arbete med kommunerna inleddes redan under hösten 1983 -
våren 1984. Avstampet utgjordes av en kampanj för att rekrytera 
kommuner till det nya mottagandet. SIV kom alltså igång med 
förberedelserna för det nya flyktingmottagandet redan innan pro
positionen hade lagts fram i riksdagen. SIV inbjöd den tilltänkta 
gruppen på 60 större och medelstora kommuner som skulle kom
ma att svara för huvuddelen det praktiska genomförandet till kon
ferenser och överläggningar. Den gemensamma nänmaren för de 
inbjudna kommunerna var att de enligt verkets bedömning fyllde 
vissa grundläggande krav som flyktingmottagare. Till exempel 
hade de flesta tidigare erfarenhet av invandrare, arbetskraftsmigra-
tion eller flyktinginvandring, de ägde också viss språk- och kultur-
kompetens, vanligtvis knuten till invandrarbyrån i konmiunen. 

I ett cirkulär till denna kommungrupp från våren 1984 åter
ger verket sina riktlinjer för  det nya kommunala mottagandet. 
Kommunerna informeras om att regeringen har lagt fram sin pro
position 1983/84:124 om mottagande av flyktingar och asylsök
ande med ett förslag att kommunerna ska träffa avtal med verket 
om flyktingmottagande mot statlig ersättning. Efter en kortare vis
telse på en statlig flyktingförläggning, skall flyktingar och asyl
sökanden tas emot i kommuner där de kan erbjudas bostad, svensk
undervisning och annan introduktion i det svenska samhället. 
Målen för reformen är - enligt verkets tolkning - dels att göra det 
lättare för flyktingar att komma in i det svenska samhället, dels 
engagera flera kommuner som flyktingmottagare så att en alltför 
stor koncentration av flyktingar och asylsökanden i vissa kom
muner kan undvikas. Realiserandet av dessa delmål skall i sin tur 
göra det möjligt att förverkliga huvudmålet, landets generösa flyk
tingpolitik.'*^' 



Men ganska snart hade det alltså blivit klart att mottagnings
kapaciteten hos detta första urval av kommuner med de rätta egen
skaperna för att bli flyktingmottagare inte alls var tillfyllest. Man 
stod inför en valsituation. Teoretiskt hade man att välja mellan an
tingen att radikalt öka mottagningskvoten för den ursprungliga 
men begränsade kommunkategorin eller att i rask takt engagera ett 
större antal konmiuner. 

Det blev det sist nänmda alternativet som kom att realiseras. 
Verket gick i allt snabbare takt ut till allt fler kommuner för att f å  
fram allt fler kommunplatser för den nu tre-fyrdubblade flykting
strömmen mot planeringsunderlaget från 1983. Detta vägval, att 
gå  ut  till ett allt större antal kommuner, kom senare att ifråga
sättas. 

Antalet kommunplacerade flyktingar och asylsökande blev 
cirka 14 000 under 1985; året därpå, 1986, 15 000; och 1987 var 
de 18 600. 

Antalet kommuner som hade avtal med verket steg relativt 
sett snabbarare än antalet framtagna kommunplatser. Detta berod
de naturligtvis på att j u  längre rekryteringen fortskred desto min
dre blev kommunerna i genomsnitt och desto färre flyktingar tog 
de emot. Medan verket 1985 hade avtal med 137 kommuner, hade 
197 kommuner engagerats i flyktingmottagandet 1986 och 1987 
var man uppe i ett tal på 241 kommuner. 

Delade meningar fanns både om det var samhällsekono
miskt försvarligt och om det var bra för flyktingarna att rekrytera 
kommuner vilka på grund av sin storlek bara kunde erbjuda allt fär
re kommunplatser. Marginalnyttan av varje nytillkommen kom
mun som flyktingmottagare sjönk synbart. 

"Hela Sverige Strategin" kom denna av SIV valda hand
lingslinje att döpas till senare. Det "kvantitativa" resultatet av 
SIVs genomförande av det lokala mottagandet kritiserades senare 
även av RRV.̂ ^̂  

I en av sina skrivelser till kommunerna, i juni 1985, sum
merade SIV sina intryck och erfarenheter av det nya flyktingmot
tagandet efter de första sex månadema.'*^^ Dittills hade cirka 150 
kommuner träffat åtminstone preliminära avtal med invandrarver



ket. SIV hade kontakt med ytterligare 30 kommuner och räknade 
med att under hösten även träffa avtal med dessa. Vidare note
rade man hur vissa svårigheter och barnsjukdomar varit ofrån
komliga när man skulle f å  ett nytt system att fungera. De initiala 
problemen hade dessutom både förstärkts dels av en ökad flykting
invandring, och av övergångsproblem som uppkommit genom att 
kommunerna under det första året tagit emot flyktingar såväl via 
det nya systemet som från AMS asylförläggningar med tusentals 
kvarvarande flyktingar från 1984.1 skrivelsen informerades kom
munerna också o m  hur utvecklingen resulterat i att behovet av 
platser i avtalskommuner fördubblats jämfört med de av riksdagen 
beslutade planeringsramarna på  cirka 5 000 konmiunplatser. Men, 
verket konstaterade att det  nu gällde att klara av det fortsatta 
flyktingmottagandet: 

"Detta kan ske främst på grund av kommunemas 
insatser. Det nya systemet för flyktingmottagning 
står och faller med kommunerna och deras insats
er... " 

Naturligtvis var implementeringen av det lokala flyktingmottagan
det helt beroende av kommunemas insatser. SIVs operativa ansvar 
begränsades till att omfatta: 

"överläggningar och överenskommelser med kom
muner om mottagande av flyktingar och asylsökan
de... information, stöd och rådgivning till kommun
er... uppföljning av den kommunala flyktingverk
samheten. 

Det var kommunerna som i slutändan svarade för reformens ge
nomförande genom att bereda plats för flyktingarna. Utan deras 
medverkan kunde inte SIV göra mycket. Hade konununema av en 
eller annan anledning vägrat att ställa upp, hade verket knappast 
några påtryckningsmedel att ta till. Någon lagstiftning fanns inte 
att åberopa. 

Vad som återstod för SIV var att f å  kommunerna att på fri
villig basis - med hjälp av övertalning, diplomati och vädjan - del
ta i reformens genomförande. 



I ett annat av SIVs kommunbrev, skrivet i augusti 1985, be
dömde verket det totala behovet av kommunplatser under det kom
mande året 1986 till 11 000 - 13 000, förutsatt att flyktinginvan
dringen fortsättningsvis låg på samma nivå som under 1985. Ver
ket informerade också om att man haft  kontakt med cirka 180 
kommuner för avtal och att man inför 1986 skulle öka antalet nå
got."*  ̂

2.4.3 Kvantitet och kvalitet på mottagandet - SIVs styrning 

Att allt fler konmiuner kom att engageras i mottagandet påverkade 
även verkets organisering av arbetet. Landet blev uppdelat i fyra 
regioner och kommunsektionens handläggzire arbetade i huvudsak 
med kommuner i sina respektive regioner. 

I september 1986 gick ytterligare ett av de många pressmed
delandena ut från SIV, i vilket man kunde läsa att "SIV har myc
ket positiv erfarenhet av att bredda mottagningen av flyktingar till 
små och medelstora kommuner". Vidare konstaterade man att: 

"En solidarisk spridning av flyktinginvandringen 
till den stora majoriteten av landets kommuner ock
så är en av huvudtankarna i riksdagens beslut om 
det nya flyktingmottagningssystemet som trädde i 
kraft 1 januari 1985. 

SIVs rekrytering av nya mottagarkommuner skedde här genom en 
allmän vädjan till kommunkollektivet. Till sin hjälp tog verket det 
urpsrungliga riksdagsbeslutet om det nya lokala flyktingmot
tagandet. Med en rejäl dos pragmatism omtolkade man nu, hösten 
1986, riksdagbeslutet från 1984. Från att reformen ursprungligen -
åtminstone implicit - hade syftat till ett flyktingmottagande i ett 
relativt begränsat antal större och medelstora kommuner med 
någorlunda goda förutsättningar för kommunalt flyktingmotta
gande, ansåg SIV nu att reformens mål var ett flyktingmottagande 
i majoriteten av landets kommuner. Nu avsåg den solidariska sprid
ningen av flyktingmottagandet alltså hela landet. 

Undan för undan släppte verket det ena kravet efter det an
dra när det gällde mottagarkommunerna. Det var inte längre bara 
fråga om kommuner som hade tidigare invandrar- eller flykting
erfarenhet. Inte heller behövde bristfälliga arbetsmarknads- eller 



utbildningsmöjligheter vara hinder för placering av flyktingar och 
asylsökande i en kommun. Till slut dög inte ens bristen på lediga 
bostäder som argument för ett nej från kommuner. Då uppmunt
rade SIV konmiunen att improvisera. Diskussioner om eventuella 
kommunala baracker särskild avsedda för flyktingars tillfälliga 
boende tog fart 1987. 

Det framgår tydligt av SIVs egna kommentarer till refor
mens genomförande att uppgiften att skaffa fram kommunplatser 
fick komma i första hand. I verkets anslagsframställning 1989 sum
merade en  av de  handläggare som medverkade i reformens im-
plementering under åren 1984-1987, hur verket mer eller mindre 
blev tvunget att göra en omtolkning av reformen och dess mål.^^ 
Enligt denne fick verket ganska snart efter starten omorientera sig. 
Flyktingmottagandet fick en annan inriktning än den från början 
tänkta, man började se på flyktingmottagandet i två steg. I en del 
av kommunerna skulle flyktingmottagandet bli endast en första in
troduktion till samhället. Åtskilliga flyktingar skulle sannolikt söka 
sig till andra orter för arbete och utbildning. Enbart en del kom
muner ansågs ha  resurser och reella möjligheter för en långsiktig 
integrering. 

Den primära anledningen till att verket på detta vis nödga
des omtolka den av riksdagen beslutade flyktingreformen var den 
flerdubblade flyktingströmmen i kombination med SIVs eget val 
att lösa problemet genom att träffa avtal med allt fler och allt min
dre kommuner om flyktingmottagande. 

Därmed hade verket accepterat tanken att det kommunala 
flyktingmottagandet inte alls alltid byggde på idén om att omedel
bart kunna skapa långsiktiga förutsättningar för flyktingamas inte
gration. I ett - kanske t o m  stort - antal kommuner skulle flykting
mottagandet i stället komma att inriktas på ett slags genomsluss-
ning till vidare destinationer. 

Denna insikt växte f ram ur  de villkor för det lokala flyk
tingmottagandets genomförande som SIV redan på ett tidigt stadi
um fastställt genom beslutet om att utan urskiljning efterlysa allt 
fler kommuner med alltfler kommunplatser. "Hela Sverige strate
gin" hade i själva verket förutsatt en omtolkning av de ursprungli



ga målen med reformen, ett omhändertagande av flyktingar i kom
muner där de företrädesvis kunde bo kvar till spridning av flyktin
gar till det största möjliga antalet kommuner. Denna omtolkning 
av reformens mål kom nu att användas för att legitimera valet av 
den strategi som det knappast fanns någon återvändå från. 

Inledningsvis träffade verket ettårsavtal med konmiunema, 
men redan 1986 gick SIV över till treårsavtal bland annat för att 
underlätta kommunemas planering för fortsatt flyktingmottagande. 
Under hösten 1986 erbjöd verket 250 av landets kommuner att träf
f a  treårsavtal för 1987-1989. 

Konferenser, länskonferenser och regionala konferenser 
anordnades i samarbete med Svenska kommunförbundet. De var 
en tillgänglig väg för SIV i arbetet med kommunerna och funger
ade som kanal för information om den aktuella situationen i riket 
och om SIVs prognoser och planer fö r  nästkommande år. Men 
framför allt kom de väl till pass för rekrytering av nya mottagar-
kommuner och för att f å  redan engagerade kommuner att höja sina 
flyktingkvoter. 

SIVs förhandlingsstrategi gick ut på att vid de gemensamma 
konferenserna ange de fastställda länsvisa intervallen för behovet 
av flyktingplatser. Därefter var det i mångt och mycket kommun
emas sak att binda sig för ett rimligt antal i förhållande till andra 
kommuner i länet. Genom SIVs förfarande framstod kommunema 
i länet som en enhet, ett kommunkollektiv. Med ett vakande öga 
på  varandra gjorde kommunema upp om fördelningen av rättig
heter, skyldigheter och ansvar för flyktingfrågan. Grupptrycket 
gjorde sitt och allt fler kommuner i kommunkollektivet tog sin del 
av ansvaret. 

För SIV innebar detta att man inte enbart var hänvisat till 
förhandlingar med enskilda kommuner för framtagande av flera 
kommunplatser, utan att man fick draghjälp av kommunkollekti
vet. Den sociala kontrollen kommunema emellan skapade ett själv-
gående system. Trycket ökade på de konununer som äimu inte alls 
tagit emot flyktingar eller vars kvot var relativt låg, i namnet av 
solidariskt flyktingmottagande och delat ansvar för den länskvot 
som verket angivit. 



Arbetsmetoden visade sig vara så effektiv att den gav resul
tat utöver de verket räknat med. De upprepade gemensamma över
läggningarna drog med allt fler och allt mindre kommuner som 
flyktingmottagare, kommuner som verket primärt överhuvudtaget 
inte hade inlett förhandlingar med. Men det var knappast läge för 
SIV att ändra p å  detta. Då  flyktingströmmarna fördubblats och 
med en underdimensionerad organisation var man tacksam för  
varje tänkbar konamunplats oavsett hur man hade fått fram den. 

Implementeringen av det lokala flyktingmottagandet kom 
för verkets del att i hög grad handla om att ta fram kommunplatser 
åt det allt större antalet flyktingar. SIVs tidigare erfarenheter av 
kommunkontakter och arbetsmetoder, information, attitydpåverk
an och diplomati, god kännedom om de lokala förhållandena kom
binerat med kommunkonferenser kom alltsammans väl till pass. 

Funktionen med de regionala konferenserna var åtminstone 
tvåfaldig. För det första handlade det om att med hjälp av det själv
gående systemet "spela ut kommunerna mot varandra" för att max
imera antalet konmiunplatser. 

För det andra var syftet en viss försiktig innehållslig styr
ning av det kommunala flyktingarbetet. Genom att lyfta fram vissa 
frågeställningar för diskussion och debatt, blev det möjligt för ver
ket att under dessa konferenser använda de i flyktingfrågan redan 
mer erfarna kommunerna som påverkansinstrument: dessa fick 
dela med sig av sin "flyktingmottagandefilosofi" till sådana kom
muner som var noviser i invandrar- och flyktingfrågor. 

Som exempel kan tas en av många av SIVs uppföljnings-
konferenser. Konferensen ägde rum i maj  19S6.̂ ^  ̂Efter första år
ets flyktingarbete ville SIV få  kommunerna att reflektera över irme-
hållet i sitt flyktingarbete. Rubrikerna för de arbetsgrupper som 
kommunrepresentanterna under konferensdagarna skulle delta i 
och diskutera sina erfarenheter var illustrerande. 

Från de mera pragmatiska frågorna "Det första mottagandet 
- förberedelser och flyktingens första veckor i kommunen" och 
"Flyktingsamordnarens roll" gick man vidare till svårare frågor 
som bland annat handlade om synen på flyktingarna och deras be
hov. En av arbetsgrupperna skulle ägna sig åt frågan "Stödjer och 



utvecklar socialtjänsten flyktingens egna resurser?", en annan skul
le dryfta frågan om "Samhällsintroduktion för flyktingar - korv
stoppning eller vad?". Mest koncentrerat uttrycktes kanske ändå 
den tanke som låg bakom dessa två frågor i namnet på ytterligare 
en arbetsgrupp (en tredje) som verket rubricerat "Ryktingmotta-
gande eller -omhändertagande. Ideal och realitet." 

På  verket visade man således en tydlig medvetenhet om ris
kerna med att det kommunala flyktingarbetet, som vanligtvis ut
fördes i socialtjänstens regi, kunde leda till passivering av flykting
arna på  grund av alltför mycket omhändertagande och omsorger. 
Man ställde sitt hopp till att kommunerna genom att diskutera och 
reflektera över sin mottagandeideologi också skulle komma under
fund med detta och motarbeta sådana tendenser. 

Det fanns knappast heller andra för SIV tillgängliga sätt att 
innehållsligt styra kommunemas mottagande än att just väcka de
batt och dryfta flyktingarbetet på dessa konferenser. Någon på lag
stiftning vilande och tvingande sektorspolicy eller "vårdideologi" 
fanns inte att ta till av det slag som ämbetsverken som socialstyrel
sen eller AMS hade. De allmänt hållna invandrarpolitiska riktlin
jerna jämlikhet, valfrihet och samverkan räckte knappast till för att 
skapa en distinkt sektorspolicy att bygga flyktingmottagandet på. 
Inte heller hade man tillgång till någon egen regional och lokal or
ganisation som skulle ombesöija SIVs eventuella pohcy i adminis
trerandet av kommunemas flyktingmottagande. 

Uppenbart är att tvisten inom AGFA-utredningen om vem 
som hade den rätta kompetensen för flyktingarbete, och i synner
het frågan o m  i vad mån den kommunala socialtjänsten kunde 
anses äga sådan kompetens, inte hade förvunnit från dagordningen 
i och med att utredningen sagt sitt och riksdagen antagit reform
beslutet. SIV var medvetet om problemen med policyfrågoma, om 
problemen som hade att göra med konkretisering av mål och me
del i lokalt flyktingarbete. Kommunerna, genom att omsätta re
formen i konkreta åtgärder, ansvarade ju  i sista hand för reformens 
implementering. 



2.4.4 Den externa faktorn - reformens nya mål 

När man efteråt diskuterar SIVs realiserande av lokalt flykting
mottagande, måste man komma ihåg hur radikalt villkoren för re
formen kom att ändras under de första åren. Antalet asylsökande 
ökade vid samma tid i flera västeuropeiska länder. Kriget mellan 
Iran och Irak och det faktum att Kanada 1986 stängde sina gränser 
för chilensk flyktinginvandring ökade trycket på Sverige. De spon
tana flyktingsströmmama till Sverige flerdubblades under dessa år 
och behovet av kommunplatser växte. Detta var något som man 
omöjligen hade kunnat förutse under reformens förberedelser. 

Reformen kom att realiseras under väsentligt annorlunda 
förutsättningar än vad man hade räknat med under planerings- och 
beslutsfasen. För genomförandet fick de förändrade villkoren en 
helt avgörande betydelse. 

I och med att SIV valde att inte hålla fast vid det ursprungli
ga mindre urvalet av konmiuner med tidigare erfarenhet av invan
dring och med säkrad tillgång till arbete och bostäder - ändrades 
också de kommunala förutsättningarna för reformens genom
förande. Eftersom det stora flertalet av landets kommuner saknade 
erfarenhet av invandrar- och flyktingfrågan, kom socialförvaltning
ens huvudansvar i regel vara given i brist på konkurrerande orga
nisatoriska lösningar och alternativa mottagandeideologier. Även 
AGFA-utredningen hade förordat att den nya socialtjänstlagen 
skulle vara grunden för det kommunala flyktingarbetet, en policy-
linje som SIV fick förvalta när det kom till reformens implemen-
tering. I propositionen till riksdagen hade man vidare slagit fast 
att: 

"Det är vidare en fördel om den social service som 
finns uppbyggd i kommunerna även kan utnyttjas 
för mottagandet av flyktingar och att man undviker 
kostnadskrävande särlösningar och parallella or 
ganisationer. 

Sammzmfattningsvis kan man säga att även om verket hade haft en 
annan policy att förorda skulle dess stymingsproblem inte ha varit 
mindre under genomförandestadiet - mot kommunerna - än vad 
dess flyktingexpertis' infytandemöjligheter var under utrednings



fasen - mot representanter för sektorsintressen. SIV hade knappast 
några sanktionsmöjligheter gentemot kommunerna. Någon eko
nomisk styrning kunde inte komma ifråga och den ideologiska 
styrningen fick också stå tillbaka då energin och kanske även diplo
matin av nödtvång fick ägnas åt värvandet av nya kommunplatser. 

Verkets handlande kom att styras av faktorer som att man 
med mindre resurser - än vad verket hade begärt - hade att kom-
munplacera ett flerdubbelt större antal flyktingar än vad som var 
planerat. Det är ganska förståeUgt att man inte ifrågasatte det i viss 
mån självgående systemet för nyrekrytering av konraiuner. Målen 
och verksamheten fick rättas efter de problem som dag för  dag 
pockade på omedelbara lösningar. 

Typiskt för SIVs agerande kan sägas ha varit att tonvikten 
låg på handling. Strategierna skapades efteråt. Man värnade om 
sina kommunkontakter och utnyttjade sin organisatoriska frihet för 
improvisation. Det gällde att maximera antalet kommunplatser, 
något som senare döptes till "Hela Sverige Strategin". Det gällde 
också att sköta kommunkontaktema, att inte stöta sig med kom
munerna - med tanke på behovet av fortsatt mottagande. Man im
proviserade fram ett i viss mån självgående system för nyrekryte
ring av kommuner genom att ställa dem mot varandra och låta 
dem avkräva solidaritet av varandra. Det gick också an att i efter
hand omtolka riksdagsbeslutet att flyktingar skulle spridas till flera 
konmiuner, till att handla om spridning över hela landet. Och det 
gick an att lyfta fram ett hela landet omfattande ansvar och solida
ritet för den av riksdagen beslutade flyktingpolitiken som huvud
målsättning för reformen. 
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3 EN STÖRRE KOMMUN 

3.1 Ett positivt beslut 
I oktober 1984 redogjorde kommunkansliet i Sundsvall i en skri
velse till kommunstyrelsen för det nya lokala flyktingmottagan-
det.*  ̂Invandrarverket avsåg att träffa avtal med det 60-tal kom
muner som ansågs kunna komma ifråga för att ta emot flyktingar. 
Bland dem fanns även Sundsvall. Andra kommuner i Norrland 
som var aktuella var Gävle och Umeå. Även Östersund hade 
nämnts i sammanhanget. 

Kommunkansliet noterade vidare att kommunerna innan de 
startade sitt mottagande borde upprätta ett sk flyktingprogram. I 
detta program som även kom att tillställas SIV redovisade Sunds
vall sina förutsättningar för att ta emot flyktingar.^^ 

Hur definierade då Sundsvall sin situation inför det nya flyk
tingmottagandet? Enligt flyktingprogrammet hade man viss tidi
gare erfarenhet av invandring och invandrarfrågor. I Sundsvalls
området, med ett invånarantal på cirka 93 500, uppgick antalet in
vandrare vid mitten av 80-talet till cirka 3 200, varav huvuddelen 
finländare. Drygt ett 30-tal andra nationaliteter med relativt f å  från 
varje land var representerade i kommunen. Sammanfattningsvis 
gällde att Sundsvall - jämfört med en rad andra kommuner - hade 
ett litet antal ivandrare med en mycket homogen sammansättning. 
Detta enligt kommunens egen bedömning. 

Det var således inte kommunens tidigare erfarenhet av flyk
tingfrågor eller arbetskraftsmigration som fått SIV att vända blick
arna mot Sundsvall som en potentiell mottagarkommun, en av de 
första 60 utvalda. För kommunens lämplighet talade istället fak
torer som att Sundsvall var en av de största städerna i Norrland 
med god bostadstillgång, möjligheter till högre utbildning samt en 
utbyggd invandrar- och tolkservice, och att man trots dessa förut
sättningar endast hade ett relativt litet antal utlänningar i kommu
nen. 

Redan i maj 1984 hade kommunen låtit invandrarverket för
stå att man var beredd att närmare diskutera en överenskonmielse 
om lokalt mottagande av flyktingar.^) Inställningen var således 
positiv från första början. 



Den officiella förfrågan från verkets sida dröjde dock till 
september 1984, och då hade förberedelserna för flyktingmottagan
det redan hade kommit igång i kommunen. 

Verkligheten kom emellertid att hinna ikapp den konmiuna-
la planeringen. Samtidigt som förhandlingsarbetet pågick mellan 
kommunrepresentanter och invandrarverket, planer skissades för 
mottagandeorganisation och för konunande informationsinsatser, 
fick kommuninvånarna på  ett mycket oväntat sätt stifta bekantskap 
med en  grupp flyktingar. En morgon i mitten av oktober satt ett 
antal iranska flyktingar mitt på stadens torg för allmänhetens be
skådande. Deras avsikt var att väcka uppmärksamhet - det pågick 
en sittstrejk. De demonstrerade sitt missnöje med förhållandena 
vid en  närbelägen flyktingförläggning i Tunahem i Matfors. I 
själva verket hade missnöjet och demonstrationen ingenting med 
Sundsvall att göra. Förläggningen ifråga drevs sedan maj  månad 
av länsarbetsnämnden som av kommunen hade fått hyra lokaler 
för cirka 85 flyktingar i det f d ålderdomshemmet Tunahem. Verk
samheten avsågs dessutom bli avvecklad redan under samma år. 
För många sundsvallsbor blev detta det första mötet med flykting
ar. Irman de planerade informationsinsatserna inför mottagandet 
av flyktingar hunnit bli förverkligade, hade kommuninvånarna 
alltså redan fått sitt första konkreta intryck av flyktingfrågan i den 
egna kommunen. De som inte med egna ögon hade bevittnat hän
delsen, fick läsa om den i lokalpressen.^^ 

Den sista oktober undertecknade kommunstyrelsen ett avtal 
med invandrarverket om lokalt flyktingmottagande. Kommunen 
förband sig för att ta emot 100 flyktingar under 1985 med början i 
januari 1985 mot ekonomisk ersättning från staten. Kommunstyrel
sen gav den kommunala administrationen i uppdrag att vidta de 
förbererande åtgärder som krävdes för realiserandet av flykting
mottagandet.®) Bland annat ingick i förberedelserna inrättande av 
ett särskilt invandrar- och flyktingutskott som det politiskt närmast 
ansvariga organet i flyktingfrågan under kommunstyrelsen. Efter 
det första årets flyktingarbete ersattes invandrar- och flyktingut
skottet i böljan av 1986 med en självständig nämnd för invandrar-
och flyktingfrågor.® 



Det första avtalet för 1985 följdes av ett nytt avtal för 1986, 
som kommunen och invandrarverket undertecknade i oktober 
1985 om fortsatt flyktingmottagande. Under tiden september 1985 
till sista december 1986 skulle kommunen ta emot cirka 150 asyl
sökande och flyktingar. I viss mening hade kvoten höjts, från 100 
till 150, även o m  mottagningsperioden också samtidigt hade 
förlängts. Kanske speglade detta förändrade förutsättningar för 
flyktingmottagandet på  riksnivå. Invandrarverket hade nämligen 
ställts inför en ny situation i sitt arbete med att slussa ut flyktingar 
till konmiunema. Flyktingströmmen framför allt från krigets Iran 
hade ökat betydligt. Även det faktum att Kanada i princip stängt 
sina gränser för flyktinginvandringen från Chile bidrog till att öka 
trycket på  Sverige. Det var i det närmaste omöjligt för SIV att f å  
fram kommunplatser i den utsträckning som skulle ha behövts och 
flyktingförläggningarna blev en ny flaskhals i mottagandet. 

Överenskommelsen mellan verket och kommunen om mot
tagning av cirka 150 asylsökande flyktingar under perioden sep
tember 1985 - december 1986, hade således ersatt den tidigare 
träffade överenskommelsen om mottagning av cirka 100 asyl
sökande under hela 1985. Men - SIV konstaterade - att eftersom 
Sundsvall redan vid månadsskiftet maj/juni tagit emot det antal 
asylsökande flyktingar som den första överenskommelsen avsåg, 
bad verket göra en framställning till konununen om en höjning av 
gällande överenskommelse för perioden oktober 1985 till decem
ber 1986, från cirka 150 tiU cirka 250. Kommunen beslutade dock 
med anledning av denna SIVs skrivelse om att ta emot ett ytterli
gare antal flyktingar att: 

"(flyktingsamordnaren) skall besvara denna med 
ett positivt nej. 

Vad som avsågs med ett positivt nej utvecklades vidare: 
"Pga arbetsmarknadskonflikten, där bl a social
sekreterarna ingår, har inte de flyktingar som pla
cerats till kommunen för maj och juni månader 
ännu kunnat tas emot... Familjeanknytningar till i 
kommunen boende flyktingar/asylsökande anländer 
kontinuerligt och gör att kommunens avtal över
skrids ändå." 



Därför ansåg inte kommunen att det fanns möjlighet att göra ett 
nytt avtal och höja kvoten för innevarande år. Däremot ställde 
man sig positiv till att göra prövningar av individuella fall när flyk
tingar/asylsökande särskilt önskade bosätta sig i Sundsvall. Beslu
tet armiäldes vid kommunstyrelsens sanraianträde den 19 augusti. 

I september 1986 gick kommunstyrelsen vidare och beslu
tade om ytterligare ett avtal med SIV. Denna gång åtog sig Sunds
vall att årligen ta emot 130-150 flyktingar under en 3-års period.®  ̂

3 . 2  Sundsvall organiserar s ig 
3.2.1 Den politiska styrningen 
Genom politiska beslut avgjordes vilken organisatorisk lösning 
som skulle gälla för det kommunala flyktingmottagandet. Frågor
na  om huvudmannaskapet för flyktingmottagandet och om den 
lämpligaste organisatoriska lösningen hade inga givna svar, inte 
minst beroende på att flyktingmottagandet enligt förhandsbedöm
ningarna skulle komma att på ett eller annat sätt beröra ett flertal 
av kommunens förvaltningar och även andra lokala myndigheter. 

Enligt kommunkansliets egna ord inför starten kom verk
samheten att bland annat beröra följande områden med kommunal 
ansknytning "ordnande av bostäder med möblering och utrustning 
av dessa, upphälle och social omsorg, kurativt, psykologiskt och 
socialt stöd, hälso- och sjukvård, svenskundervisning, samhälls
information, skola, barnomsorg, kultur osv..."'^ Till de främst be
rörda nämnderna hörde socialnämnden, skolstyrelsen, fastighets-
nänmden, fritidsnämnden och kultumänmden. 

Flyktingverksamhetens omfattning gjorde att frågan om po
litisk styrning och i synnerhet om samordning blev viktig. I sin 
översyn av organisatoriska alternativ föreslog organisationsenhet
en vid kommunkansliet i sin skrivelse "organisationen för omhän
dertagande av flyktingar" i november 1984 att ett invandrar- och 
flyktingutskott skulle inrättas under kommunstyrelsen och att man 
dessutom efter särskild prövning skulle inrätta tjänster som flyk
tingsekreterare, socialsekreterare för flyktingärenden och familje-
pedagog.^"^ Beslutet att tillsätta utskottet tog kommunfullmäktige i 
november 1984 och arbetet i utskottet började i januari 1985.̂ ^̂  



Dessutom tillsattes under utskottet en samverkansgrupp med 
tjänstemän från kommunkansliets invandrarservice och från kom
munala förvaltningar som en länk mellan invandrar- och flykting
utskottet på  förtroendemannaplanet och den rent administrativa 
organisationen på tjänstemannaplanet. 

Nämnas kan också att det när flyktingmottagandet initiera
des, redan farms ett invandrarråd i kommunen. Detta levde en rela
tivt tynande tillvaro. Konmiunen hade ju  knappast präglats av nå
gon större invandring tidigare. Nu blev invandrarrådet en referens
grupp för invandrar- och flyktingutskottet. 

Det överordnade politiska organet för flyktingfrågor var så
lunda kommunstyrelsen under vilken både det icke-beslutande 
invandrarrådet och det nybildade invandrar- och flyktingutskottet 
sorterade. 

Invandrar- och flyktingutskottet skötte sin politiska samord
ningsfunktion dels genom att koordinera flyktingpolicyn på förtro
endemannaplanet, dels genom att ansvara för att mottagandet av 
flyktingar skedde enligt det avtal som träffats mellan SIV och 
kommunen och i överensstämmelse med kommunens flyktingpro
gram.^^^ Vidare tog utskottet hand om frågor som aktualiserades 
av den samordningsgrupp som verkade på  tjänstemannanivå. De 
frågor som initierades i eller inkom till utskottet var av allehanda 
slag, allt från bostadsfrågor, till frågor om uppehälle, social om
sorg, hälso- och sjukvård, kultur osv förutsatt att dessa på något 
sätt rörde flyktingar. Även tillsynen över de ekonomiska bestäm
melserna i avtalet mellan kommunen och SIV hörde till utskottets 
arbetsuppgifter .  Sist men  inte minst hade utskottet det över
gripande ansvaret för informationsfrågorna - såväl vad gällde in
formation till allmänheten som i form av förvaltningsintem infor
mation rörande flyktingfrågan. Informationsfrågorna var ett arbets
område som med tiden skulle komma att f å  en  allt mer f ram
trädande roll. 

Utskottet bestod av sju ordinarie ledamöter och fem supp
leanter. De sju ledamöterna utsågs enligt partipolitisk fördelning 
varvid fem av ledamöterna utsågs bland kommunstyrelsens leda
möter och suppleanter, en av socialnämnden och en av skolstyrel-



sen för adjungering till utskottet Utskottets sammansättning berät
tar också något om den nyckelposition som såväl socialnämndens 
som skolstyrelsens frågor intog i flyktingmottagandet - de två 
nämnderna var de enda som fick utse egna representanter i utskot
tet. Utskottets arbete leddes av en ordförande som var ledamot i 
eller suppleant i kommunstyrelsen och hade erfarenhet av invand
rar- och sociala frågor. Som sekreterare i invandrar- och flykting
utskottet tjänstgjorde flyktingsamordnaren vid kommunkansliets 
invandrarservice. 

3.2.2 Samordningsgruppen 

Ansvaret för den politiska samordningen hade lagts på det nybil
dade invandrar- och flyktingutskottets axlar. Samordning över sek-
tors- och förvaltningsgränser var dock inte nödvändigt enbart en 
fråga för den politiska styrningen. Den hade ännu större aktualitet 
på tjänstemannanivå där det konkreta flyktingarbetet ägde rum. 
Det var j u  där som mottagandeprogrammet omsattes i praktiska 
åtgärder riktade till flyktingar. Utan samordning av olika för
valtningars insatser fanns det uppenbara risker för parallellt arbete. 
Koordineringen av de skilda förvaltningamas arbetsinsatser sked
de i första hand genom den så kallade samordningsgruppen som 
bestod av tjänstemän från de närmast berörda förvaltningarna, 
bland annat från kommunkansliet, socialkontoret och bostadsför
medlingen. Även föreningslivet i kommunen representerades i 
samverkansgruppen genom den Internationella föreningen. 

Gruppens främsta funktion var således att bilda en bro mel
lan mellan invandrar- och flyktingutskottets politiska ledning och 
invandrar- och flyktingservicen samt de olika förvaltningarna som 
gjorde arbetsinsatser inom flyktingmottagandet. Tanken var att 
samverkansgruppen inte fick växa sig alltför stor, för då skulle den 
bli svår att sammankalla och ha sämre förutsättningar att lösa sin 
uppgift som samlingspunkt för olika förvaltningar i flyktingfrågan. 
Därför valde man att låta den bestå endast av fem ledamöter me
dan andra representanter inkallades allt efter behov, främst bero
ende på vilka frågor som var aktuella. 



Som sammankallande utsågs flyktingsamordnaren. Förutom 
ordföranden och sekreteraren ingick i gruppen en representant från 
vart och ett av socialkontor, skolkontor och bostadsförmedling, 
dvs sammantaget fem medlemmar. Dessutom tillkom fem supple
anter, en representant från var och en av Internationella förening
en, studieförbunden, kulturnämndens förvaltningar och konsument
vägledningen. Vid behov tillkallades sedan sakkunniga represen
tanter bland annat från arbetsförmedlingen, landstingets sjukvårds
sida och KomVux.^^^ 

3.2.3 Flyktingfunktionen 

I oktober 1984 drogs riktlinjer upp för de kommande årens flyk
tingarbete.^^^ Hur tänkte man sig då utformningen av själva flyk-
tingmottagande-enheten? Frågan var öppen. Alternativen närmast 
till hands var att flyktingfunktionen antingen skulle placeras på  
socialkontoret och skötas inom ramen av socialförvaltningens or
dinära funktioner eller läggas på invandrarbyrån med dess i hu
vudsak tolkförmedlande roll. 

Riktlinjer för den organisatoriska uppläggningen fanns att 
hämta på flera håll. Utöver en titt på hur andra kommuner, redan 
engagerade i flyktingfrågan, hade organiserat sitt mottagande, 
kunde synpunkter på organisationsfrågan även hämtas ur det 
AGFA-betänkande som föregick reformen med lokalt flyktingmot
tagande. 

Det var också i linje med AGFA;s rekommendationer som 
man valde att lägga upp det administrativa flyktingarbetet: Att i 
möjligaste mån utgå från och utnyttja den befintliga kommunala 
organisationen för flyktingarbetet. I sin skrivelse till kommunsty
relsen i organisationsfrågan refererade kommunkansliet även till 
riksdagsbeslutet från år 1975, enligt vilket: 

"varje fackmyndighet, som har ansvar för viss 
verksamhet i förhållande till svenska medborgare, 
har motsvarande ansvar iförhållande till invan
drare och minoriteter i Sverige 

Dessa två principer, att utnyttja den existerande kommunala ad
ministrationen så långt som möjligt och att betona de olika för



valtningamas eget ansvar for flyktingarbetet, kom alltså att bli väg
ledande för  utformningen av organisationen i Sundsvall. D e  två 
rekommendationerna uppmuntrade således knappast uppbyggan
det av en ny kommunal administration. Istället uppmanades kom
munerna att lita till den redan existerande administrationen. Helst 
skulle man lägga flyktingmottagandet på  den obligatoriska fack-
förvaltningen, socialförvaltningen, och inte utveckla en speciell 
flykting- och invandrarfunktion om inte en sådan redan fanns i 
kommunen. 

I Sundsvall fanns emellertid en invandrarbyrå sedan gam
malt. Den döptes om till invandrar- och flyktingservice och fick 
överta huvudansvaret för  flyktingarbetet. Under det första året 
1985 fanns således en del av kommunens flyktingfunktion vid 
invandrar- och flyktingbyrån - och en annan del på socialkontoret. 

Det  sammantagna resultatet av den organisatoriska lös
ningen 1985 redovisas i följande skiss där även den politiska nivån 
inkluderats;^®^ 

ORGANISATIONEN AV DET LOKALA FLYKTINGMOTTAGANDET I SUNDSVALL 

(Socialförvaltning) 

Kontorsservice 
£rån 
sekretariatet 

Kommunkansliet 

Invandrar- och flyktingutskott 

Flyktingverksamhet 

Familjepedagog/er 

Tolkar 

Invandrarservice 

Invandrarkonsulent/er 

Tolkar 

Invandrar- och flyktingservice 

Flyktingsamordnare 



Den nyskapade enheten, benämnd invandrar- och flyktingservice, 
kom alUså att ersätta den tidigare invandrarservice-enheten, som 
organisatoriskt hört till konununkansliets informationsfunktion. 

Enheten bestod av två avdelningar, den ena avsedd för van-
hg  invandrarservice för både gamla och nya invandrare. Den syss
lade f ramför  allt med tolkförmedling. Den andra avdelningen, 
flyktingsverksamheten, inriktade sig på det lokala flyktingmotta
gandet och kompletterades av flyktingfunktionen på socialförvalt
ningen. 

Det nya flyktingmottagandet ställde naturligtvis krav på för
stärkning av de personella resurserna, både på invzindrar- och flyk
tingservice och på socialkontoret. De nya tjänsterna, konmiunens 
flyktingsamordnare och familjepedagogtjänsten med speciell kul
turkompetens placerades vid invandrar- och flyktingservice. Be
hovet av tolkar fö r  de  nya flyktinggrupperna, i första hand för  
spansk- kurdisk- och persisktalande flyktingar var också uppen
bart, och tolkarna knöts i praktiken till invandrar- och flykting-
byrån. Slutligen fanns det socialsekreterare, till en början en men 
senare flera. De arbetade vid socialkontoret med flyktingärenden 
och med flyktingfrågor av social karaktär. 

Invandrarservicen hade tidigare haft en invandrarkonsulent 
på heltid, en på  halvtid samt en kanslist, som arbetade 75% med 
invandrarverksamheten. Tjänster som flyktingsamordnare, social
sekreterare för flyktingärenden och familjepedagog med speciell 
kulturkompetens inrättades i november 1984.^'^ 

Såväl flyktingsamordnartjänsten som familjepedagogens 
tjänst, som krävde speciell kulturkompetens, alldeles nya tjänste
former i Sundsvalls kommun. 

Organisationsenheten i Sundsvall följde 1984 rekommenda
tionerna i AGFA-kommitténs betänkande. Man ansåg det helt na
turligt att vid uppbyggandet av organisationen för omhändertag
ande av flyktingar dels utgå från den dåvarande invandrarservicen, 
dels från socialkontorets kompetens för sociala frågor och för bes
luten om ekonomiskt bistånd åt flyktingarna. 

Redan under det första verksamhetsåret, 1985, väcktes be
hov av förstärkta personalresurser, vilket i första hand ledde till 



att fler socialsekreterare kom att engageras och att fler kulturkom
petenta familjepedagoger kom att anställas för flyktingmottagan
defunktionen, samt att en tjänst som avdelningschef för invandrar-
och flyktingservice utlystes. 

Även resursbehov som uppstått vid andra förvaltningar note
rades av organisationsenheten.^®^ En sådan tjänsteresurs var hem
språkskonsulentens. Denne tjänsteman vid skolförvaltningen fick 
ökade arbetsuppgifter med introduktion av flyktingbarn i skolsys
temet och behövde utökad arbetstid. Även bostadsförmedlingen 
beräknades få  utökade arbetsuppgifter liksom arbetsförmedlingen. 

3.2.4 Tjänstemannen och flyktingen 
Tre nyckelpositioner i mottagningsorganisationen - dels på invand
rar- och flyktingbyrån, dels på socialkontoret - låter sig identifi
eras: flyktingsamordnarens, socialsekreterarens och familjepeda
gogens. Vilken roll tillskrevs då dessa tjänstemän, flyktingsamord-
naren och familjepedagogerna vid invandrar- och flyktingbyrån 
samt socialsekreterarna vid socialförvaltningen, i förhållande till 
flyktingen? Hur var flyktingarbetet upplagt inom dessa två kom
munala myndigheter och kunde man möjligtvis urskilja en speciell 
arbetsfilosofi i deras arbete med flyktingar. Med andra ord, vad 
var det för typ av frågor tjänstemännen sökte möta och tackla i det 
konkreta arbetet med flyktingarna och vilka typer av åtgärder vid-
togs för att uppnå målen med verksamheten? 

Svaren på  dessa frågor kan i sin tur belysa en mer central 
fråga, nämligen hur Sundsvalls flyktingmottagandepolicy påver
kades av den organisatoriska lösning man valt och om ett annat 
sätt att organisera arbetet skulle ha resulterat i en annorlunda flyk
tingmottagandepolicy. 

Flyktingsamordnarens uppgifter var av ytterst varierande 
karaktär. Den främsta uppgiften vax - enligt flyktingprogrammet -
just samordningen som innebar att hålla kontakt utåt med invan
drarverket och dess mottagnings- och utredningsförläggningar 
samt med andra statliga och regionala myndigheter och organ.^'^ 
Flyktingsamordnaren satt med andra ord som spindeln i nätet. Han 
eller hon var kontaktperson för statliga, regionala, kommunala och 
andra organ som hade med flyktingmottagande att göra. 



Delvis ingick i arbetsuppgifterna samarbetet med andra 
myndigheter såväl inom kommunen som utanför kommungränser
na. Delvis ingick i uppdraget arbetsuppgifter som direkt hade med 
flyktingarna att göra. Flyktingsamordnaren skulle till exempel 
genomföra en behovsinventering när det gällde nyanlända flykting
ar. Informationsfunktionen var ett tredje arbetsområde som ankom 
på flyktingsamordnaren. Med hjälp av invandrarservicen skulle 
tjänstemannen informera såväl flyktingen som kommuninvånarna 
samt länma tolkservice. 

I början dominerade naturligtvis kontaktverksameten medan 
arbetet med flyktingarna senare kom att uppta mer av samordna-
rens tid och resurser. Flyktingsamordnaren hade inte dokumenterat 
sitt arbete med flyktingarna på något mer systematiskt sätt. Av in
tervjuer med henne framgår dock att arbetsuppgifternas varierande 
karaktär inte gjorde arbetet lättare.̂ ®  ̂Problem uppstod. Det var t 
ex inte alltid lätt att engagera andra förvaltningar i det praktiska 
flyktingarbetet. En  tänkbar orsak till detta var flyktingfrågomas 
relativt sett låga status i förhållande till andra kommunala ärenden. 
Inte sällan rådde dessutom en påtaglig ovisshet om vilka åtagan
den som mera konkret gällde för  de olika kommunala förvalt
ningars del. 

Informationsverksamheten, som dels var riktad till andra 
förvaltningar, dels till allmänheten och till flyktingar, blev med ti
den en central uppgift. Den första flyktingsamordnaren kom ock
så att senare lämna sin tjänst för att helt gå över till informations
arbete som d å  kom att bli huvuduppgiften inom hennes gamla 
tjänst som invandrarkonsulent. Hon betonade starkt informations
arbetets avgörande roll för ett lyckat kommunalt flyktingmottagan
de på längre sikt. 

Socialsekreterarna hade en annan nyckelfunktion i mottag
andeorganisationen. Deras arbetsuppgifter kan bäst avläsas i det 
mycket ambitiösa flyktingprogram som socialförvaltningen hade 
tagit fram.^^) Det utgjorde samtidigt ett policydokument som gav 
socialkontorets syn på det lokala flyktingarbetet. Där diskuterades 
även hur socialförvaltningen uppfattade arbetsfördelningen mellan 
socialsekreterare för flyktingärenden på socialkontoret och famil
jepedagoger vid invandrar- och flyktingservice. 



Socialsekreteraren för flyktingärenden hade enligt program
met relativt omfattande arbetsuppgifter. Dessa sträckte sig från 
spörsmål om ekonomiskt bistånd och praktisk hjälp till f lyk
tingen till arbetsinsatser av mer psykosocial art. I det senare fallet 
gick behandlingsarbetet ut på att socialsekreteraren skulle hjälpa 
flyktingen att bearbeta eventuella traumatiska händelser sanaman-
hörande med dennes flyktingskap. Socialsekreteraren för flykting-
ärenden skulle vidare utgöra socialförvaltningens kunskapsresurs 
i flyktingfrågor. För flyktingarna skulle hon/han vara en del av 
den svenska kulturkompetensen. 

Socialförvaltningens program för flyktingarbetet "Det lokala 
omhändertagandet av flyktingar" delade upp omhändertagandet i 
tre faser, med en sammanlagd tid på 12-18 månader. 

Flyktingmottagandet på socialkontoret skulle innebära att 
man gav den nya kommuninvånaren ekonomisk trygghet och bo
stad samt kartlade hennes problembild. Enligt programmets egna 
ord inledde man: 

"utvecklingen från en person i kaos till en person 
som har ekonomisk grundtrygghet och börjar pla
nera utbildning..." 

Den första fasen - benämnd introduktionsfas - beräknades ta cirka 
1-2 månader i anspråk efter att flyktingen anlänt till kommunen. 
Socialsekreteraren informerade flyktingen om vilken kontakt de 
skulle komma att ha framöver, dvs hur ofta de skulle träffas, vilka 
rutiner som gällde kring besök och telefontider samt vilket eko
nomiskt bistånd flyktingen skulle få.  För asylsökande utan uppe
hållstillstånd gällde dessutom att socialkontoret svarade för deras 
boende och tecknade hyreskontrakt för dem. 

Introduktionsfasen utmynnade i upprättandet av en arbets
plan innehållande de krav som socialkontoret ställde på flyktingen 
för att bevilja socialbidrag. Ett sådant krav var till exempel delta
gande i svenskundervisning. 

Programmet innehöll således tydliga inslag av social kon
troll. Socialsekreterarens hjälp till flyktingen, att utvecklas från 
"en person i kaos" till en med ekonomisk trygghet, förutsatte åtag
anden från flyktingens sida. Förhållandet verifierades i en arbets
plan som enligt programmet skulle undertecknas av flyktingen. 



I den hjälp flyktingen fick med diverse vardagliga frågor in
gick också råd med rutiner kring inköp av möbler, vad pengarna 
skulle användas till och var man kunde köpa billiga möbler. I detta 
fall skulle den sociala kontrollen utövas av socialsekreteraren - en
ligt programmet - genom tillgång till kvitton och genom att hon 
vid hembesök kontrollerade att pengarna hade används på rätt sätt 
av flyktingen. Vad som är fel  respektive rätt användning av de 
medel som beviljats flyktingen för att inreda bostaden avgjordes 
således av socialsekreteraren. Inte enbart genom sin yrkesställning 
utan också som representant för den svenska kulturkompetensen 
hade socialsekreteraren - enligt flyktingprogrammet - tolknings
företräde när det gällde att definiera problem, ange normer och 
ställa krav på flyktingen. 

Den andra fasen, i programmet kallad "anknytningsfas" inne
bar att flyktingen lämnade den första kaotiska fasen och kom in i 
en stabilare utveckling. Bland annat förväntades flyktingen lära 
sig att hitta kommunala myndigheter och på egen hand lösa dagliga 
problem av olika slag. "Anknytningsfasen" varade i cirka 10 måna
der och arbetet lades upp så att flyktingen besökte socialsekretera
ren cirka en gång i månaden. De regelbundna uppföljningssam
talen hade till syfte dels att socialsekreteraren fick lära känna flyk
tingens bakgrund, dels att flyktingen fick hjälp med sina even
tuella problem. Vid uppföljningssamtalen skulle vidare ske sådan 
krisbearbetning som aktualiserades efter det att det mesta av flyk
tingens praktiska svårigheter blivit lösta. Krisbearbetningen omfat
tade enligt programmet allt från obearbetade upplevelser från hem
landet, problem i samband med flykten och flyktingens nuvarande 
situation. Hit hörde eventuella kulturkollisioner med den svenska 
omgivningen, familjekriser och problem med ensamhet. Även 
andra, f ö r  socialkontoret mer vanliga, sociala problem såsom 
missbruksproblem eller problem med kvinno- och barnmiss
handel, inkluderades i behandlingsarbetet i den mån de dök upp. 

Under anknytningsfasen skulle socialsekreteraren dessutom 
informera flyktingen om den kommunala administrationen, om 
den lagstiftning hon/han arbetare under samt om den svenska sy
nen på barnuppfostran och om föräldrarbalken. 



"Introduktion" och "anknytning" följdes av en tredje och sis
ta fas i omhändertagandet av flyktingar, nämligen av en "avvänj 
ningsfas." Här förväntades flyktingen själv kunna ta vara på sina 
resurser och socialarbetaren skulle bara klargöra de "eventuella 
hinder" som fanns kvar. Fasen beräknades ta cirka 1-2 månader 
och arbetet gick huvudsakligen ut på  att socialsekreteraren för
beredde flyktingen på "denna separation". En bedömning gjordes 
av socialsekreteraren i vad mån flyktingen kunde tänkas klara sig 
själv och i fortsättningen endast behövde ekonomiskt bistånd eller 
alternativt om flyktingen behövde fortsatt stöd från en socialsek
reterare. 

Socialkontorets program för flyktingmottagande, med faser
na  "introduktion", "anknytning" och "avvänjning" ger en ganska 
klar bild av socialförvaltningens syn på hur arbetet med flykting
mottagandet borde bedrivas. I allt väsentligt kan mottagande-
policyn sägas vila på socialtjänstens traditionella arbetsfilosofi. 
Flyktingmottagandet handlar i hög grad om ett omhändertagande 
av flyktingar och baseras på den bild av individen och hennes 
behov som gäller för  det "vanliga" klientelet på socialkontoret: 
Personer som antingen mer eller mindre tillfälligt - men oftast mer 
varaktigt - har hamnat i en social och därmed vanligtvis också i 
en ekonomisk situation som är kaotisk och som de inte klarar av 
att själva reda ut utan behöver hjälp med. Inte sällan finns miss
bruksproblem av något slag med i bilden. På socialkontoret i 
Sundsvall arbetade tjänstemännen i betydande utsträckning just 
med ett sådant fast klientel.^^^ 

Flyktingomhändertagandet enligt socialkontorets modell 
hade stora likheter med det arbete som man där bedrev till vardags 
med sitt vanliga klientel. Man tillämpade arbetsmetoder och ut
nyttjade erfarenheter av arbete med människor med sociala prob
lem av olika slag. Kännetecknande drag för  detta sociala arbete 
var probleminventering, ekonomiskt bistånd, terapeutiska inslag 
med omhändertagande till samhällsvård i svårare fall, samt slutli
gen den sociala kontrollen. Utsikterna att lyckas med ett sådant 
program var emellertid inte alltid så uppmuntrande med det fasta 
klientelet. Däremot var utsikterna betydligt bättre när dessa vård



ideologiska ambitioner tillämpades vid flyktingmottagandet: Mål
gruppen för omhändertagandet, flyktingarna, utgjordes i huvudsak 
av socialt fungerande och självständiga individer som under en 
stor del av sitt liv varit kapabla att ta vara på sig själva. Rykting-
ama kännetecknades som målgrupp - till skillnad från det fasta kli
entelet på  socialkontoret - av att de oftast var individer som täm
ligen aktivt styrt sina liv. I de flesta fallen hade de varit politiskt 
aktiva och dessutom tagit initiativet till och genomfört flykten från 
hemlandet. 

Enligt organisationsmodellen fanns resten av mottagande
funktionen vid enheten för invandrar- och flyktingservice. Förut
om flyktingsamordnaren var familjepedagogtjänstema placerade 
där. Det var också de sistnämnda som i sin yrkesutövning huvud
sakligen arbetade direkt med flyktingar på samma sätt som social
sekreterarna gjorde på socialkontoret. Antalet familjepedagoger 
hade ökat under första mottagningsåret från en till sammantaget 
tre tjänster. Vilken funktion skulle denna tjänstekategori då fylla 
inom flyktingmottagandet? 

Familjepedagogens arbetsuppgifter konmienterades i social
kontorets ovan nämnda flyktingprogram där en lämplig arbetsför
delning mellan socialsekreterare och familjepedagoger föreslogs. 
Dessutom hade familjepedagogema själva utarbetat en tjänste
beskrivning. En jämförelse mellan å ena sidan socialkontorets syn 
på  familjepedagogens roll och å andra sidan deras egen uppfatt
ning om sitt arbete ger intressanta belysningar. 

Enligt socialkontoret skulle familjepedagogema arbeta med 
att hjälpa flyktingarna med praktiska frågor av typ möbelinköp, 
matinköp, och vidare med att besöka vårdcentraler, bibliotek, 
tandläkare, skolor etc. De skulle med andra ord finnas till hands i 
flyktingamas vardag och därmed avlasta socialsekreteraren för  
flyktingärenden på den punkten.^^ 

Det ligger nära till hands att tolka arbetsfördelningen så att 
medan socialsekreterama ägnade sig åt mer kvalificerade arbets
uppgifter som beslut om ekonomi, psykosocialt behandlingsarbete 
och dessutom utövade den sociala kontrollen, skulle familjepeda
gogema enligt socialkontoret istället ha hand om de mer okvalifi



cerade arbetsuppgifterna. En sådan arbetsfördelning kanske inte 
ter sig så orimlig med tanke på  att familjepedagogerna varken 
hade någon utbildning eller tillhörde någon erkänd yrkeskår. De 
ägde inte en socialpolitiskt sanktionerad professionalism eller yr
kesutbildning av det slag socialsekreterarna hade så tydligt. 

Bilden av familjepedagogen som ämnad för de mindre kvali
ficerade arbetsuppgifterna svarade dock inte alls mot deras egen 
uppfattning om sitt arbete. Deras syn på hur flyktingarbetet borde 
bedrivas kommer fram allra bäst i den tjänstebeskrivning som de 
själva hade utarbetat.^^^ 

Där lyfts flyktingen/arna fram som "för tillfället hjälplös/a 
person/er som är utan språk, som inte vet hur hon/han/de skall 
börja". Familjepedagogens roll och uppgift blir då att "ge dem väg
ledning utan att ta ifrån dem förmågan att vara oberoende av mig". 
Och vidare; "Ge dem stöd och uppmuntran, men de måste så snart 
som möjligt finna och tro att de själva kan finna sin väg i det sven
ska samhället". 

Skillnaden i synen på tjänstemannens förhållande till flyk
tingen är uppenbar. Medan familjepedagogen betonar flyktingens 
oberoende och snabba integrering i det svenska samhället, för
utsätter socialkontorets omhändertagandeprogram med "introduk
tion", "anknytning" och "avvänjning" att en alldeles speciell bind
ning skapas mellan flyktingen och tjänstemannen. I det första fal
let ses flyktingen mera som en person i tillfällig "knipa". I det an
dra fallet befinner sig deima person i "kaos" och behöver krisbear
betning under en process på  drygt ett år, en krisbearbetning som 
möjliggörs genom att en kontakt etableras mellan socialsekretera
ren och flyktingen, så stark att den senare måste avvecklas under 
den specifika "avvänjningsfasen". 

Efter flyktingens ankomst till kommunen skulle familjepe
dagogen träffa denne för  information. Här betonades i tjänste
beskrivningen att informationen skulle vara lättfattlig och anpassas 
till personens ålder och utbildning. Vikten att ta hänsyn till flyk
tingamas mycket varierande sociala bakgrund och därmed också 
skiftande förutsättningar för att ta emot samhällsinformation och 
annan hjälp betonades således av familjepedagogema. I socialkon



torets program nämndes däremot överhuvudtaget inte skillnader i 
flyktingamas sociala bakgrund som en faktor att ta hänsyn till. 

Måhända speglar skillnaderna i synsätt de två tjänstemanna-
kategoriemas mycket olika professionella perspektiv. Socialkonto
rets perspektiv präglas av dess vana vid att arbeta med ett socialt 
sett relativt enhetligt klientel. 

Flyktingens samspel med den svenska omgivningen tog fa
milj epedagogerna upp som punkt nummer två: Den första infor
mationen till flyktingarna omfattade således bland annat ett litet 
informationsblad på  deras eget språk, en karta över stan och råd 
om hur "man skall leva med svenska grannar omkring sig." I fa-
miljepadogens lista på  sammanlagt elva åtgärdsdområden lyfte 
man f ram tvättstugan som en särskild punkt, "visa hur de skall 
använda tvättstugorna". Att frågan om tvättstugan hade fått ett sär
skilt avsnitt "i den första hjälpen till flyktingarna" illustrerade kan
ske framförallt familjepedagogemas erfarenhet av och insikt i tvätt
stugans betydelse som ett första foram för ett närmare kulturmöte 
mellan flyktingen och dennes svenska grannar. Ett första möte 
som kunde f å  stor betydelse för hur relationerna framöver skulle 
komma att utvecklas. 

Medan socialsekreteraren enligt socialkontorets program 
skulle repsentera den svenska kulturkompetensen, baserades fa-
miljepedagogtjänsten i sin tur helt på den speciella kulturkompens 
som tjänstens innehavare besatt - en kompetens som naturligtvis 
kunde vara mycket svår att bedöma för  utomstående. Enligt sin 
tjänstebeskrivning framstår familjepedagogen först och främst 
som ett slags kulturförmedlare, en länk mellan den svenska kultu
ren och flyktingens bakgmndskultur. Den speciella kulturkompe
tensen kunde därmed sägas snarare handla om en kunskap om 
bägge kulturerna och en - kanske till och med dyrt och genom per
sonliga erfarenheter - förvärvad insikt om villkoren för ett kultur
möte. 

Familjepedagogen påpekade också i sin tjänstebeskrivning 
att det inte alltid var så lätt att arbeta mellan två olika kulturer, 
men att det i första hand gällde att försöka vinna såväl flyktingar
nas som myndighetemas förtroende. Därmed markerades klart yr-



kesgruppens mellanställning mellan de svenska myndigheterna 
och flyktingarna. 

Familjepedagogens yrkesfilosofi sammanfattades i tjänste
beskrivningen med att "det enda sättet att arbeta med andra män
niskor är att bli accepterad, respekterad och omtyckt av dem." Vi
dare att "en person kan inte förstå de svårigheter och den smärta 
andra har upplevt förrän han vågat betrakta och förstå sina egna 
svårigheter och sin egen smärta." Exemplet kan sägas illustrera 
hur familjepedagogens yrkesutövning inte enbart vilade på dennes 
speciella kulturkompetens i flyktingens bakgrundskultur, och på 
den därmed möjliga kulturförmedlarens roll, utan i lika hög grad 
på dennes kulturkompetens i själva "flyktingskapet". Men för ut
nyttjandet av den sist nämnda formen av "kulturkompetens" i 
funktionen som familjepedagog fordrades det att familjepedago
gen som tjänsteman skulle "...vara ärlig mot sig själv och förstå 
sig själv". 

Istället för socialförvaltningens klientorientering med psyko-
socialt behandlingsarbete som grund kännetecknades familjepeda
gogens arbete med flyktingen av att "diskutera familjens behov" 
samt "lyssna på deras problem och försök(a)/er hjälpa till". 

Det som på socialkontoret skulle definieras och behandlas 
under fas  två, "anknytning", som ett eventuellt socialt problem, 
nämligen flyktingens ensamhet, framstod för familjepedagogen 
som någonting som helt enkelt skulle åtgärdas genom att flyktin
gen kom i kontakt med andra: 

"se/r till att de inte ska känna sig ensamma", "be-
kanta/r dem med övriga arabisktalande". 

Många av flyktingarna anlände först ensamma medan familjen följ
de efter senare. Till skillnad från socialsekreterarens behandlings-
orienterade syn på problemet, representerade familjepedagogen en 
något enklare aktionsorienterad syn. 

Informationsarbetet, både med flyktingar och med svenska 
institutioner liksom med allmänheten var enligt familjepedagoger
na en  betydelsefull uppgift också för dem. Till skillnad från so
cialkontorets uppfattning av familjepedagogens uppgifter tog fa-
miljepedagogema själva först i andra hand upp de jordnära pro-
66 



blemen med hjälp vid inköp av busskort och möbler, genomföran
det av hälsokontroll och initierandet av svenskundervisningen. 

Kanske just på grund av den oklarhet som rådde kring den 
nya yrkesrollen som familjepedagog gjorde de i sin tjänstebeskriv
ning en relativt ingående genomgång av flyktingens behov men 
framför allt av familjepedagogens roll i förhållande till flyktingen. 
Socialkontorets i sig mer omfattande program för flyktingarbetet 
gav inte motsvarande intryck av djupgranskning av socialsekreter
arens yrkesroll i förhållande till flyktingens behov. Förklaringen 
till detta ligger kanske just i det faktum att programmet i så hög 
grad vilade dels på de allmänt godkända professionella ambitioner
na - uttryckta i sociallagstiftningen - dels på den praxis som ut
vecklats på socialkontoret i samspelet mellan den yrkesutövande 
socialsekreteraren och det traditionella ofta "fasta" klientelet där. 

3 . 3  Organisation och  policy 
3.3.1 Val av förvaltningsenhet och policy 
Med utgångspunkt i tjänstebeskrivningama och i socialkontorets 
program för flyktingarbetet är det lätt att peka på skillnader i flyk-
tingmottagandepolicyn mellan den vid socialförvaltningen place
rade flyktingfunktionen och flyktingfunktionen vid kommunens 
invandrar- och flyktingservice. 

Uppfattningarna går isär både vad gäller bilden av flykting
ens behov vid ankomsten till kommunen och av flyktingpersonal
ens tjänstemannaroll gentemot flyktingarna. 

Redan 1984, innan genomförandet av reformen startades, 
hade det nya lokala flyktingmottagandet diskuterats i termer av ett 
lokalt "omhändertagande" av flyktingar. Den benämningen använ
des bl a av AGFA-utredningen som tagit fram förslaget på lokalt 
flyktingmottagande. I Sundsvall använde man samma uttryck och 
talade om flyktingarbetet i termer av lokalt omhändertagande. 
Bland annat fick kommunens flyktingprogram från september 
1984 rubriken "Programmet för det lokala omhändertagandet av 
flyktingar".^ 

Tanken att man skulle omhänderta flyktingarna var alltså 
tongivande i flyktingarbetet från första början. Därmed var också 



socialförvaltningens program med dess socialpolitiska inriktning 
att omhänderta de till konmiunen nyanlända flyktingarna ett natur
ligt policyval. Omhändertagande-perspektivet konkretiserades i 
socialförvaltningens flyktingprogram där det blev omsatt i en rad 
praktiska åtgärder riktade till flyktingarna. 

I ett mer generellt perspektiv för termen omhändertagande 
tankarna till det omhändertagande som förekommer i samband 
med att personer tas omhand för samhällsvård, såsom omhänder
tagande av barn, åldringar, eller missbrukare. Kännetecknande för 
de individer som blir omhändertagna är att de av en eller en annan 
anledning inte klarar av att ta vara på sig själva. De måste bli före
mål för samhälleliga åtgärder och kanske t o m  omyndigförklaras 
på  grund av sin situation. Denna samhällsvårds andra sida är natur
ligtvis att den omfattar en social kontroll som myndigheterna ut
övar gentemot dessa individer. 

Ser man till socialförvaltningens flyktingmottagandepolicy, 
som den uttryckts i socialkontorets flyktingprogram, präglades den 
tydligt av ett sådant vårdideologiskt grundtänkande: flyktingarna 
uppfattades som personer "i kaos" som genom faserna "introduk
tion", "anknytning" och "avvänjning" under en process på drygt ett 
å r  skul le  förvandlas  t i l l  fungerande  personer  och  samhälls
medborgare. Ansvaret för denna "tillblivelseprocess" vilade enligt 
programmet på  socialsekreteraren. Medlet var framför allt den kris
bearbetning som möjliggjordes av ett i det närmaste terapeutiskt 
förhållande mellan socialsekreteraren och flyktingen. För att en 
sådan tolkning inte är överdriven talar bland annat det faktum att 
flyktingen måste "avvänjas" från relationen till socialsekreteraren 
och "förberedas på separation" från denna. 

Hade flyktingen då något val inför detta erbjudande? Knap
past. För sitt uppehälle, det ekonomiska biståndet, var han/hon 
beroende av socialkontorets tjänster. Dessutom ingick i program
met att flyktingen slöt avtal med socialsekreteraren, undertecknade 
en arbetsplan som blev en förutsättning för  att det ekonomiska 
biståndet skulle betalas ut. Socialsekreteraren utövade social kon
troll dels genom detta avtal, dels genom uppföljningssamtal och 
hembesök. Som nämndes kunde socialsekreterarens hembesök till 



exempel gå ut  på att kontrollera att de för möbelinköpen beviljade 
medlen hade använts "rätt" av flyktingen. Just i det fallet ut
trycktes socialsekreterarens roll som representant för det offentli
gas kontroll explicit. När tjänstemannen på socialkontoret samti
digt - enligt programmet - uttryckligen var ålagd att representera 
den svenska kulturkompetensen - utgjorde den kompetensen gi
vetvis också grunden för bedömningen av vad som var "rätt" eller 
"fel" värderingar, vid allt från möbelinköp till vida mer betydande 
frågor. 

Kanske i brist på alternativa synsätt kom socialförvaltning
en således att inkorporera flyktingarbetet i det traditionella sociala 
arbetet och att tilldela flyktingarna rollen som medlemmar av 
socialförvaltningens vanliga klientel med behov av omhänder
tagande, vård och kontroll. Flyktingen blev förvandlad till en kli
ent på socialförvaltningen. 

Tänkbart är att en del av de konflikter som rapporterades 
mellan den flyktingmottagande personalen och flyktingarna i 
själva verket hade sina rötter just i en denna uppläggning av flyk
tingarbetet.^''^ Den tilldelade rollen som omyndigförklarad person -
underkastad socialkontorets kontroll - kunde hos en del flyktingar 
väcka motreaktioner, om inte av andra orsaker så åtminstone i 
syfte att bevara en känsla av att de själva kunde styra och påverka 
sina liv - istället för att motståndslöst gå in i den erbjudna klient-
rollen. En sådan klientroll stod ofta i klar kontrast till flyktingens 
bakgrund som en politiskt aktiv och företagsam person. Lägger 
man till detta att "socialhjälp" från staten i många länder redan i 
sig uppfattas som förnedrande för individen, är det förståeligt att 
flyktingarna inte alltid bemötte "omhändertagandet" med tack
samhet. 

Något konkurrerande program, heltäckande på samma sätt 
som socialförvaltningens, fanns inte vid flyktingfunktionen vid in
vandrar- och flyktingbyrån. Istället framgår av tjänstebeskrivning-
ama för flyktingsamordnaren och familjepedagogema riktlinjema 
för flyktingarbetet där. 

Endast en del av flyktingsamordnarens arbete innebar direk
ta kontakter med flyktingar. Några uttalade vårdande insatser in



gick inte i arbetet. Med utgångspunkt i tjänstebeskrivningen för 
familjepedagogemas arbete är det dock möjligt att hävda att in
vandrar* och flyktingbyrån gjorde sig till tolk för en något annor
lunda flyktingmottagandepolicy än socialkontoret. 

En delförklaring till detta var möjligtvis arbetsfördelningen 
mellan de två enheterna. Men i huvudsak rör det sig om skillnader 
i flyktingmottagande-policy, skillnader i hur problem definieras, i 
hur behov tillskrivs flyktingen och mål och medel väljs för verk
samheten. I dessa avseenden avviker invandrar- och flykting
byråns arbetsideologi från socialförvaltningens. Medan social
tjänstlagen och den praxis som utvecklats på socialkontoret står för 
tongångarna i socidkontorets program för omhändertagandet, har 
invandrar- och flyktingbyrån sin egen ideologi - även om den inte 
är lika klar. Möjligen syns i flyktingbyråns arbete vissa spår av de 
av riksdagen 1975 fastställda invandrar- och minoritetspolitiska 
riktlinjerna: valfrihet, jämlikhet och samverkan. 

För det första mötte tjänstemännen vid flyktingbyrån flyk
tingen på mera jämlik fot. Klientperspektivet saknades. Inte heller 
ansåg man sig besitta ensamrätten till att definiera vad som var 
flyktingens problem. Snarare präglades familjepedagogens arbete 
av att lyssna och av att ställa sina egna egna erfarenheter som in
vandrare och flykting till den nyanlända flyktingens förfogande. 
Flyktingens oberoende i förhållande till tjänstemännen vid flyk
tingbyrån betonades. 

Någon egentlig kulturell valfrihet kan inte den nyanlända 
flyktingen sägas ha. Men familjepedagogens roll som insikts
förmedlare ifråga om kulturskillnader - antingen det handlade om 
tvättstugan eller större frågor - låter sig tolkas som en markering 
för  ett erkännande av att det finns kulturellt bestämda uppsätt
ningar av värderingar och normer utan att någon av dessa a priori 
är den "rätta". All social kontroll - även när den kopplas till flyk
tingmottagandet på  socialkontoret - kan däremot sägas bygga på 
ett sådant antagande: Att de svenska värderingarna alltid skall äga 
företräde. 

För det andra fick informationsfrågorna större utrymme i 
flyktingarbetet vid invandrar- och flyktingbyrån än på sociaUcon-



toret, i första hand genom flyktingsamordnaren. De två enheterna 
kunde också i sitt informationsarbete sägas representera olika in
riktningar. Såväl förvaltningsintem information genom samver
kan, som information till flyktingar och till allmänheten, institu
tioner och organisationer nämns både på socialkontoret och vid 
invandrar- och flyktingbyrån. Skillnaden består i att man på  so
cialkontoret i högre grad fokuserade på själva flyktingen och strä
vade efter att utrusta denne med rätt information om det svenska 
samhället. I stället var det relationen mellan flyktingen och det 
omgivande samhället som stod i fokus på invandrar- och flyk
tingbyrån: informationsinsatserna kunde alltså inte begränsas till 
flyktingen utan minst lika viktigt var att kommuninvånarna i ge
men fick en bättre förståelse dels för flyktingamas situation och 
bakgrund, dels för allt det nya som mötet med andra kulturer och 
folkgrupper innebär. Ett sådant perspektiv på informationsfrågor
na kan anses ligga närmare de invandrarpolitiska principerna om 
ökad samverkan mellan kommuninvånarna och kommunens in
vandrar- och flyktinggrupper än socialkontorets perspektiv med 
dess starkare fokusering enbart på flyktingens informationsbehov. 

Det är inte särskilt överraskande att socialförvaltningen inte 
bedrev sitt flyktingarbete utifrån de invandrar- och minoritetspoli
tiska principerna. Den naturliga basen för dess arbete utgörs först 
och främst av socialtjänstens lagstiftning och tradition, som även 
hade kommit att styra den lokala flyktingfunktionen i riktning 
mot "flyktingomhändertagande" med uttalade inslag av social kon
troll från myndighetemas sida. Ifall socialförvaltningen ensam ha
de ansvarat för kommunens flyktingmottagning hade socialkonto
ret eventuellt påverkats mer av de invandrar- och minoritetspolitis
ka riktlinjerna. Som det nu var, tycks i gengäld de invandrar- och 
minoritetspolitiska principerna i något högre grad ha fått prägla 
innehållet i flyktingmottagandet på invandrar- och flyktingbyrån. 

I det förvaltningspolitiska perspektivet tilldelades flyktingen 
på  socialkontoret främst rollen som undersåte och klient, medan 
ambitionen i flyktingarbetet vid invandrar- och flyktingbyrån var 
en mer service-orienterad uppläggning av arbetet. 

Således kom innehållet i flyktingmottagandepolicyn att be
stämmas av valet av organisatorisk lösning, dvs av valet mellan 
socialförvaltningen och invandrar- och flyktingbyrån. Under det 
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första året bidrog i praktiken bägge policy-inriktningama till kom
munens samlade flyktingpolicy eftersom ansvaret för flykting
funktionen i långa stycken delades mellan socialkontoret och flyk
tingbyrån. 

Om innehållet i flyktingmottagandepolicyn på det viset -
som tydligt framgått - avgjordes av organisationsvalet gäller dock 
samtidigt att valet av organisation för kommunens flyktingmottag
ande alltid i sista hand har tagits i form av ett politiskt beslut. 
Frågan är åt vilket håll den politiska styrningen kom att föra den 
fortsatta utvecklingen organisatoriskt och polycymässigt i Sunds
vall? Var det socialförvaltninenens huvudmannaskap för flykting
mottagandet som skulle befästas - och därmed dess policy-linje -
eller skulle embryot till en ny invandrarförvaltning komma att ut
vecklas - och dess policy-linje i flyktingfrågan ges företräde? 

3 .4 .  Invandrarnämnd - omorganisation p å  det  politiska 
planet 

I december 1985 ändrades formerna för den politiska styrningen 
av flyktingmottagandet. Kommunfullmäktige beslutade i decem
ber 1985 att f rån och med år skiftet 85/86 inrätta en invandrar
nämnd. Nämnden ersatte det dåvarande invandrar- och flykting
utskottet under kommunstyrelsen.^'^) Därmed fick kommunen en 
mer enhetlig förvaltning för invandrar- och flyktingfrågor. 

Bakgrunden var ett socialdemokratiskt initiativ och beslutet 
hade föregåtts av en granskning av den gällande organisationen 
för kommunens invandrar- och flyktingfrågor, som företagits av 
kommunkansUet.^) 

Den nya invandramämndens främsta uppgifter blev att ver
ka för att kommunens invandrar- och flyktingpolitik drevs på ett 
riktigt sätt samt att samordna kommunens invandrar- och flykting
verksamhet. Däri skilde den sig knappast från sin föregångare, in
vandrar- och flyktingutskottet. Sammansättningsmässigt kom in-
vandramämnden att ha samma uppbyggnad som det gamla invan-
drar- och flyktingutskottet, skillnaden var att invandramämnden 
som självständig nämnd inte var underställd kommunstyrelsen. 
Som nämndens sekreterare tjänstggjorde flyktingsamordnaren, om 
inte nämnden beslutade annat. Som konsekvens av nämndens 



tillsättande avvecklades invandrarrådet, som då ersattes av ett re
ferensorgan. 

Den viktiga frågan är då i vad mån den nya invandramänmd-
en kan sägas spegla en kursändring i kommunens invandrar- och 
flyktingpolicy, alternativt ge upphov till en sådan kursändring. 

För det första kan man hävda att själva tillsättandet av en 
självständig nämnd för invandrar- och flyktingfrågor, och avskaf
fandet av det endast rådgivande organet, invandrarrådet, redan i 
sig vittnade om invandrar- och flyktingfrågomas ökade kommunal
politiska betydelse. I både politiska och administrativa samman
hang kunde dessa frågor i fortsättningen förväntas f å  en en mer 
framträdande roll. 

Sin samordnande och övervakande funktion ärvde nämnden 
från det gamla utskottet. I reglementet för nämnden utpekades två 
arbetsområden som man från kommunalpolitiskt håll speciellt ville 
uppmärksamma, informationsfrågorna och samarbetet mellan oli
ka  förvaltningar. Nämnden fick således i uppgift att verka för att 
information spreds om invandramas och flyktingamas kultur lik
som om andra förhållanden som kunde bidra till att öka förståelsen 
för deras situation. Det gamla utskottet hade visserligen en infor
mationsfunktion riktad dels till allmänheten, dels till den intema 
förvaltningen, alltså information om beslut och frågor rörande flyk
tingar. Uppenbart var dock att informationsfrågans framträdande 
roll i reglementet också signalerade att denna hade fått ökad prio
ritet som kommunalpolitisk fråga. Detta bekräftas även av att 100 
000 kr  av anslaget till nämnden för första verksamhetsåret, totalt 
270 000 kr, skuUe gå till informationsinsatser av olika slag.^'^ 

I ett av sina utlåtanden betonade den nytillsatta nämnden 
vikten av att de politiskt valda representanterna deltog och disku
terade invandrar- och flyktingfrågor och på det sättet bidrog till att 
verka för  en ömsesidig respekt mellan utlänningar och svenskar. 
Även tjänstemännen på invandrarbyrån hade en viktig funktion i 
informationsarbetet som syftade till att förebygga och motverka 
invandrarfientlighet. Den utåtriktade invandrarkunskapens vikt an
togs bara komma att växa med tiden allteftersom flyktingarna 
övergick till att bli invandrare.^) 



Invandrarnämndens redovisning till kommunstyrelsen i 
samband med 1986 budget utformades som en policydeklaration. 
Således förutsatte samordningen av kommunens invandrar- och 
flyktingverksamhet - enligt nämnden - att invandrar- och flykting
byrån byggde upp en bra kompetens. Byrån avsågs bli en naturlig 
resurs, tillgänglig för andra kommunala förvaltningar i invand
rar- och flyktingfrågor. Därmed betonade nänmden invandrar-och 
flyktingbyråns helt centrala roll i kommunens invandrar- och flyk
tingarbete. Byrån skulle vara basen för det praktiska arbetet med 
invandrare och flyktingar i kraft av sina speciella kunskaper inom 
sitt område. Den skulle dessutom bistå andra förvaltningar t ex vid 
tolkning av regler från invandrarverket gällande flyktingmottag
ningen i kommunen. Andra förvaltningar uppmanades av nämnd
en att granska sin roll i flyktingmottagandet - och att hämta kun
skaper och synpunkter hos invandrar- och flyktingbyrån. 

Tydligt markerades att det främst var invandrarbyrån och 
invandramämnden som skulle svara för den kommunala kontakten 
med flyktingarna. Invandramämnden gav också invandrar- och 
flyktingbyrån tolkningsföreträde före socialförvaltningen i spörs
mål rörande invandrare och flyktingar. 

Nämnden ansåg det vidare vara viktigt att inte bygga upp en 
dubbel flyktingmottagning, dels på socialkontoret, dels på invan
drar- och flyktingbyrån. Fullmäktigebeslutet att inrätta en invan-
dramämnd var enligt nämnden i sig ett politiskt ställningstagande 
för att flyktingmottagandet hädanefter skulle ha en speciell organ
isation, från invandramämnden på förtroendemannaplanet till flyk
tingbyrån på  den administrativa nivån. Socialtjänsten - menade 
nämnden - hade alltjämt viktiga uppgifter, men nämnden slog 
samtidigt fast att flyktingar och invandrare skulle ha kontakt med 
socialtjänsten på  samma villkor som svenska medborgare. I rea
liteten innebar detta en stark reducering av socialförvaltningens 
roll i flyktingmottagandet.^^^ 

Samtidigt poängterade invandramänmden den roll som folk
rörelserna och invandrarnas egna organisationer borde ha vid si
dan av kommunala förvaltningar och myndigheter. De frivilliga 
organisationerna hade en viktig uppgift att fylla dels genom att ge 



flyktingarna en meningsfull fritid men också genom att svenskar 
via folkrörelser där flyktingar också deltog kunde lära sig mer om 
flyktingamas situation. 

Invandramämndens policy såsom den ovan beskrivits förän
drade därmed kommunens invandrar- och flyktingarbete. Invan-
drar- och flyktingbyrån blev basen för det praktiska flyktingarbet
et. Men var detta en lösning som accepterades av de andra närmast 
berörda förvaltningarna, och då framför allt socialförvaltningen? 

Den valda organisationsformen var givetvis inte den enda 
tänkbara. Alternativt hade flyktingfunktionen kunnat placeras 
inom socialförvaltningen. Den enhet som genomförde den organi
satoriska översynen innan invandramämndens tillsattes, hade re
kommenderat att flyktingmottagningen skulle skötas av invandrar-
och flyktingbyrån. Samverkan mellan flyktingmottagningen och 
socialförvaltningen skulle åstadkommas genom att dessa rent 
mmsligt placerades i angränsande lokaler.^^^ 

I mars -86 hade socialkontoret på anmodan givit sin syn på 
samarbetsfrågan i en skrivelse till invandramämnden. Här påpeka
de kontoret att man hade tagit ambitiöst på sin arbetsuppgift med 
flyktingmottagandet och dessutom tagit fram ett speciellt pro
gram för socialtjänstens flyktingarbete. Socialkontoret hävdade att 
mycket talade för flyktingfunktionens placering vid socialförvalt
ningen. Eller med socialkontorets egna ord:^^) 

"Det är känt att kommuner med stor flyktinginflytt
ning som Uppsala, Örebro, Linköping och även 
Umeå organisatoriskt placerat flyktingmottagning
en inom socialtjänsten. Ett bärande skäl har varit 
att mycket av arbetet med stöd till flyktingar i 
grunden är socialtjänstinsatser. Till skillnad mot 
tidigare invandring är t ex socialtjänstinsatsema 
beroende av att Sverige saknar arbetskaraftinvand-
ring så flertalet flyktingar/asylsökande är medel
lösa och saknar ägodelar " 

Men för socialförvaltningen var det långtifrån självklart hur frågan 
om huvudmannaskap för flyktingmottagandet bäst skulle lösas. 
Socialkontoret såg nämligen också fördelar med en integrering av 
flyktingverksamheten på ett sådant sätt att även socialsekreterama 



för flyktingärenden ingick i invandrarbyråns flyktingmottagning. 
Bland annat skulle fainiljepedagogema kunna avlasta socialsekret
erarna för flyktingärenden, förutsatt att de fick en viss komplette
rande utbildning. Socialkontoret ställde sig slutligen positivt till 
att arbeta för att uppnå en både verksamhets- och lokalmässig in
tegrering med invandrar- och flyktingbyrån och att integrera flyk
tingamas övriga kontakter så långt som möjligt i socialtjänstens 
normala organisation. 

Resultatet av de första årens flyktingarbete i Sundsvall blev 
sålunda ett politiskt beslut att överlåta den politiska styrningen av 
invandrar- och flyktingverksamheten på den nya invandramämden 
och att ge invandrar- och flyktingbyrån, och inte socialkontoret, 
huvudansvaret för flyktingarbetet. Socialkontorets roll i flykting
mottagandet reducerades starkt och dess program för omhänder
tagande av flyktingar kom att avskaffas. 

Senare under 1987 skildes invandrar- och flyktingfunktion
en ut  från kommunkansliets informationsfunktion för att helt un
derställas invandramämnden. Tillsammas med nämnden bildade 
byrån således en egen förvaltning för invandrar-och flyktingfrågor 
i Sundsvall. 

För kommunens övergripande flyktingpolicy innebar den 
organisatoriska utvecklingen att invandrarförvaltningens policy i 
flyktingfrågan helt kom att ta överhanden. Detta medförde en för
skjutning i riktning mot en starkare betoning av informationsar
betet, ett framhävande av samverkan mellan flyktinggrupper och 
det svenska samhället och slutligen en förskjutning mot en mer 
service- och mindre klientorienterad syn i arbetet med flyktingar
na .  Flyktingmottagandet kom härefter att definieras snarare i 
strukturella termer där flyktingen och flyktingmottagandet sågs i 
ett större kommunalpolitiskt sammanhang, än i ett individorienter-
at perspektiv, fokuserat uteslutande på den enskilde flyktingens in
tegrering i kommunen. 

O m  socialförvaltningen hade haf t  huvudmannaskapet i 
Sundsvall, kunde detta kanske i gengäld - rent hypotetiskt - ha  
medfört att kommunens flyktingmottagandepolicy i stället i första 
hand hade kommit att präglas av socialtjänstlagen och dess ambi



tioner: med starkare fokusering på flyktingen själv, en tydligare 
klientorientering och starkare inslag av social kontroll. 

Den organisatoriska utvecklingen av kommunens flykting
mottagande - som primärt bestämdes genom de konmiunalpolitis-
k a  besluten - blev således i sin tur styrande för utvecklingen av 
kommunens flyktingmottagandepolicy. Från att i början främst ha 
haft socialtjänstlagen som inspirationskälla kom flyktingpolicyn 
senare att i allt högre grad bygga på de invandrar- och minoritets
politiska principerna. En invandrarförvaltning byggdes upp och 
socialförvaltningens roll i kommunens flyktingmottagande redu
cerades. 

När den kommunala invandrarförvaltningen fick ta  över 
flyktingmottagandet, skedde således en klar innehållslig ändring i 
flyktingmottagandepolicyn. Sannolikt fiingerade beslutsprocessen 
som föregick denna förvaltningspolitiska åtgärd som en katalysa
tor på den politiska nivån: Förvaltningsbeslutet speglade ökad med
vetenhet om flyktingfrågans betydelse men ledde samtidigt till att 
flyktingfrågan fick högre status som kommunalpolitisk fråga. 
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4 EN NY FLYKTINGMOTTAGARE 

4.1 Bollnäs - kommunen blir rekryterad 
I juni 1985, dvs ett halvt år efter att det nya mottagningssystemet 
hade trätt i kraft, hade SIV slutit preliminära avtal med cirka 150 
kommuner. Vissa svårigheter och barnsjukdomar ansågs ofrån
komliga, hette det i en rundskrivelse från SIV, när "man ska f å  ett 
nytt system att fungera". Den ökade flyktinginvandringen för
stärkte de initiala problemen och behovet av platser i avtalskom
muner hade mer än fördubblats från de av riksdagen beslutade 
planeringsramarna på cirka 5000 mottagna flyktingar per år. Upp
emot hälften av landets kommuner kom att delta i programmet un
der det första året, med tillsammans plats för cirka 14 000 asyl
sökande och flyktingar.^) Under 1986 skulle antalet kommuner 
stiga till cirka 200.̂  ̂

Kommunrekryteringen var en ständigt pågående process. Ef
ter starten 1984 gick verket vidare och tog kontakt med cirka 30 
nya kommuner under våren 1985, med sikte på att ha avtal med 
dem till hösten samma år.̂  ̂En av dessa 30 kommuner var Bollnäs. 
Dit anlände en skrivelse från verket i januari 1985 innehållande en 
förfrågan om kommunens engagemang i flyktingmottagandet. I 
skrivelsen, daterad den 29 januari, utlovades att en kontaktperson 
från verket skulle höra av sig till kommunen under de närmaste 
dagarna för att diskutera mottagningen. Vädjan om deltagande i 
flyktingmottagandet upprepades. Med SIVs egna ord hette det: 

"Det är vår förhoppning att ni preliminärt ska kun
na svara på denna förfrågan snarast möjligt. 

Skrivelsen hade föregåtts av en inbjudan till en av SIVs regionala 
konferenser, denna gång i Gävle den 22 januari. Där hade verkets 
representanter framfört en önskan att kommunen skulle planera för 
mottagning snarast möjligt. Köerna på flyktingförläggningarna var 
långa och verket skulle komma att behöva placera ett stort antal 
flyktingar redan under våren 1985. 

Därmed hade frågan om kommunalt flyktingmottagande på 
bordet hos beslutsfattarna i Bollnäs. Under den kommande måna
den tog konmiunstyrelsens arbetsutskott vid och resultatet blev ett 



i princip positivt svar på SIVs förslag men i praktiken ändå ett av
slag. Med hänsyn till de lokala realiteterna avvisade man förslaget 
att ta emot flyktingar. Arbetsutskottet hade föreslagit styrelsen 
besluta att som svar på SIVs framställan anföra följande: 

"Kommunstyrelsen är i princip positiv till att ta 
emot flyktingar i kommunen. Med hänsyn till den 
dåliga tillgången på lediga lägenheter och till bris
tande resurser i övrigt, exempelvis vad avser tolk-
och utbildningsfrågor, kan dock kommunen inte ta 
emot några flyktingar under år 1985. 

Emellertid kom det inte dröja mer än en knapp månad innan detta 
negativa ställningstagande hade omprövats. Med en mindre för
skjutning i kommunstyrelsens tidigare uttalande blev det nu möj
ligt att tacka j a  till SIVs erbjudan. Kommunstyrelsen valde dock 
att formulera sig mycket försiktigt och framhöll att det endast 
kunde handla om ett mindre antal flyktingar. Således var man -
trots de praktiska hindren - beredd att delta i ett lokalt flyktingmot
tagande: 

"Kommunstyrelsen är positiv till att ta emot flyk
tingar i kommunen. Trots den begränsade tillgång
en på lediga lägenheter och för närvarande små 
resurser i övrigt, exempelvis för tolk- och utbild
ningsinsatser, är kommunen beredd att ta emot ett 
mindre antal flyktingar under år 1985. 

Det  är svårt att  veta vad som låg bakom den inträffade kurs
ändringen och fick politikerna i Bollnäs att ändra sin inställning? 
Hade de praktiska hindren plötsligt blivit mindre och tillgången 
till lediga lägenheter ökat samt problemet med tolk- och utbild
ningsresurser fått sin lösning? Nej, att situationen i allt väsentligt 
var oförändrad framgår av svaret. Kanske har SIV försökt övertala 
politikerna, kanske låg förklaringen till den ändrade attityden i att 
solidaritet med andra mottagande kommuner tagit överhanden. I 
augusti 1985, sex månader efter det första negativa beslutet, före
slog konununstyrelsen: 

"kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreliggande förslag till avtal med statens invan
drarverk''^^ 



Någon vecka senare togs beslutet av kommunfullmäktige och den 
26 augusti tecknade Bollnäs sitt första avtal med SIV, 30 flykting
ar skulle tas emot under 1985. 

Kommunen ställde sig alltså först  skeptisk till att bli  in
volverad i flyktingmottagandeprogrammet. En möjlig förklaring är 
att man hade ytterst begränsad erfarenhet av invandrar- och flyk
tingfrågor såväl inom förvaltningen som bland allmänheten. En ny 
folkgrupp i ett litet samhälle som Bollnäs skulle inte komma att 
passera utan att väcka uppmärksamhet. Invandrarerfarenheten 
byggde på att det i kommunen bodde cirka 490 utrikesfödda per
soner år 1984, dvs knappt två procent av kommunens invånar
antal, en siffra klart under riksgenomsnittet. Den största enskilda 
invandrargruppen bestod av knappt 200 personer av finländsk här
komst och den enda invandrarförening som fanns i konmiunen var 
just den finska. Bollnäs tillhörde inte de kommuner som flyktingar 
och asylsökanden spontant hade sökt sig till. Med undantag för  
någon enstaka person fanns det således praktiskt taget inga flyk
tingar i Bollnäs före det första avtalet med verket. 

Kommunens materiella förutsättningar för organiserat flyk
tingmottagande kunde inte heller sägas ha  varit särskilt goda. 
Också det gör kommunpolitikemas försiktighet förståelig. Situa
tionen på bostadsmarknaden var inte direkt problematisk. Däremot 
hade man inte, som många andra konmiuner i mitten på 80-talet, 
något överskott på lediga lägenheter, innebärande betydande hyres
förluster. I Bollnäs som dominerades av småhusbebyggelse var 
bara tre lägenheter lediga 1984 och under åren därpå sjönk siffran 
ner till noll. Klart är  att bostadsbristen kunde utvecklas till ett 
problem redan vid starten av flyktingmottagandet. Av de uppemot 
28 000 konmiuninvånama var cirka hälften bosatta i centralorten, 
gamla Bollnäs stad. I övrigt var kommunen glest befolkad. Den 
offentliga sektorn dominerade som arbetsgivare med Bollnäs 
kommun. Bollnäs sjukhus och SJ som största arbetsplatser. Närma
re häften av de arbetsföra kommuninvånarna var sysselsatta inom 
den offentliga sektorn. Befolkningsantalet var relativt stabil under 
hela 80-talet, inga nämnvärda förändringar uppåt eller neråt kunde 
noteras. 



Hösten 1985 tog SIV åter kontakt med kommunen, nu med 
ett förslag till fortsatt flyktingmottagande under 1986. Verkets 
framställan gick ut på en mottagning omfattande 30-40 flyktingar 
och asylsökanden. 

Förslaget till en årlig kvot på 30-40 flyktingar baserades på  
tanken om en någorlunda jämn fördelning av flyktingar och asyl
sökande mellan aktuella län och kommuner. SIV hade också pro
blem, framgick det av cirkuläret, när det gällde kommunernas 
önskemål beträffande vilka flyktingar de skulle ta emot: 

" Många kommuner har emellertid i sina planer 
mer eller mindre bundit sig till att ta emot familjer 
och grupper från vissa speciella länder eller språk
grupper. Detta har försvårat utplaceringen... 

Verkets önskan är att kommunerna i fortsättningen inte skulle 
"villkora" sitt mottagande på det viset utan i stället ta emot de flyk
tinggrupper och nationaliteter som faktiskt fanns på förläggning
arna. 

I oktober lovade SIV att informera om den aktuella situa
tionen på länsvisa konferenser i samverkan med kommunförbund
ets länsavdelning. Här skulle SIV ge  prognoser och planer fö r  
1986 samt bakgrunden till de föreslagna intervalltalen i respektive 
konmiun. 

För Bollnäs hade inte det första årets positiva beslut om flyk
tingmottagande varit någon självklarhet. Efter ett första nej hade 
man dock beslutat att ta emot ett mindre antal flyktingar. Inte hel
ler framstod kommunens fortsatta engagemang som någonting gi
vet. En hel del av den ursprungliga skepticismen kvarstod. De fak
tiska förutsättningarna hade knappast heller förändrats på något 
avgörande sätt. Inställningen till fortsatt engagemang var reserve
rad. 

Den här gången, i oktober 1985, låg bollen först hos flyk-
tingsamordnaren och distriktschefen på socialförvaltningen. Med 
hänvisning till SIVs önskemål om att kommunerna av planerings
skäl helst skulle fatta sina beslut angående 1986 års flyktingmotta
gande senast den 30 oktober, lämnade de två tjänstemännen ett 
förslag att kommunfullmäktige skulle teckna ett nytt avtal för 30 
flyktingar under 1986."  ̂



Socialnämndens serviceutskott ställde sig bakom förslaget 
och beslutade i sin tur efter " en kort diskussion om hur många 
flyktingar kommunen skulle ta emot" att flyktingsamordnares och 
distriktschefens skrivelse skulle utgöra socialnänmdens förslag till 
konmiunfullmäktige: ett avtal skulle tecknas för mottagande av 30 
flyktingar under 1986.̂ °  ̂

Därefter tillstyrkte kommunstyrelsen socialnämndens för
slag att kommunfullmäktige skulle besluta att "...teckna ett nytt 
avtal med SIV om mottagande av 30 flyktingar...". Samtidigt gjor
de  kommunstyrelsen ett viktigt tillägg genom att ställa följande 
villkor för fortsatt mottagande: 

"om det vid årskiftet 85/86fortfarande är 20 flyk
tingar som mottagits av Bollnäs kommun jämlikt 
nu gällande avtal för 1985, så kan det vid årskiftet 
86/87få finnas sammanlagt 50 flyktingar som är 
mottagna av Bollnäs kommun utifrån avtal för 
1985 och 1986."^^^ 

Detta kan tolkas som en tydlig markering från kommunstyrelsens 
sida: man är noga med att betona att kommunen bör hålla sig till 
de avtalsenliga förpliktelserna, och att dessa inte ska tolkas för  
generöst. Stannar antalet faktiskt mottagna flyktingar och asyl
sökanden under avtalet för 1985, får inte mellanskillnaden föras 
över till nästa år. Alla flyktingar som anländer till kommunen efter 
årskiftet 85/86 ska med andra ord räknas till 1986 års kvot, maxi
mum 30 flyktingar. Kanske signalerar dessa förtydUganden av hur 
avtalet mellan kommunen och verket skulle tolkas, att konflikter 
dolde sig bakom beslutet om fortsatt flyktingmottagande. 

Med facit i handen kan man konstatera att Bollnäs tog emot 
68 flyktingar under de första avtalsåren -85 och -86 .1  slutet av 
1986 fanns det 55 flyktingar kvar i kommunen, varav närmare hälf
ten, 25, var bam.^^) 

Den fortsatta utvecklingen skulle visa att den tveksamhet 
som kommunpolitikerna hade gett uttryck för från allra första bör
jan, kom att bestå. De samlade erfarenheterna av flyktingarbetet re
sulterade inte i en mer generös attityd. Tvärtom, den konflikt som 
låter sig anas bakom kommunstyrelsens skarpa formulering av 
villkoret för 1986 tillspetsades året därpå. Då blev flyktingfrågan 
också en politisk tvistefråga och partipolitiserades. 



Denna gång erbjöd SIV ett treårs avtal för perioden 1987-
1989, med årlig uppsägningsklausul. En längre avtalsperiod var 
enligt verket tänkt att underlätta kommunemas planering och mot
svarande kunde antas gälla även för  verkets egen del. Istället för  
årliga förhandlingar med ett par hundra avtalsslutande kommuner 
kunde verket allokera sina resurser på  ett mer meningsfullt sätt. 
Det  fanns ett stort behov av att utöka kommunernas totala mot
tagningskapacitet. Modellen för detta var nu "Hela Sverige Stråte-
gm . 

I augusti 1986 f ick Bollnäs ett förslag, att ta emot 30-40 
flyktingar/asylsökande per år under den kommande treårs perio-
den.^^^ En  månad senare, i slutet av september, togs SIVs förfrå
gan upp av ledningsgruppen på socialkontoret. Distriktschefen och 
iförste socialsekreteraren, tillika flyktingsamordnare, fick i uppdrag 
att utreda ärendet som sedan skulle vidare till socialnämnden.^'') 

I sin skrivelse till socialnämnden poängterade de båda utre
darna SIVs akuta behov av fler kommunplatser. En solidarisk och 
proportionell fördelning av de 9 000 - 1 4  000 kommunplatser, som 
SIV räknade med att årligen behöva, innebar för Bollnäs del ett 
mottagande på  cirka 30 - 40 flyktingar/asylsökande per år under 
den kommande treårsperioden.^^) Frågan var emellertid om ett så
dant solidariskt mottagande var möjligt med hänsyn till den rådan
de  bostadsbristen i kommunen. Det besvärliga läget på  bostads
marknaden hade på ett avgörande sätt styrt takten på mottagningen 
och utredarna konstaterade att mottagningskapaciteten även fort
sättningsvis framför allt skulle regleras just av tillgången på  bo
städer. Den samlade bedömningen resultaterade dock i att dis
triktschefen och flyktingsamordnaren ställde sig bakom SIVs linje 
och föreslog att kommunen skulle teckna ett nytt avtal för 30-40 
flyktingar per år för åren 87-89. 

När avtalsfrågan behandlades i socialnämnden den 19 de
cember, var tonen mer kritisk och reserverad än hos utredarna. Be
handlingen gav som resultat att nämnden rekommenderade kom
munstyrelsen att sänka flyktingkvoten från föreslagna 30-40 till 30 
per år under den kommande treårsperioden. Dessutom ville man 
ålägga nänmden att noga följa verksamheten, och ge socialförvalt



ningen i uppdrag att rapportera om verksamhetens utveckling i ok
tober månad 1987.̂ *  ̂

Kommunstyrelsens arbetsutskott ändrade sedan - enligt so
cialnämndens rekommendation - avtalstextens ord från "ta emot 
cirka 30-40 utlänningar årligen" till lydelsen "ta emot 30 utlän
ningar årl igen".Arbetsutskottet  antecknade också att antalet 30 
per år avser samtliga flyktingar, alltså även familjemedlemmar. 

Dessa ändringar och förtydliganden av avtalstexten låter ana 
att frågan om fortsatt flyktingmottagande i själva verket var en 
svår politisk fråga.  Bakom den tekniska diskussionen om den 
årliga flyktingkvotens storlek fanns antagligen betydUgt större och 
mer komplexa spörsmål där fakta och farhågor ingick i ett sam
mansatt mönster. 

Under fullmäktigebehandlingen partipolitiseras frågan. En 
moderat ledamot yrkade att avtal skulle tecknas bara om 10 flyk
tingar och han fick medhåll av en annan ledamot från moderata 
samlingspartiet. Med sin socialistiska majoritet beslutade fullmäk
tige dock enligt kommunstyrelsens förslag "att ta emot 30 utlän
ningar årligen". 

Beslutsprocessen hade tagit sin tid. För att underlätta sin 
egen planering hade SIV önskat ett beslut i frågan om kommande 
treårsavtal 87/89 senast den 30 november 1986. Men det kom att 
dröja ända till december innan frågan om det nya avtalet dök upp i 
socialnämnden, och det nya treårsavtalet blev inte klart i fullmäk
tige förrän i slutet av januari 1987. 

Det fanns alltså en partipolitisk dimension i flyktingfrågan, 
och det var i fullmäktige som den kom fram tydUgt. Moderata sam
lingspartiet stod för en restriktiv linje. Men även den socialistiska 
majoriteten hade ställt sig något avvaktande: det var j u  social
nämnden och konmiunstyrelsen som sänkt flyktingkvoten jämfört 
med socialförvaltningens ursprungliga förslag. 

I stället var det de tjänstemän som hade ett konkret ansvar 
för flyktingarbetetets genomförande, som sett flyktingmottagandet 
som något i första hand positivt. 

Den skepsis och försiktighet som från första början hade 
präglat kommunens syn i flyktingfrågan hade knappast avtagit ef



ter de första årens erfarenhet av flyktingarbete. Det första negativa 
svaret till SIV 1984 fick en naturlig fortsättning när kommunen 
höll sig till miniminivån i verkets förslag. Dessutom hade det höjts 
röster om att sänka flyktingantalet ytterligare till tio flyktingar per 
år. Hade då denna reserverade och av försiktighet präglade inställ
ning bland politikerna återverkningar på den administrativa upp
läggningen av flyktingmottagandet? 

4.2  Organisering 
4.2.1 Det politiska ansvaret 
I mars 1985, när det första negativa beskedet omvandlades till ett 
positivt principbeslut, tilldelade kommunstyrelsen socialnämndens 
serviceutskott huvudansvar för handläggningen av flyktingfrå
gor. Valet av huvudman var givet. Något egentligt alternativ 
fanns inte till hands eftersom Bollnäs inte hade någon invandrar-
nämnd. Invandrarfrågorna hade tidigare knappast uppmärksam
mats i kommunen. Antalet invånare med invandrarbakgrund var 
lågt, något behov av en speciell invandrarbyrå, för att inte tala om 
en invandramämnd, hade man inte haft. Ryktingsamordnaren som 
också var förste socialsekreterare på socialförvaltningen, kunde 
skämtsamt presentera sig själv som "invandrare" från Skåne, nå
gonting som var exotiskt nog i det lokala samhället. 

Kommunstyrelsen fastslog vidare att socialnänmdens huvud
ansvar för flyktingfrågan skulle kompletteras med att varje fack
nämnd och förvaltning inom sitt eget verksamhetsområde skulle 
ansvara för frågor som rörde flyktingarna. Något senare tog social
nämndens serviceutskott initiativ till en samrådsgrupp med dele
gater från kommunala och även andra berörda myndigheter.̂ ®  ̂Pla
ner fanns även på att tillsätta en politisk arbetsgrupp i anslutning 
till socialnämnden. Denna arbetsgrupp vars huvuduppgift var tänkt 
att svara för utvecklingsarbetet i flyktingfrågorna, kom dock aldrig 
till stånd. 

4.2.2 Tjänstemannanivån 
Själva starten för flyktingarbetet låter sig dateras till april 1985. 
Socialnämndens serviceutskott höll ett möte och ärendet var in
formation om flyktingfrågor.^^) Här drogs riktlinjerna upp och 
86 



strategi valdes för Bollnäs medverkan i flyktingmottagandet. Dis-
trikschefen på  socialförvaltningen informerade utifrån informa
tionsmaterial från SIV och kommunförbundet. Han redogjorde för 
gällande statsbidragsbestämmelser och för statens ekonomiska an
svar: varje mottagen flykting gav kommunen ett schablonbidrag 
samt statlig ersättning för de socialbidrag som gavs ut enligt so
cialbidragsnorm i 3 år utöver inflyttningsåret - varvid statsbidrag
et kunde utgå inemot 4 år. 

Ett tungt vägande skäl till konmiunens ursprungligen nega
tiva inställning var, att resurserna ansågs vara otillräckliga i olika 
avseenden. Bostadssituationen var besvärlig och nya servicefunk
tioner måste skapas i anslutning till flyktingarbetet. Till dessa hör
de  bland annat tolkservice och utbildning. För skolan och för
skolan skulle flyktingbarnen komma att bli något nytt. Vuxna flyk
tingar skulle ges svenskundervisning, sfi. De nödvändiga service-
resurserna för flyktingarna saknades i kommunen. 

Distriktschefen informerade om att man för att lösa proble
met hade inlett samarbete med ett par närliggande kommuner. Till
sammans med dessa hade Bollnäs framfört önskemål om att sam
ma folkgrupp/språkgrupp skulle placeras i regionen. De uppenbara 
fördelarna med ett sådant samarbete var dels en bättre samhörig
het mellan de flyktingar som togs emot i regionen, dels att det öpp
nades möjligheter till åtminstone viss samordning av resurserna. 
Önskemålen kunde infrias och i första hand var det kurdiska flyk
tingar som man kom att ta emot i dessa kommuner. 

Distriktschefen berättade vidare att eftersom kommunen 
hade beslutat "att starta verksamheten i blygsam skala och utvidga 
densanmia efterhand" dimensionerades även personalbehoven där
efter. Hittills hade disktrikschefen själv haft hand om invandrar
frågorna - i den mån dessa nu överhuvudtaget aktualiserats i kom
munen - med bistånd från tjänstemän på  socialförvaltningen. Det 
var också en av dessa tjänstemän, en första socialsekreterare, som 
i fortsättningen fick uppdraget att vara kommunens flyktingsa-
mordnare. Dessutom anställdes en flyktingassistent med kompe
tens i flyktingruppens, kurdemas, språk och kultur. 

Sedan den första september 1985 ingick det alltså i social
förvaltningen en flyktingmottagningsenhet med egen projektorga



nisation. I avvaktan på att verksamheten skulle permanentas eller 
alternativt upphöra, fastställdes den av socialnämmden enligt för
slaget från flyktingsamordnaren och organisationsutskottet.^^^ 

Flyktingassistenttjänsten som samtidigt var en kombinerad 
tolktjänst var en sex månaders projektanställning på heltid.^^^ Vis
serligen hade SIV närmast avrått f rån denna sorts tjänster med 
dubbla funktioner, där tolkrollen kombinerades med ett uppdrag 
som flyktingassistent och representant för kommunen. Men i små 
kommuner var problemet inte så lätt att lösa i praktiken. Ofta var 
erbjudandet av en heltidstjänst det som överhuvudtaget gjorde det 
möjligt att engagera en kulturkompetent tjänsteman i flyktingmot
tagandet. Motsvarande gällde även för tolkningen. Inte sällan var 
det mest praktiskt att kombinera dessa två funktioner, såväl ur  
konmiunens som den enskilde tjänstemannans perspektiv. Den an
dra tjänsten som flyktingenheten byggde på, utgjordes av en tre
kvartstjänst som flyktingsamordnare, även den utformad som en 
projektanställning. Dessa två tjänster bildade kärnan i det kommu
nala flyktingmottagandet. 

Sammanfattningsvis gällde sålunda i böljan av 1986 följan
de organisationsmodell för flyktingmottagandet. Socialnämnden 
var närmast huvudansvarig efter kommunfullmäktige. Distrikts
chefen på  socialförvaltningen hade arbetsledaransvaret gentemot 
flyktingsamordnaren och flyktingassistenten, som tillsammans bil
dade flyktingenheten på socialförvaltningen. 

Rent lokalmässigt förfogade flyktingenheten med flykting
samordnaren och assistenten/tolken över ett stort arbetsrum belä
get intill men ändå separat från socialkontoret. En trappuppgång 
skilde dessa två åt. 

Senare under samma år, 1986, utökades antalet personer 
som hade direkt anknytning till flyktingmottagningen. Tillskottet 
bestod av tre personliga assistenter, placerade på de barnstugor där 
flyktingbarnen hade beretts plats. Den första tjänstgjorde på heltid 
medan den andra och den tredje arbetade på deltid. Dessutom enga
gerades en tjänsteman på socialförvaltningen för fältarbete på del
tid bland de kurdiska kvinnorna, en så kallad "hemmahosare".^^^ 
Personalförstärkningama under 1986 gällde således framför allt 
insatser för flyktingbarn och -kvinnor. 



4.2.3 Samrådsgruppen 
Som nämndes, fanns det i kommunen även en samrådsgrupp för 
flyktingmottagningen. I den ingick myndigheter och myndighet
sorgan som det fanns anledning att tro skulle komma i kontakt 
med flyktingfrågan på ett eller annat sätt. Sitt konstituerande möte 
höll gruppen i september 1985, strax efter det att avtalet med SIV 
undertecknats i augusti.^) 

Kallelsen till mötet gick bland annat till försäkringskassan, 
polisdistrikt. Bollnäs sjukhus, folktandvården samt till en rad an
dra nära berörda myndigheter som arbetsförmedlingen, AB Boll
näs bostäder och KomVux. 

Först på dagordningen stod information om dagsläget i sep
tember 1985, dvs om antal kurdiska flyktingar som kommunen ta
git emot och om deras situation. Vidare rekommenderade kultur
nämnden samarbete med studieförbunden för att anordna svensk
undervisningen, och bostadsförmedlingen informerade om bostads
situationen. Hur eventuella utvisningsfall skulle hanteras var en 
fråga som berörde polisen och personalen på flyktingmottagning
en. Det nämndes också att det turligt nog fanns en kurdisk läkare i 
Kilafors som kunde bli läkare för samtliga flyktingar. I övrigt dis
kuterades på mötet bland annat fritidskontorets åtagande att utar
beta en folder med lämplig information till de kurdiska flykting
arna. Naturligtvis aktualiserades också frågan om hur information 
till allmänheten skulle bedrivas.^®) 

Således gällde de flesta av frågorna på samrådsgruppens 
möte konkreta behov av organiserat samarbete mellan flykting
mottagningen och olika myndigheter, allt från utvisningar till sjuk
vård och information. Samrådsgruppen framstod ingalunda enbart 
som ett forum för flyktingenheten att nå ut med information till 
andra förvaltningar och myndigheter. Dess roll vara snarare just 
att koordinera olika fackmyndigheters och socialförvaltningens in
satser. 

Det konstituerande mötet i Bollnäs hösten 1985 bestämde 
sig också för att andordna studier i studiecirkelform med invandrar
verkets material "Att ta emot flyktingar" som läromedel. Eftersom 
invandrar- och flyktingfrågorna på många sätt var en nyhet för de 
kommunala myndigheterna planerade samrådsgruppen att till



sammans med flyktingsamordnaren under organiserade former ta 
del av de erfarenheter och den arbetsfilosofi i flyktingfrågor som 
SIV ställt samman i "Att ta emot flyktingar". För verkets del hand
lade det om en form av innehållslig styrning av kommunemas flyk
tingarbete vad gällde synen på flyktingar och det kommunala flyk
tingarbetets mål och medel. Det var alltså fråga om att överföra en 
lämplig ideologi för det kommunala flyktingarbetet. 

Från flyktingmottagningen vände man sig till studieför
bunden för att f å  offert på en studiecirkel baserad på "Att ta emot 
flyktingar". 

I socialkontorets utvärdering året därpå, juni 1986, notera
des bland armat att samrådsgruppen hade skaffat sig "information 
och kunskaper om flyktingarna" för att på så sätt kunna vara re
surspersoner på sin arbetsplats. I samma utvärdering uttalade man 
sig också om samrådsgruppens arbete och konstaterade att många 
konkreta frågor av olika slag hade fått sin lösning genom gruppens 
insatser.^''^ 

4 . 3  Organisation och  policy 
4.3.1 Tjänstemannens roll 
De var en relativt sett hanterlig grupp av flyktingar som årligen 
togs emot i Bollnäs. Då gruppen i huvudsak bestod av kurdiska 
barnfamiljer, ofta med flera barn vardera, handlade det i själva 
verket om ett begränsat antal kurdiska och senare även polska 
familjer. Detta fick konsekvenser för  flyktingarbetet. Det blev 
nämligen möjligt för dem som arbetade med flyktingar, att per
sonligen lära känna många av de inflyttade familjerna. 

Vad gick då flyktingmottagandet ut på och vilka var dess yt
tersta mål i Bollnäs? Vi kan få en viss uppfattning om detta genom 
att granska hur de ansvariga såg på tjänstemännens arbetsuppgift
er, dvs vilka tjänster och vilken service som uppfattades som rele
vanta utifrån flyktingarnas behov. Vidare ger en bild av tjänste
männens syn på de relevanta orsakssammanhangen, dvs uppfatt
ningen om vilka medel som skulle leda tUl de mål man ställde för 
sitt flyktingarbete, ytterligare information om flyktingmottagande-
policyn. 



En tjänstebeskrivning för  både flyktingsamordnaren och 
flyktingassistenten fanns sedan hösten 1985 på socialkontoret. Bäg
ge tjänstebeskrivningama hade gjorts av flyktingsamordnaren.^^ 

Samordnaren skulle enligt beskrivningen utåt vara kommun
ens främsta kontaktman i flyktingfrågor, i första hand i förhållande 
till SIV och dess förläggningar. Tillsammans med skolan svarade 
hon vidare för  att flyktingarna fick del av lämpliga utbildnings
insatser. Dessutom låg inom hennes ansvarsområde besluten om 
ekonomiskt bistånd till flyktingarna såväl de allmänna bidragen 
enligt bruttonormen som de  speciella bidragen enligt service
utskottets beslut. Ansvaret för det ekonomiska biståndet föll natur
ligt på hennes lott på grund av hennes ordinarie ställning som för
sta socialsekreterare på socialkontoret. På hennes arbetsbord låg 
således i första hand kontakterna utåt och de ekonomiska besluten. 

Flyktingassistenten, som - mot SIVs rekonmiendationer -
dels tjänstgjorde som tolk för kommunens flyktingar, dels skötte 
uppdraget som flyktingassistent på flyktingmottagningen, hade så
ledes väsentligen annorlunda arbetsuppgifter. 

Enligt tjänstebeskrivningen skulle flyktingassistenten ta 
hand om de mer praktiska spörsmålen i flyktingarbetet. Han skulle 
ge flyktingarna en första orientering och hjälpa dem i deras kontak
ter med andra myndigheter. Han var vidare behjälplig vid inköp av 
utrustning till flyktingens bostad. I tjänstgöringen ingick också en 
del arbetsuppgifter som han skötte gemensamt med flyktingsam
ordnaren eller för att avlasta denne. Särskilt skulle de i böljan ofta 
tillsammans ge allmänheten information om det nya flyktingmot
tagandet. 

Rekommendationen att inte förena assistent- och tolkupp
draget hos en och samma tjänsteman baserades på SIVs erfaren
heter f rån  andra kommuner. Inte sällan har en tolk i praktiken 
kommit att bli företrädare för  parten, flyktingen, gentemot den 
andra parten, den handläggande tjänstemannen. När uppgifterna 
förenas, kan det uppstå situationer, där flyktingassistenten är både 
den som handlägger ett ärende och den som "representerar" en 
part i ärendet. 

Men i en liten kommun som Bollnäs var det av praktiska 
skäl mycket svårt att rekrytera flera olika tjänstemän med språk-
och kulturkompetens. Å ena sidan behövde man en kulturkompe-
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tent flyktingassistent vid mottagningsenheten, å andra sidan var 
det oundvikligt att ha  tillgång till en tolkresurs för flyktingarna. 
För ingetdera krävdes det dock heltidstjänstgöring. Bollnäs hade 
knappast något alternativ. Ryktingassistenten fick först represen
tera den kommunala förvaltningen och sedan byta rock och bli 
"neutral" när det var dags för ett tolkuppdrag. Svårare var det att 
rekrytera kulturkompetent personal bara mot ett löfte om en tjänst
göring på kvarts- eller halvtid. 

Helt oproblematiskt var det nu inte med denna organisato
riska lösning. Det skulle konrnia att visa sig senare. Under det an
dra och tredje året uppstod slitningar mellan flyktingsamordnaren 
och flyktingassistenten/toUcen, vilket gjorde att den kärna för flyk
tingmottagande som de  två hade utgjort splittrades. En tid hade 
bägge kvar sina tjänster men skötte dem var för sig. Konflikten 
mellan dem utmynnade i att flyktingsamordnaren flyttade tillbaka 
till socialkontorets lokaler medan assistenten blev ensam kvar i 
den lokal som ursprungligen var reserverad för flyktingenheten. 
Separationen kan kanske även tolkas symboliskt: de växande me-
ningsskiljaktighetema i arbetet mellan de två huvudpersonerna re
sulterade i att flyktingsamordnaren med sin bakgrund som förste 
socialsekreterare åter inkorporerades i sin gamla arbetsgemenskap 
på socialkontoret medan "trappuppgången" skilde flyktingassisten 
i flyktingmottagningslokalen från både socialkontoret och flyk
tingsamordnaren. 

Enligt de inblandade parterna byggde konflikten bland annat 
på skilda uppfattningar om policyn gentemot flyktingarna. I ett li
tet samhälle får relationerna dessutom lätt personlig karaktär, sär
skilt om man bland sina klienter har värmer och släktingar. 

Sannolikt rymmer den här sortens tvister flera olika slags 
motsättningar. Maktbalansen i organisationer, små eller stora, för
blir inte densamma utan ändras med tiden. Förmodligen föränd-
wrades också det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan flykting
samordnaren och flyktingassistenten. Den ursprungliga balansen 
rubbades utan att man fann en ny balanspunkt. Medan flyktingsam
ordnaren under resans gång, genom sina kontakter med flykting
arna och flyktingassistenten, hade skaffat sig mer av bristvaran 



"kulturkompetens", hade flyktingassistenten vuxit in i sin "tjänste
mannaroll", och därmed fått det allt svårare att acceptera flykting-
samordnarens chefskap i flyktingarbetet. 

Fältassistenten, "hemmahosaren", utförde i huvudsak sitt ar
bete ute i samhället, bland de kurdiska familjerna och i synnerhet 
bland de kurdiska kvinnorna. På samma sätt som dessa kvinnor 
ansågs vara i behov av extra insatser från kommunens sida, upp
märksammades som nämnts även flyktingbarnen i den kommunala 
barnomsorgen genom att man anställde kulturkompetent personal 
vid barnstugorna. Syftet var att underlätta flyktingbarnens över
gång till svenska förhållanden. De kurdiska familjerna hade tidigare 
i väsentliga avseenden levt under annorlunda förhållanden än de 
som nu gällde för dem i Bollnäs. 
4.3.2 Den mållösa modeilen 
Till skillnad från flertalet av landets konmiuner bestämde man sig 
i konmiunen för att inte utforma något speciellt flyktingmottagan
deprogram. I flyktingmottagandeavtalet mellan kommunen och 
SIV hänvisas dels till propositionen 83/84:124, dels till socialut
skottets betänkande 1983/84:27, som den grund som kommunens 
flyktingarbete skulle vila på. Dessa två dokument, ansågs inne
hålla de målbeskrivningar som det konmiunala flyktingmottagan
det kunde ta sin utgångspunkt i. Någon närmare precisering av 
riktlinjerna för  arbetet i den egna kommunen behövdes inte. I 
socialnämndens serviceutskott beslöt man således att: 

"Bollnäs kommun har inget särskilt program uppg
jort för mottagandet av flyktingar utan kommer att 
anpassa verksamheten till antalet flyktingar som 
anländer och med den erfarenhet som finns i kom
munen. 

Närmast en målbeskrivning för flyktingarbetet kom man när man 
senare gjorde en utvärdering av det första årets flyktingmotta
gande hösten 1986.^^ 

Socialnämndens tanke att främst bygga sin flyktingverksam
het på den erfarenhet som fanns i kommunen kan kanske framstå 
som en aning egendomlig eftersom kommunens erfarenhet av in
vandrarfrågor var tämligen begränsad och ifråga om flyktingar i 



det närmaste obefintlig. Flyktingsamordnaren föreslog dock att 
Bollnäs skulle utse en fadderkommun som man kunde vända sig 
till vid behov med sina frågor och problem. Då skulle det bli möj
ligt att utveckla den egna kompetensen utifrån de erfarenheter som 
fadderkommunen hade. 

I stället för  att skriva egna måldokument valde man alltså 
den pragmatiska vägen att lösa de problem som aktualiserades i 
flyktingmottagandet allt eftersom dessa dök upp. Naturligtvis kan 
det te sig vanskligt att skriva ett realistiskt program för verksamhet
en på  ett område där den egna kunskapen är mycket liten. Men 
den pragmatiska vägen kan även den tänkas medföra vissa nackdel
ar. 

När man valde att inte skriva ett måldokument innebar detta 
också att man slapp ta ställning till verksamhetsmålen, både på  
kort och lång sikt. Att ta fram ett måldokument betyder alla gånger 
- hur orealistiskt det än må vara till sitt innehåll - att man blir 
tvungen att stanna inför övergripande frågor om den planerade 
verksamheten: Vad vill man uppnå och vilka medel leder bäst till 
önskvärda resultat? Sådana frågor måste oundvikligen formuleras 
och diskuteras i samband med programskrivandet, även om de inte 
alltid kan besvaras och även om de ofta får modifieras senare uti
från nya erfarenheter. När Bollnäs inte tog fram ett eget program, 
gick man också miste om tillfället att reflektera över verksamheten 
i ett längre tidsperspektiv, diskutera alternativa synsätt och alterna
tiva sätt att lägga upp arbetet. 

Vilken relevans ägde då de  centralt formulerade målsätt
ningarna för det konkreta arbetet i Bollnäs? Det som sagts i propo
sitionen och i riksdagens beslut till exempel om solidarisk flyk
tingpolitik och avlastning av storstadsområdena som övergripande 
mål för reformen med det lokala flyktingmottagandet ägde knap
past relevans för  diskussionen om uppläggningen av det lokala 
flyktingarbetet. Att förkorta flyktingamas förläggningsvistelse, er
bjuda dem normala levnadsvillkor och möjligheter till snabbare 
integrering i samhället var andra centralt fastställda mål som man 
knappast heller hade några invändningar mot när man väl hade 
tecknat ett avtal med verket om att ta emot flyktingar i konmiunen. 



Men inte heller dessa allmänt formulerade målsättningar kan sägas 
ha gett någon konkret anvisning om innehållet och uppläggningen 
för det lokala flyktingarbetet. 

Kvarstår AGFA-utredningens idéer om lokal kompetens ba
serad p å  socialtjänstlagen, och om att denna kompetens skulle 
växa fram, i den mån den saknades i kommunerna. Normalisering, 
flexibilitet, kontinuitet och helhetssyn var de nyckelprinciper som 
socialtjänstlagen erbjöd som grund för det lokala flyktingmotta
gandet. I Bollnäs där flyktingmottagningen utgjorde en del av so
cialförvaltningens verksamhet med socialnämnden som huvud
man, var det givetvis naturligt att flyktingarbetet skulle ta sin ut
gångspunkt i förvaltningens fortlöpande arbete och i de vardagsru
tiner som gällde där. 

Bristande erfarenhet av flyktingfrågan, de centralt formuler
ade målens allmänna karaktär, samt valet av socialtjänstlagens 
grundprinciper som byggstenar för flyktingarbetet bidrog alla till 
den inkrementalistiska "steg för steg" lösning som flyktingarbetet 
fick. Den rådande modellen blev den pragmatiska: vi tar proble
men allt eftersom de dyker upp och vänder oss till en fadderkom
mun för råd och hjälp när detta är påkallat. 

Denna de små stegens strategi fick vidare till konsekvens att 
någon mer långsiktig planering inte behövde ske. Med tanke på 
den politiska tveksamhet som rådde inför flyktingmottagandet, var 
det kanske till och med tacksamt att slippa ta ställning till frågor 
o m  flyktingarbetet på  sikt. Någon medveten politik verkar det 
knappast ha varit frågan om. Av en intervju med en ledande kom
munpolitiker framgår nämligen att denne var övertygad om att 
kommunen hade ett eget flyktingmottagandeprogram. En annan 
politiker kände i och för sig till att kommunen inte hade ett eget 
flyktingmottagandeprogram men ansåg dock att ett sådant borde 
finnas.^^^ 

Sannolikt var den pragmatiska steg för steg lösningen ett val 
som man i första hand hade träffat på tjänstemannanivån. Den för
ordades också av de ansvariga tjänstemännen. Det var inte fråga 
om någon nödlösning. Tvärtom ansåg man att kommunen på detta 
sätt undvek att tillskapa verksamheter som inte svarade mot konk



reta behov. När flyktingarbetet enligt den pragmatiska hållningen 
fick utgå från flyktingamas omedelbara behov, hade man också 
garantier för  att det var en ändamålsenlig verksamhet som man 
bedrev.̂ ^  ̂

Uppenbarligen var tjänstemannanivåns mållösa mottagande
filosofi inte förankrad hos politikema. Eller tvärtom, politikemas 
filosofi i fråga om programmet hade inte lämnat några spår i de 
beslutsdokument som producerades på tjänstemmannivån. Åtmin
stone till synes gick uppfattningama isär ifråga om behovet av ett 
konununalt måldokument för kommunens flyktingmottagande. 

4.3.3 Den rekonstruerade policyn 

Hur såg då den konkreta flyktingmottagandepolicyn ut, sådan som 
den fragmentariskt låter sig rekonstmeras utifrån de styrande idé-
ema om resursfördelning, i tjänstebeskrivningar och framför allt 
utifrån lösningar på konkreta problem i flyktingarbetet? 

En viktig utgångspunkt för arbetet med flyktingarna var -
enligt socialkontorets programdeklaration vid starten - att "alla 
myndigheter och förvaltningar som flyktingarna kommer i kontakt 
med, fullt ut skall ha samma ansvar och delaktighet i flyktingamas 
liv som i övriga Bollnäsbors."^^^ Allstå skulle de i flyktingmottag
andet engagerade myndigheterna dela ansvaret solidariskt, dels 
skulle de ha samma ansvar gentemot flyktingarna som de hade gen
temot övriga kommuninvånare. Tanken om fullt ut delat myndig
hetsansvar låg naturligtvis också bakom samrådsgrappens bildan
de och präglade dess arbete. Tanken om att flyktingarna så långt 
som möjligt skulle ha samma service som andra kommuninvånare 
utmynnade i bostadsfrågan i att: 

"principerna är att välja hus i attraktiva områden 
och att placera endast en flyktingfamilj i varje 
hus. 

Flyktingarna skulle inte tilldelas första bästa lägenheter som råka
de stå tomma. Inte heller skulle flyktingfamiljema koncentreras 
till ett visst bostadsområde. Sett ur flyktingamas perspektiv be
tydde denna policy att de fick bra bostäder i bostadsområden som 
inte belastades av sociala problem. Man resonerade vidare så att i 
och med att avstånden i en kommun som Bollnäs ändå var mycket 
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överkomliga kunde flyktingarna trots ett spritt boende lätt hålla 
kontakt  och  umgås  med  varandra. Spridningen skulle också 
underlätta det för flyktingarna att knyta kontakter i sitt nya grann
skap som i stort sett uteslutande bestod av svenska familjer. Det 
skulle gå smidigare för flyktingfamiljerna att integreras i det loka
la samhället när de ingick i ett kontaktnät med svenska familjer. 
Sådana resonemang fördes vid flyktingmottagningen och på bo
stadsförmedlingen.^®^ 

Att flyktingarna spreds över hela konununen, medförde ock
så att de kom på ett smidigare sätt att smälta in i gatubilden. Större 
koncentrerade flyktinggrupper hade med all sannolikhet väckt mer 
uppmärksamhet i en kommun där man inte var van att möta utlän
ningar. Något sådant argument för  bostadspolicyn framfördes 
dock inte av någon i kommunen. 

Däremot dök just detta argument - att det inte var gynnsamt 
för opinionen om de kurdiska flyktingarna farms samlade på offent
liga platser - upp i ett annat sammanhang. Det skedde på fritids
förvaltningen och blev en av motiveringarna för att ge kurderna en 
egen föreningslokal.^®^ Den kafé- och umgängeskultur som de  
kurdiska männen förde med sig var främmande för ett samhälle 
som Bollnäs. Där var det istället brukligt att umgås privat eller 
inom ramen av organiserade föreningsaktiviteter. Politik brukade 
till exempel inte dryftas på kaféer utan på de olika politiska före
ningamas möten. De som tillbringade sin tid vid kaféerna ansågs 
lida av sysslolöshet av någon mer eller mindre godtagbar anled
ning. 

Allmänheten i Bollnäs var inte van vid invandrare och flyk
tingar med annorlunda utseende och vanor. Kanske fanns anled
ning tUl större försiktighet där än i kommuner med större vana vid 
invandrare och flyktingar. 

Tjänstemännens behov att skaffa sig bättre information i 
flyktingfrågan ledde som redan tidigare nämnts i Bollnäs liksom i 
så många andra kommuner till att samrådsgruppen beslöt sig för 
en studiecirkel med verkets material "Att ta emot flyktingar" som 
underlag. Syftet var att ge gruppens medlemmar faktakunskaper 
att använda på  den egna arbetsplatsen och även allmänna kun



skaper om attitydförändringsarbetet. Den flyktingkompetens som 
man inte ägde i kommunen skulle byggas upp. Det var inte enbart 
personalen vid flyktingmottagningen utan även representanter för 
en rad olika myndigheter deltog i studiecirkeln.^'^^ 

Vi har också nämnt att information till allmänheten var en 
fråga som uppmärksammades på  ett tidigt stadium, närmare be
stämt vid samrådsgruppens konstituerande möte. I slutet av okto
ber 1985 lämnade TBV ett erbjudande om ett informationspaket -
på begäran av socialkontoret - enligt TBVs egna ord;̂ ®  ̂

"för att underlätta integrationen för våra flyktingar 
i Bollnäs och för att ge Bollnäsborna tillfälle att 
informera sig har vi lagt upp ett "informationspa
ket" som vi nu vill erbjuda er" 

I informationspaketet ingick fakta om flyktingläget i världen, om 
flyktingmottagningens arbete i Bollnäs, en fi lm om Kurdistan 
samt information om kurdemas situation och om hur det kan kän
nas att vara flykting. Tanken var att även ledamöter i berörda 
nämnder, styrelser och politiker i allmänhet skulle kunna ta del av 
informationspaketet i anslutning till samordningsgruppens ordi
narie sammanträde. Dessa informationssatsningar var inte på  
något sätt unika för  Bollnäs utan ett mycket vanligt förekom
mande inslag i det konmiunala flyktingmottagnadet. 

Behoven, frågorna och problemen som flyktingmottagning
en  ställdes inför var många. Att bistå de flyktingar som skulle 
bosätta sig i kommunen var ett slags uppgift - en annan var att ta 
hand om utvisningsfallen. En del asylsökanden beräknades f å  av
slag och även för  dessa situationer borde det finnas beredskap i 
kommunen. Frågan var uppe vid ett av samrådsgruppens allra för
sta möten.^'^ 

I juni 1986 lämnade socialkontoret ifrån sig en utvärdering 
av det första årets erfarenheter.''®^ Här finns också en klar målan
givelse för flyktingmottagandet föutom en del information om an
talet flyktingar och om den sociala sammansättningen av flyk
tinggruppen. 

"Den övergripande målsättningen för flyktingmot
tagningen har varit att ge människor som kommer 



till Bollnäs en bra introduktion och förutsättning 
för att så fort som möjligt integreras i det svenska 
samhället." 

Flyktingmottagningen åtar sig att ge flyktingarna en bra introduk
tion, och det yttersta målet för flyktingarbetet är att göra det möj
ligt för dem att snabbt bli integrerade i det svenska samhället. Beto
ningen ligger på integration, i allt väsentligt följande socialtjänst
lagens princip om normalisering. Efter derma målbeskrivning kon
staterar man att: 

"Vi har valt att inte upprätta något teoretiskt flyk
tingprogram utan utgått från de förutsättningar 
som finns inom kommunen och utvecklat verk
samheten utifrån de faktiska behoven." 

På samma sätt som när flyktingmottagandet kom igång 1985, så 
hette det också året därpå, att de faktiska behoven skulle styra 
flyktingarbetets innehåll och uppläggning. Den fråga som uppstod 
var vilka de faktiska behoven var, hur och av vem dessa identi
fierades? Vad innebar en snabb integration och vad krävdes för  
denna? 

Ansvaret för flyktingmottagningen låg på socialförvaltning
en. Behoven av husrum och uppehälle, svenskundervisning och 
barnpassning var kanske de mest pockande. Bortsett från sven
skundervisning tillhörde dessa socialförvaltningens traditionella 
arbetsområde. 

Flyktingsamordnaren hade besluten om ekonomiskt bistånd 
till flyktingarna på sitt bord. Frågan om husrum löstes i samarbete 
med bostadsförmedlingen, och bampasssning var någonting som 
den kommunala barnomsorgen på socialförvaltningen hade ansva
ret för. För att underlätta de kurdiska barnens övergång till sitt nya 
liv engagerades deltidsanställda assistenter vid de daghem där de 
kurdiska barnen gick. 

För familjer mer generellt och med tanke på kvinnorna i syn
nerhet hade man som sagt rekryterat en så kallad "hemmahosare", 
eller fältassistent. Hennes uppgift var att bryta de kudiska kvin
nomas isolering och bekanta dem med det svenska samhället. Hon 
gick u t  och handlade med dem, lärde dem svensk matlagning, 
svamp- och bärplockning etc. I viss mån försökte hon också locka 
kvinnorna ut ur hemmen med utflykter till badhuset etc.̂ ^  ̂



Den i sitt arbete mycket engagerade "hemmahosaren" var 
dock inte alltid populär bland de manliga familjeöverhuvudena i 
de kurdiska familjerna. Dessa tyckte nämligen att de hade fått en 
av kommunen auktoriserad konkurrent när det gällde att definiera 
familjelivets väl och ve från matlagning och barnuppfostran till 
kvinnans ställning. Den nya svenska kulturen skilde sig nämligen 
från den kurdiska traditionen på  ett par avgörande punkter, dels 
ifråga om rollfördelningen inom familjen, dels ifråga om myn
dighetemas rätt att ingripa i familjelivets privata sfär. 

Det hände också då och då att socialförvaltningens individ-
och familjeomsorg kopplades in. Synen på barnuppfostran och var
dagskraven på  de  olika familjemedlemmarna samt deras roller i 
familjen skilde sig i vissa avseenden från de gängse i Bollnäs. Ef
tersom det rörde sig om ett mindre antal kurdiska familjer var det 
både naturligt och möjligt med en ganska långtgående omsorg om 
dessa. 

På nära håll kunde man följa familjerna. Till exempel hade i 
en kurdisk storfamilj de äldre barnen till uppgift att se efter de yng
sta. D e  skulle också följa de yngre till det kommunala daghenmiet 
och hämta dem där på eftermiddagen. Dessvärre stred detta mot de 
regler och den praxis som gällde vid daghemmet, nämligen att för
äldrarna själva skulle lämna och hämta sina barn. Det var bäddat 
för problem. 

Den kurdiska storfamiljen hade naturligtvis inte haft tillgång 
till någon av samhället organiserad barnomsorg uppe i bergen i 
Turkiet. De äldre barnen i familjen hade lärt sig att ta hand om de 
yngre, medan föräldrarna var upptagna med sitt. Det var således 
ganska naturligt att de även i Bollnäs på olika sätt skulle sköta om 
sina syskon. Anpassningen tiE livet i konunimen krävde emellertid 
att familjen föl jde de  gällande spelreglerna som byggde p å  en  
något annorlimda syn på barnen och att man hade tillgång till kom
munal barnomsorg. 

Ett annat exempel på  skillnader i kultur och synsätt hand
lade om barn och cyklar. I de svenska familjerna var det mer eller 
mindre givet att barn i skolåldern hade egna cyklar. Det var en ut
gift som de  svenska familjerna helt enkelt brukade reservera med



el för  oavsett inkomster och familjestorlek. En sådan ekonomisk 
prioritering var däremot inte sjävklar i de kurdiska familjerna. 
Många andra behov och utgifter gick före barnens behov av egna 
cyklar, behov som under de första åren skulle täckas med det eko
nomiska bistånd som man erhöll från kommunen. Från social
förvaltningens sida ansåg man att de kurdiska barnen skulle bli 
lidande i skolan om de inte hade egna cyklar. Socialförvaltningens 
individ- och familjeomsorg ingrep för att tala den aktuella kurdis
ka familjen till rätta.''^^ 

Dessa exempel illustrerar hur man från socialförvaltningens 
sida gick in aktivt för att underlätta de kurdiska familjemas inte
gration och anpassning till livet i kommunen. Framför allt tog 
man fasta på  barnens och kvinnornas villkor. Att socialförvalt
ningen och flyktingenheten, som var en del av denna, då och då  
kom i konflikt  med de  kurdiska familjerna var  kanske inte så 
förvånande, givet deras kultur med stark betoning på familjelivets 
privata sfär och det manliga familjeöverhuvudets ställning. Anpass
ningen till livet i Bollnäs var kanske inte alltid helt problemfri, syn
sätt stod mot synsätt och från kommunens sida gick man aktivt in 
för att både i stort och smått söka främja flyktingamas integration 
i det lokala samhället, allt enligt socialtjänstlagens tanke om nor
malisering. 

Flyktingmottagningen i Bollnäs var i hög grad inriktad på  
att väma om de kurdiska bamfamiljemas väl. Eftersom det rörde 
sig om ett mindre antal familjer var det också i praktiken möjligt 
att söka realisera det ambitiösa mottagandet. Till sitt innehåll ge
nomsyrades policyn i hög grad av socialförvaltningens professio
nalism, omhändertagandetradition och insatser för att inskola/so-
cialisera familjema i de skrivna och oskrivna normer som gällde 
för bamuppfostran, familjelivet och det sociala livet i kommunen 
såsom dessa uppfattades av socialförvaltningen. 

Det hände att flyktingfamiljer bestämde sig för  att flytta, 
något som kommunen under de första åren lätt kom att uppfatta 
som ett mindre nederlag. Det handlade nämligen inte enbart om att 
den enstaka flyktingfamiljen eventuellt skulle finna bättre utkomst
möjligheter eller större trivsel på någon annan ort utan också om 



att många fler skulle komma att beröras. På spel stod också de 
ännu inte anlända flyktingfamiljemas villkor i Bollnäs. De sven
ska familjerna hade liksom deras barn i skola och på daghem för
beretts och blivit engagerade i de nya flyktingfamiljerna. Besvi
kelsen över dem som lämnade kommunen kunde leda till större lik
giltighet gentemot andra och nya flyktingfamiljer, i synnerhet om 
även dessa skulle komma att avlösa varandra."*^  ̂

Kommunens arbete med att integrera flyktingarna kunde 
således komma i konflikt med att vissa flyktingar såg Bollnäs som 
en  genomgångsstation på  väg från en flyktingförläggning till 
någon större kommun med mer varierande utbud av arbete och ut
bildning, liksom också med större kulturellt och kommersiellt ut
bud. De politiska flyktingamas möjligheter till politiskt arbete var 
dessutom begränsade eftersom deras egna politiska föreningar och 
etaiska nätverk i första hand fanns på större orter. 

4 . 4  Andra behov  

Genom att flyktingenheten organisatoriskt hörde hemma på  
socialförvaltningen och genom valet av den pragmatiska "små ste
gens" modell kom man i första hand att uppmärksamma sådana 
behov hos flyktingarna som passade till socialtjänstens arbete. 
Därmed fanns risk för att andra behov som inte ingick i social
förvaltningen "normala" behovsUsta, baserad på socialtjänstelagen 
och den praxis som utvecklats på förvaltningen, helt enkelt inte 
blev uppmärksanunade. 

TUl de senare kan till exempel räknas sådana behov som har 
att göra med de invandrarpolitiska målsättningama: kulturell val
frihet, jämlikhet och samverkan. Frågan är i vilken utsträckning 
sådana behov fick utrymme i Bollnäs flyktingarbete? Av vad som 
framgår av tjänstebeskrivningar för flyktingmottagningen och av 
den praxis som hade utvecklats, uppmärksanunades sådana frågor 
föga. Varken i måldokument eller i den tillämpade modeUen, steg-
för-stegpraxisen, har de invandrar- och minoritetspolitiska riktlin-
jema satt några märkbara spår. 

I stället var det socialtjänstlagen och dess princip om norma
lisering som präglade synen på flyktingarna och flyktingarbetet. 



Så var flyktingmottagningens primära uppgift att undanröja de hin
der som fanns för integrationen i det lokala samhället. Det gällde 
att få  uppehälle och tak över huvudet men även ganska detaljerade 
frågor som barnuppfostran och kvinnans roll i familjen. I ett min
dre samhälle, där den sociala kontrollen dessutom kan antas spela 
en viktig roll för den allmänna sammanhållningen och där avvikel
serna f rån  den gällande normvärlden snabbt blir synliga, ökar 
trycket på dem som ska integreras i det sociala livet på orten lik
som på dem som ansvarar för att detta sker någorlunda smidigt. 

Samverkan, som är ett av de invandrarpolitiska målen, förut
sätter ett möte mellan parter. När majoritetskulturen inte definieras 
som den "andra parten" i det mötet, sker det - åtminstone synbarli
gen - ingen samverkan alls. Naturligtvis äger möten ständigt rum i 
praktiken men utan att dessa uppfattas som möten mellan två kul
turer och etniciteter. Det finns risk för att det i stället handlar om 
att utifrån den för majoriteten sjävklara normbilden försöka förstå, 
släta ut och informera bort de avvikelser som flyktingarna står för. 

Bollnäs kan förmodligen beskrivas som representativt för en 
kommun som tidigare saknade invandring- och flyktingerfarenhet. 
D e  invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna saknade inte 
företrädare som kunde föra fram dem som motvikt eller alternativ 
till socialtjänstens perspektiv på flyktingarbetet. Det lokala sam
hället med dess sociala kontroll och trygghet genom tradition och 
rutiner, skulle skapas och återskapas i de vardagliga aktiviteterna 
och de nya flyktingarna skulle bidra till detta återskapande genom 
att tillägna sig de rätta rutinerna. Den kommunala förvaltningen 
och flyktingmottagningen i dess förlängning hade en aktiv uppgift 
i att underlätta för flyktingarna att integreras i detta återskapande 
av livet i kommunen. 

NOTER 

1) SIV, 86-06-23, cirkulär 
2) SrV, 86-09-09, pressmeddelande 
3) SrV, 85-06-14, skrivelse 
4) SrV, 85-01-29, brev till Bollnäs kommun 
5) Kommunstyrelsens arbetsutskott, 85-02-18 
6) Kommunstyrelsen, 85-03-13 
7) Kommunstyrelsen, 85-08-14, kommunfullmäktige, 85-08-26 



8) SIV, 85-09-16, skrivelse 
9) Socialkontoret, 85-10-16 

10) Socialnämndens serviceutskott, 85-11-08 
11) Konmiunstyrelsen, 85-12-04 
12) Socialkontoret, 86-11-04, utredning 
13) SIV, 86-08-28, skrivelse 
14) Socialkontoret, 86-09-23. 
15) Socialkontoret, 86-11-04, skrivelse till socialnämnden, distriktschef och 

flyktingsamordnare 
16) Socialnämnden, 86-11-19 
17) Kommunstyrelsens arbetsutskott, 86-12-15 
18) Kommunfullmäktige, 87-01-29 
19) Kommunstyrelsen, 85-03-13 
20) Socialnämndens serviceutskott, 85-04-17 
2 1 )  - " -
22) Socialnämnden, 85-11-08, organisationsutskottet, 85-12-12 
23) Socialkontoret, 85-10-16 
24) 86-05-07 
25) Socialkontoret, 85-09-10 och 86-04-04 
26) Socialkontoret, 85-09-10, samrådsgruppen 
27) Socialkontoret, 86-06-09, utvärdering 
28) Socialkontoret, 85-10-28, flyktingsamordnaren 
29) Socialnämndens serviceutskott, 85-04-17 
30) Socialkontoret, 86-11-04, utredning 
31) Intervjuer med politiker, 871120 
32) Intervju på socialkontoret 
33) Socialkontoret, 86-04-04 
34) Socialkontoret, 85-09-10, samrådsgruppen 
35) Intervju på bostadsförmedlingen, 87-11-19 
36) Intervju på fritidskontoret, 87-11-19 
37) Socialkontoret, 85-09-10, samrådsgruppen 
38) Socialkontoret, 85-10-25 
39) Socialkontoret, 85-09-10, samrådsgruppen 
40) Socialkontoret, 86-06-09, utvärdering 
41) Intervju med flyktingsamordnaren, 870401 
42) Intervju vid individ och familjeomsorg, socialkontoret, 88-04-20 
43) Intervju med flykdngtsamordnaren, 88-04-20 
44) Socialkontoret, 86-06-09, utvärdering 



5 MED INVANDRARERFARENHET 

5.1 Upptakten i Finspång - solidaritet lönar s ig 
I mars 1984 anlände en skrivelse från SIV till Finspångs kommun. 
I den beskrevs liksom i skrivelser till andra kommuner det nya lo
kala flyktingmottagande som riksdagen snart skulle komma att ta 
ställning till.̂  ̂Finspång hörde till det ursprungliga urvalet som an
sågs uppfylla grundförutsättningarna för att bli rekryterad som en 
mottagarkommun. 

I Finspång hamnade frågan hos informationsnämnden, där 
den togs upp till behandling en månad senare, i april 1984.̂  ̂Där
efter gav kommunstyrelsen sitt arbetsutskott i uppdrag att under
söka om kommunen kunde ta emot flyktingar och asylsökanden. 
Svaret dröjde en månad och det blev ett tämligen kort och konsist 
svar. Den 18 juni beslutade kommunstyrelsen:^^ 

"...att meddela informationskontoret att den råd
ande arbetsmarknadssituationen mm i Finspångs 
kommun i dagsläget ej medger några åtaganden 
inom området." 

Ett halvt år senare togs frågan upp till förnyad prövning. Dess
förinnan hade SIV på nytt kontaktat kommunen bland annat med 
en inbjudan till en kurs rörande kommunal flyktingmottagning. 
Villkoren för mottagande av flyktingar och eventuella problem i 
samband med lokalt flyktingarbete skulle dryftas. I januari 1985 
rapporterade man således i kommunstyrelsens arbetsutskott att två 
representanter för socialförvaltningen och två för informations
nämnden för kommunens räkning skulle delta i kursen. Arbetsut
skottet beslutade att avvakta rapport från dessa kursdeltagare.''^ 

Efter kursen avgav socialkontoret och informationskontoret 
en gemensam skrivelse angående formerna för det nya flykting
mottagandet. Utredarna lämnade dessutom ett förslag till avtals
text mellan kommunen och SIV. 

En månad senare omprövade kommunstyrelsens arbetsut
skott officiellt sitt tidigare bestämt negativa ställningstagande och 
föreslog att kommunfullmäktige skulle teckna avtal med SIV.®̂  
Kommunstyrelsen gav vidare socialkontor och kommunkansli i 



uppdrag att arbeta fram ett förslag till program för flyktingmotta
gandet. Det definitiva beslutet att medverka i det nya flyktingmot
tagandet togs slutligen av kommunfullmäktige den 28 februari 
1985« 

Trots att Finspång av SIV hade bedömts ha goda förutsätt
ningar, bättre än ett flertal andra kommuner hade den första reak
tionen från kommunen alltså varit negativ. Kommunledningen 
ansåg att arbetsmarknadsläget var sådant att det inte var möjligt att 
bereda plats fö r  flyktingar och asylsökanden. Vilka omständig
heter som fick beslutsfattarna att ändra åsikt i frågan kan man bara 
spekulera om. Klart är att SIV inte hade nöjt sig med det första 
negativa beskedet utan fortsatt med sina rekryteringsförsök. 

Mellan raderna i de kommunala dokumenten kan man mär
k a  att det fanns invändningar mot det politiska beslutet. Detta 
framgår i den tidigare nämnda skrivelsen från socialnämnden och 
informationsnämnden genom att en del farhågor blir bemötta där. 

Reformen införde inte enbart ett nytt regelsystem, framhöll 
man, utan innebar också ett helt nytt förhållningssätt till flykting
arbetet.'^ Ett stort antal kommuner i landet skulle komma att ta 
emot flyktingar allt efter sin förmåga. Det föreslagna avtalet mel
lan SIV och Finspång, enligt vilket kommunen förband sig att ta 
emot totalt 50 flyktingar under året 1985, var ett uttryck för soli
daritet med människor som tagit sin tillflykt till Sverige. I det per
spektivet: 

"... är (det) också en nödvändig solidaritetsgäming 
att tillåta placering av ett antal av dessa flyktingar 
i vår kommun." 

Men för deima solidaritetsgäming gällde att: 
"Det handlar egentligen ganska lite om uppoffring
ar från kommunens sida. Det finns också många 
fördelar." 

Man påpekade att kommunen kunde tillföras nya och värdefulla 
kulturella inslag. Men viktigare än så var kanske ändå att det även 
fanns ekonomiska fördelar förknippade med deltagandet i det 
kommunala flyktingmottagandet: 

"...t ex detta att staten betalar ersättning till kom
munerna med ganska generösa belopp och att er



sättning i princip kan utgå ända upp till fyra år för 
socialbidragsutgifter." 

Vidare framhöll man att kommunen hade ett antal outhyrda lägen
heter som annars skulle stå tomma och kosta pengar för kommu
nen. Även affärslivet skulle gynnas och man skulle f å  arbetskraft 
till exempel till sådana lediga arbeten, som svenskarna oftast inte 
ville ha. Folkmängden skulle öka och därmed skatteunderlaget. 
Sammanfattningsvis kom man vid närmare eftertanke fram till att 
solidaritet t o m  skulle löna sig och man konstaterade att: 

"Det är alltså många olika fördelar med att visa 
vår mänskliga solidaritet mot dessa flyktingar " 

I mitten av 80-talet var Finspång en kommun med cirka 23 000 
invånare, en medelstor kommun i Bergslagen vars befolkning var 
koncentrerad till centralorten. Storkommunen hade bildats i sam
band med kommunsammanslagningen 1971. Orten var ända sedan 
1600-talet en typisk bruksort, dess nanm förknippades sedan länge 
med större industrier som Gränges Metallverken, Stal-Laval och 
ABB. 

Ungefär hälften av arbetstillfällena återfanns således inom 
tillverkningsindustrin och av de industrisysselsatta hade den över
väldigande majoriteten anställning inom verkstads- eller järn-, 
stål- och metallindustrin. Tjänsteproduktion och offentlig förvalt
ning hade fått stå tillbaka för industrin. Kännetecknande för Fin
spång var också en svagt negativ befolkningsutveckling som på
gått sedan mitten av 1970-talet. 

Finspång hade haft ett kommunalekonomiskt besvärligt över
skott av tomma lägenheter, men detta hade minskat i snabb takt i 
början av 1980-talet på grund av ett nästan totalt stopp i bostads
byggandet. Under senare delen av 1980-talet förvandlades över
skottet till bostadsbrist. Men när flyktingmottagandet kom i gång 
1985, var de tomma lägenheterna fortfarande ett bra argument för 
att kommunen skulle engagera sig i flyktingmottagandet. Som ut
präglat industrisamhälle hade kommunen av tradition haft social
demokratisk majoritet i fullmäktige. 

Invandrarerfarenheten i kommunen var betydande. Den 
sträckte sig ända till 1600-talet då yrkeskunniga valloner invandrat 



till krigsindustrin. Andra världskriget förde med sig en grupp flyk
tingar som vid krigets slutskede hade blivit räddade ur koncentra
tionslägren. Från 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet sög 
industrin upp invandrad arbetskraft, framför allt från Jugoslavien 
och Finland. Efter denna långa period av arbetskraftsmigration 
räknade kommunen med att det fanns cirka 45 olika nationaliteter 
bland kommunens invånare. Cirka 12% av befolkningen var in
vandrare med den finska gruppen som den numerärt dominerande. 

I december 1984 när planerna för kommunens flyktingmot
tagande diskuterades hade man däremot inte någon större erfaren
het av flyktinginvandring. 

Kommunens resurser för framtida flyktingarbete begrän
sades till invandrarbyråns tolkhjälp på finska, serbokroatiska, un
gerska, polska, engelska, och tyska. Eftersom överenskommelsen 
med SIV gav kommunen möjlighet att framföra önskemål om flyk
tingarnas nationalitet och språkgruppstillhörighet, föreslog den 
kommunala utredningen att man i första hand skulle ta emot flyk
tingar från Polen och Ungern.^^ Detta skulle medföra flera för
delar, språkproblemen kunde lösas på ett lätt sätt. Barnen kunde 
ges hemspråksundervisning i skolorna och det skulle inte uppstå 
några större svårigheter att hitta tolkar. Den blivande flyktingsa-
mordnarens tanke var dessutom att: 

"Förhoppningsvis kan flyktingarna också hitta 
hjälpsamma landsmän, som ställer upp vid behov 
och som kan underlätta övergången till svenska för
hållanden. " 

Andemeningen var att flyktingmottagandet inte enbart skulle upp
fattas som en fråga för den kommunala administrationen utan att 
man även borde ta vara på  andra resurser som fanns att tillgå i 
kommunen.') 

I ett cirkulär f rån jul i  1985 framförde SIV sitt tack till de 
kommuner som under året engagerat sig i det nya lokala flykting
mottagandet och samtidigt en önskan om fortsatt samarbete.^®) Ett 
förnyat avtal för det kommande året, 1986, aktualiserades därmed. 
I en skrivelse från augusti 1985 gjorde SIV den preliminära be
dömningen att det totala behovet för  1986 skulle ligga på  cirka 



11 000 - 13 000 kommunplatser, dvs motsvarande 1985 års nivå. 
Verket framförde också önskemål att kommunerna skulle sluta 
avtal helst före den sista november.^^^ 

Inför beslutet om fortsatt flyktingmottagande blev det dags 
fö r  Finspång att summera intrycken från det första året. Detta 
gjorde flyktingsamordnaren i en skrivelse till socialnämnden, date
rad augusti 1985.̂ ^  ̂

Han gjorde följande sammanfattning av situationen. Rent 
kvantitativt hade man tagit emot - helt avtalsenligt - 51 flyktingar, 
de flesta med status som asylsökande. Endast ett fåtal hade fått ar
bets- och upphållstillstånd. Tillsammans med ett par andra kom
muner hade Finspång blivit ett centrum för polska flyktingar. Att 
en stor del av dessa saknade uppehålls- och arbetstillstånd med
förde sina problem, men däremot hade de... 

"...befarade problemen i bostadsområdena på intet 
sätt besannats utan att vår uppläggning av mot
tagningen visat sig ha stora fördelar." 

Mot den i huvudsak ljusa bakgrunden föreslog flyktingsamordna
ren att kommunen även i fortsättningen skulle delta i flyktingmot
tagandet, i första hand under 1986. För detta talade även att det 
kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Vallonbygden beräknades 
ha  ett visst antal lediga bostäder kvar. Åtagandet skulle omfatta 
lika många flyktingar som under år 1985. Det föreslogs också att 
kommunen denna gång inte enbart skulle inrikta sig på att ta emot 
polska flyktingar utan även överväga möjligheten att ge plats åt 
flyktingar från Iran. I och för sig skulle en sådan lösning förutsätta 
att kommunen inrättade en ny tjänst för en persisktalande social
sekreterare. 

Beslutsprocessen hade sin gång och den 12 augusti förklara
de sig kommunstyrelsens arbetsutskott att man i princip var villig 
att ta emot cirka 50 flyktingar även under år 1986. Den 31 oktober 
beslutade kommunfullmäktige att förlänga avtalet med SIV och att 
ta emot ca 40-70 flyktingar. 

Den slutliga siffran för faktiskt mottagna under 1986 kom 
att ändras senare efter en vädjan från SIV till kommunerna att öka 
sitt mottagande för att underlätta situationen på de överfyllda för



läggningarna. I mars 1986 gjorde expansionen av flyktingverksam
heten i Finspång det nödvändigt att revidera budgeten. Nu räknade 
man nämligen från socialnänmdens sida med att under året ta emot 
dubbelt så många flyktingar, cirka 110 personer. För året därpå, 
1987, skulle antalet i gengäld sänkas till ca 90 och för det tredje 
året, 1988, ärmu mer - till 75 flyktingar.^^^ 

När det gäller den långsiktiga planeringen ställde sig flyk-
tingsamordnaren till och med ganska pessimistisk till kommunens 
framtida engagemang i flyktingfrågan. Detta framgår av en brev
växling mellan flyktingsamordnaren och socialförvaltningen, där 
det bl a heter; 

"...eftersom politikerna inte vill planera några nya 
flyktingar under 1987-1988. 

Kommunpolitikemas tveksamhet, som den hade markerats redan 
1984, när tanken på kommunens engagemang först diskuterades, 
hade ingalunda förbytts i en positivare inställning. Snarare hade 
man inför trycket från omvärlden ställt upp och åtagit sig att pla
cera ett antal flyktingar och asylsökanden i kommunen, men sett 
på detta som en temporär lösning. 

Kommunen kom dock att ställa upp på  ett fortsatt motta
gande även efter 1986 när frågan om treårs-avtal för 1987-1989 
aktualiserats. Förfrågan kom i augusti 1986 och handlade för Fin
spångs del om att under den kommande treårsperioden 1987-1989 
ta emot cirka 70-80 flyktingar årligen.^® 

I maj  1986 hade en andra utvärdering genomförts. Mot bak
grund av utvärderingen konstaterade kommunstyrelsen att Fin
spång visserligen var beredd att även i fortsättningen ta emot flyk
tingar - dock förutsatt att kvoten minskades från 40-70 till 35 flyk
tingar årligen. Man gjorde det klart att detta var ett planeringstal 
som skulle användas i primärkommunala planeringssamman-
hang.^'^ Mot detta bud stod SIVs bud, som istället innebar en höj
ning av kvoten till 70-80 flyktingar per år. 

Även flyktingsamordnaren stödde tanken på treårsavtal. Ur 
planeringssynpunkt var det att föredra för personalsituationen, bo
stadsbyggandet liksom för annan kommunal verksamhet, som be
rördes av flyktingmottagandet.^®^ Dessutom föreslog han en kom-
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promiss mellan det angivna planeringstalet om 35 platser å ena 
sidan och SIVs förslag på  70-80 platser å den andra. Flykting-
samordnaren lyckades också f å  med sig socialnämnden som ställ
de sig bakom hans linje och förespråkade ett mer generöst treårs
avtal än det kommunstyrelsen tänkt sig. En kvot föreslogs för de 
kommande tre åren med intervallet 40-70 flyktingar per år, alltså 
status quo med bibehållen avtalsnivå på flyktingmottagandet. 

Kommunstyrelsen behandlade frågan den 8 december var
efter kommunfullmäktige godkände avtalet omedelbart före jul
ledigheten den 22 december.^"^ Resultatet blev ett utsträckt inter
vall p å  35-70, med kommunstyrelsens 35 som lägsta nivå och 
SIVs 70 flyktingar per år som tak för Finspångs del. 

Detta förhandlande om flyktingkvotens storlek kan, liksom 
kommunstyrelsens reserverade hållning, framför allt ses som åter
speglingar av olika viljor. Själva frågan som det tvistades om var 
sannolikt vida mer omfattande än det konkreta spörsmålet om kom
munen borde ta emot några fler eller färre flyktingar per år. 

Hösten 1986, närmare bestämt i november, fanns 139 flyk
tingar bosatta i Finspång. Den drastiskt ökade flyktingtillström
ningen tvingade SIV att gå till kommunerna med en vädjan att ta 
emot fler flyktingar än de utfäst sig i avtalen. Även Svenska kom
munförbundet instämde i denna vädjan i ett av sina cirkulär till 
kommunema.^^^ 

En sådan förfrågan kom även till Finspång. Reaktionen från 
kommunstyrelsen var negativ. Man konstarerade att vädjan kom
mit för sent och avvisade verkets förslag. Det fanns inga praktiska 
möjligheter att tillgodose sådana behov före årskiftet 86/87. Men 
när det kom till kritan visade styrelsen ändå sin goda vilja och före
slog en kompromiss för att bidra till att avhjälpa situationen: nästa 
års mottagande kunde tidigareläggas till strax efter årskiftet 86/87 
med 50 flyktingar, som skulle avräknas kvoten för 1987. Detta 
beslutades också av kommunstyrelsens arbetsutskott.^^^ 

Det första negativa svaret som Finspång kommun gav ver
ket på våren 1984 om deltagande i flyktingmottagandet, förvand
lades aldrig riktigt till en klart positiv inställning. Försiktighet och 
återhållsamhet präglade från allra första början kommunledning



ens inställning. Det ändrades knappast under de första åren av 
kommunalt flyktingmottagande, snarare gav kommunen vika inför 
påtryckningarna från SIV och man kompromissade sig fram till 
lösningar som var godtagbara för båda partema. En mer helhjärtat 
positiv attityd gav däremot de involverade tjänstemännen uttryck 
för ,  f rån entusiasm på  våren 1984 till ett förespråkande av ett 
generöst treårsavtal för perioden 1987-1989. 

5.2  Förvaltningen tar vid 

5.2.1 Ansvarig nåmd 
Kommunens invandrarråd - det enda förtroendeorganet som hade 
direkt koppling till invandrarfrågor - spelade en mycket underord
nad roll i beslutsprocessen om Finspångs lokala flyktingarbete. 
Varken under planerings- eller realiseringsstadiet fanns det med i 
bilden. Istället var det socialnämnden som tillsammans med in
formationsnämnden stod bakom den första utredning som drog 
upp riktlinjerna för  kommunens engagemang. Där lades också 
grunden för det konkreta flyktingarbetets uppläggning. Rådet var 
i det närmaste att uppfatta som en kvarleva från arbetskraftsmigra-
tionens dagar. Dess tynande tillvaro påverkades inte av den nya 
flyktinginvandringen till kommunen. Kommunstyrelsen, informa
tionsnämnden och socialnämnden utgjorde de tre tunga politiska 
instanserna. 

Budgeten för flyktingverksamheten redovisades i socialför
valtningens budget. Det förberedande budgetarbetet skulle enligt 
planerna ske i samråd mellan flyktingmottagningsenheten och so
cialkontorets administrativa enhet. I praktiken kom budgetarbetet 
dock att bli en ensak för flyktingenheten och inom denna för flyk-
tingsamordnaren. 

5.2.2 Samordningsgruppen 

I de flesta kommunerna har det funnits någon form av samord
ningsgrupp för flyktingfrågor, med representanter för berörda för
valtningar och myndigheter. I Finspång saknades länge en sådan 
grupp med sanmiansättning över förvaltningsgränserna. Först un
der andra året bildades en grupp som snart sammankallades till sitt 
första möte. 



Ett förslag om samordningsgrupp lades fram bland annat i 
den andra reviderade versionen av flyktingmottagandeprogrammet 
på hösten 1985. Det uttalade målet med gruppens verksamhet var 
att "underlätta flyktingmottagandet i kommunen." Det fastställs 
att det framför allt var informationsfrågan som motiverade dess 
existens. Gruppen skulle sammanträda vid behov, men minst två 
gånger om året för att "säkerställa att informationen når ut och får 
avsedd verkan. 

Initiativet att tillsätta en samordningsgrupp lät sig spåras till 
social- och kulturrotelns sammankomst i början av 1986.̂ *  ̂Där 
framfördes starka önskemål om att samordningsinsatser snarast 
skulle komma till stånd. Förutom de berörda konmiunala förvalt
ningarna borde bland annat bildningsorganisationer och Folkets-
hus-rörelsen ha med representanter i arbetsgruppen. Men även om 
initiativet således hade låtit vänta på sig, var tanken inte ny. Den 
hade dykt upp redan i den första skissen till målsättnings- och 
handlingsprogram 1984. Det var bara det att idén inte hade reali
serades förrän i februari 1986. 

Flera faktorer låg förmodligen bakom denna fördröjning. 
Det var inte flyktingsamordnaren själv som primärt tog initiativet 
till samordningsgruppen. Det skedde på  begäran av social- och 
kulturroteln. Ur flyktingsamordnarens perspektiv tycktes det inte 
finnas något överhängande behov av att koppla en arbetsgrupp 
med representanter för andra förvaltningar och myndigheter till 
flyktingmottagningen. Att detta var flyktingsamordnarens uppfatt
ning får stöd i ett svar från honom på en fråga i en av SIVs utvärde
ringsenkäter våren 1986:^^ 

"Fördelen med mindre kommuner är att tjänste
männen oftast känner varandra tvärs över alla for
mella och informella gränser. Kontaktvägarna för
kortas och effektiviteten blir förmodligen större." 

När samordningsgruppen väl sanmiankallats ingick i den, förutom 
flyktingsamordnaren som sammankallande, representanter för so
cialkontoret, skolkontoret och förvaltningen kultur och fritid. Des
sutom var studieförbunden representerade genom ABF och Folket-
shus-rörelsen hade sin egen representant med. 



Enligt handlingsprogrammet, i huvudsak författat av flyk-
tingsamordnaren, syftade gruppens arbete framför allt till att in
formera de olika kommunala förvaltningarna om flyktingmottag
ningens arbete. Däremot fanns inga - åtminstone inte uttalade -
ambitioner att via samordningsgruppen bevaka de andra förvalt
ningsorganens insatser eller att aktivt fördela arbete och insatser 
mellan de olika sektorsförvaltningama. Samordningsgruppen fun
gerade först och fämst som informationsforum, och i synnerhet 
som en kanal för flyktingmottagningen att nå ut med sin informa
tion till andra förvaltningsorgan. De sistnänmdas behov av att med 
varandra byta information, samordna sina insatser och hålla flyk
tingenheten informerad om sina insatser tycktes således ligga 
bortom de definierade informationsbehoven. 

När gruppen första gången träffades, stod frågor om kultur
insatser, såsom inskaffande av litteratur och frågor om tolkför
medling samt om fritidsutbudet i kommunen på dagordningen. 
Svenskundervisning och samhällsintroduktion för flyktingarna 
diskuterades. Frågor om social service och arbetsmarknadsinsatser 
uppmärksanmiades liksom den nya polska föreningens behov av 
en egen föreningslokal.^^ 

Vid nästa möte ett halvt år senare, dök upp frågan om sam
arbete med externa icke-kommunala organ, som hälso- och sjuk
vårdens myndigheter och arbetsförmedlingen.^'^^ Det var också 
först nu, under senare delen av andra året av flyktingarbete, som 
representanter för arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården 
fick en kallelse till samordningsgruppens möten. 

5.2.3 Flyktingenheten 

För övergripande planering och genomförande av flyktingmotta
gandet svarade flyktingsamordnaren. Dennes halvtidstjänst var 
placerad vid kommunkansliet, direkt under kommunstyrelsen. Den 
som tjänstgjorde som flyktingsamordnare under de första åren var 
en person med långvarig erfarenhet från tjänsten som kommunens 
socialchef. Han hade med andra ord stor erfarenhet av socialt ar
bete och hade haft betydande inflytande över frågorna inom den 
sociala sektorn i kommunen. Inför förestående pensionering hade 
han emellertid istället ägnat sig åt civilförsvars- och näringspoli



tiska frågor. När flyktingmottagandet aktualiserades för Finspångs 
kommun ansågs han med sin breda erfarenhet, kombinerat med en 
uttalad öppenhet och nyfikenhet för det nya och oprövade, vara 
den rätta personen för  samordnartjänsten. Han kom att sätta sin 
personliga prägel på  flyktingverksamheten. Senare övertogs sam
ordnartjänsten av en annan kommunal tjänsteman, även han med 
erfarenhet av socialt arbete. 

Flyktingenheten dimensionerades utifrån de cirka femtio 
flyktingar som kommunen först tog emot 1985. För ett välfunge
rande mottagande uppskattades personalbehovet till 2,5 tjänster, 
fördelade på  två socialsekreterare och en halv assistenttjänst på  
invandrarbyrån. Den ena socialsekreterartjänsten var en objektan
ställning, den andra en projektanställning som skulle omprövas 
årsvis. Dessutom tillkom en halv tjänst vid kommunkansliet - flyk-
tingsamordnarens egen tjänst. 

Man ansåg att det framför allt var under det första året som 
flyktingar och asylsökande hade behov av hjälp, i synnerhet i 
många praktiska situationer i hemmet, i närmiljön och vad gällde 
kontakter med olika myndighetsorgan. Den ursprungliga tanken 
var att flyktingenhetens resurser skulle stå till förfogande endast 
under flyktingens första år i kommunen.^^ Därefter skulle de läm
na mottagningen och föras över till sina respektive socialdistrikt. I 
praktiken kom mottagningstiden ofta att förlängas och flyktingar
na blev kvar en längre tid på flyktingmottagningen. 

I utvärderingen av det första halvårets arbete i augusti 1985, 
konstaterade flyktingsamordnaren att två heltidstjänster inled
ningsvis visat sig vara den rätta resursen. En av de två tjänsterna 
hade använts i första hand till "fältexpeditionsarbete och hemtera
peutiska insatser" i direkt anslutning till flyktingarnas boende. 
Man inrättade en lokal expedition på  fältet för att snabbt åtgärda 
småproblem av olika slag, en expedition som också blev en natur
lig träffpunkt för flyktingarna. Kanske hade detta arbetssätt med 
en fältexpedition och de omedelbara möjligheterna att ingripa där 
problemen uppstått på sitt sätt bidragit till att de befarade proble
men i bostadsområdena hade uteblivit, resonerade flyktingsam
ordnaren i sin utvärdering från augusti 1985.^'^ Till den andra, mer 



traditionella befattningen som socialsekreterare med administrativ 
inriktning, hörde utbetalande av socialbidrag, direkta kontakter 
med SIV och flyktinglägren samt sociaUcurativa insatser. Arbets
organisationen hade visat sig vara ändamålsenlig. 

Bemanningen på flyktingmottagningen kom att ändras något 
under de följande åren, dock utan att det skedde någon mer grund
läggande omstrukturering vare sig av arbetsuppgifterna eller av 
antalet tjänster. Polsk kulturkompetens tillfördes dock mottagning
en i form av en polskfödd assistent. Invandrarbyråns roll i flykting
mottagandet hade begränsats till att svara för tolk- och översätt
ningsservice. 

Principiellt tillhörde flyktingmottagningsenheten socialför
valtningen. Den utgjorde dock en självständig enhet, lokalmässigt 
skild från den övriga socialförvaltningen, med flyktingsamordnar-
funktionen i spetsen, organisatoriskt placerad vid kommunkansli
et, men rumsligt vid enheten för flyktingmottagandet. Helt utan 
problem var dock inte den här organisatoriska lösningen. Källan 
till dessa problem var ett dubbelt huvudmannaskap för personal
en. Å ena sidan tillhörde personalen, dvs de tjänstgörande social
sekreterarna, assistenten och kanslibiträdet, socialförvaltningen 
och hade därmed sina överordnade där. Å andra sidan var flyk-
tingsamordnaren den egentliga arbetsledaren på flyktingenheten 
med en tjänst som var fristående i förhållande till socialförvalt
ningen. 

I synnerhet var detta dubbla huvudmannaskap ägnat att bäd
da  för  tvister när flyktingsamordnaren i själva verket var kom
munens före detta socialchef. I den rollen hade han nämligen varit 
arbetsledare även för den avdelningschef på socialförvaltningen 
som nu hade flyktingenhetens personal under sig. Den dubbla 
ledningsfunktionen för enhetens personal, där ansvaret för verk
samheten vid enheten var skilt från det formella ansvaret för per
sonal och ekonomi, kunde lätt skapa mindre tvister på lednings
nivån. Situationen underlättades inte av att flyktingsamordnaren 
var en mycket initierad person med gott om egna idéer, entusiasm 
och vilja att styra och ställa även vid sidan av de formella besluts
vägarna. 



5 . 3  Organisation och  policy 

5.3.1. Det övergripande valet 

Frågan om policyval aktualiserades på flera nivåer. På det mer 
övergripande planet gällde valet om man överhuvudtaget skulle ta 
emot flyktingar. Sedan man väl involverats i flyktingverksamheten 
efter ett positivt beslut, aktualiserades frågorna om huvudmanna
skap och organisation. Den organisatoriska lösningen med val av 
professionell profil för enheten sammanhängde i sin tur nära med 
frågan om vilka synsätt som skulle f å  prägla flyktingenhetens ar
bete, dvs hur man i det konkreta arbetet med flyktingarna valde att 
se problem och behov, och med dessa förknippade åtgärder. I sista 
hand handlade det om vilka tjänster och vilken service som flyk
tingmottagningen skulle producera. 

Tjänstebeskrivningar, eventuella flyktingmottagandepro
gram och utvärderingar av den egna verksamheten ger en bild av 
de tongivande synsätten, ambitionerna och perspektiven. En annan 
och ofta i viss mån avvikande bild får man genom att studera hur 
dessa programdeklationer genomförts när de väl i det praktiska ar
betet blivit översatta i en rad konkreta åtgärder. 

I Finspång argumenterade tjänstemannasidan öppet för att 
kommunen skulle medverka i det lokala flyktingmottagandet. Poli-
tikema intog en betydligt svalare attityd. Åtminstone under de för
sta åren var de förtroendevalda aldrig någonsin riktigt övertygade 
om det positiva i att kommunen skulle ta emot flyktingar. Möjlig
en var den politiska ledningens tveksamhet till och med ägnad att 
frammana den positiva argumentationen från tjänstemannasidan. 
Både uttalade och outtalade invändningar mot kommunens delta
gande i flyktingmottagandet bemöttes med motargument i flykting
programmet. Farhågor om kommande ekonomiska bekymmer för 
kommunen på grund av flyktingarna, problem med eventuell ar
betslöshet och svårigheter med att kunna erbjuda flyktingarna 
tolk- och arman service avhandlades i i tur och ordning. 

När frågan bereddes, deklarerade flyktingsamordnaren att 
riksdagsbeslutet 1984 om lokalt flyktingmottagande stod för ett 
nytt förhållningssätt, nämligen för en riksomfattande solidaritet 
med flyktingarna. Men det var också viktigt att påpeka för de kom-
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munpolitiker som hyste tvivel i frågan att solidaritetsgämingen för
modligen i ett vidare perspektiv skulle bli en lönsam affär för  
kommunen: 

"...egentligen ganska lite om uppoffringar från 
kommunens sida. Det finns också många fördelar. 
En främmande folkgrupp kan oftast tillföra kom
munen kulturella inslag, som är värdefulla, men 
det finns också ekonomiska fördelar, t ex detta att 
staten betalar ersättning till kommunerna med 
ganska generösa belopp... får kommunen ett antal 
lägenheter uthyrda, vilka annars skulle ha stått 
tomma och kostat pengar ändå. ... speciellt affärs
livet får ett tillskott till sitt underlag och lediga ar
beten, som svenskarna oftast inte vill ha"^^ 

I motsats till många andra kommuner, där det inte alltid var lika 
självklart att nya kulturella inslag kunde anses vara något fördel
aktigt, var det betydligt lättare att i Finspång framhålla detta, där 
kommunens mest prominenta hotell "De Geer" står som ett minne 
av valloners intåg på 1600-talet, sida vid sida med pizzerian från 
1950- och 1960-talens arbetskraftsmigration. De ekonomiska kal
kylerna vägde kanske ändå tyngst. Den statliga ersättningen till 
kommunerna uppfattades som generös. När överskottet av tonraia 
lägenheter vars hyror låg på kreditsidan i den kommunala ekono
min med hjälp av flyktingarna istället skulle kunna bokföras på 
inkomstssidan framstod de ekonomiska fördelama som alldeles 
uppenbara. Till de mer långsiktiga fördelama räknas bl a: 

"Vidare ökar folkmängden och därmed skatteun
derlaget. Vi blir fler, som ska dela skatteintäk
ter. 

5.3.2 Flyktingen har inte d e  rätta attributen 
Ett av de första problemen som uppdagades snart efter att de första 
flyktingama anlänt till kommunen, var frågan om vilka flyktingar
na egentligen var och vilka villkor som gällde för deras vistelse i 
Finspång. Den ursprangliga bilden att flyktingarna var personer 
som kommunplacerades för att återanpassas till ett normalt liv och 
integreras i konununen, fick snabbt revideras. 



I augusti 1985 lämnade flyktingsamordnaren en utvärdering 
av de första erfarenheterna av flyktingmottagandet till kommun
styrelsen.^^^ Här påpekade han att det fanns uppenbara problem 
som hade att göra med osäkerheten om flyktingamas status. I den 
ursprungliga planeringen av flyktingarbetet hade man varit inställd 
på  att insatserna och åtgärderna var avsedda för flyktingar som 
permanent skulle bosätta sig i kommunen. Detta visade sig dock 
mera sällan vara fallet med flyktingarna i Finspång. 

Finspång tog i första hand emot polska flyktingar eftersom 
kommunen bedömdes ha  förutsättningar att ge tolk- och annan 
service för dessa flyktingar. Samtidigt innebar regeringens flyk
tingpolitik, med hänsyn till den dåvarande politiska utvecklingen i 
Polen, att flyktingar från Polen endast undantagsvis fick tillstånd 
att stanna i Sverige. Undantagen från denna regel utgjordes av ett 
fåtal asylsökande som klassificerades som "i hemlandet svårt be
lastade" personer. Den bUd av flyktingens situation som hade legat 
till grund för  uppläggningen av det kommunala flyktingarbetet 
stämde föga med verkligheten. Majoriteten av de polska flykting
arna kunde därför beräknades stanna i Finspång endast under ut
redningstiden. Efter negativt besked från invandrarverkets till
ståndsbyrå skulle de komma att förpassas till Polen. 

Härmed hade uppstått en situation där flyktingens problem 
bottnade inte längre enbart i upplevelser som var relaterade till 
förföljelsen i hemlandet eller till själva flykten. Från att ha plane
rat de  kurativa stödinsatserna för flyktingens väl med det yttersta 
syftet att "frigöra och utveckla den enskildes resurser", hade mot 
tagandepersonalen hamnat i en ganska annorlunda situation. 

Visserligen kunde dessa stödinsatser komma väl till pass nu 
också, men i ett annat syfte än det från början tänkta. Flyktingar
nas väntan och oro inför en eventuell utvisning gav upphov till 
helt nya problem. De ambitiösa kommunala insatserna i form av 
åtgärder för att främja flyktingamas snabba integration i kommun
en framstod inte längre som ändamålsenliga. I utvärderingen kon
stateras att: 

"Av naturliga skäl - och inte minst beroende på de 
regler som gäller för asylsökande - kan kommun
ens behandlingsinsatser inte bli av den höga kvali
tet som vore önskvärd..." 



Det var följaktligen inte möjligt att realisera det program som man 
gjort upp för  mottagandet - skräddarsytt för tillståndsflyktingar. 
Socialtjänstlagens princip om normalisering passade illa som 
grund för flyktingarbetet i den rådande situationen. De asylsökan
de levde i allra högsta grad under onormala förhållanden, och var
ken de själva eller kommunen rådde över detta. 

När flyktingsamordnaren då beklagade sig över att kommu
nens behandlingsinsatser inte kunde nå den önskade höga kvalite
ten, väcks frågan om han måhända inte förväxlade anspråken på  
insatsernas kvalitet med insatsernas ändamålsenlighet. Han till
skrev problemet den egna mottagningsorganisationen snarare än 
den klyfta som hade uppstått mellan de förväntade och faktiskt 
gällande villkoren för flyktingarbetetet. 

Ett konkret problem som orsakades av glappet mellan de  
förväntade och faktiska de  villkoren, gällde den särbehandling 
som flyktingar med uppehållstillstånd kom i åtnjutande av och hur 
detta uppfattades som "orättvist" av det stora flertalet asylsökande. 
Personalen fick balansera mellan å ena sidan de båda gruppemas 
behov och berättigade anspråk och å andra sidan de regler som 
gällde för verksamheten. Konsekvensen blev, enligt utvärdering
en, att personalen of ta  tvingades till svåra ställningstaganden i 
akuta situationer. Svårigheterna var så stora att de väckte frågan 
om att verksamheten borde omprövas. 

Man ville emellertid inte ändra på själva mottaganderutiner-
na och inte heller ge upp tanken om att kunna ta emot tillstånds
flyktingar. Man såg en annan möjlig lösning, nämligen att byta 
flyktinggrupp, att välja en annan nationell grupp som med större 
sannolikhet skulle f å  stanna i Sverige. Antalet polska flyktingar 
vid flyktingförläggningar skulle dessutom inte komma att räcka 
till för att fylla konununens kvot under det kommande året. Flyk
tingsamordnaren skrev: 

"Det bör övervägas om kommunens strategi bör 
ändras - antalet polacker som får upphållstillstånd 
kommer att minska ytterligare." 

Förslagsvis borde man, enligt utvärderingen, inrikta sig på andra 
flyktinggrupper, främst iranier.^^^ 



5.3.3. Flyktingens behov 
I slutet av februari 1985 hade kommunfullmäktige beslutat att 
teckna avtal med SIV om att ta emot cirka 50 flyktingar och att in
rätta ett antal tjänster för flyktingmottagandet. Konmiunstyrelsen 
uppdrog åt socialkontoret och kommunkansliet att gemensamt ar
beta fram ett förslag till konmiunalt flyktingprogram, ett program 
som godkändes av konununstyrelsen ett par månader senare.^^ 

Finspång fick sålunda redan på ett tidigt stadium, i mars 
1985, ett förslag till ett särskilt flyktingprogram. Tanken var att 
det provisoriska programmet skulle revideras sedan man hade fått 
mer erfarenhet av arbetet med flyktingarna. Detta skedde också 
hösten 1985. Enligt programmets egna ord fastställde dokumentet 
"såväl övergripande mål som direkta handläggningsinsatser... 

Vilken typ av kommunal service ansågs då flyktingarna vara 
i behov av? I progranmiet inventerades flyktingamas behov och de 
åtgärder som därmed aktualiserades på område efter område. Ut
gångspunkten för bedömningen av flyktingamas situation var att 
de enligt Genévekonventionen skulle tilldelas status som "särskilt 
gynnad grupp". 

Ankomst, bostadsfrågan och flyktingens uppehälle fanns 
bland de punkter som behandlades först. Här framgick också den 
tilltänkta arbetsfördelningen mellan de tjänstemän som medverka
de i flyktingmottagandet. Så hörde socialt bistånd på ett naturligt 
sätt till den ene socialsekreterarens arbetsuppgifter medan flykting-
samordnaren själv höll i bostadsfrågan. 

Kurativt, psykologiskt och socialt stöd ägnades ett eget av
snitt i programmet. Ansvariga för dessa insatser var bägge social
sekreterarna. Det gjordes dock inget antagande om att sådana åt
gärder automatiskt skulle komma alla inflyttade flyktingar till del. 
Det var ingalunda givet att alla de flyktingar och asylsökande som 
placeras i kommunen var i behov av stödåtgärder, snarare upp
fattades det så att vissa kunde ha behov av kurativt stöd. De kura-
tiva åtgärdernas selektiva karaktär betonades och en samordning 
skulle ske med hälso- och sjukvårdens insatser. För att citera pro
grammet: 

"Detta kan gälla flyktingar och asylsökande som 
genomgått svåra upplevelser eller känner oro för 



anhöriga. Samverkan i detta hänseende sker med 
hälso- och sjukvården." 

Enligt programmet fanns det även andra åtgärder som föll under 
rubriken "praktiskt - pedagogiskt stöd" och som en av de två so
cialsekreterarna skulle ansvara för. I inledningsskedet behövde 
flyktingar hjälp med att "finna sig till rätta". I hög grad handlade 
det om praktisk vardagskunskap av olika slag, inköp, bostad, tvätt. 

I stället för att överlåta dessa arbetsuppgifter till en flykting
assistent eller familjepedagog med speciell kulturkompetens, lades 
ansvaret för denna vardagsintroduktion och så kallat pedagogiskt 
stöd i Finspång på  en svensk socialsekreterare. Hennes tjänst
göring, i form av fältarbete, var under det första året utlokaliserad 
till det bostadsområde dit de  flesta flyktingarna placerats. Där 
hade flyktingenheten en egen liten kontorslokal och där kunde 
man på  ett enkelt sätt f å  tag i henne. Hennes arbete gick inte ut på 
att ordna speciella aktiviteter åt flyktingarna. Snarare var tanken 
att hon genom sin placering på fältet skulle stå till flyktingarnas 
förfogande när så behövdes. Derma fälttjänstgöring kom senare att 
skötas centralt. 

Naturligtvis uppmärksammade man i flyktingprogrammet 
även frågor som svenskundervisning, arbetsmarknadsutbildning 
och arbete. I samband med kulturfrågorna tog man upp hemspråks
undervisningen för att "...barn ska kurma bibehålla sitt hemspråk." 

Ett särskilt kulturprogram kom att upprättas senare, men på  
längre sikt var meningen att: 

"Senast i slutet av 1987 bör det särskilda kultur
programmet för flyktingarna minskas ned till noll, 
varvid de bör hänvisas till den svenska kulturens 
frukter, som de kan plocka till sig via kulturnämnd
en."^ 

Slutligen nänmdes informationsfrågorna, dvs behovet av informa
tion till olika myndigheter, massmedia och till majoritetsbefolk
ningen för att "underlätta flyktingamas anpassning". 

Till mars 1986 kan ytterligare ett måldokument dateras: 
"Mottagningsprogram för flyktingar, som kommer till Finspångs 
konmiun." Här ges korta anvisningar till personalen när det gäller 



flyktingens första timmar i kommunen. Bland annat får man veta 
att: 

"Den enskilde flyktingen mottages vid lunchtid på 
dagcentralens restaurang på Högby eller motsva
rande. Flyktingmottagningen representeras genom 
handläggare eller annan." 

Under den här lunchen skall "nödvändig introduktion i lokala för
hållanden" ske. 

Därefter löstes bostadsfrågan, följt av ett besök på socialkon
torets flyktingmottagning där en socialregisterakt lades upp och 
där det ekonomiska biståndet betalades ut. Även frågan om svensk
undervisning togs upp. Ifall flyktingfamiljen hade skolpliktiga 
barn, förutsattes det att även en representant från skolan skulle del
ta i den gemensamma lunchen. 

Programmet är tämligen kort och ger mycket konkreta an
visningar beträffande flyktingarnas ankomst till kommunen och 
deras första timmar där.^'^ 

5.3.4 Grannens hjälp - omsorg i privat regi 
Under 1985 var det både möjligt och vanligt att kommunerna 
framförde önskemål angående vilka flyktinggrupper de ville ta 
emot i kommunen. I hög grad kunde de välja sina flyktingar. Detta 
kom att ändras senare, vissa nationaliter och framför allt ensam
stående män från dessa nationella grupper var inte tillräckligt ef
tertraktade och tenderade därför att bU kvar på förläggningarna. 

I Finspång vUle man i första hand ta emot flyktingar från län
der som sedan gammalt fanns representerade i kommunen. Det var 
detta som låg bakom det första årets intresse för polska flyktingar. 
Resonemanget gick som följande: 

"Då kan vi lösa språkproblem på ett lätt sätt, vi 
kan ge barnen hemspråksundervisning i skolorna 
och vi får lätt att hitta tolkar. Förhoppningsvis kan 
flyktingarna också hitta hjälpsamma landsmän, 
som ställer upp vid behov och som kan underlätta 
övergången till svenska förhållanden. 

Just tanken att man kunde hitta hjälpsamma landsmän som kunde 
hjälpa flyktingarna att hitta rätt i Finspång hade flyktingsamordnar-



en lagt stor vikt vid under planeringsstadiet. Stora förhoppningar 
fanns förknippade med denna strategi. 

Den kommunala kontexten i Finspång präglades av bety
dande erfarenhet av invandring och invandrarfrågor. Flyktingsam-
ordnarens eget starka engagemang bottnade i barndomsminnen 
från tiden efter kriget då  kommunen hade tagit emot en grupp på  
drygt tusen polska kvinnor som räddats ur koncentrationslägret. 
Många av dessa hade sedermera gift sig med svenska män och var 
numera efter omkring fyrtio år väl integrerade i kommunen och 
dessutom till åren komna.^'^ 

För flyktingsamordnaren fanns här ett frö till administrativt 
nytänkande. D e  polsk-judiska flyktingarna som bodde kvar  i 
kommunen skulle nu bli en resurs i 1980-talets flyktingmotta
gande - resonerade den blivande flyktingsamordnaren. Arbetet 
med d e  polska flyktingar som togs emot i Finspång skulle inte 
bara vila p å  den kommunala administrationens arbetsinsatser. 
Samhällets resurser skulle tas i anspråk. Detta var en av huvudan
ledningarna till att kommunen framförde önskemål om att f å  pol
ska flyktingar till Finspång. 

Tyvärr blev det ganska snabbt uppenbart både för flykting
samordnaren och de nya polska flyktingarna att de äldre f d flyk
tingarna varken kunde eller ville ge bidrag till flyktingarbetet. Be
röringspunkterna var ytterst f å  mellan de äldre polsk-judiska kvin
norna och de nyanlända solidaritetsanhängama från 1980-talets 
Polen. De judiska kvinnomas bild av Polen härstanraiade från tid
en före andra världskriget. Där inrymdes inte något kommunistiskt 
Polen med en solidaritetsrörelse och dess anhängare. När det kom 
till politiska frågor var de för det mesta tämligen konservativa och 
hade föga intresse för att ställa upp för de nyanlända "ex-kommu-
nistema". Resultatet blev magert. Den från början goda tanken att 
se de gamla flyktingarna som en resurs föll på sin egen omöjlighet 
på  grund av etniska, politiska och sociala motsättningar. Grund
idén, nämligen att se flyktingarna själva, gamla eller nya, som en 
resurs att ta tillvara i flyktingarbetet, skulle dock komma att leva 
vidare i den finspångska mottagningsmodellen. 



5.3.5 Det korporativa behovet av förhandlingspartner 
Den finspångska flyktingpolicyn uppfattade flyktingen som en ak 
tiv samhällsmedlem, snarare än som en person i behov av omhän
dertagande. Trots misslyckandet med idén att gamla polska flyk
tingar skulle hjälpa de nya, levde grundidén att flyktingen själv 
var ett aktivt handlande subjekt. 

I ett av de allra första kommunala dokumenten där motta
gandet togs upp, betonade flyktingsamordnaren flyktingamas be
hov av att hålla ihop såsom en grupp under den första tiden, ett 
behov som man från kommunens sida måste r e s p e k t e r a . D e t  
fanns frågor och behov som flyktingarna själva förväntades kunna 
ta hand om som grupp, i stället för att den kommunala förvalt
ningen med sin professionalism skulle stå för lösningarna. Ett 
annat exempel på kommunens respekt för flyktingamas eget per
spektiv på  sin situation och vikten av att vara lyhörd för detta 
perspektiv i flyktingmottagningens arbete kan tas från fritidsför
valtningens område. Som kommunal förvaltning skulle ju  även 
fritidskontoret göra sitt. I flyktingmottagandeprogrammet fastställ
des det att: 

"Fritidskontoret får uppgift om flyktingamas öns
kemål och undersöker möjligheterna att tillgodose 
dessa." 

1 programmet deklarerades klart att det var flyktingarnas egna 
önskemål och inte flyktingmottagningens eller fritidskontorets 
tolkning av vad som var lämplig fritidssysselsättning för flykting
arna som borde styra utbudet av aktiviteter. Åtminstone initialt 
skulle flyktingarna ha tolkningsföreträdet och inte fritidsförvalt
ningen. Dess uppgift var i första hand att inom det rimligas ramar 
rätta sig efter flyktingarnas egna idéer om fritidsutbud. Förvalt
ningen sågs som en modern kommunal serviceproducent, och 
flyktingarna skulle inte negligeras mer än någon annan gmpp i sin 
roll som efterfrågare av dess tjänster. 

På olika sätt gav flyktingmottagandeprogrammet uttryck för 
en syn på  flyktingarna som kunniga i sin egen sak, kapabla att 
avgöra och definiera sina behov. Den kommunala förvaltningen 
skulle anpassa sitt arbete och sin tjänsteproduktion, till att tillgodo-
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se dessa behov. Flyktingen gestaltades inte i första hand som ett 
objekt för kommunalt flyktingarbete, och ännu mindre som ett ob
jekt för kommunalt omhändertagande. Inte heller sågs flyktingen 
som en  blivande produkt, "en integrerad flykting" efter att ha  
genomgått det kommunala flyktingmottagandeprogrammet. Den 
tolkning av mottagandearbetet som man kan läsa ut ur program
met går i stället ut på att flyktingmottagandet involverar två parter, 
dels den kommunala administrationen, dels flyktingarna själva. 
Visserligen tvingades flyktingarna anpassa sig till brukssamhället 
Finspång men samtidigt skulle de kommunala insatserna och ser
viceutbudet för flyktingarna i möjligaste mån anpassas till deras 
behov såsom de själva valde att se dessa. 

Den polska flyktinggruppen i Sverige hade organiserat sig i 
en riksorganisation, "Polska Kongressen i Sverige", och i Fin
spångs kommun fanns "Sektionen i Finspång". I det följande åter
ges flyktingsamordnarens inställning till denna förening, som den 
framkom i ett av de kommunala dokumenten: 

"Av tidigare redovisad statistik framgår bl a, att 
det finns cirka 90 polska flyktingar i kommunen 
som är mycket aktiva i samhällslivet. För ett gott 
resultat av alla de insatser, som kommunen gör för 
sina flyktingar, är det viktigt att deras föreningsliv 
stimuleras. Jag har tidigare erinrat om detta i fram
ställning om föreningsbidrag och i muntliga rap
porter. 

Det har också tidigare angivits, att flyktingarna i viss mån p å  
anmaning härifrån bildat en synnerligen livaktig förening, "Fria 
polackers förening", som fungerar som referensorgan och förhand
lingspartner i alla de åtgärder, som vidtas för att främja flykting
amas utveckling och trivsel i vår kommun. 

Här beskrivs flyktingarna som "mycket aktiva" i samhälls
livet. Tydligt kommer även här fram hur flyktingen ses som sub
jekt  i förhållande till kommunen och inte enbart som objekt för  
olika kommunala åtgärder. Målgruppen för flyktingverksamheten 
tillskrivs rollen som motpart och förhandlingspartner. De polska 
flyktingarna tillerkänns rätten att förhandla med kommunen ifråga 
om utformningen av och innehållet i mottagandet. 



Flyktingsamordnaren förutsatte att flyktingarna, represente
rade av sin organisation, hade synpunkter på det kommunala flyk
tingarbetet. Flyktingmottagningen åtog sig nämligen rollen av att 
stå i flyktinggruppens tjänst när den ville f å  sina synpunkter vida
rebefordrade. Enligt flyktingprogrammet gällde: 

"När flykting, bosatt i Finspång, eller hans organi
sation önskar framföra särskilda synpunkter till 
kommunen eller andra utanförliggande organ, med
verkar flyktingmottagningen härtill och svarar för 
de allmänna informativa insatser, som kan föran
ledas av detta." 

Och vidare: 
" Mottagningen samlar upp information från flyk

tingarna i Finspång och deras organisationer i den 
utsträckning, som de själva vill ha sina uppgifter 
vidarebefordrade. 

Flyktingamas föreningsverksamhet dök upp mer än en gång i den 
kommunala dokumentationen. Första gången möter man frågan i 
en skrivelse från flyktingsanordnaren till socialnämnden, daterad i 
böljan av december 1985. Här motiverades föreningsanslag till in-
vandrarverksamhet inte i första hand med hänvisning till att flyk
tingarna var i behov av en egen förening för att ha något att syssel
sätta sig med på  fritiden eller för  att värna om sin etnicitet, som 
man kunde förutsätta, utan istället i första hand med tanke p å  
kommunens behov. Enligt flyktingsamordnarens sätt att resonera 
behövde kommunen en motpart bland flyktingarna, en part som 
kunde ta förhandlingsansvar för hela flyktinggruppen. Eller med 
flyktingsamordnarens egna ord: 

"Erfarenheterna hittills är bl a att det är angeläget 
att snabbt organisera upp en motpart bland flyk
tingarna, som kan ta emot förhandlingsansvar i 
olika former och på så sätt låta flyktingamas egna 
intentioner komma till sin rätt på ett bättre sätt än 
hittills." 

Utan tvekan medförde ett sådant förhandlingsarrangemang för
delar även för flyktingarna. Genom att framföra sina önskemål via 
föreningen fick dessa större tyngd inför den kommunala admini
strationen och flyktingarna fick bättre garantier för att f å  sina syn



punkter beaktade än om man hade agerat enskilt gentemot kom
munen. Flyktingsamordnaren och kommunen förbättrade sina 
möjligheter att förankra beslut hos flyktinggruppen via deras egen 
förening. Flyktingarna vann inflytande, samtidigt som kommunen 
fick bättre kontroll över flyktinggruppen. 

Flyktingsamordnaren trodde i sin tur att föreningen skulle 
kunna underlätta och "säkerligen också förbilligar" den fortsatta 
flyktingmottagningen. Eftersom det statliga flyktingbidraget var 
avsett att täcka konmiunens särskilda kostnader för  bland annat 
administration och kulturella insatser relaterade till flyktingmot
tagning, hävdade flyktingsamordnaren att det inte var mer än 
rimligt att en del av det "ett mycket kraftigt överskott" som enligt 
prognosen skulle uppstå för år 1985 skulle användas för att stödja 
flyktingamas föreningsverksamhet.^^ 

Det övergripande intrycket blir att mottagningspolicyn en 
ligt finspångsmodellen för det första präglas av modernt förvalt-
ningspolitiskt tänkande med kunden-flyktingen i centrum och de 
kommunala myndigheterna som lyhörda serviceproducenter. Detta 
perspektiv, med flyktingen i rollen som kund och mottagare av 
kommunal service kontrasterar starkt med en annan, konkurreran
de syn, där flyktingen i första hand ses som klient i behov av om
händertagande och behandlingsinsatser. I det sistnämnda fallet 
framstår flyktingen också, istället för att uppfattas som en kund, 
snarare som ett slags undersåte och objekt för förvaltningens åt
gärder. 

För det andra låter sig den korporativa modellen kännas igen 
i den finspångska mottagandepolicyn. Den korporativa lösningen 
på ett politiskt-administrativt problem förutsätter en organiserad 
representation, i detta fall av flyktinggruppens särintressen. Man 
ser därför till att en sådan organisering också blir av. Flyktingsam
ordnaren är till och med aktivt behjälplig och tar initiativet till att 
organiseringen av flyktingintressen genomförs och föreningen bil
das. 

I mottagandeprogrammet från 1985 farms spår av de invan-
drarpolitiska principerna valfrihet och samverkan. Samverkan för
utsätter existensen av två handlande parter, vilka tycktes finnas i 
Finspång. 



På olika sätt skulle kommunen underlätta flyktingarnas kon
takter med "främmande religionssamfund", till vilka man exem
pelvis räknade den romersk-katolska kyrkan i Norrköping, aktuell 
i de polska flyktingamas fall. Den skulle även vara behjälplig vid 
anskaffande av lämplig lokal för religionsutövning i kommunen. 
Även om andra religioner än den protestantiska klassificerades 
som "främmande", uppmärksammade programmet ändå flykting
amas behov av religionsutövning och kommunens ansvar för att 
möjliggöra detta. 

5.3.6 Bakom programmet 
Hösten 1985, ett halvårs erfarenhet rikare, var det dags att se över 
det preliminära mottagandeprogrammet från april 1985. Till stora 
delar förblev målsättnings- och handlingsprogrammets text oför
ändrad. I november-december 1985 gick det omarbetade program
met ut på remiss till de närmast berörda förvaltningarna.^^ 

Under rubriken "mål, delmål och organisation" stod det, 
som förut, att kommunen i sin flyktingmottagning skulle följa den 
gällande lagstiftningen och i övrigt efter förmåga tillämpa de råd, 
anvisningar och rekommendationer som utfärdades av SIV och 
andra överordnade organ. Även de invandrarpolitiska riktlinjerna 
nämndes och man angav att syftet med flyktingmottagandet var att 
uppnå de invandrarpolitiska målen jämlikhet, samverkan och val
frihet. Detta nämndes explicit i det måldokument/följebrev som 
samordnaren och informationssektereraren hade lämnat till kom
munstyrelsen i april 1985 tillsammans med själva programmmet. 

"flyktingmottagandet ska syfta till att uppnå de in
vandrarpolitiska målen, jämlikhet, valfrihet och 
samverkan" 

Revideringen av programmet hade inte heller lett till att man hade 
övergivit tanken att flyktingarna skulle behandlas såsom "särskilt 
gynnad gmpp" enligt Genévekonventionen. Viss positiv diskrimi
nering av flyktingama skulle alltså även i fortsättningen vara mo
tiverad. Som det har framgått av de tidigare nämnda exemplen, 
hade idéerna om samverkan med flyktingama, främjandet av kul
turell valfrihet och betraktandet av flyktingama som en särskild 



gynnad grupp som var föremål för positiv särbehandling, tydligt 
satt sin prägel på en rad konkreta frågor och på valet av relevanta 
åtgärder i programmet. 

Av det redan nämnda följebrevet till kommunstyrelsen 
framgick också klart att programförfattama ansåg att det var svårt 
att fånga in alla övergripande mål, delmål och förhållningssätt på 
grund av att man saknade tidigare erfarenhet av flyktingarbete. 
Man intog en öppen och försiktig hållning, beredd på senare revi
deringar av flyktingprogrammet. Men inställingen medförde att 
man på ett ganska öppet sätt reflekterade över de olika utgångs
punkter, regelsystem och riktlinjer som det kommunala flykting
arbetet baserades på, däribland även de invandrar- och minoritets
politiska riktlinjerna. 

Således är det svårt att återfinna några drag av ensidigt in
flytande av mer traditionellt socialförvaltningsinriktad "omhänder
tagande av flyktingar" i den finspångska flyktingmottagandepoli-
cyn. Nyckeltermen "omhändertagande", så nära förknippad med 
socialtjänstens klientorienterade omsorgstänkande, nämns över
huvudtaget inte i själva programmet. 

5.3.7 Ett annat program 
Det är intressant att jämföra det ovan diskuterade kommunala 
flyktingmottagandeprogrammet, som enligt sina egna ord byggde 
på de invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjerna och på Ge-
néve-konventionens föreskrift att flyktingarna var en "särskilt 
gynnad grupp", med ett annat flyktingprogram som också figurer
ar i den kommunala dokumentationen. Det senare programförslag
et är till skillnad från det förra ett förvaltningsspecifikt program 
och hörde henmia på socialförvaltningen. Det mera klientorientera
de synsättet går att känna igen i programskissen. 

Upphovsmannen till programförslaget var en före detta me
darbetare på socialförvaltningen som senare lämnade kommunen 
för en annan anställning. Kanske var detta anledningen till att pro
gramskissen aldrig kom att färdigställas och f å  status som kom
munalt förvaltningsprogram. Trots detta speglar dokumentet för
modligen på ett ganska bra sätt socialförvaltningens uppfattning i 
flyktingmottagandefrågan. 



Programförslaget var daterat i juni 1984 och ingick därmed i 
förberedelserna inför 1985 års start. Viktigt att notera är förstås att 
programmet enligt sin egen definition var begränsat till att handla 
o m  "socialtjänstinsatser vid lokalt omhändertagande av f lyk-
tingar".«) 

Vad berättar då programdokumentet när det gäller frågorna 
om synen på  flyktingen och dennes behov, om personalens roll 
och de i flyktingarbetet relevanta årgärdema? Vilka var målen och 
hur resonerade man om lämpliga medel för att uppnå de målen i 
arbetet? 

Enligt de allmänna kraven som programmet ställde på det 
kommunala flyktingmottagandet måste ett brett engagemang ska
pas och kunskap förmedlas som grund för en kulturell beredskap. 
Naturligtvis måste det firmas en särskild mottagningsorganisation 
och resurser i form av bostäder, omsorg och utbildning för flyk
tingarna. Utöver kommunens insatser borde även frivilliga organi
sationer engagera sig i flyktingmottagandet, fastställde man. 

Inom flyktingenheten borde det finnas kompetens för social
bidragshandläggning, kurativt/psykologiskt/socialt stöd och prak
tiskt pedagogiskt stöd. Även tillgång till konsultation med invand-
rarassistent och till tvåspråkig kulturkompetent personal ansågs 
önskvärd. 

I själva verket föll enligt programmet det mesta av de insats
er som efterfrågades inom socialtjänstens verksamhetsområde. 
Socialförvaltningens centrala roll skulle dock kompletteras av 
fackförvaltningama, var och en inom sitt kompetensområde. Den 
tilltänkta flyktingsektionen inom socialförvaltningen borde i första 
hand inrikta sig på insatser inom delprogrammet individ- och fa
miljeomsorg, förmedla barn- och äldreomsorg genom respektive 
geografisk sektion och samarbeta med övriga berörda myndigheter 
och organisationer i individuella ärenden. 

De allmänna bestämmelserna om ekonomiskt bistånd skulle 
tillämpas på  flyktingar och asylsökanden. Man betonade att be
dömningen av socialbidragsärenden för  flyktingarnas del borde 
ske på samma sätt som för andra kommuninvånare. Detta var syn 
nerligen viktigt eftersom flyktingfamiljerna även sedan de flyttats 



över till olika socialdistrikt kunde förväntas bli beroende av social
bidrag. 

Bilden av flyktingen - till skillnad från arbetskraftsinvandra
ren - som den presenterades i programmet visade en människa 
utan arbete, ofta totalt utblottad. Till de materiella problemen kom 
problem av social och psykologisk karaktär: 

"Relationerna till hemlandet är svåra att upprätt
hålla. Ibland finns anhöriga och vänner kvar som 
det kan kännas som man svikit. Även om man inte 
varit utsatt för tortyr o dyl har förhållandena före 
och under flykten ofta varit pressande." 

Förväntningarna på socialtjänstens personal handlade därför bland 
annat om att - genom stödsamtal, rådgivning, kontaktpersoner, 
gruppsamtal och andra aktiviteter - i "socialtjänstlagens anda 
bygga på att frigöra och utveckla den enskildes resurser". I vissa 
fall kunde det till och med handla om att stödja och bygga upp so
ciala nätverk åt flyktingen. Detta förutsatta i sin tur att socialtjänst
ens personal fick både fortbildning och handledning. 

När socialtjänstens kompetens för kurativt arbete med flyk
tingarna diskuterades, hette det - med tanke på flyktingens speciel
la situation och flyktingfamiljens upplevelser i hemlandet - att det 
"behövs adekvata metoder och kunskaper utöver de gängse i so
cialt arbete". Det ställdes med andra ord betydande krav på social
tjänstens personal. Ifråga om kurativt, psykologiskt och socialt 
stöd borde kompetensen för dessa insatser i huvudsak finnas inom 
socialtjänsten men i speciella fall kunde även insatser från hälso-
och sjukvården bli aktuella. Den personal flyktingarna mötte, skul
le vara lyhörda och observanta på behov av sådana insatser. 

Flyktingarnas behov fick en grundlig genomgång i doku
mentet. Utgångspunkten var konstaterandet att "deras särskilda 
behov kräver speciella lösningar". Bakgrunden till att flyktingarna 
har särskilda behov låg i förhållanden som beskrevs på följande 
sätt: 

"Orsaken till flyktingamas invandring till Sverige 
är förföljelse i hemlandet. De har betydande per
sonliga resurser och rik kultur men ofta har de 
varit utsatta för svåra personliga upplevelser och 



förluster. Deras materiella resurser är svaga. De 
möter ett annorlunda samhälle med en främmande 
kultur med delvis annorlunda värderingar..." 

Flyktingen beskrevs som en människa som ofta fått genomgå svå
ra personliga upplevelser och förluster och som dessutom hade 
svaga materiella resurser. Samtidigt betonades att han eller hon 
hade betydande personliga resurser, och skulle således inte endast 
tillskrivas rollen som ett hjälplöst fall för samhälleligt omhänder
tagande. Dessutom hade flyktingen en rik kultur. 

Vad som avsågs med att flyktingarna "har rik kultur" var 
inte alldeles klart. Det är svårt att veta om detta skulle uppfattas 
som en invändning mot den icke explicit uttalade tanken om att 
flyktingarna kom från länder med relativt sett "fattigare kulturer" i 
förhållande till den svenska kulturen. Det är möjligt att intresset 
för att i programmet slå fast värdet av de kulturer flyktingarna rep
resenterade speglade det faktum att frågan ibland kunde upplevas 
som kontroversiell. Vidare konstaterade man i programmet att 
flyktingarna i sitt möte med Sverige kommer till "en främmande 
kultur med delvis annorlunda värderingar". Att man som tjänste
man i flyktingmottagandet borde reflektera över sin egen syn på 
kulturskillnader var kanske det budskap som programmet ville 
förmedla till socialtjänstens personal. 

Mötet mellan flyktingen och kommunen beskrevs på  föl
jande sätt: 

"...de möter ett splittrat och svåröverskådligt sys
tem för stöd och hjälp..." 

Att flyktingen kunde befinna sig i kris med anledning av flykten 
och förföljelsen i hemlandet var inte något nytt. Men att även den 
kommunala tjänsteproduktionen beskrevs i liknande termer var 
mer uppseendeväckande. Man kunde fråga sig om de kommunala 
tjänstemännen enligt sin egen uppfattning verkligen medverkade i 
ett system för  offentlig service som både var splittrat och svår
överskådligt? 

Sett u r  flyktingens synpunkt fanns det naturligtvis stora 
skillnader mellan å ena sidan myndighetsutövning och offentlig 
serviceproduktion i välfärdsstaten Sverige och å den andra i mån



ga av de länder flyktingarna representerade. Framför allt var den 
offentliga servicen ofta betydligt mer begränsad i de länder flyk
tingarna kom ifrån. Förmodligen tillkom att rättsäkerheten i myn
dighetsutövning var sämre t ex som följd av politiska oroligheter. 
Mot den bakgrunden hade flyktingarna kanske ändå inte alltför 
stora förväntningar på den omsorg de kommunala myndigheterna 
erbjöd i Sverige. Programdokumentet beskrev inte endast flykting
ens situation som problematisk utan även den kommunala service
produktionen. 

Under det att flyktingarna introducerades i det svenska sam
hället var de - enligt programmet - "i behov av intensiva hjälp- och 
stödinsatser som ofta kommer att f å  mobiliseras med mer eller 
mindre kort varsel". Fram växte en bild av flyktingen som en 
människa som ofta var i stort behov av hjälp och som dessutom 
mötte ett splittrat och svåröverskådligt kommunalt system. I detta 
perspektiv tedde sig det lokala flyktingmottagandet som en tämli
gen betungande uppgift såväl för den kommunala förvaltningen 
som för flyktingarna. Perspektivet kan sägas bära starka spår av en 
i första hand problemorienterad, om inte rentav problematise-
rande, syn på det lokala flyktingarbetet. Inte minst i jämförelse 
med det tidigare diskuterade generella mottagandeprogrammet i 
kommunen framstår detta förslag till socialförvaltningens pro
gram, hämtande näring ur socialtjänsten, som betydligt mer prob-
lemorienterat. Uppenbart är också att flyktingen här snarare gestal
tas som klient än som kund eller förhandlingspart. 

5.3.8 Kommunal utrikespolitik 
I många avseenden präglades flyktingenhetens och flyktingsam-
ordnarens attityd till arbetet av öppenhet och förutsättningslöshet. 
I sin förlängning kom denna inställning även att innebära insatser 
som rymde inslag av kommunal utrikespolitik. Sådana åtgärder 
ansågs nämligen vara motiverade med hänsyn till flyktingamas väl 
och ve. Som redan diskuterats fick flyktingenheten problem ge
nom att det stora flertalet av de polska flyktingarna som Finspång 
hade tagit emot i själva verket var asylsökande. Bland annat 
nämndes svårigheterna med att särbehandla asylsökande jämfört 
med flyktingar som fått sina tillstånd beviljade. 



Naturligtvis var problemet ännu större för de asylsökande 
flyktingarna själva. Regeringens linje var tämligen klar och endast 
undantagsvis skulle de polska asylsökandena beviljas asyl i Sveri
ge. Det politiska läget i Polen hade enligt regeringens bedönming 
vid denna tidpunkt blivit sådant att det inte förelåg tillräckliga 
skäl för att ge asyl i Sverige. Med något undantag kunde de polska 
asylsökandena utan risk återvända till Polen. Detta var dock en 
bedömning som inte delades av de polska asylsökandena. 

Resultatet blev att flyktingarbetet även i detta fall kom att 
utgå från flyktingamas behov, behov som derma gång handlade 
om att inte behöva återvända till Polen. Återstod för flyktingsam-
ordnaren att göra det bästa möjliga av situationen inför utvis
ningshotet till Polen. De åtgärder som han vidtog kan i det närmas
te klassificeras som kommunal utrikespolitik och avvek drastiskt 
från den vanliga repertoaren av sociala insatser i syfte att integrera 
flyktingarna i det lokala samhället. 

Brevledes tog flyktingsamordnaren kontakt bland annat med 
Canadas, Australiens och USAs ambassad i Sverige. Å föreningen 
Fria Polackers Förenings vägnar bad han att f å  information, an
sökningsblanketter och annat sådant material som skulle göra det 
möjligt för  de  asylsökande polackerna att söka inresetillstånd i 
dessa länder. I brevet upplystes de aktuella ambassaderna, bland 
annat för USA, Australien, Canada, England och Tyskland om att 
ett fyrtiotal polska asylsökande i Finspång hade uttryckt önskemål 
om att f å  resa vidare till något av dessa länder. Breven underteck
nades i december 1985 av flyktingsamordnaren, enligt uppdrag 
från den polska föreningen.^®^ Det dröjde inte särskilt länge med 
svarsbreven. 

Ett typiskt svar kom från Förbundsrebubliken Tysklands 
Ambassad i Stockholm, daterat den 23 december. I svaret upp
lystes flyktingsamordnaren bland annat om att: 

"Som ni säkert känner till har både Sverige och 
Förbundsrepubliken Tyskland undertecknat Ge-
néve-Konventionen den 28 juli 1951 om flyktingar. 
Där stadgas, att det första tillflyktslandet skall 
vara upphålls- eller asylland. Andra länder som 
undertecknat konventionen kan vägra ta emot flyk
tingar från det första inreselandet. 



Attachén ville även påpeka att cirka 40 000 utlännningar hade sökt 
asyl i Förbundsrebubliken Tyskland under årets första tio månad
er. Mot den bakgrunden var det knappast troligt att man skulle 
komma att bevilja något inrestillstånd från asylsökande från Sve
rige. Med den motiveringen valde han också att bortse från att 
skicka informationsmaterial och ansökningsblanketter till Fria 
Polackers Förening i Finspång. 

Att utvidga och anpassa flyktingmottagandet till att bättre 
motsvara den polska flyktinggruppens behov, även när dessa åt
gärder hade utrikespolitiska undertoner, gav således inte några 
nämnvärda resultat. 

5 . 4  Samlade  intryck 
Sammanfattningsvis kan flyktingsamordnaren själv få  komma till 
tals och ge en närmare beskrivning av sin tolkning av de kommu
nala tjänstemännens roll i flyktingmottagandet: 

"Vi försöker jobba på ett så lågt abstraktionsplan 
som möjligt, vi försöker hålla byråkratin i bak
grunden och vi försöker att vara så "mänskliga" i 
våra kontakter som möjligt. I julas tiggde vi ihop 
chokladkartonger, med vilka vi åkte runt till varje 
familj, eller ensamboende individ och personligen 
överlämnade tillsammans med en tillönskan om 
"God Helg". Detta skingrade i hög grad den mis
stro mot oss byråkrater, som finns inbyggd i varje 
flyktings relation till myndigheter. Det här är ett 
svårt område och varje enhet måste därför finna 
sina egna former, det är bara viktigt att inte låta 
sig nedslås, att inte resignera, för det är då cynis
men breder ut sig och förvandlar oss till rädda 
usla tjänstemän, som för skansar sig bakom den 
trygga byråkratin. 

Kommunens flyktingmottagande kan inte sägas i första hand ha 
kännetecknats av individ- och familjeomsorgens omsorgs- och 
omhändertagandefunktion vid socialförvaltningen. På skilda sätt 
tilldelades flyktingarna en aktiv roll som handlande subjekt och 
detta även i förhållande till flyktingmottagningen. 



På  initiativ f rån kommunens flyktingenhet grundades de  
polska flyktingamas egen förening Fria polackers förening. Dels 
behövdes föreningen, ansåg man från kommunens sida - här likty
digt med flyktingsamordnaren - för att komplettera kommunens 
egna insatser för flyktingarna. Dels ansåg flyktingenheten sig som 
kommunal myndighet behöva ett referensorgan och en förhand
lingspartner i frågor som berörde flyktingarna. Flyktingamas sär
intressen var tänkta att bli representerade i det kommunala besluts
fattandet i god korporativistisk anda samtidigt som de kommunala 
besluten i flyktingfrågoma skulle bli bättre förankrade hos flyk-
tinggmppen. Kommunikationen mellan kommunen och flykting-
ama via föreningen skulle bidra till att skapa bättre föratsättningar 
för flyktingamas integrering i Finspång, samtidigt som grappens 
önskemål och krav i möjligaste mån skulle kanaliseras den "orga
niserade" vägen. 

Den modema förvaltningspolitiken präglade det konmiunala 
tänkandet kring flyktingmottagandet i Finspång. Från första början 
fanns lönsamhetsargumenten med i bilden. Det lokala flyktingar
betet som solidarisk gärning skulle dessutom vara lönsamt för Fin
spång, någonting som noga betonades. På gmnd av det administra
tiva nytänkandet och en betydande öppenhet hade man sett de 
gamla polsk-judiska flyktingarna som en möjlig resurs i flykting
arbetet. Det korporativa föreningsarrangemanget tilldelade flyk-
tingama en "medborgaroll" med möjlighet att föra fram krav, in
tressen och önskemål gentemot kommunen. Den medborgarrollen 
skilde sig också från den klient-roll som lät sig förknippas med 
socialtjänstens flyktingmottagandepolicy, i högre grad präglad av 
omhändertagande och problematisering av flyktingens situation. 
Som ett objekt för omhändertagande kunde flyktingen också lät
tare bli undersåte inför socialförvaltningens myndighetsutövning. 
Då handlade det inte om en aktiv flykting som via sin förening till 
och med bevakade sina intressen och framförde sina önskemål till 
kommunen. 

Flyktingmottagningen enligt den finspångska modellen -
underställd kommunstyrelsen - arbetade i första hand utifrån en 
syn på flyktingen som ett aktivt handlande subjekt. 



NOTER 

1) SIV, 84-03-13, skrivelse 
2) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flyk

tingmottagning. 
3) Kommunstyrelsens arbetsutskott 84-05-14 och kommunstyrelsen 840618 
4) Kommunstyrelsens arbetsutskott, 85-01-14 
5) Kommunstyrelsen, 85-02-11 
6) Kommunfullmäktige, 85-02-28 
7) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning. 
8) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning. 
9) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning. 
10) SIV, 85-07-05, cirkulär 
11) SrV, 85-08-28, skrivelse 
12) Flyktingsamordnaren till socialnämnden, 85-08-02 
13) Kommunfullmäktige, 85-10-31 
14) Socialnämnden, 86-03-18, socialnämndens arbetsutskott, 86-02-25 
15) Flyktingsamordnare, 86-03-04, skrivelse till socialkontoret 
16) Skrivelse från SIV, 86-09-28 
17) Koirmiunstyrelsen, 86-05-12 
18) Flyktingsamordnaren, 86-09-08 
19) Socialnämnden, 86-10-20 
20) Kommunfullmäktige, 86-12-22 
21) Svenska kommunförbundet, 86:126, cirkulär 
22) Kommunstyrelsens arbetsutskott, 86-11-10. 
23) Reviderat program, 85-11-13 
24) Kommunkansliet, 86-01-23 
25) SIV-enkät, 86-03-07 
26) Flyktingsamordnaren, 86-01-23, kallelse 
27) Flyktingmottagningen, 86-08-28, kallelse och mötet 86-09-16 
28) Intervju på flyktingmottagningen, 87-03-18 
29) Flyktingsamordnaren, 85-08-02, utvärdering till kommunstyrelsen 
30) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning. Förslaget till mottagande 
31) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning. Förslaget till mottagande 
32) Flyktingsamordnaren, 85-08-02, utvärdering 
33) Flyktingsamordnaren, 85-08-02, utvärdering 
34) Kommunstyrelsen, enligt arbetsutskottets förslag, 85-04-15 
35) Provisoriskt program för kommunens flyktingmottagande, 85-03-25 
36) Flyktingsamordnare, 86-03-04, skrivelse ang rev. budget till socialkontor

et 



37) Flyktingsamordnaren, 86-03-10 
38) Informationsnämnden, 84-04-17, skrivelse angående kommunal flykting

mottagning 
39) Intervjuer med flyktingsamordnaren, 87-03-18/19 
40) Kommunstyrelsen, 85-04-17 
41) Flyktingsamordnaren, 86-03-03, till socialnämnden 
42) Flyktingsamordnaren, 86-05-26, till socialnämnden 
43) Flyktingsamordnaren, 85-12-10, till socialnämnden 
44) Tjänstemannaremiss, 85-11-19, remiss till nämnderna 85-12-07 
45) Socialkontoret, planerinsgavdelningen, modell till program från Norrköp

ing, 84-06-06 
46) Flyktingsamordnaren, 85-12-16, brevet till konsulat 
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6 ÖVERBLICK OCH REFLEKTIONER 

6.1 Starten - Processen  
6.1.1 Starten - den reserverade hållningen 
På den centrala nivån hade reformen inneburit byte av huvudman
naskap från AMS till SIV. Statens Invandrarverk skulle ombesöija 
realiserandet av det nya kommunala flyktingmottagandet. I praktik
en, kan man hävda, hade invandrarverket fått i uppgift att genom
föra ett lokalt flyktingmottagande som i allt väsentligt vilade på 
socialtjänstens arbetsideologi och på socialvårdens problem-, mål-
och medelanalyser. Detta hade AGFA-utredningen gett sitt stöd 
för. I kommunerna var det i första hand socialtjänsten som var 
tänkt att ansvara för  flyktingfrågan. För SIV innebar detta att 
verket administrerade socialstyrelsens socialpolitik tillämpad på 
flyktingar. 

Den oundvikliga omorienteringen på grund av att flykting
strömmen till landet mer än fördubblades vid starten, tvingade SIV 
att skjuta undan frågan om kommunemas kompetens för flykting
arbetet. AGFA-utredningens kompetensdiskussion hade baserats 
på tanken att endast ett 50-60 tal medelstora kommuner förutsattes 
bli engagerade i det nya mottagandet. I regel hade dessa också ti
digare erfarenhet av invandrarfrågor och en god arbetsmarknads-
och bostadssituation. 

Det stora flertalet av de kommuner som sedan kom att med
verka i reformens genomförande saknade dock dessa förutsättning
ar. Invandrarbyråer fanns endast i en del kommuner, lediga bostä
der fanns det däremot till en början gott om. 

Huvuduppgiften för SIV blev under de första åren att för
handla fram största möjliga antal kommunplatser. Givetvis tog 
detta arbete i anspråk mycket av den energi och de resurser som 
verket hade avsatt för reformen. I det starkt pressade läget skulle 
det kanske inte heller ha varit särskilt diplomatiskt från verkets 
sida att ställa långtgående krav på hur mottagarkommunema orga
niserade sitt flyktingarbete. Friheten i det kommala genomförandet 
var stor. 

Studiens tre kommuner, Sundsvall, Finspång och Bollnäs, 
hade skilda förutsättningar för sitt engagemang i lokalt flykting



mottagande. Dessa olikheter i gmndförutsättningama kom att prägla 
uppläggningen och innehållet i flyktingarbetet. 

Sundsvall och framför allt Finspång hade viss erfarenhet av 
invandring sedan gammalt. Bollnäs saknade däremot i stort sett 
helt och hållet tidigare kontakt med invandrar- och i synnerhet 
flyktingfrågor. Sundsvall och Finspång hörde också till den kate
gori av kommuner som verket planerat att teckna avtal med vid sin 
första omgång av kommunrekrytering. Bollnäs blev aktuell som 
flyktingkommun först när den tilltagande flyktingströmmen till 
landet tvingade verket att snabbt öka antalet mottagarkommuner. 

De första flyktinggrupperna mottogs i Sundsvall och Fin
spång 1985 medan Bollnäs fick sin första kull av flyktingar först 
året därpå, 1986. Den var en av de 30 kommuner som SIV vände 
sig till under första halvåret av 1985 medan Finspång och Sunds
vall kontaktades av verket redan under 1984. 

Förutom bristen p å  erfarenhet av invandrar- och flykting
frågor var varken arbetsmarknadssituationen eller utbildningsmöj
ligheterna särskilt goda i Bollnäs. Lediga bostäder fanns knappast 
heller när intresseförfrågan från SIV nådde kommunen. Av för
klarliga skäl ställde sig kommunledningen från första början nega
tiv till erbjudandet att bereda plats för  flyktingar i kommunen. 
Kommunledningen lämnade till verket ett i princip positivt svar 
men beklagade att det för Bollnäs del inte kunde vara aktuellt med 
något flyktingmottagande med hänsyn till de rådande förhållan
dena. Beslutet ändrades senare och kommunen tog årligen emot 
en kvot på  cirka 30 flyktingar, varav majoriteten kurdiska barnfa
miljer. 

Verkets förslag till treårsavtal med årlig uppsägningsklausul 
innebärande en kvot på 30-40 flyktingar per år utreddes och debat
terades. Trots verkets önskan om ett snabbt svar från kommunen 
blev treårsavtalet klart först i januari samma år som det skulle bör
j a  gälla. Från moderat håll yrkade man i samband med fullmäk-
tigebehandligen av avtalsfrågan en sänkning av kvoten till 10 flyk
tingar per år. 

Tveksamheten genomsyrade således kommunens inställning 
från flyktingmottagandets start 1985 till treårsavtalet för 1987-89. 
Och det var ingen avtagande tveksamhet det handlar om, snarare 



tilltog den under de första åren av faktiskt flyktingarbete. Nybörja
rens försiktiga attityd övergick inte till en mer övertygad positiv 
hållning. 

Finspångs konunun delade denna tveksamhet med Bollnäs. 
Tidigt på  våren 1984 hade SIV tagit kontakt med konmiunen. Som 
utpräglat industrisamhälle med invandring på dagordningen sedan 
1600-talet ända till 1970-talets allmänna stopp på arbetskraftsmi-
gration sågs kommunen av verket som en potentiell flyktingmot
tagare. 

Således präglades den kommunala kontexten, till skillnad 
från Bollnäs, av omfattande erfarenhet av invandring. Kommunen 
hade till och med tagit emot en grupp flyktingar efter andra världs
kriget. Flyktingsamordnarens eget engagemang bottnade just  i 
dessa minnen från tiden efter kriget. 

Trots sina - enligt omvärlden - goda förutsättningar var  
kommunens första reaktion ett avvisande av tanken på eget flyk
tingmottagande. Arbetsmarknadssituationen i kommunen motive
rade det negativa svaret till SIV. Detta första ställningstagande 
omprövades dock senare. Det kommunala flyktingmottagandet 
blev så ett faktum i Finspång och i februari 1985 beslutade kom
munfullmäktige att teckna avtal med SIV om att ta emot 50 flyk
tingar och asylsökanden. 

I en förberedande skrivelse som var en detaljerad invente
ring över vad det lokala flyktingmottagandet kunde tänkas medfö
ra för Finspångs del, framhölls i mycket positiv anda den ena för
delen efter den andra. Den nya solidariteten, ett breddat ansvar för 
flyktingpolitiken, gick väl att förena med tanken på det nya åtagan
det som en till och med lönsam affär för Finspång. Den statliga er
sättningen för mottagandet framstod som relativt generös, de out
hyrda lägenheterna som belastade kommunens budget kunde ge
nom flyktingmottagandet bokföras på debetsidan. Även närings
livet gynnades, det skulle nämligen bli lättare att rekrytera folk till 
mindre kvalificerade arbeten. Dessutom skulle skattekraften i 
kommunen öka på sikt. Oavsett om det var tack vare dessa argu
ment från tjänstemannasidan, eller på grund av någon annan typ 
av argumentation från något annat håll, lät sig politikerna slutligen 
övertygas om att Finspång hade att ta sitt ansvar för landets flyk
tingmottagande. 



I den tidiga planeringen skymtade också tanken på flykting
mottagande som ett engångsfenomen. I budgetarbetet 1986 dök 
tanken upp om att flyktingmottagandet helt skulle komma att ebba 
ut efter 1986. 

Finspång fortsatte dock att ta  emot flyktingar även efter 
1986. När treårsavtalet för perioden 1987-1989 fördes på tal före
slog kommunstyrelsen en sänkning av kvoten från den gällande 
40-70 till 35 flyktingar per år. Kommunpolitikernas attityd till 
fortsatt mottagande kan inte sägas ha varit entydigt positiv. 

Situationen för Sundsvall var återigen mycket annorlunda 
från den i Finspång och Bollnäs. De relativt kanpphändiga erfa
renheterna av invandring och flyktingfrågor var någonting som 
Sundsvall delade med Bollnäs till skillnad från Finspång. I första 
hand hade viss invandring från Finland satt sin prägel på kommu
nens bild av invandrarfrågor. Men där slutade också likheterna 
med Bollnäs. 

Med hänsyn till infrastrukturen, arbetsmarknaden, utbild
ningsmöjligheterna och bostadssituationen sågs Sundsvall som 
större stad som en idealisk mottagarkommun. Därmed ingick 
Sundsvall i den ursprungliga begränsade kategorin av medelstora 
kommuner som verket redan från första början planerat att engage
ra i flyktingmottagandet. Intresseförfrågan från verket besvarades 
också med ett otvetydigt j a  från kommunens sida. Sundsvall var 
den enda av de tre konmiunema där det kommunala flyktingmot
tagandet sågs som ett självklart åtagande från kommunens sida. 

6.1.2 Mottagandets organisering 
Organisatoriskt hade de tre kommunerna både varierande behov 
och olika förutsättningar för att administrera det kommunala flyk
tingmottagandet. SIV uttryckte inte några bestämda önskemål om 
organisatorisk lösning för flyktingmottagandet i kommunerna. Att 
en flyktingsamordnartjänst tillsattes var det enda som förutsattes i 
avtalet mellan verket och kommunerna. Huvudmannaskap på för
valtningsnivå liksom valet av nämnd med det övergripande ansva
ret för flyktingarbetet var frågor som kommunerna själva fick av
göra. 

Följaktligen resulterade dessa avgöranden i ganska olika or
ganisatoriska lösningar; dels dikterades de av den i konmiunen gäl-
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lande synen på flyktingfrågan, dels av vilka förvaltningslösningar 
som överhuvudtaget var möjliga inom ramen av kommunens för
valtningsstruktur. 

Så fanns det till exempel i Bollnäs ingen invandrarbyrå till 
skillnad från Finspång och Sundsvall. Då det saknades en invand-
rarfunktion i den kommunala förvaltningen väcktes inte heller frå
gan om det var den funktionen som skulle vidareutvecklas för att 
även ansvara för administrationen av flyktingfrågan. Åtminstone 
latent fanns den möjligheten i Finspång och i Sundsvall. 

Omfattningen av flyktingarbetet skilde sig inte särskilt 
markant mellan Bollnäs och Finspång. Sundsvall var den enda av 
de tre kommunerna som f rån  att början hade haf t  en betydligt 
högre kvot och som dessutom höjde den under de följande åren. 
Med andra ord var de administrativa behoven någorlunda lika i 
Finspång och Bollnäs medan det i Sundsvall krävdes en annan di
mensionering av de  organisatoriska resurserna. I själva verket 
hade den förvaltningspolitiska lösningen ifråga om huvudmanna
skap och organisation kunnat se mycket lika ut i Bollnäs och Fin
spång. Detta var emellertid inte fallet. 

I Bollnäs placerades flyktingmottagandet under social
nämnden. Det fanns ju  ingen invandrarbyrå i kommunen och följ
aktligen ingen invandramämnd heller. Det logiska var därmed att 
inlemma flyktingmottagandeenheten i socialförvaltningens ordina
rie organisation. Rent praktiskt var flyktingarbetet intimt samman
kopplat med socialförvaltningens övriga verksamhet. Rumsligt 
skildes den åt genom att vara förlagd till en egen lokal mittemot 
socialkontoret. 

Socialförvaltningen utgjorde basen för flyktingarbetet. Dit 
hörde flyktingenheten och där hade flyktingsamordnaren sin hem 
vist som förste socialsekreterare. 

Den drivande kraften bakom flyktingarbetet blev en social
sekreterare som på deltid ansvarade för flyktingsamordnarfunk-
tionen. Till sin hjälp hade hon en flyktingassistent - på  heltid -
med språk- och kulturkompetens för flyktinggruppen. Hans upp
drag var en kombinerad tolk- och assistentfunktion medan de eko
nomiska besluten tillföll flyktingsamordnaren. 



Eftersom arbetet med de kurdiska flyktingbarnen prioritera
des starkt av flyktingsamordnaren - ungefär hälften av kommu
nens flyktingar var minderåriga barn - utökades personalresursen 
under andra året med tre personliga assistenter på  deltid. Dessa 
tjänstgjorde vid barnstugorna. I synnerhet med tanke på de kurdis
ka  kvinnorna rekryterades till organisationen en så kallad "hem-
mahosare", en fältassistent. Hennes uppgift var att bekanta de kur
diska kvinnorna med det svenska samhället - från smått till stort. 
Kärnan i organisationen utgjordes av flyktingsamordnaren samt 
den kulturkompetenta flyktingassistenten. 

Till skillnad från Bollnäs fanns i Finspångs kommun en 
invandrarbyrå och även ett invandrarråd. Såväl byrån som rådet 
var kvarlevor från tiden för arbetskraftsmigration. Nu hade de en 
mer perifer funktion i den kommunala förvaltningen. Invandrar
byrån bildade tillsammans med konsumentrådgivningen en enhet 
under informationsnämnden. Dess verksamhet bestod i huvudsak 
av allmän rådgivning samt förmedling av toUcservice. 

För kulturkompetensen på byrån svarade en finsk tjänste
man vars kulturkompetens varit efterfrågad under åren av arbets
kraftsmigration, men som knappast var aktuell för den flykting
grupp som var på väg tUl kommunen. 

Invandrarrådet fanns, men i första hand som en notering i 
förteckningen över kommunala nämnder. I praktiken var nämnden 
inte längre aktiv. Därför erbjöd varken rådet eller byrån några 
givna funktioner att bygga det kommunala flyktingmottagandet 
på. Invandrarbyrån sågs visserligen som en resurs med sin tolk-
förmedlande uppgift, men var knappast till någon mer nytta för 
den flyktingmottagningsenhet som nu bildades i kommunen. 

En före detta socialchef i kommunen med lång erfarenhet av 
socialt arbete åtog sig uppdraget som flyktingsamordnare. Inför 
sin pensionering hade han länmat positionen som förvaltningschef 
och gått över till andra arbetsuppgifter. På sin lott fick han sedan 
även flyktingsamordnarfiinktionen på halvtid. Flyktingsamordnar-
tjänsten sorterade direkt under kommunstyrelsen i anslutning till 
kommunkansliet. Själva flyktingmottagandenheten med ett par 
socialsekterartjänster och en kulturkompetent assistent tillhörde 
däremot socialförvaltningen. 



Personalen vid flyktingmottagningen var underställd den 
avdelningschef vid socialförvaltningen där tjänsterna hörde hem
ma. Rumsligt utgjorde flyktingmottagningen en egen enhet, tydligt 
åtskild f rån  den övriga socialförvaltningen. Arbetsledaren för  
enheten var flyktingsamordnaren. Hans makt och inflytande över 
enhetens verksamhet var således skilt från det ansvar som rent 
formellt tillföll den aktuella avdelningschefen på  socialförvalt
ningen. Denna dubbla ansvars- och arbetsledningsfunktion gav 
också ibland upphov till mindre irritationsmoment i arbetet. Situa
tionen komplicerades av att den formellt ansvarige avdelningschef
en tidigare varit underställd den före detta socialchefen som nu var 
flyktingsamordnare. Dessutom var flyktingsamordnaren en myck
et initierad person med gott om egna idéer, entusiasm och vilja att 
styra även bortom de mer formella beslutsvägarna. 

Samordningsgruppen över förvaltningsgränser stod inte 
högst uppe på samordnarens prioriteringslista. Först efter en för
frågan från social- och kulturroteln sammankallades under andra 
året av flyktingmottagande gruppen till sitt första konstituerande 
möte. Däremot ansåg han att det fanns utrymme för administrativt 
nytänkande. Flyktingarbetet var inte endast en kommunaladminis-
trativ angelägenhet, de äldre flyktingarna som efter kriget tagits 
emot i kommunen, skulle nu bli en resurs i flyktingmottagandet. 
Snart visade det sig dock att de gamla flyktingarna från tiden efter 
andra världskriget varken kunde eller ville ge något bidrag till 
flyktingarbetet. 

I Sundsvall återspeglades flyktingkvotens storlek i dimen
sioneringen av personalresurser vid flyktingsenheten. Den var be
tydligt större än i Finspång och Bollnäs. 

En invandrarbyrå fanns i kommunen sedan gammalt. Dess 
främsta uppgift var, i likhet med invandrarbyrån i Finspång, för
medla tolkuppdrag. Även i ett annat avseende var likheten slående 
med byrån i Finspång: det var den finska kulturkompetensen som 
byrån hade att tillgå. Byrån hade utöver tolkförmedling även en 
allmän informationsfunktion i invandrarfrågor, dels i form av råd
givning till invandrare, dels genom informationsinsatser riktade 
till allmänheten. 



I Bollnäs fanns inte ens någon teoretisk möjlighet att i grun
dandet av flyktingenheten spinna vidare f rån invandrarbyrån. 
Någon sådan fanns inte i Bollnäs. I Finspång hade detta varit möj
ligt, men man valde att både i bestämningen av flyktingenhetens 
hemvist och vid rekryteringen av personal ty sig till socialför
valtningen. Även i Sundsvall fanns den teoretiska möjligheten och 
där utnyttjades denna också delvis. 

Hyktingsamordnarfunktionen placerades vid invandrarbyrån 
och informationssekreteraren på byrån åtog sig samodnaruppdrag-
et. I praktiken innebar det delat huvudmannaskap mellan social
förvaltningen och invandrarbyrån. Besluten om ekonomiskt bi
stånd samt frågor tillhörande individ- och familjeomsorgens sfär 
ingick i socialförvaltningens kompetensområde medan den allmän
na samhällsinformationen för flyktingarna sköttes från invandrar
byrån. 

Trots att mycket talade för ett till socialförvaltningen anslu
tet flyktingmottagande, bland annat den tunga biten med hantering
en av socialbidragen, gjorde Sundsvall en kursändring efter de  
första åren. Socialförvaltningens flyktingfunktion kom då att läg
gas över på  den nybildade invandrarförvaltningen som övertog 
huvudansvaret för flyktingmottagandet. Kärnan i invandrarförvalt
ningen bestod av avdelningarna invandrarbyrå och flyktingenhet 
med en avdelningschef som huvudansvarig på förvaltningsnivån. 
Den nya invandramämnden blev det politiskt ansvariga organet. I 
Sundsvall utmynnade flyktingmottagandet således i en ny organi
sation för invandrar- och flyktingfrågor. En enhetiig sektorsförvalt
ning föddes ur det kommunala flyktingmottagandet. 

Den nya förvaltningen gjorde det möjligt att åstadkomma en 
specialisering på  flyktingfrågorna, en specialisering som i bety
dande grad stod fri från socialförvaltningens inflytande. Karakteris
tiskt för bemanningen var att den första flyktingsamordnaren hade 
bakgrund som invandrarkonsulent på invandrarbyrån. Resursmäs
sigt fanns tonvikten på personal med kulturkompetens, dvs ett an
tal familjepedagoger, ett par tolkar, eller med administrativ bak
grund annan än socialtjänstens. 

Den springande frågan under AGFA-utredningens arbete 
hade bestått i skilda uppfattningar om kommunemas kompetens 



att klara ett flyktingomhändertagande. Och då syftade man på kom
petens hos den grupp av större kommuner som man hade i åtanke 
som potentiella mottagare. Utredningen enades dock om att den 
kommunala flyktingkompetensen skulle kunna utvecklas på ett bra 
sätt med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen. 

I och med att reformen inte hade begränsats till det ursprung
liga urvalet av kommuner - med tidigare erfarenhet av invandring 
ändrades förutsättningarna för reformens genomförande. Därmed 
gjorde kompetensfrågan sig påmind på ett mycket konkret sätt i de 
tre undersökta kommunerna: den handlade om var kompetensen 
fanns att söka i den kommunala förvaltningen. Den löstes också på 
mycket varierande sätt. 

6.1.3 Organisation - policy - kontext 
Såväl organisatoriskt som innehållsligt hade mottagandet fått gan
ska olika utformning i de tre undersökta kommunerna. 

Sättet att organisera flyktingmottagandet, val av organisa
tion, dess kompetensprofil och placering i den kommunala förvalt
ningen visade sig vara av avgörande betydelse för den innehålls
liga bestämningen av flyktingarbetet. 

Genomgående spelade socialtjänsten en viktig roll för mot
tagandet, men det fanns också skillnader i det avseendet. I princip 
har vi kunnat urskilja tre olika situationer beträffande hur central 
socialtjänstens roll har varit för utformandet av flyktingmottagan
det. 

I Bollnäs var flyktingmottagningen organisatoriskt mycket 
nära anknyten till socialförvaltningen. Kärnan i organisationen var 
liten, bestående av flyktingsamordnaren och flyktingassistent
en/tolken. Flyktingsamordnarens bakgrund som förste socialsekre
terare, bidrog till att förstärka flyktingmottagningens ställning som 
en del av socialförvaltningens verksamhet. Såväl rumsligt som 
verksamhetsmässigt fanns flyktingmottagningen placerad på social
förvaltningen. För huvudmannaskapet svarade socialnämnden. Det 
fanns knappast heller skilda meningar i frågan. Den organisatoris
ka lösningen var allmänt godkänd bland kommunens tjänstemän 
och politiker. 

Något annorlunda lösning gällde i Finspångs kommun. 
Kopplingen till socialförvaltningen var inte lika stark där. Att en 



före detta socialchef i kommunen inför sin kommande pensionering 
hade åtagit sig samordningsansvaret, anknöt naturligtvis flykting-
verksamheten till socialtjänsten. Samtidigt var flyktingsamord-
narfunktionen dock placerad direkt under kommunstyrelsen i an
slutning till kommunskansliet. Personalen till flyktingmottagning
en rekryterades med f å  undantag från socialförvaltningen, den till
hörde också rent principiellt socialtjänstens organisation. 

I praktiken fungerade flyktingenheten emellertid som en i 
förhållande till socialförvaltningen relativt självständig organisa
tion. Flyktingmottagningen verkade under ledning av den själv
ständige flyktingsamordnare som inte drog sig för att markera sin 
vilja såväl gentemot politikerna och den övriga kommunala för
valtningen, inklusive socialförvaltningen. 

I Sundsvall kördes flyktingmottaganingen igång under delat 
ansvar mellan socialförvaltningen och invandararbyrån. Den första 
flyktingsamordnaren hörde henrnia på invandrarbyrån. Till en bör
jan  fanns flyktingsamordnarfunktionen rumsligt placerad vid in
vandrarbyrån medan utredningarna och besluten om det ekonomis
ka  biståndet till flyktingarna sköttes från socialförvaltningen. Ett 
nära samarbete etablerades därigenom mellan invandrabyrån med 
dess flyktingsamordnare och socialförvaltningen. Med tiden vid
gades emellertid klyftan mellan socialförvaltningen och invandrar
byråns flyktingenhet. Den expanderande flyktingverksamheten tog 
steget ut  och bildade en från socialförvaltningen fristående enhet 
som en avdelning inom den nya invandrarförvaltningen. Till flyk
tingmottagningen hyrdes in kompetens från socialförvaltningen 
för hanteringen av det ekonomiska biståndet till flyktingarna. 

Den  organisatoriska lösningen har  visat sig vara intimt 
sammankopplad med flyktingmottagandepolicyn, dvs de iimehålls-
liga riktlinjerna för  flyktingarbetet. I den ingår sådana element 
som synen på  flyktingen, uppfattningen om dennes behov och frå
gan o m  vilken roll som den kommunala tjänstemannen ska till
skrivas i förhållande till flyktingen. Mer generellt uttyckt rör det 
sig om vilka mål som ställs för flyktingarbetet och val av lämpliga 
medel för att nå dessa mål. Uppfattningen om mål och medel, om 
de  relevanta orsakssammanhangen, har visat sig variera ganska 
mycket mellan de tre kommunerna. 



Framför allt tycks policyuppfattningen höra nära samman 
med vilken professionell ideologi som styr flyktingmottagandet. 
Val av organisation och dess placering i den komunala förvaltning
en, dvs närhet till en viss förvaltning och avstånd till andra, har i 
sin tur bestämt vilken professionalism och vilken professionell 
ideologi som får bli tongivande i flyktingmottagandepolicyn. 

Vi  har kunnat notera betydande förskjutningar i policyn, 
dels i tid ifallet med Sundsvall, dels i rum när vi  jämfört de tre 
kommunerna. Både jämförelsen i tid och i rum ger tämligen lika 
resultat. Organisatorisk närhet till socialförvaltningens professiona
lism återspeglas tydligt i flyktingmottagandepolicyn. 

Övergången från delat huvudmannaskap för flyktingmottag
andet till invandrarförvaltningens ansvar sammanhänger i Sunds
vall med en policyförändring i riktning mot de invandrar- och mi
noritetspolitiska riktlinjerna som styrande för flyktingarbetet. 

Den organisatoriska inkorporeringen av flyktingmottagandet 
i socialförvaltningen i Bollnäs resulterade i att flyktingmottagande
policyn direkt härleddes ur socialtjänstens lagar och praxis, utan 
några rivaliserande uppfattningar. 

I Finspång hörde flyktingmottagningens större självständig
het gentemot socialförvaltningen nära samman med en policy-
mässig differentiering från socialtjänsten och ökad medvetenhet 
om de invandrar- och minoritetspolitiska principerna som styrande 
för flyktingmottagandepolicyn. 

Valet av organisatorisk lösning för det lokala flyktingmotta
gandet hör således nära samman med den innehållsliga utformning
en  av verksamheten. Samtidigt har valmöjligheterna vad gäller 
den organisatoriska lösningen varit tämligen begränsade. Framför 
allt har de i hög grad bestämts av den kommunala kontexten. Det 
är också här som den kommunala kontextens betydelse för utform
ningen av det lokala flyktingmottagandet blir väl synligt: genom 
att styra flyktingarbetets organisatoriska utformning blir kontexten 
även bestämmande för policyn. 

I reformpaketet ingick att det lokala flyktingmottagandet 
inte skulle medföra nya kostnader för  staten eller kommunerna 
genom nya organisatoriska lösningar. Istället skulle flyktingmotta
gandet skötas så långt som möjligt inom ramen av den ordinarie 
konununala förvaltningen. Så blev det också. 



Som större landsbygdskommuner hade Bollnäs och Fin
spång ett i många stycken ganska likvärdigt utgångsläge för  sitt 
flyktingmottagande. I Finspång kom flyktingmottagandet emeller
tid att f å  en något annorlunda organisatorisk lösning än i Bollnäs, 
men f ramför  allt kom den i policy-hänseendet att avvika f rån  
Bollnäs. Det större organisatoriska avståndet till socialtjänsten 
gick hand i hand med en starkare explicit koppling till de invand
rar- och minoritetspolitiska principerna. Detta kom till uttryck i 
synen på flyktingen, dess behov och den kommunalla flyktingmot
tagningens roll visavi flyktinggruppen. 

Den kommunala kontexten i Finspång skilde sig från den i 
Bollnäs bland annat genom att det i kommunen fanns en invand
rarbyrå. Någon bas för kommunens flyktingmottagande blev den 
dock inte. Byråns roll begränsades till att den anlitades för  tolk-
förmedling. Istället för invandrarrådet var det informationsnämnd
en som tillsammans med kommunstyrelsen agerade i flyktingfrå
gan när den först aktualiserades. Något direkt inflytande hade så
ledes inte de  befintliga invandrarfunktionema på uppläggningen 
av mottagningsarbetet. 

Däremot kan den bakomliggande faktorn, själva förekomst
en av tidigare invandring i kommunen, tänkas ha satt sina spår i 
val av perspektiv på flyktingfrågan. Förankringen av de invandrar-
och minoritetspolitiska riktlinjerna och problematiseringen av in
vandrar- och flyktingfrågorna var sannolikt ett resultat av de er
farenheter som den tidigare invandringen hade bidragit med. I 
mångt och mycket var det principerna valfrihet, jämlikhet och 
samverkan, väl harmonierande med lokala korporativa arrange
mang, som fick prägla flyktingmottagandepolicyn. 

Den kommunala kontexten i termer av erfarenhet av invand
rarfrågor kan sägas ha haft betydelse för utformningen av flykting
mottagandepolicyn i Bollnäs och Finspång. Detta kan även sägas 
gälla för  Sundsvall där antalet utlänningar var litet i förhållande 
till stadens invånarantal. Kulturkompetensen på invandrarbyrån 
var den också finländsk, bestående av en invandrarkonsulent och 
ett antal tolkar. Flyktingarna utgjorde ett tämligen exotiskt inslag i 
stadsbilden. Och även i Sundsvall var det socialförvaltningen som 
i starten spelade en avgörande roU. 



Det delade ansvaret mellan invandrarbyrån, där invandrar-
konsulenten lämnade sina arbetsuppgifter med inriktning på in
formationsarbete för att åta sig flyktingsamordnarfunktionen, och 
socialförvaltningen löpte utan större problem. Relativt tidigt blev 
det emellertid klart att två från varandra ganska olika synsätt på  
flyktingarna stod på spel. Socialtjänstens profession förordade sitt 
synsätt, väl dokumenterat i socialförvaltningens eget omhändertag
andeprogram för flyktingarna. Det praktiska flyktingarbetet vid 
invandrarbyrån kom att representera en annorlunda policy, för
kroppsligad i de kulturkompetenta familjepedagogernas arbete. 
Det senare åtminstone till en del byggande på de invandrar- och 
minoritetspolitiska riktlinjerna. 

Den spirande konflikten mellan de två professionerna, social
tjänsten och den mycket mer svårfångade invandrarbyråprofessio-
nalismen, fick en stegvis lösning. Först kom socialförvaltningens 
omhändertagande-program att överges som det styrande program
dokumentet för  det kommunala flyktingarbetet. I nästa steg, när 
flyktingmottagningen vuxit i omfattning, övergick kommunen från 
modellen med delat ansvar för flyktingmottagandet mellan social
tjänsten och invandrarbyrån till att helt och hållet överlämpa hu
vudansvaret på  invandrarbyrån. Samtidigt byggdes den kommu
nala invandrarfunktionen ut. En avdelnings/förvaltningschef rekry
terades för den nya förvaltningen och kommunen fick ett nytt poli
tiskt organ i form av en nyskapad invandramämd för den politiska 
behandlingen av den kommunala flykting- och invandrarpolitiken. 

Både organisatoriskt och policymässigt genomförde man en 
omprövning av kommunens flyktingmottagande. Socialförvalt
ningen förlorade sin roll som delbas för flyktingarbetet. I samband 
med denna omorganisation deklarades också klart att det skulle 
vara de invandrar- och minoritetspolitiska principerna som utgör 
grunden för flyktingarbetet och inte socialtjänstlagens normer. 

Utgångspunkten för det lokala flyktingmottagandet i Sunds
vall var mycket olik den i Finspång och Bollnäs. Kanske hade Fin
spång h a f t  till  och med mer  kontakt med invandrarfrågor än 
Sundsvall. Ändå var det i Sundsvall som man kunde iaktta den ut
veckling av mottagandet som resulterade i en uttalad skilsmässa 



från socialtjänsten både organisations- och policymässigt. Förkla
ringar till detta kan sökas i den kommunala kontexten. 

Förutom invandrarerfarenhetens betydelse och personfak-
toremas roU för mottagandepolicyn hade den kommunala kontext
en sin betydelse även i form av skillnader i kommunstorlek. En
dast i en kommun i Sundsvalls storleksklass blev det aktuellt med 
ett så pass omfattande mottagande att det fanns en tillräcklig grund 
för bildandet av en egen invandrarförvaltning. 

Organisationsutvecklingen fick i sin tur konsekvenser för  
kompetensen. I en egen organisation utvecklades en annan kompe
tens än den som byggdes upp på en enhet som istället delvis ingick 
som en specialistfunktion i socialförvaltningens organisation. 

Det gemensamma för  Sundsvall och Finspång var att det 
fanns i bägge kommunerna en invandrarbyråfunktion sedan gam
malt. Troligt är att just invandrarerfarenheten, även om den var 
begränsad, tillsammans med den administrativa byråfunktionen 
behövdes för att frågan om alternativ till socialtjänstens flykting-
mottagandepolicy överhuvudtaget skulle väckas. Spänningen mel
lan socialtjänstens syn på  flyktingarbete och den syn som i högre 
grad emanerar ur det invandrar- och minoritetspolitiska tänkandet 
aktualiserades explicit nämligen endast i Sundsvall och Finspång. 
Att denna spänning sedan löstes på olika sätt i dessa kommuner 
sammanhänger med flyktingverksamhetens omfattning som i sin 
tur var direkt relaterad till kommunstorleken. 

Lösningen med en självständig invandrarförvaltning, som 
gav garantier för att de invandrar- och minoritetspolitiska riktlin
jerna blev styrande för flyktingarbetet, var möjlig endast i kom
muner där verksamhetsmässigt underlag fanns. Så, både tidigare 
invandrarerfarenhet och kommunstorlek, visade sig vara av bety
delse fö r  val av organisation och policy för  genomförandet av 
kommunalt mottagande. 

Den organisations- och policymässiga närheten till social
tjänsten var störst i Bollnäs. I Finspång influerades policyn av de 
invandrar- och minoritetspolitiska principerna kombinerad med 
socialtjänsten och den lokala korporatismen. Distansen till social
förvaltningen var tydlig, trots att mottagningsenheten organisato



riskt ändå var en del av den förra. I kommunen saknades emeller
tid underlag för bildandet av en egen mer självständig förvaltnings-
funktion för invandrar-och flyktingfrågorna. I Sundsvall fanns på 
samma vis ett alternativt synsätt till socialtjänstens omhänder-
tagandepolicy, som resulterade genom skapandet av en invandrar-
förvaltning i både organisatorisk och policymässig skilsmässa från 
socialförvaltningen. 

6 . 2  Frihet i utförandet - resultatet räknas 

Som vi har kunnat konstatera, var friheten i det kommunala ge
nomförandet betydande. SIVs styrning av kommunemas arbete 
begränsades i huvudsak till rådgivning och anordnande av konfe
renser, där man via ämnesval för arbetsgrupper sökte rikta upp
märksamheten mot frågor som man uppfattade som centrala eller 
problematiska. 

Valmöjligheterna för organiseringen av mottagandet liksom 
hur arbetet bedrevs på den lokala nivån var stora. Resultatet blev 
tydliga skillnader i konunmunemas flyktingarbete såväl organisa
toriskt som i policyhänseende.-

En konsekvens av att kommunerna fick relativt fria händer, 
var att man därmed också beredde mark för för betydande hand-
lingsutrynune för de drivande aktörerna på det lokala planet. Flyk-
tingsamordnaren och dennes personliga karakteristika kom att 
prägla flyktingarbetet. SIVs begränsade anspråk på att styra mot-
tagandepolicyn i kombination med att flyktingfrågan vanligtvis 
uppfattades som en tämligen perifer specialistfråga med låg status 
i den konmiunala förvaltningen, gav flyktingsamordnaren stora 
möjligheter att bli den tongivande kraften bakom policyn. 

Det är svårt att uppskatta vilken roll flyktingsamordnarens 
personliga egenskaper och syn på sitt arbete slutligen har spelat, 
men uppenbart är att frågan inte kan nonchaleras. Det var flykting
samordnaren som arbetade fram programmet för flyktingarbetet. 
Det var också han eller hon som stod för tjänstebeskrivningama 
för de tjänster som ingick mottagandeenheten. Och det var också 
denna tjänsteman som gjorde de utvärderingar av mottagandet 
som behövdes som underlag för politiska beslut om mottagandet. 



Ofta var flyktingarbetet långtifrån ett vanligt byråkratiskt uppdrag 
för  flyktingsamordnaren. Arbetsområdet var nytt och det fanns 
gott om utrymme för improvisationer. 

6 . 3  Socialtjänstens starka roll 

I Sundsvall startade man med socialtjänstens praxis, med ett be
handlingsprogram i tre faser för "lokalt omhändertagande av flyk
tingar". När programmet övergavs och flyktingmottagandet så 
småningom bildade en egen avdelning inom den nya invandrar-
förvaltningen, fick detta konsekvenser för mottagandepolicyn. I 
ökande grad sågs mottagandet som en fråga om samspel mellan 
flyktinggrupperna och kommunen, med dess myndigheter och 
allmänheten. Detta i stället för att bli gestaltat i ett individperspek
tiv, som ett problem av omhändertagande av de enskilda flykting
arna och deras anpassning som skulle åtgärdas med hjälp av ett 
långtgående omhändertagande program. 

Det var möjligt att se en gradvis glidning i den kommunala 
flyktingmottagandepolicyn från socialtjänstens "omhändertagan
de" till en starkare betoning på "samspel" - med en mycket annor
lunda bild av flyktingen, dennes behov och följaktligen en annan 
roll som part i policyprocessen. 

Vad styrde då  socialförvaltningens mottagandepolicy i 
Bollnäs, Finspång och Sundsvall? Var det socialtjänstlagen från 
1982 - i enlighet med AGFA-utredningens förväntningar? Ja, i 
vissa avseenden präglades socialförvaltningens program av de fyra 
huvudprinciperna för socialt arbete enligt socialtjänstlagen: nor
malisering, kontinuitet, flexibilitet och helhetssyn. Men i andra, 
helt avgörande, avseenden var det däremot knappast socialtjänst
lagen som angav tonen. 

I Sundsvall utgick socialförvaltningens program från princi
pen om kontinuitet i arbetet med flyktingarna. Under programmets 
genomförande på 1-1,5 år skulle flyktingen ha kontakt med en och 
samma socialassistent. Med henne skulle flyktingen under arbetets 
gång etablera en relation av sådan keuraktär att en alldeles speciell 
"avvänjningsfas" byggdes in i programmet. Principen om helhets
syn - att se till flyktingens hela livssituation - var även den tillgo
dosedd i programmet: från de första spörsmålen kring besökstider 
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på socialkontoret och regler för  utbetalning av socialbidrag till 
eventuella fall av missbruk, barn- och hustrumisshandel. 

Programmets sikte var vidare ställt på normalisering, den 
tredje principen enligt socialtjänsdagen: åtgärderna var ämnade att 
öka flyktingens möjligheter att så långt som möjligt leva under 
normala förhållanden. Däremot kan man fråga sig i vad mån social
tjänstlagens fjärde princip, den om flexibilitet, verkligen hade bli 
vit beaktade i socialförvaltningens program för  lokalt flykting
omhändertagande. 

På något expUcit sätt tog inte progranmiet hänsyn till sådana 
skillnader mellan flyktingars behov som berodde på bakgrund, er
farenheter, utbildning etc. Omhändertagandeprogrammet med dess 
tre faser "introduktion", "anknytning" och "avvänjning" var avsett 
för samtliga flyktingar. Att flyktingarnas varierande bakgrund var 
en faktor att ta hänsyn till, uppmärksammades istället oftare av 
familjepedagogema vid invandrarfunktionen. 

En kanske ännu mer central fråga är den om vilka behov 
man tillskrev flyktingarna i programmet: de bedömdes nämligen 
vara i behov av ett samhälleligt omhändertagande på cirka ett och 
ett halvt år - baserat på ett skriftligt kontrakt mellan flyktingen och 
socialsekreteraren mot utbetalning av socialbidrag och förverkligat 
genom regelbundna uppföljningssamtal i ett närmast terapeutiskt 
förhållande mellan flyktingen och socialsekreteraren. 

Den springande punkten är då huruvida flyktingarna verkli
gen - och utan någon åtskillnad - var i behov av detta omfattande 
omhändertagande. Detta kan starkt ifrågasättas åtminstone när det 
gäller det stora flertalet av dem. 

Det fanns betydande likheter mellan den policysyn som so
cialförvaltningen gav uttryck åt i de tre kommunerna även om det 
naturligtvis fanns stora skillnader också. Det mest karakteristiska 
gemensamma draget handlade om att flyktingarna var per defini
tion i behov av omhändertagande av något slag. 

En  fråga som inställer sig är om det är rimligt att den en
skilde åläggs att underteckna ett kontrakt om deltagande i ett be
handlingsprogram mot utbetalning av det ekonomiska bistånd som 
hon enligt socialbidragsnormen är berättigad till för sitt uppehälle. 
Har detta utan vidare stöd i socialtjänstlagen? 



Man skulle nämligen också kunna hävda att lagen betonar 
socialtjänstens roll som service- och tjänsteproducent för medbor
gare, som vid behov kan anlita socialtjänstens myndigheter. Mera 
generellt står 1982 års socialtjänstlag för en utveckling av social
vårdens myndigheter från administratörer av fattighjälp förenad 
med social kontroll till en mer serviceorienterad myndighet. 

Detta är i linje med de allmänna riktlinjerna för förvaltnings
arbetet i stat och konmiun - myndigheterna ska erbjuda medbor
gare service med utgångspunkt i medborgarnas behov och önske
mål. Det är även i linje med socialtjänstlagens bärande principer 
om flexibilitet, dvs behovsanpassade lösningar, och normalisering, 
dvs att socialtjänstens åtgärder ska främja den enskildas möjlig
heter att leva i en normal miljö och under normala förhållanden. 

Undantag från denna bärande princip fö r  myndighetsut
övning - att förvaltningens uppgift är att tillgodose allmänhetens 
behov av service och tjänster - regleras i lagen. Lagar som LVU 
reglerar socialtjänstens rätt och skyldighet att ingripa med tvångs
åtgärder och omhändertagande till samhällsvård, men detta under 
bestämda förutsättningar. Frågan är om lagstiftningen överhuvud
taget ger stöd för den typen av kontraktsförfarande som flykting
mottagandeprogrammet i det akmella fallet byggde på. 

Således präglas socialförvaltningens flyktingmottagande-
policy knappast av andan i den gällande socialtjänstlagen. Snarare 
exemplifierade programmen ett tänkande som kunde sägas vara 
representativt för en äldre syn på socialtjänstens myndighetsutöv
ning: en starkare betoning på social kontroll kombinerad med gan
ska långtgående rättigheter från myndighetens sida att ingripa i 
förhållande till den enskilda kommuninvånaren. 

Den nya socialtjänstlagens riktlinjer för  socialt arbete bil
dade endast delvis grunden för socialförvaltningens flyktingmot-
tagandepolicy. Även en mer traditionell syn på myndighetsutöv
ning och socialtjänstens uppgifter genomsyrade policyn vid sidan 
av den nya lagens principer om flexibilitet, kontinuitet, helhetssyn 
och normalisering. De sist nämnda nyanserades dessutom av kon
frontationen med socialförvaltningens vardag och praxis utvecklad 
i arbetet med ett relativt homogent och återkonunande klientel. 



AGFA-utredningen såg i 1982 års socialtjänstlag en garanti 
för kommunemas kompetens för sitt flyktingmottagande. Var det 
ta då  en felbedömning från utredningens sida? Hade inte den nya 
socialtjänstlagen infriat förhoppningarna? Problemet var nog inte 
den nya socialtjänstlagen, utan frågan var snarare i vilken grad 
lagen faktiskt hade hunnit bli vägledande för socialförvaltningens 
arbete mera generellt och för  flyktingarbete i synnerhet. Att de 
fyra principerna helhetssyn, kontinuitet, normalisering och flexibi
litet fanns upptagna i socialtjänstlagen innebar nämligen inte att 
dessa också hade hunnit bli förankrade i det dagliga arbetet vid 
landets socialförvaltningar. 

Reformer i allmänhet, och sådana som den nya socialtjänst
lagen i synnerhet - med nya och armorlunda perspektiv på verksam
hetens mål, arbetssätt och relation mellan tjänstemän och med
borgare - tar alltid sin tid innan de blir genomförda i praktiken. 
Det nya konkurrerar med det gamla under en längre tidsperiod. 
Den nya socialtjänstlagen hade bara under en period av några år 
ägt laga kraft vid den tidpunkt då det kommunala flyktingmotta
gandet sattes igång. I socialtjänstens vardag ute på socialförvalt
ningarna levde mycket av det gamla tänkandet fortfarande kvar 
sida vid sida med det nya. 

Socialtjänstlagens normativa ställningstaganden med rikt
linjer som borde gälla för socialtjänsten myndigheter från och med 
lagens antagande 1982, bör alltså inte förväxlas med en beskriv
ning av den samtida arbetsideologi som faktiskt rådde på social
förvaltningarna i landets kommuner. I sin planering för det kom
munala flyktingmottagandet utgick AGFA-utredningen i hög grad 
från att lagens principer för arbetsideologi och relationen mellan 
myndigheter och medborgare redan hade förverkligats och över
ensstämde med hur socialtjänsten i realiteten fungerade. 

Förklaringar till socialtjänstens starka position kan sökas på 
f lera håll. Till exempel sköttes den ekonomiskt tungt vägande 
administrationen av socialbidrag till flyktingarna av socialförvalt
ningen. För det andra hade AGFA-utredningen i första hand re
kommenderat ett utnyttjande av den existerande kommunala ad
ministrationen: socialförvaltningen var en förvaltning med kapaci



tet, resurser och en tydlig professionalism. För det tredje vilade 
socialtjänstens verksamhet på en omfattande speciallagstiftning 
med den nya socialtjänstslagen i spetsen medan den kommunala 
invandrarfunktionens arbete istället baserades på de relativt vaga 
invandrar- och minoritetspolitiska principerna om valfrihet, jäm
likhet och samverkan. D e  sist nämnda var dessutom inte ens 
tvingande, de var allmänna målsättningar. Socialförvaltningens på 
tradition, speciallagstiftning och på yrkesutbildning grundad pro
fessionalism vann naturligt företräde. Invandrarfunktionen sak
nade alla dessa tre egenskaper. 

Statusskillnader kan ha varit ytterligare en fjärde faktor att 
ta hänsyn till. I det kommunalpolitiska perspektivet har invandrar
frågorna och därmed även den administrativa invandrarfunktionen 
låg status - åtminstone i jämförelse med socialtjänstens starka 
ekonomiska ställning med stöd i speciallagstiftningen. Det är lätt 
att förstå att man valde bort invandrarfunktionen som ansvarig för 
det kommunala flyktingmottagandet. 

6 . 4  Målstyrning förutsätter mål 

För SIV medförde det kommunala flyktingmottagandet så som 
detta faktiskt lades upp, ett uppföljnings- och utvärderingsarbete 
baserat på  socialtjänstens ambitioner, tillämpat på flyktingarna. 
Men varför nöjde man sig med att administrera socialstyrelsens 
socialpolitiska ambitioner, uttryckta i sociallagstsiftningen, som 
nu tillämpades på flyktingar som en speciell klientkategori? Fanns 
det inga alternativ? 

Man kan peka på verkets ställning i den centrala statsförvalt
ningen som en möjlig delförklaring. Som verk har SIV framför allt 
två arbetsområden, nämligen invandringsregleringen och frågorna 
om invararpolitikens tillämpning på olika samhällsområden vid 
andra statliga och kommunala myndigheter. Förvaltandet av in
vandrar- och minoritetspolitiken är av policy-orienterad karaktär 
och handlar om att initiera, följa upp och utvärdera andra myn
digheters agerande på det invandrar- och minoritetspolitiska om
rådet. Detta utgör alltså endast en del av verkets totala verksamhet. 

I jämförelse med andra, till arbetsområdet liknande verk 
som socialstyrelsen och AMS var SIV dessutom en nykomling. 



Som en relativt ny myndighet hade verket naturligtvis ställts inför 
uppgiften att erövra, definiera, avgränsa och arbeta upp ett eget 
policy-område i frågor som tidigare ingått i andra myndigheters 
arbetsuppgifter. 

De invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjemas svagare 
juridiska ställning och innehållsliga vaghet, jämfört till exempel 
med socialtjänstlagen, gör det svårare att använda dem som rätte
snöre för ett verks policy. Kanhända speglar detta sakområdets re
lativa status i samhället, men gör det dock samtidigt svårare för 
verket att formulera en konkurrenskraftig poUcy. 

Konfronterade med socialtjänstens - i sociallagstiftningen 
sanktionerad - tämligen detaljerade policy-beskrivning blir de  
mycket generellt formulerade invandrar- och minoritetspolitiska 
principerna - dessutom utan att vara tvingande - de som får  ge 
vika. 

De gav otillräcklig grund för att utforma en alternativ flyk-
tingmottagande-policy både under AGFA-utredningens arbete och 
när SIV kom i gång för att realisera det kommunala flyktingmot
tagandet. Följaktligen tycktes de enskilda tjänstemannen i kom
munerna oftare ha  det lättare att finna stöd för sitt agerande i so
cialtjänstlagen än i de invandrar- och minoritetspolitiska princip
erna. 

Således kom SIVs mottagandepolicy i första hand att handla 
om att ta f ram kommunplatser, och först i andra hand om inne
hållet i mottagandet. SIV fick snabbt lägga om sin ursprungliga 
strategi. Givetvis tog detta arbete i anspråk all den energi och alla 
de resurser som var avsatta för  reformen. Kraven på  mottagar-
kommunema fick inskränkas till ett kommunalt flyktingprogram 
och på en speciell flyktingsamordnartjänst. 

Även om SIV hade utvecklat en egen policy för lokalt flyk
tingmottagande, hade verket förmodligen ändå fått svårt att för
ankra denna policy på det lokala planet. Vid starten för reformens 
genomförande saknade verket nämligen egna regionala och lokala 
organ. Under alla omständigheter hade man därför varit tvungen 
att anlita en annan myndighets organisation. I synnerhet kan detta 
skapa problem i en situation när den egna policyn på väsentliga 



punkter representerar en annorlunda syn på de aktuella frågorna än 
den som är gängse hos de förvaltningsorgan som ska ansvara för 
denna policys realiserande. Först 1987, skulle SIV komma att f å  
viss regional represention. 

Från verkets sida fanns från böljan ambitionen att endast an
lita kommuner med viss "invandrarerfarenhet", vilket skulle ge 
vissa garantier för att de invandrar- och minoritetspolitiska princip
erna hade aktualiserats och kanske t o m  förankrats i den kommu
nala administrationen. Emellertid frångick man från den principen 
när man valde att utan urskiljning anlita alla kommuner som gick 
att  engagera i flyktingmottagandet. Därmed tog man också -
kanske implicit - ett beslut som starkt reducerade möjligheterna att 
låta det lokala flyktingmottagandet utformas med utgångspunkt i 
de invandrar- och minoritetspolitiska principerna. 

Målstyrning kopplad till resultatansvar utgör den vanligaste 
stymingsformen i dagens förvaltningsverklighet. Detta kan även 
sägas i praktiken ha gällt för införandet av det lokala flyktingmot
tagandet. I motsats till regelstyrningens mer detaljerade åtgärds
paket, innebär målstyrning att de lägre administrativa nivåerna får 
större frihet i det praktiska genomförandet. Ännu större blir frihet
en när genomförandet, som i fallet med mottagandereformen, ad
ministreras av kommunerna och inte av statliga regionala eller lo
kala organ. 

Det lokala flyktingmottagandet präglades som reform av en 
otydlig målbild, om vi bortser från strävan att styra flyktingamas 
bosättning till ett allt större antal av landets kommuner. Den öv
riga, mer  substantiellt orienterade målbilden var då betydligt 
mindre klar. Till detta bidrog att förutsättningarna för reformens 
genomförande så drastiskt förändrades på grund av den kraftigt 
tilltagande flyktingströmmen. 

Som med andra reformer med mångtydig målbild och med 
frånvaron av detaljstyrning från de högre administrativa nivåerna 
ökar frihetsgraden under själva genomförandet. Den personal som 
skulle ta vid och realisera i detta fall flyktingmottagandet i kom
munerna, tilldelades en  betydande frihet att tolka och omtolka 
substansen i reformen. Dels innebar detta ökade möjligheter att 



anpassa reformen till de lokala förutsättningarna, dels att infoga 
den nya verksamheten till de rådande rutinerna och praxis. 

Men samtidigt skapades också stort utrymme för de tjänste
män som medverkade i genomförandet att påverka utformningen 
av det egentliga innehållet i reformen, den substans som slutligen 
blev omsatt i praktiska åtgärder och därmed materialiserad. För 
flyktingmottagandets vidkommande ledde detta till betydande va
riation i den konmiunala mottagandepolicyn. Inte minst dikterades 
den slutliga utformningen av policyn av de lokala sektorsintresse
nas relativa inflytande över mottagandepolicyn. 

Under genomförandet hade även en tydlig förskjutning i den 
ursprungliga målbilden ägt rum. Från att primärt ha handlat om ur 
flyktingamas synpunkt bättre mottagande, flyttades tonvikten i 
målbilden till att handla om "Hela Sverige strategin", det vill säga 
en hela landet omfattande solidaritet med flyktingarna. Det lokala 
flyktingmottagandet blev ett medel i en allmän uppfostran till 
ökad tolerans och solidaritet med flyktingarna. 

Målstyrning av det slag som kan sägas ha präglat det lokala 
mottagandets genomförande tillåter således betydande variation 
både när det gäller tolkningen av de centrala målen och den lokala 
verksamheten samt dess resultat. Frågan är om man har passerat 
den optimala graden av frihet i utförandet när den ursprungliga 
målgruppen för reformen, och dess intressen, förvandlats till ett 
medel i en ny och annorlunda policy, dock fortfarande i namn av 
en och samma reform. 
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