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Till

statsrådet Leif Blomberg
Inrikesdepartementet

Regeringen bemyndigande den januari statsrådet16 Leif Blomberg,1997 Inrikesdeparte-
tillkalla särskild utredare för tvåmentet, sammankoppladeatt uppgifter In 1997:03.näraen

Den föreslå inriktning introduktionen för nyanländaär invandrare.att andraDenena ärav
föreslå myndighetsstruktur det integrationspolitiska området.att Med dettastöden ny av

bemyndigande förordnades generaldirektören Bylund from.Bo den januari16 1997att vara
särskild utredare.

Som sakkunniga förordnades den janauii16 amnessakkunnige1997 Björn Hammarberg,
Utrikesdepartementet, departementsrådet Lars G. Johansson, Inrikesdepartementet och
departementssekreteraren Ulrika Lindström, Finansdepartmentet. Som förordnadesexperter

dag handläggaren Ringborg,Pontus Diskrimineringsombudsmannen, departements-samma
sekreteraren Birgitta Ombrant, Inrikesdepartementet, direktören Anders Westerberg, Statens
invandrarverk och sektionschefen Zarah Ghaffari, Flyktingmottagningen, Solna stad.

Som huvudsekreterare förordnades överdirektören Ingemar Kallberg, Arbetarskydds-
styrelsen.

Statskontoret har utredningens uppdrag vissa organisatoriska frågor redovisasutrett som
i bilaga för integrationsmyndighet.Resurser en

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande, Lika möjligheter, SOU arbetet1997:82. I
med betänkandet har samtliga ledamöter och sakkunniga deltagit. Utredningen har härmed
slutfört sitt arbete.

Särskilda yttranden har avgivits Hammarberg, Lindström, Ringborg och Westerberg.av

Stockholm den maj30 1997

BylundBo

Ingemar Kallberg
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SAMMANFATTNING

Här redovisas utredningens överväganden i huvudsak i den ordning de behandlassom
i betänkandet.

Introduktion nyanlända invandrareav

Utredningen konstaterar invandrarpolitikenatt introduktionspe-en ny syn gör att
rioden blir viktigare i framtidenärmu för både den enskilde invandraren och samhället
i övrigt. dåDet den nödvändigaär grunden skall läggas för fortsatt liv i Sverige.ett
Utredningen uttalar övergripande målatt ett för introduktionen bör den skallattvara

alla nyanlända invandrare bästa möjligage förutsättningar kunna leva ochatt arbeta
i Sverige likvärdiga villkor landets infödda invånare.som

En uppgiñ för utredningen har varit föreslå nationella målatt för introduktionen avskyddsbehövande invandrare, dvs. får "asyl" enligt utlänningslagen,personer ochsom
deras anhöriga.närmaste Kommunerna har det operativa för denna introduk-ansvaret
tion och uppbär särskild ersättning Därmed harstaten. berättigat intresseav staten ett

kunna introduktionenatt styra och följaav den. Utredningen föreslår antalupp ett
bindande nationella mål och riktlinjer för introduktionen och lägger fram förslagett
till lag introduktionsprogram för nyssnämndaom invandrare. innebördDessgrupp är
i huvudsak följande:

Introduktionen gäller för tid normalt högst två år. En individuellen introduktions-av
plan skall i samrådupprättas med den enskilde invandraren och långt möjligtsom

till individens behov och förutsättningar.anpassas Eventuella hälsoproblem skall
uppmärksammas tidigt och vid behov skall initiativ till rehabiliterandetas insatser.
Introduktionen skall för i princip bedrivas heltid och obligatoriskvuxna förvara
den enskilde deltaatt

De nationella målen sikte förutsättningarnatar for bra liv i Sverige detett gällernär
arbete och delaktighet i samhällslivet. Mål finns for olika barn ochgrupper, vuxna,
ungdomar. Några mål är för alla skallDe under introduktionsti-gemensamma vuxna.
den deltai svenslcundervisning, grundläggande kunskaper svenska samhällsför-om
hållanden och erbjudas kontakter landetsmed invånare och föreningslivet.

För i arbetsför ålder introduktionenär inriktadvuxna denmot för-att trygga egnasörjningen arbete. Stora skillnader finns dockgenom mellan dessa Vissa ärpersoner.
högutbildade, andra analfabeter. Mångaär har allvarliga hälsoproblem.

Utredningen föreslår målet för invandrare iatt arbetsför ålder med nödvändig grund-
utbildning skall under introduktionstidenatt uppnå sådanavara kunskaper i svenska
språket och svenskt arbetsliv Arbetsförmedlingenom att kan anvisas arbeteman av
eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. invandrareFör i arbetsför ålder nödvändigutan
grundutbildning målet påbörjarär kompletterandeatt grundutbildning ellerman
alfabetiseringsundervisning.

För barn och ungdomar gäller särskilda mål. Introduktionsprogram för förskolebarn
och skolpliktiga bam skall innehålla sådana stödjande insatser de kan delta i normalatt
förskole- och skolverksamhet. Ungdomar under 20 inte längre skolpliktigaärsom
skall med hjälp olika stödinsatser erbjudas delta iav gymnasieutbildningatt eller vid
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praktik.ellergymnasieersättande utbildningari andrabehov

ochInvandrarverketriktlinjerockså antal bindandeföreslårUtredningen gentemotett
målen uppfyllas.kannationellaunderlätta deArbetsmarknadsverket för attatt

innebärinteintroduktionförslagenbedömerUtredningen sammantaget enatt om
skallförslagengäller.riktlinjer Mendejämförbart medambitionshöjning som nu

målinriktat ochbedrivaskanintroduktioneninnebäraförhoppningsvis att mera
dag.effektivare iän

områdetintegrationspolitiskalångsiktiga inom detarbetetDet

integrationspolitiskadetlångsiktiga arbetet inomockså detUtredningen tar upp
och möjligheterlika rättigheterfrämjadirektivenhandlar enligtområdet. Det attom

främlingsfientlighetdiskriminering,och motverkabakgrundetniskför alla attoavsett
bakgrundsamhällsutvecklingenockså följahandlarrasism. motoch Det att avom

mångfald.kulturellaochsamhällets etniska

inomhar förmyndigheterolikaunderstryker det attUtredningen ramenansvar som
beakta derasproblem ochindividersfånga enskildagenerella politikenför den upp

enskildaochorganisationermyndigheter,också alla,viktigtförutsättningar. Det attär
problemenSamtidigtfrämlingsfientlighet.rasism ochför bekämpa ärsig attengagerar

ipådrivandebehövs "motor"mångskiñande, varför detoch ärkomplexa somen
dagslägetsamhällsutvecklingen. Iområdet särskilt följeroch ärinomarbetet resurser-

regeringskansliet.ochInvandrarverket, DOsplittrade mellanna

diskriminerings-funktionkvar i sinskall finnasdock DOUtredningen att somanser
Medarbetslivet.åtgärder inomaktivaförockså kvaroch haombudsman ett ansvar

till denmedverkaråd ochuppgifter attförslag blir DO:s sättdetta annatatt genom
särskilträttighetersinakan tillvaradiskrimineringför etnisk samttautsattssom

kontakt medoch idiskrimineringetniskförarbetssökandemotverka utsättsatt
förhållande mellanfrämjaarbetstagarorganisationeroch berördaarbetsgivare ett gott

verka förutgår skyldighetDärmed DO:si arbetslivet. attetniska attolika grupper
i övrigt.sarnhällslivetidiskriminering inte förekommer

myndighet bildasbörEn ny

introduktionenförför hamyndighet bildasföreslårUtredningen attatt ansvaren ny
motivintegrationspolitiken.långsiktiga Treoch för deni kommunerna tunga anges

förstaha Detlåta Invandrarverket ärjämfört med attdettaför ansvaret.att en
svårtInvandrarverket harintegrationsområdet, attmåstekrañsamling göras som

måstepresumtionenuppfylla. andramål Detpolitiskaandra ärklara med attatttunga
förinnehåll gällermål ochså politiskatvå områden med skildaatt somemotvara

förläggningsfrågordärtill höroch vadintegrationsfrågor asylprövningrespektive av-
tredjemyndighets Detförinomtvångsåtgärder liggeroch ansvar.ramen enm.m. -

harInvandrarverketinomtrovärdighetsfråga. Samtidigt attskälet är mansomen
svåra och känsligaoch fattalandetiskäl förutreda individens att stannanoggrant

sig integra-full kraft kunnamedlandet skallavlägsnande ägnabeslut manurom
upprätthållagällerpå detverket storttionsfrågor. ställer krav ettDet när attstora

verketmedöka i ochsvårigheter kommerberörda.bland de attförtroende Dessa att
från polismyndighetema.fler uppgifteralltövertar
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Integrationspersonalen finns i dag tiotal olika kontor i landet. Utredningenett ute
har kommit fram till myndighet for integrationsfrågor böratt en ny vara en samman-
hållen enhet i landet. börDetta medföra ökad kostnadseffektivitetorten en som
kan de ökande resekostnadema. Förslaget innebär medel foruppväga 80att ca
årsarbetskrañer del i centrala samkostnader bryts Invandrarverket. Totaltsamt ut ur
fors mkr ñån60,8 Invandrarverket och DO till den myndigheten. Därtill kommernya
vissa i åtgärderregeringskansliet for främlingsñentlighet och rasism.motresurser

Utredningen understryker hur viktigt det med bred politisk förankring denär en av
verksamheten med frånoch stöd regering och riksdag. krävsDetett engageratnya

därutöver kraftfull ledning den myndigheten verkligen vill vågarochen av nya som
lägga sig i andra myndigheters och organisationers beslut och handlingar inom detta
område.

detNär gäller på den myndigheten ligger Statens integrationsverk tillnäranamn nya
hands. alternativ enligtEtt engelsk förebild kan Verket för etnisk jämlikhet.annat vara
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Förslag till
Lag introduktionsprogram för vissa nyanlända invandrareom

Härigenom föreskrivs följande.

§1

kommunEn skall i enlighet med bestämmelserna i denna lag ordna introduktions-
för vissa nyanlända invandrare.program

Skyldigheten omfattar alla invandrare för vilka kommunen har särskildrätt att
statlig ersättning.

Skyldigheten inträder så invandrare fått uppehållstillstånd tillsnart rätten som ger
folkbokföring i Sverige och faktiskt bosatt sig i kommunen.

§2

Kommunen skall fastställa introduktionsprogrammets innehåll i individuellnärmare en
introduktionsplan. skallDenna samrådi med den enskilde invandrarenupprättas eller
dennes vårdnadshavare.

3§

Introduktionsprogram för skall innehålla svenskundervisning för invandrarevuxna
sñ enligt skollagen 1985:1100, praktik, utbildning i svenska samhällsförhållanden
och svenskt arbetsliv information vardagslivet i kommunsamt och andraom en
liknande förhållanden.

Programmet skall långt det möjligt till individens behovär och förutsätt-anpassas
ningar.

4§

Introduktionen skall under period högst två år. fårDen avbrytasges en av om
invandraren f°ar stadigvarande anställning under perioden.

Introduktionen får förlängas högst till år, det behövs med hänsyn tilltre om
invandrarens personliga förutsättningar.

5§

Kommunen skall uppmärksamma nyanlända invandrares hälsoproblem och vid behov
initiativ till rehabiliterande insatser.ta

§6

Följande nationella mål gäller för introduktionen:

Alla invandrare skall ha genomgått svenskundervisning.vuxna
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Alla invandrare skall ha grundläggande kunskaper svenska samhällsför-vuxna om
hållanden, svenskt arbetsliv medborgerliga ñi-, rättig- och skyldigheter.samt

ålder har utbildning svensk grundskolaInvandrare i arbetsför motsvarandesom
uppnått sådana språketskall ha kunskaper i det svenska och svenskt arbetsliv attom

arbetsförmedlingen åtgärd.kan anvisa dem arbete eller arbetsmarknadspolitisk

ålder påbörjatInvandrare i arbetsför tillräcklig grundutbildning skall hautan
kompletterande grundutbildning eller alfabetiseringsundervisning.

invånareAlla invandrare kontakter landets ochskall ha erbjudits medvuxna
föreningslivet.

genomgåttUngdomar fyllt inte och inte har gymnasieut-16 20som men som
bildning eller utbildning skall med hjälp olika stödinsatser ha erbjuditsmotsvarande av

sådandelta i utbildning eller vid behov i andra gymnasieersättande utbildningaratt
eller praktik.

fått sådanaFörskolebarn och skolpliktiga bam skall ha stödjande insatser deatt
kan delta normal förskole- skolverksamhet.i och

7§

Tillsyn kommunernas introduktion den myndighet regeringenöver utövas somav
bestämmer. Tillsynsmyndigheten får utsträckning nödvändigt infordrai den ärsom

frånuppgifter introduktion genomförtskommun hur och i vilken utsträckningen om
målen uppnåtts.

8§

åsidosätter åligganden delviskommun sina enligt denna lag kan helt ellerEn som
åläggas återbetala de introduktionstatsbidrag utgivits till kommunen föratt som av
invandrare. Beslut detta fattas den myndighet regeringen bestämmer.om av som

9§

Under introduktionen särskiltlämnas ersättning till invandrare i enlighet med vad som
föreskrivs.

10§

fårRegeringen eller den myndighet regeringen meddela ytterligarebestämmersom
föreskrifter introduktionsprogram.om

lag träder ikraft den juliDenna l 1998
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Förslag till
diskriminering1994:134 etniskLag ändring lagen motom av

diskrimineringfråga 134 etniskföreskrivs i lagen 1994:Härigenom motom

skall ha följande lydelseoch2 3att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§2

ombudsmanombudsman RegeringenRegeringen utserutser somenen
diskrimineringskall verka for etniskskall verka for etnisk attattsom

förekommer i arbetslivet.diskriminering inte förekommer inte
andrai arbetslivet eller på

områden samhällslivet.av

3§

råd till denskall och medverkaOmbudsmannen sätt att utsattsannat somgenom
för diskriminering kan till sina rättigheter.etnisk ta vara

Ombudsmannen skall vidare genom
överläggningar med myndigheter,
företag och organisationer samt

informationopinionsbildning,genom
liknandeoch på initiativsätt taannat

diskriminering.till åtgärder etniskmot

träder i kraft juliDenna lag 1998.1
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INLEDNING

många invandrare. brukarmed Manefterkrigstiden blivit landunderSverige har ett
finnstill invandrare.invandrare eller barn Detmiljoner1,5 ärsäga att runt personer

förklaringar till detta.i stort tre

vilket leddearbetskraft1960-talen behovetallt ochUnder framför 1950- stortavvar
tillnordiska samarbetettid ledde detUnder dennatill arbetskraftsinvandring.storen

många finländaremedfördearbetsmarknad.blev DetNorden attatt gemensamen
ochasylprövningtraditionellt haft humanSverige harkom hit för arbeta.att synen

därför1970-talet hari världen fr.o.m.ökande flyktingströmmamaflyktingpolitik. De
och kom 000ñyktinginvandring. mellan 1995 400tidvis Bara 1985lett till stor caen

anhöriga till Sverige.flyktingar med

introduktion har varit allmäntgodnyanlända invandrareBetydelsen att engeav
små förinsatserna varitlång tillbaka. i praktiken haromvittnad sedan tid Men att ge

språket dock medsvenska blevintroduktion. utbildning igod Attnyanlända geen
sådan viktig aktivitet.tiden en

också kraven1980-talet blevflyktinginvandringen underökandeoch med denI
samhällsliv.arbets- och Menintroduktion i svensktstarkare bättre störreetten

då regler börjadeintroduktionsfrågorna nuvarandeförstsamlat 1990,togsgrepp
tillämpas.

ytterligareligger försökauppdragI utredningens vägen motstegatt ta ennu
introduktion.förbättrad

utveckladesnågot invandrarpolitik ochkalladeshade i SverigeLänge somsom
många bidragit tillåren. Samtidigt naturligtvis invandrarnahar sätt attgenom

från olikaländer medMånga kommersamhället. människorförändra svenskadet som
myckettalarmedförtspråklig, religiös och social bakgrund harkulturell, att numan

ifrågasätter skallvarförmångkulturella Allt flermångfald samhället.och det manom
född här.länge här ellerkallas för invandrare har bott ärnär man

invandrarpo-invandrarpolitiken.påverkar ocksåutveckling FörutomDenna synen
migrationspolitik. begreppintegrationspolitik och Dessaocksålitik talas nu om

följande.analyseras vidare i det

Uppdraget1.1.

övervägandenInvandrarpolitiska kommitténsutgångspunktmed iUtredningen skall
nyanlända invandra-förinriktning introduktionenSOU 1996:55 lämna förslag till av
integrationspolitiskaför detmyndighetsstrukturförslag till hurlämnasamt en nyre

medområdet gäller arbetetbör utformas. Det

samhället,i det svenskanyanlända invandrareintroduceraatt
ochetnisk bakgrundallaoch möjligheter förför lika rättigheterverka oavsettatt

rasism,främlingsfientlighet ochdiskriminering,motverka
mångfald ochföljakulturellasamhällets etniska ochbakgrundatt mot uppav
integrationsarbetet.stimulerasamhällsutvecklingen aktivtutvärdera samt
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punkter kallas i det följandeDessa uppdrag och III.

1.2. Invandrarpolitiken

Någon vedertagen definition betrakta invandrare finns inte.är attav vem som som
används ifrånBegreppet allt gälla utrikes födda till i sin vidaste bemärkelseatt att

födda i Sverige med invandrad förälder.även avse personer men en

Riksdagen slog 1968 grundval Riktlinjer1968: för utlänningspoliti-142av prop.
ken målfast for dådet kallade invandringspolitiken invandrarna skallattsom man
leva på standardnivå""samma befolkningen Fråni övrigt. och årsmed 1975som
riksdagsbeslut med anledning används uttrycket "järnlikhetsmål",1975:26av prop.
vilket innebära invandrarna skall möjligheter, rättighetersägs ochatt samma
skyldigheter befolkningen i övrigt.som

invandrarpolitilcenFör ställdes också valfrihetsmål och1975 samverkans-ett ettupp
mål. formuleringen valñihetsmåletAven fråni huvudsak riktlinjernamotsvarasom av

Samverkansmålet1968. däremot nytt.var

Genom riksdagsbeslut med anledning 1985/86:98 Invandrarpolitikenav prop.
bekräftades målende med tillägget goda etniska relationer bör vårtpräglatre att
samhälle och samhället bör markera sitt avståndstagande från alla uttryck for etnisk
intolerans.

sistnämndaI proposition målenuttolkning de enligt följande:treges en av

sådan"Dessa begrepp bör åsyftartolkning de lika rättigheter och möjlighe-attges en
för förhållandeinvandrare i till den övriga befolkningen, respekt for den enskildester

identitet och integritet, möjligheter utveckla det kulturarvet inom föratt egna ramen
de grundläggande vårti samhälle gäller for mänsklig samlevnad samtnormer som
ömsesidig tolerans, solidaritet och gemenskap mellan människor olika ursprung."av

samtligaI nämnda riksdagsbeslut har slagits fast vikten lära sig svenska föratt attav
jämlikhetsmålet skall uppnås.kunna

Valñihetsmålet utvecklades i års riksdagsbeslut, både1986 sedan Invandrar-närmare
politiska kommittén IPOK och Diskrirnineringsutredningen uppfattat begreppet
problematiskt.

Följande uttalande i propositionen belyser detta.

finns"Det grundläggande värderingar vilka råderdet enighet i Sverige, t.ex.om
jämställdhet mellan kvinnor och barns rättigheter. Sådana grundläggandemän samt
värderingar måste hävdas i alla sammanhang. kulturkollisioner uppstår följdNär till

olika uppfattningar i grundläggande frågor familj, barnuppfos-t.ex.av som synen
sexualitet och samlevnad, kvinnans frågorställning eller livsåskådningskarak-tran, av

kan det emellertid oña lämpligt gåtär fram och söka praktiskaatt varsamtvara
lösningar i anda i stället för hävda principer motverkar ellergenerös atten som
forhindar sådana praktiska lösningar.

beaktandeMed vad jag har anfört jag begreppet valfrihet ävenattav nu anser
frarnledes bör målen for invandrarpolitiken. emellertidJagett attvara av anser
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ochidentitetenskildesfor denrespektinnefattarså dettolkasbörbegreppet att
deförinomkulturarvetutveckla detmöjligheterintegritet ramenattsamt egna

samlevnad."mänskligförsamhället gällersvenskai detgrundläggande somnormer

Integrationsbegreppet1.3.

svenskai detinvandrareintegreringtalabörjathartidUnder avenommansenare
också direktivenianvändsbegreppintegrationspolitik. Dettasamhället och om en

uppgifternaförklaras Detintegration närmare.begreppet som en avangesattutan
etniska ochsamhälletsbakgrundmyndighetsstrukturenför den att mot avnya

aktivtsamhällsutvecklingenutvärdera attoch samtmångfald följakulturella upp
följadirektivendärvid enligtgäller attintegrationsarbetet. Detstimulera noga

samhälletoch vilketutsträckningi vilken sättbedömaochsamhällsutvecklingen
språkliga,etniska,till befolkningensfrån hänsynutgår ochinstitutioneroch dess tar

mångfald.och religiösakulturella

kommit-InvandrarpolitiskaiutgångspunktmedskeskallutredningsarbetetEftersom
där.definierasintegrationhurintressedetöverväganden,téns attär seav

tydligareintegration föranvända begreppet attbörjadekommitténEnligt man
handlardetjärnlikhetsmålet. visaFörmedmenade attattuttrycka vad omman

iblandtalademöjligheter,ochcivila rättigheterochekonomiskasociala, omman
användaendainte detkommitténenligt sättet attdettaintegration. Menstrukturell är

intentioner,beskrivadärförvaldeKommitténintegration. attbegreppet processer
behövsmån begreppetdenintegration. Ibegreppetanvändaförhållandenoch attutan
Politikförhållanden.strukturellatill detanvändningenkommittén rörbegränsade som

uppnå med denkommitténdå enligtintegration blirtillsyftar attåtgärderoch ensom
möjligheterochrättigheterfrågai samtsituationlikvärdigbefolkningenövriga om

olik.med frihetenjämlikhettillsyftar attåtgärderutforma varamenatt som -

tillståndkommittén inteenligtdärförIntegration utanett anger ensomprocessär en
utvärderaochregistrerautsträckninggår tämligeni attrörelseriktning. Denna stor

situatio-förhållanden,strukturellabemärkelse t.ex.iså mätningenlänge snäv somrör
Såhälsotillståndet.ochdeltagandetpolitiska snartarbetsmarknaden, det mannen

dock enligtblirvalfrihet,kulturellgradenfaktorer,andravill väga avex.som
komplicerad.integrationsprocessenutvärderingenkommittén merav

innebördmed denintegrationanvänds begreppetutredningsarbetetaktuelladetI nu
sammanfattandemed denförtydligasinnebörd kankommittén har Dennaangett.

slutrapporti sinharAGARinterdepartementala arbetsgruppendendefinition som
Integrationfrämlingsfientlighet".ochmotverka rasismför"Arbete1995-06-30; att

helaomfattarförändringsprocessömsesidiglångsiktig,enligt somrapportenär en
respektochömsesidig toleransmångfald,bejakarIntegrationsarbetetbefolkningen.

sarnhällsgemen-harmoniskskapaefter"olikheter". Detför varandras attsträvar en
deleninvandrademellan denrelationerberikandeochjämlikapräglasskap avsom

invandrargrupper.olikamellanmajoritetsbefolkningenochbefolkningen samtav

invandrarpoli-fortfarande begreppetgällerInvandrarverketförinstruktionenEnligt
området "Invandraresrubricerarårförbudgetpropositionen 1997medantik, t.ex.

"Migra-betecknasinvandringspolitikochñån flykting-skillnadtillintegration" som
migra-Svensk1996/97:25iföljandeframgår i dettionspolitik". Som prop.anges

migrationspolitiken.ingår iinvandrarpolitikenperspektivi globalttionspolitik att
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Utredningen använder för sin del fortsättningsvis begreppet integrationspolitik, inte
invandrarpolitik. Introduktionen i kommunerna första i invandraresär ett steg
integration i Sverige.

1.4. Migrationspolitiken

Migrationspolitiken omfattar enligt den sistnämnda propositionen flykting-,
invandrings-, invandrar- och återvandringsfrågor. frågorDessa också delarär av
utrikes-, säkerhets-, handels- biståndspolitiken.och

lvligrationspolitiken således brett fältspänner åtgärder bådeöver iett Sverige ochav
utomlands. Hit hör förebyggande och konfliktavvecklande insatser i andra länder

exempelvis diplomati och bistånd, liksomgenom i FN, EU och andraengagemang
internationella organisationer, bilateralt stöd till skyddsbehövande utanför Sverige

lagstiftning åtgärderochsamt reglerar eller i övrigt påverkar invandring tillsom
Sverige. åtgärderAndra gäller levnadsvillkoren for olika kategorier invandraresom
i Sverige berör rad sarnhällsområden, såsom närings- och arbetsvillkor, utbild-en
ningsmöjligheter, sociala förhållanden, Åtgärdermediaområdet och kulturlivet. för
dem återvandravill eller för dem avvisas eller utvisassom andra delarärsom av
migrationspolitiken.

Varje politiskt område utgår från sina mål och riktlinjer. Det ställs emellertidegna
allt högre krav helhetssyn, förståelse för säruppgifterna för politiken de
olika delornrådena och samspelet dem emellan samverkan vid genomföran-samt
det de politiska åtgärderna rnigrationsområdet.av

Migrationspolitiken måste human, tydlig konsekvent.och Den skall präglasvara av
respekt för mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och global samverkan,
förebyggande insatser, aktiv rnigrationspolitik i EU och i närområdet, förutsättning-

i Sverige och återvandringspolitik. För invandrarpolitikenarna målenär även
jämlikhet, valfrihet och samverkan vägledande för utformningen politiken och förav
myndigheternas verksamhet. Den särskilda inriktningen politiken for detta områdeav
bereds för närvarande inom regeringskansliet med anledning SOU 1996:55.av

Ett genomförande nrigrationspolitilcen med sådan inriktning förutsätter godav en en
helhetssyn. sådanFörst grund kan målsättningarna för skilda politiska områdenen
fås samverka och förstärkaatt varandra. Samverkan och samordning krävs såväl
mellan berörda politikområden mellan departement, myndigheter och organisa-som
tioner. detI helhetsperspektiv måste prägla migrationspolitiken har mellanstat-som
ligt samarbete och internationella åtgärder kommit allt i förgrunden. Denmer
hörnsten kopplingen mellan invandrings- och invandrarpolitiksom länge utgjort i
Sverige, måste samtidigt fokus inom den sammanhållna migrationspolitiken.ettvara

Det kan utredningens direktiv utgår frånnoteras att politiken måste präglasatt av en
helhetssyn. Utredningen skall därvid beakta behovet samordning mellanav
introduktions- och integrationsarbetet å den sidan tillståndsprövningen ochsamtena
mottagandet asylsökande å den andra. alltsåDet olika språkbrukär i olikaav
dokument från regeringen för dokumenten viktengemensamt godärmen av en
helhetssyn. Utredningen återkommer till denna fråga.senare
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NYANLÄNDA UPPDRAG IINVANDRARE OCHINTRODUKTION AV

Direktiven2.1.

invandrare mednyanländaintroduktionskall förslag läggasEnligt direktiven avom
överväganden.kommitténsInvandrarpolitiskautgångspunkt i

mål för introduktionenövergripandeenligt direktivenskall samtStaten svaraange
operativamyndighet.central Detuppföljningochför styrning ansvaretgenom en

också utformingendendärkommunerna,första hand liggaskall i närmare av
bör intenyinvandrade.den Kommunernasamarbete medsker iintroduktionen nära

detarbetsförmedlingarna,aktörer,lokala statliga ärsamarbeta medbara utant.ex.
ochungdomsorganisationeridrotts- ochorganisationer,fackligaockså angeläget att

introduk-genomförandetutformandet ochmed iorganisationer finnsideellaandra av
mellanÄven medverka. Samverkannäringslivet, börinomandra aktörer,tionen. t.ex.

också betydelsefull.kommuner är

skallUtredningen
så depreciserasintroduktionen,mål förnationellaförslag till statenatt gersomge-

kontroll,till uppföljning ochmöjlighetergoda
introduktionen,föreslå riktlinjer för-

skallkommunernarespektivevad göra,statenange- rollvilkenarbetekommunernaskan underlättahurbelysa samtstatennärmare-
förredovisai detta sammanhanginitiativtagare ansvarethar samt varstaten som

skall ligga.under introduktionensamhällsinformationen

integra-individensstöd förutgå från introduktionenUtredningen skall utgör ettatt
samhälletsutifrån både ochindividensutformasövrigtoch itionsprocess ett

tillanpassadskallintroduktioneninnebär bl.a.effektivtperspektiv Detsätt. att vara
måste heltIntroduktionenforsörjningsinriktad.individuella behov och ettvara

så denutformasutgå från och börindividenhittills attärsätt än attannat resursen
utgå frånskall densocialbidragstagande. Vidareochsocialpolitikförbinds medinte

ömsesidigintegration äratt process.en

två år.till Om detbegränsasför nyanländaintroduktionstidenUtgångspunkten är att
skall dettaintroduktionstidenförlängavissa omständigheterunderfinns anledning att

redovisas.

skyddsbe-avsedda föri dagfinnsintroduktionsprogramomfattande ärDe sommera
utred-inteanslutning till dessa. Detikommeroch anhöriga ärhövande närasom

förslagkommitténsInvandrarpolitiskaställning till ävenuppgift attningens att ta
introduktionsprogram.erbjudas särskildaanhöriga skall kunnaandra

få bättreanhöriginvandrare kanhur dennautredningen redovisaskallDäremot grupp
politikensgenerellainom denfinns tillgängligtvadinformation i dagän ram,somom

arbetsmarknadspolitiskaoch olikautbildningsmöjlighetervad gällerexempelvis
åtgärder.

väljersjälvinvandradenormalfallet denutgå från det iskallUtredningen äratt som
utformas.bosättning kaninformationvadredovisabosättningsort, sätt ommen
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Utredningen skall också utgå från normalt inte skall initiativ till ochatt staten deltata
i utformningen introduktionsprogram. Vid massflykt eller särskilt invandringav stor

andra skäl kan dock ñnnas behov sådant ingripande frånav sida. Utred-statensav
ningen skall vad skall sådan extraordinär situationavgöra råder ochange som om en
föreslå hur den organisatoriskt påoch kansättannat mötas.

Myndighetsstrukturen för introduktionen skall utformas utgångspunktmed i utred-
ningens förslag till precisering introduktionen och dess innehåll. börDet finnasav ett
samlat myndighetsansvar för samtliga nyanländas introduktion, vilket statligtoavsett
stöd och vilka introduktionsåtgärder den enskilda invandraren har till.rätt

Myndigheten skall också ha övergripande för denett samhällsinformationansvar som
behövs under introduktionsperioden för underlätta för de nyinvandradesamt att att
bli delaktiga i samhällsutvecklingen och kunskaper det svenska samhälletsge om
uppbyggnad och struktur. Deltagande i etniska organisationer börgruppers egna
stimuleras och stödjas, i vissa fall med stöd till etablering.

Utredningen måste beakta behovet samordning mellan introduktions- och integra-av
tionsarbetet å sidan tillståndsprövningen och mottagandesamt asylsökandeena av
å den andra Åtgärderför nå nödvändig helhetssyn.att under asylsökandes vistelseen
i landet och för med tidsbegränsade uppehållstillstånd organiseradpersoner samt
överföring flyktingar exempel frågor därär samordningsbehovet påtagligtav är
och där ansvarsfördelningen och mellan uppgiñemagränserna behöver klarläggas.
Detta gäller i viss utsträckning informations-även tolk- och översättningsverk-samt
samhet.

Den myndighet har för invandrings- och asylpolitikenansvaret torde hasom en
kunskap de enskilda individerna och motiven för migrationen betydel-om ärom som
señrll för introduktions- och integrationsarbetet. Detta gäller särskilt organiserat
överförda flyktingar och asylsökande bor förläggning. Detsom ytterstanges vara
angeläget utilyttningen i kommuner sker snabbtatt och effektivt i dessa fall både från

invandrings- och asylpolitisktett perspektiv och hållaför samhällets kostna-att nere
der. Snabbhet och effektivitet nödvändigt också för hindraär främlingsfientlighetatt
och för invandrings- och asylpolitikenatt bred förankring i samhället.ge Nuen
angivna förhållanden måste beaktas vid utformningen myndighetsstrukturen forav
introduktionen.

Återvandringsfrågor bör uppmärksammas utredaren.av

2.2. Invandrarpolitiska kommitténs överväganden

Flera kommitténs överväganden kommenteras i direktiven. Därutöver kanav nämnas
kommitténs synpunkterett svenska för invandrare sñ.par av

detNär gäller sñ bas i heltidsintroduktion måsteden flexibel ochsägssom atten vara
till individens nivå måloch för introduktionen. Introduktionanpassas inkluderarsom

sñ skall bedrivas heltid. Efter individuell kartläggning bör tydligt mål ställasett
för studierna. Utbildningen bör i möjligaupp utsträckning knytastörsta tillan

deltagarnas intressen och yrkeskunskaper.

Kommittén föreslog huvudmannen for sñ skall ha skyldighetatt tillhandahållaatt
utbildning inom månad efter besättningen i kommunen, inte särskilda skälen om
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månader.dag tidfinns däremot. gällerI treen av

kommitténsgenomgående uttryckt sig positivtharRemissinstansema gott omsom
åtskilliga samtidigt pekat behovetintroduktionen, haröverväganden avmenom

förtydliganden.

också övergripandecentral myndighet medKommittén föreslog ettatt ansvaren ny
nej till förslaget,för skall inrättas. remissinstanserna 18introduktionen Av säger

huvudsakligenoch organisationer, och nio ja,huvudsakligen statliga myndigheter
Bland deLandsorganisationen i Sverige och Socialstyrelsen.kommuner samt

kostnadsaspekterna liksom detpekas bristande motiv och underlag,negativa nära
invandringsfrågorna. positivaBland desambandet mellan integrations- och anser

branågra medan andra konstaterar detpolitik behöver ordning","ny ärattatt nyen
myndighet.med en ny

flyktingintroduktion2.3. Nuvarande

betän-först nuvarande flyktingintroduktion. Källordet följande redovisasI utöver
flyktingmottagande och förkandet propositionen samordnatär nytt systemovan om

281, Invandrar-till prop. 1989/90: SfU rskrersättning kommunerna, 105, 21,m.m.
antalårsredovisning från intervjuer medoch material verketverkets samt ettannat

aktörer och verket.i kommuner

Grundprinciper2.3.1.

skyddsbehövandebetänkandeflyktingar, varmed i dettaKommunerna emottar avses
framgår. övergripande ekonomiskahar detoch anhöriga inte Statenderas annatom

för mottagandet dessaansvaret grupper.av

1990:927till kommuner och landsting finns i förordningenRegler ersättning omom
ändradför flyktingmottagande omtrycktstatlig ersättning 1994:734, senastmm.,

årligenförhandlar vilkaoch KommunförbundetInrikesdepartementet1996: 1376. om
statligaför framtiden.ekonomiska villkor skall gälla den Den ersätt-närmastesom
ersättning förbestår schablonersättning,ningen följande delar: grundersättning,av

ersättningextraordinära kostnader.vissa kostnader och ersättning för Försärskilda
huvudsak följande:till kommun och landsting gäller i

utlän-Grundersättning. träffat överenskommelsekommunEn att ta emotomsom
grundersättning föromfattas förordningen har tillningar rätt vuxnaensom av

består schablon-omfattar. Beloppetutlänningar för varje år överenskommelsen treav
år gäller.utgången januari det överenskommelsenbelopp skall betalas föreutsom av

år.barnoch kr. för under 16Schablonbeloppet f.n. kr. för 900400 92151är vuxna

omfattasSchablonersättning. utlänningkommun förstDen tar emot som avsom en
månaden mottagandet.får efterförordningen schablonbelopp20 procent ettav

tremånaders-schablonbelopp för varjeDärefter får kommunen 10 procent ettav
kalendermånader.alltså förperiod mottagandet. Utbetalningen skerefter 24

ekonomisk hjälp tillgenomsnittlig kostnad förSchablonbeloppet skall täcka en
bostadskost-mottagningsåret genomsnittligförsörjningen och ytterligareunder tre

andra kostnader.nad och kostnad för sñ antalsamt ett
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tillkostnader. flyktingar följdför särskildaErsättning Förvissa ettsom av
bedöms kommagrund ålder 60 och därutöver intefunktionshinder eller attav

fårsjälvförsörjande,stå förfogande eller blitill arbetsmarknadens sättannat
bistånd enligtSådan ekonomisktsärskild ersättning. kan lämnas förkommunen

färdtjänst.socialtjänstlagen, och hjälp i boendet ochstöd

vårdnadshavareår Sverigebarn under kommit tillFör 18 utan egenensamma som
social-för bistånd med stödersättning för faktiska kostnaderbeviljas som ges av

vårdsärskilda bestämmelser Ersättningentjänstlagen eller lagen med unga.om av
främst placering i familjehem eller grupphem.avser

ochprövning InvandrarverketErsättning för extraordinära kostnader kan efter av
vissatill kommuner och landsting förinom för anvisade medel lämnas typerramen

kostnaderför flyktingmottagandet, exempelvisextraordinära kostnader ärsomav
Sådankostnadskrävande flyktinggrupper.förknippade med mottagande särskiltav

överenskommelser medlämnas till träffarersättning kan kommuneräven som
upprätthålla flyktingar.Invandrarverket viss beredskapatt att ta emotom

detalje-särskilda kostnader enligt olikakommuner gäller vidare vissaFör ersättsatt
rade regler.

utgår från för flyktingar inomErsättningama anslaget KommunersättningarB5
ochutgiitsområde månader miljarder kronorBelastningen 1995/96 18 4,7cavar

i kommunerna.35612 togs emotpersoner

mottagandeinnebar den förstursprungliga konstruktionSchablonersättningens att
flyttade vidare, medankunde överkompenserad, flyktingen snabbtkommunen bli om

Frånunderkompenserad. och medkommunen kunde bliden sekundärt mottagande
tidigare.följer flyktingen direktgäller dock schablonen1996 änatt mer

kommunerna skall präglaspropositionen vidare bl.a. följande. Introduktionen iI sägs
måsteinsatservilket innebär de inblandade samhällsorganenshelhetssyn, attav en

fackliga organisationerna,utgå från individens behov.samordnas och den enskilde De
roll tidigare.frivilligorganisationema bör aktivarbetsgivarna och änen mer

samrådvarje flykting i med denne.individuell introduktionsplan skall förEn göras
för kunna leva och verkaSyftet flyktingen nödvändiga förutsättningar attär att ge

Introduktio-Svenskundervisning bör grundläggande del.normalt i samhället. vara en
personligaden enskildesinnefatta förmedling bostad och kartläggningbör avnen av

Introduktio-familjeförhållanden utbildnings- och yrkeserfarenhet.situation och samt
behovockså situation och eventuellaskall omfatta kartläggning barnens avnen en av

arbetsmarknadsservice,arbetslivsorientering,stödinsatser, samhälls-, studie- och
arbete vidi skilda skolformer,kompletterande eller grundläggande utbildning samt

rehabilitering.behov

målen.skall följas i relation till deResultaten flyktingmottagandet uppsattauppav
sådan invandrarverk haruppföljning.förutsätter varje kommun StatensDet göratt en

mål redovisade inne-uppföljningsansvar. detsamlat Det nämns ärett som som nu
hållet introduktionen.i

särskild introduk-får antingen socialbidrag ellerUnder introduktionen flyktingen
infördes fr.o.m. lagentionsersättning. sistnämnda ersättningsform 1993 genom om
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introduktionsersättning SFS 1992:1068. ersättningsformDenna ñivillig ochär
infördes för alternativ till socialbidrag, eftersom detta kunde uppfattasatt ett som
passiviserande. Kommunerna själva beslutar ersättningsnivån. Villkoret är attom
tlyktingen följer den uppgjorda introduktionsplanen. Många kommunergemensamt
har infört introduktionsersättning. inteAtt alla kommuner har gjort det kan enligt
Invandrarverket bero i dag allmänt ställer krav individen föratt större attman

socialbidrag.

Svenska2.3.2. för invandrare sfi

Sñ ingår grundläggande inslag i flyktingintroduktionen, till sfiett rätten ärsom men
allmän.

Enligt gällande regler har alla invandrare bosatta i kommun och saknarärnu som en
grundläggande kunskaper i svenska slå-undervisning. till sñRättenrätt att är
således knuten till den kommun där invandraren bosatt. skyldigKommunenär är att,

inte särskilda skäl ñnns, eller månaderinom tillhandahållasnarast senast treom
utbildning i sñ för berörda tillRätten sñ gäller from. det andra kalender-personer.
halvåret det invandraren fyller år. Invandrare16 med liten eller ingen skolgång
bakom sig skall erbjudas sñ och grundläggande vuxenutbildning.

För sfi gäller de grundläggande värden framgår års läroplan för1994 desom av
frivilliga skolformema och kursplan SKOLFS 1994:28 fastställd år. Kurs-samma
planen vad den studerande skall uppnåttha efter utbildningens slut.tar Hurupp
målen skall uppnås, metoder och arbetssätt får lärarna själva bestämma.

till fannsFram specialdestinerat1991 statsbidrag för sfi. den januariFr.o.m.ett 1
ingår1991 bidrag till kostnader för sñ för flyktingar och andra omfattasstatens som

flyktingmottagandet i schablonbidraget till kommunerna.av

Skolverket har för sñ för övrig skolundervisning. innebär bl.a.Detansvarsamma som
för följa verksamheten.ett attansvar upp

harDet enligt utvärderingar 1992,RRV riksdagens revisorer 1992 ochav
Invandrarverket 1994 1995 funnitsoch allvarliga påtecken brister i hur sñ-utbild-
ningen organiseras och följs Rapporteringen huvudsakligen läsåretupp. avser
1991/92. Invandrarpolitiska kommittén konstaterade för sin del förbättring haratt en
skett främst vad gäller väntetider och kursavbrott. Vissa dessa brister kvarstårav
emellertid fortfarande.

Enligt kommittén inte tillräckligt mycket orsakerna till otillfredsställandevet man om
studieresultat för med säkerhet kunna bedöma behovet förändringar.att störreav
Med stöd erfarenheter från flera kommuner borde det emellertid möjligt attav vara
föreslå rad marginella förbättringar bör leda till effektivare sñ-utbildning.en som en
De förändringarna borde frånbygga resultat pågående utvärderingstörre en av
svenskundervisningen för invandrare.

Sistnämnda utvärdering inte slutredovisad. har emellertid preliminärtDenär ännu
redovisats i drag konferens Invandrawerket anordnade i 1997.stora en som mars
Ett antal förslag till förbättringar förs fram. studieresultat positivtett sättsom
avviker från tidigare nämndes. kommuner redovisatFör 239 studiere-rapporter som
sultat andelen godkända elever månader efter kursstarten18 totalt 50uppges vara ca
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i medelstorafrån i storstäderna tillvariation 57med 27 procentprocentprocent, en
utbild-klaratgodkända hadeblivit 77Bland alla eleverkommuner. procent avsom

timmarna.stipuleradetid de 525ningen kortare än

tidunder längreföljer eleverundersökningarsadesGenerellt att engrupper avsom
preliminäraUtvärderingensgodkända resultat.andelfram tillkommer störreen

månader andelentid skulleföljts längreeleverna hade 18tolkning änär att om
ocksåemellertidprocentenheter. Detytterligaregodkända ha höjts med 10-20 anges

tillförlitlighetalltid uppfyller de kravi dag intebedömningden görsatt somsom
normerandestandardiserat ochviktmåste därförställa. Det största ettär attavman

bedömningen.samband medanvändas i Deti sfi, skallnationelltinstrument, ett prov
verksamheten.utvärderinguppföljning ochkontinuerligförutsättning förär avenen

Även brist bam-graviditet ellerVanliga orsakerredovisades.studieavbrotten är
har skola.fått arbete eller bytt Iharanhörigs sjukdom,eller att manomsorg, egen

legitima.orsakerna till avbrottenfallen bedömdesmajoriteten varaav

vuxenutbildning-grundläggandedeni anslutning tilllämnades sñslutsatsEn även om
hur sfi-undervis-skillnader iredovisasFrån detalj studie i kommuner15 storaen. en

nödvändigutredninglågutbildade. särskildorganiseras för Enningen uppgavs vara
grund-mellan skolforrnemamed relationenhörför de problemlösaatt som samman

vuxenutbildning och sñ.läggande

centrala verksamhetInvandrarverkets2.3.3

följandei huvudsakInvandrarverketbeskrivsVerksamheten sätt:av

bild integrations-nationellmål det skall finnasintegrationsarbetetsEtt är att avenav
åtgärder.forslag tilldet finnsresultatet attsamt

introduktionlinte-kvotflyktingarskommersärskild uppföljningEn görasatt av
informationsinsat-Invandrarverketsbl.a. belysaUppföljningengration. att omavser

det ieffektivutomlands varitsina lägerinnan de lämnattill flyktingar samt omser
och de flyktingaretablerandenågon mellan kvotflyktingarsskillnadövrigt finns som

Sverige.själva tagit sig till

verket igenom 400budgetår gickföregåendedelenUnder större caen gruppav
flykting-forskningsinstitutionerochfrån universitetbl.a. myndigheter,rapporter om

till grund för fortsattliggaanalys kommermottagandet sedan Gruppens1991. att
skersamarbeteintroduktion.flyktingars Ettmedmetodutveckling arbetet näraav

redovisa-Kommunförbundet.och RapportenSocialstyrelsenSkolverket,med AMS,
i avsnitt.redovisasidel slutsatserdes i En1997. ettrapporten senaremars

introduktion.för flyktingarsde planerDistriktskontoren följer görssomupp
sammanställning dessakommeroch integrationsenhetenMottagnings- göraatt aven

förbättringar.föreslå åtgärder förutifrån dessauppföljningar och

ersättningarna täckerstatligabild hur deåret kommer enhetenUnder att ge en av
ochunder 19941993för flyktingarkostnader samtkommuners mottogssom

föreslå åtgärder.

inte minstvarierar. berorDetavtal med kommunerInvandrarverkets behov av
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endast mindre del fårdem uppehållstillståndatt erbjuds bostad med hjälpen som av
verket. Under hösten kommer1997 policy angående kommunöverenskommelseren

fram. Enheten kommer ocksåatt följatas hur länge flyktingen fått innanatt väntaupp
kommunplacering skett den enskilde individen under introduktionsperiodensamt om

i kommunen eller flyttat till kommun.stannat annan

2.3.4. Invandrarverkets regionala verksamhet

Invandrarverket omfattade åren 1989-1995 fyra geografiska regioner. Som följden
minskad asylinvandring omorganiserades verket januaril och1996 antaletav

regioner reducerades till två. Norra regionen omfattar Norrland och Svealand och har
regionledningen i Stockholm. Södra regionen omfattar Götaland och har regionled-
ningen i Malmö. Regionemas distrikt, verksamhetens basorganisation,ärsom
redovisas i avsnitt. Basorganisationen inomett Invandrarverket intesenare är
funktionell geografisk. Detta innebär asylprövning,utan mottagning och integra-att
tion ingår i distriktsorganisation och med distriktschef.samma samma

Distriktsorganisationen bryter tidigare funktionell organisationssyn.mot Huvud-en
tanken med distrikten enligt verket möjliggöraår och utveckla maximalatt en
samverkan mellan asylprövning mottagning integration. Vid olika belastning i- -
arbetet kan dessutom avlasta varandra. Målet alla skall kunnaärman att resurser
utnyttjas maximalt effektivt och det samlade resultatet blir bättre och billigareatt än

varje profession arbetar inom skilda organisationer.om

Huvudarbetsuppgifter for integrationspersonalen i regionerna ersättningsfrågor,är
medverkan i skaffa fram bostäder, förhandling medatt kommunerna och uppföljning

introduktionen skyddsbehövande och övriga ärenden. Det gäller stöd och rådav av
till kommunerna, kontakter med andra myndigheter, handläggning projektbidrag,av
metodutveckling, kontaktnät, etniska relationer, återvandringsfrågor Detm.m. som
betecknas förhandlingsarbete, uppföljning och övriga ärenden hanteras kategoriav en
personal kallas integrationshandläggare.som

Kommunstorleken och kommunens organisera verksamheten påverkarsätt enligtatt
Invandrarverket ofta behovet råd och stöd. deFör kommunerna medstörreav ett
flertal tjänstemän flyktingmottagning behovet ofta annorlunda för den lillaär änen
kommunen, bara har tvåeller arbetar med mottagandet. Dessasom en personer som
mindre kommuner då kunskapen flyktingsmottagandetär utsatta kan samladom vara

Ävenhos eller tjänstemän. del kommunerett har sprittstörreen par ut mottagan-en
pådet områden med liten organisation, vilket skapat ojämn kommunal kunskap i

dessa frågor. Detta ökar rådbehovet frånoch stöd Invandrarverket.av

Information sprids vid träffar med kommunala handläggare vid olika formersamt av
lokala och regionala konferenser. Råd och stöd därefter oña enskilt till berördges
kommun vid besök eller telefon. Ersättningsfrågor information aktuellasamtper om
invandrargrupper de vanligaste frågornaår också frågorett metod-par av men om
utveckling i den kommunen och information den allmänna utvecklingenegna om
inom invandrarområdet frågor intresse.är av

Verkets kontaktpersoner i kommunerna varierar. berorDet vilken fråga ärsom
föremål för diskussion. angåendeKontakter överenskommelser, förlängningnya av
redan ingångna överenskommelser eller antalet platser i kommunen sker normaltom
med kommunledningen. Vid dessa träffar verket samtidigt frågor rörandetar upp
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antalolika intressenter i kommunen.uppföljningar och samarbetet mellan Iolika ett
ocksåflyktingfrågor harförfinns eller ledningsgruppkommuner styrgrupp somen en

har för flykting-Samverkan i övrigt sker med den nämndbeslutsrätt. ansvaretsom
mottagandet.

Åtgärder asylprövningstiden2.3.5. under

asylsökande m.fl.möjlighet till visst arbete förden juli infördesFr.o.m. 1 1994 en
meningsfull sysselsättning under asylpröv-asylsökande beredsbl.a. innebär attsom

arbetstagare.ningstiden utan att anses som

organiserad verksamhet OV under asylpröv-för sådan kallarvadInom ramen man
samti-sådana integration,de sökande i aktiviteterningstiden sysselsätts som gagnar

återvändande.i hemlandet vid eventuelltdigt aktivitetema kan till nytta ettsom vara
tidigare ochinriktad i syfte till kunskaperVerksamheten individuelltär att ta vara

användbara kunskaper.ambitionen tillföraerfarenheter är även att nyamen
ochasylsökandeplaneras Invandrarverket och denVerksamheten gemensamtav

kunskapsmål,innehålleri individuella handlingsplaner. Planernadokumenteras
språket underfardighetsmål attitydmål. i svenska i normalfalletoch Undervisning ges

utanförInnehållet verksamhet, praktikplatserbegränsad tid. i praktiskOV ären
samhällsinformation.teoretisk utbildning ochverket,

Utvecklingen i2.3.6. antalet kommunernamottagna m.m.av

uppehållstillstånd utländ-tillSverige har under perioden givit 400 0001985-1995 ca
tillstånd skyddsbehovfått grund ellerska medborgare. Hälften dessa har avavav

varit anhöriga till dessa.humanitära skäl. Hälften har

information migratio-Invandrarpolitiska kommitténs betänkande finns mycketI över
återges tabell, kompletterad medfrån skall endasttill och Sverige. Här ennen

beviljadeutvecklingen antalet asylsökande,uppgifter för belyser1996, avsom
uppehållstillstånd och kommunplacerade from. 1991.

uppehållstillstånd och kommunernaasylsökande, beviljadeAntaletTabell av
årenflyktingar anhöriga under 1991-1996.och derasmottagna

År ifått AntaletAntal asylsökande Antal mottagnasom uppe-
hållstillstånd kommun

19 90025 5001991 27 400

18 10084 000 19 9001992

5002544 1001993 37 600

62600 400 700581994 18

15 9001995 9 000 13 700

6 7001996 8 7005 750
invandrarverkKälla: Statens
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Sammanlagt under perioden flyktingar eller anhöriga till flyktingartogs frånemot
olika140 länder. Från flertalet länder det frågadock enstakaca är om personer,

däribland rad länder i varifrånäven Västeuropa, del anhöriga kommit. Deten ären
litet antal länder står förett mycket del flyktingarna. femDestorsom störstaen av

flyktländema står för 80 flyktingarna, Överde tio forprocent 90största procent.av
hälften flyktingarna kom från f.d. Jugoslavien. Dessutom kom många från Irak,av
Somalia, Iran och Libanon.

Det antalet kom dåstörsta 1992 84 000 sökte asyl. Arbetet med framattpersoner
tillräckligt antal kommunplatser då det prioriterade och dominerande i detvar
regionala integrationsarbetet. arbete tvåDetta har sidor:

Förhandlingar med kommunledningar för fram avtal med tillräckligt antalatt-
kommuner och för tillräckligt antal personer.
Löpande kontakter och överläggningar med kommunernas flyktingsamordnare-
for fram bostäder och konkretatt mottagning de enskilda flyktingarna.av

Överenskommelserna med kommunerna reglerar normalt det antal flyktingar och
anhöriga kommunen åtar sig innehållet i det kommunalaatt ta emot,som mottag-
ningsprogrammet vilka ersättningar skall utgå.samt som

Huvudkriterier vid val kommuner har för det första varit vidareflyttningattav
sekundäiflyttning skall undvikas. detFör andra har kriteriet varit kommunvaletatt
skall bästa möjligheter till försörjning/arbete. målkonfliktEn uppstodge egen genom
regleringsbrevets samtidiga krav hindra sekundärflyttning och ha snabbaatt
kommunplaceringar inom fem veckor. Denna konflikt from. undanröjd1997 iär
och med regleringsbrevet prioriterar kommunval utifrån målet långsiktigatt försörj-
ning.

Fr.o.m. 1993/94 har trycket lättat det regionala arbetet med fram tillräckligtatt
antal kommunplatser. Antalet kommuner med årenavtal har 1992-1996 legat mellan
250 och 270, minskar till1997 150. Antalet i kommuner-mottagnamen ca personer

har minskat från 62 000 till år1994 åren6 700 1996. För 1997-2000 beräknasna
vårpropositioneni mottagande 10 000ett av personer.

Under det första kvartalet kommunerna1997 2 900 och undertog emot personer
tid sökte l 770 asyl. Vid utgången fanns1997 drygtsamma ca personer av mars

14 000 asylsökande i Sverige. En del dessa Kosovo-albaner fråneller komstor av var
Bosnien eller Somalia. Under det forsta kvartalet fick1997 skyddsbe-4 000närmare
hövande och deras anhöriga uppehållstillstånd. Ca dessa1 800 hade vid utgångenav

inte hunnit bli i kommun.ännu mottagnaav mars

2.3.7. Mottagande i kommun

När uppehållstillstånd PUT beviljats, blir det förstapermanent i introduktio-steget
anvisa bostad. haftDe boendeatt under väntetiden oftastegetnen en stannarsom

kvar i den kommun där de bor. För dem bott förläggning medverkar Invan-som
drarverket till kommunen dem och skaffar fram bostad.att tar emot en
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lämpligbosättning i kommunförsöka erbjudaAmbitionen är motär att somen
tillarbetslivsbakgrund med hänsynvederbörandes utbildnings- ochbakgrund samtav

förmedlas informationövrigt. med kommunensociala situationen i dialogenden I om
de aktuelladen eller personerna.

integra-bosättningsñmlctionen inom distriktensFrån medverkar den s.k.verkets sida
allaförmedlande länken ianskalfas. funktion dentionsenheter bostad Denna ärnär

Förmedling bostad sker ifrån förläggning till kommun.enskilda utflyttningar av
tvåföljandehuvudsak sätt.

mottagningsenhetfrån förläggning sköts denKommunkontakten vid utflyttninga av
samord-handläggare förvistas. Vissa mottagningsenheter hardär den asylsökande en

denden handläggare handhaftbostadsanskañiiing, andraning somansvararav
uppehållstillstånd beviljats kallasasylsökandes övriga angelägenheter. När permanent

både för informationpersonen/familjen till samtal mottagningsenheten, om
kan aktuell.för diskutera vilken kommunvillkoren för bostad och attatt som vara

denockså vilken informationsamtal kommerUnder detta överens somomman
uppgiftergår mottagningskommunen. Vissaberörda med skicka tillattpersonen

innan sändas vidare.kan kräva skriftligt medgivande de kan

folkbokföring, möjligheten söka hemut-Vid samtal informationnämnda attges om
lån.rustningslån Ofta fyller redan här i ansökanman omm.m.

lämpliga ochmed de kommuner bedömsDärefter handläggaren kontakttar somsom
någon inflyttningsadress,kommer med dem inflyttningsdatum,överens av om

ankomsttid m.m.

till distriktskon-särskild bosättningsenhet, knutenb Kommunkontakten sköts enav
bosättningsenhetenfall mottagningsenheten för tilldessaI översän-atttoret. ansvarar

fråga relevant för val kommun.da den information i kanpersonen som vara avom
i de fallför skriftliga medgivanden finnsMottagningsenhetens handläggare attsvarar

det sekretesshänsyn.krävs av

lämpliga kommuner och meddelarBosättningsenhetens handläggare kontakt medtar
inflyttning skallmottagningsenheten ochden enskilde individen ochsedan närvar
mottagningsen-kring utflyttningen mellanske. praktiskaDe görsarrangemangen upp

heten och kommunen.

medverkan i bostadsanskaffning-den regionen Norrland sker verketsFör utomnorra
från distriktskontoret i Flen.samordnaten

både och skriftligt. Huvudan-både och b information muntligtalternativ lämnasI a
harbåda fallen mottagningsenheten,för personuppgifter ligger isvaret som

förstahandsinformation den det gäller.om person

lämpliga kommunplatser.överblick tillgängliga ochBosättningsenhetema har över
hand behovtillskapades i förstaAnledningen till enheterna 1989 ett attatt avvar

kommunplatsernyanlända invandrare i läge där behovet"ordna köerna" ett avav
tillgången.översteg
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De tillbringat väntetiden i s.k. boende utanför mottagningsförläggningegetsom
i de flesta fall kvar i vistelsekommunen, månad efterstannar övertar ansvaretsom en

det uppehållstillstånd beviljats. mottagningsenhet,Den där vederbörande varitatt
inskriven fårför kommunen information.attsvarar

Ett specialfall kommunalt underårigamottagande vårdnadshavarelegalrör utanav
i Sverige, där familjehemsutredning och beslut i Socialnämnd måste föregå utflyttning.

Ett viktigt led i dialogen med kommunen överföra relevant information tillär att
kommunen rörande den uppehållstillstånd.beviljats bestårInformationenperson som

personuppgifter, uppgifter släktförhållanden, utbildnings- och yrkesbak-av rena om
grund, övriga omständigheter kan betydelse för mottagandet i kommun.som vara av
Uppgifter också ingåkan förläggningstiden, exempelvis vilken organiseradtypom av
verksamhet deltagit ocksåeventuellt uppgifter svenskundervisningpersonen om
etc.

Vissa mottagningsenheter också vilken information lämnats införnoterar som
utflyttning. viktigt balansera informationenDet kravet integritet.är att mot

Som också vissa uppgifter den karaktären individens skriftliganänmts är attovan av
medgivande krävs för kunna vidarebefordra dem. gäller uppgifterDettaatt om
utbetalt bistånd enligt lagen mottagande asylsökande, upplysningarom av om
flyktingens sociala och /eller förhållanden.medicinska från sjukvårdenoumalerJ kan
också skickas till mottagande primärvårdscentral efter den enskildes skriftliga
medgivande.

pågårFör närvarande försöksverksamhet för överförande information i etten av av
distrikten. går individenDet själv för informationspärm, där deut att ansvarar en
aktiviteter han/hon deltagit i under förläggningstiden dokumenteras, eventuella intyg
samlas självoch han/hon sigmed vid utflyttning till kommun.att tar pärmen

Integrationshandläggarens roll varierar. Normalt inskränker sig deras arbetsuppgiñer
till avtal med mottagningskommuner och följa introduktion iatt upprätta upp
kommunerna. samlokaliseradeDe med mottagningsenhetema lämnar iblandärsom
information kommunerna till de skall flytta i kommun. Somutom personer som en
regel arbetar integrationshandläggama dock inte enskilda individer.gentemot

handläggareDe ersättningsfrågorhandlägger arbetar också personligautansom
kontakter med de individer det gäller och i Flen distans hela Svealand.t.ex. mot

kommunNär förutser omfattande åtaganden frågai någon person/familjextraen om
kan kontakt förekomma med integrationshandläggaren rörande möjligheterna till

ersättning.extra

2.3.8. Kommunernas introduktionsverksamhet

Efter folkbokföring omfattas den enskilde kommunernas introduktionsverksamhet.av
Viktiga inslag i denna utbildning i svenska och samhällsorientering. Utbildningenär
för de sköter kommunen i regi, såvälalternativt upphandlas sfivuxna egen som

2 17-0764
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varierandesamhällsundervisningen. och ungdomar hänvisas till skolan iBarn som
omfattning till dessa barns särskilda behov. flera kommuner bedrivsIanpassas

fårundervisning introduktionsklasser där nyanlända barn och ungdomari särskilda
grundläggande svenskundervisning. Därefter slussas de i det ordinarie skolsys-sin ut

temet.

MångaSvenskundervisningen viktigaste inslaget introduktionen. kommunerdet iär
sysselsättningsprojekt och knyter introduktionsersättning tillanordnar dettaen

ingår både regiarbete. arbetsdagen svenskundervisning praktik, i kommunalI samt
och olika företag.

Samverkan samverkan medi introduktionsarbetet kan gälla dels myndigheternas
varandra, dels deras samverkan i direkt kontakt med den berörde invandraren.

mellan individen, Arbetsförmedlingen,Trepartssamverkan, dvs. kommunen och är
den vanligaste samarbetsformen. augusti slöts samverkansavtal mellanI 1992 ett
Invandrarverket och Arbetsmarknadsverket. avtal blev enligt InvandrarverketDetta
föga arbetsförmedlingskontorenkänt och mycken tid fick därför ägnas attute
besöka lokalade kontoren.

flyktingfrågor,någraI kommuner finns eller ledningsgrupp för där ävenstyr-en
företrädare ingå.för kommunal verksamhet kan Samverkan sikte "mottarannan
självförsöijning", där medförde nyanländas hela livssituation skall fungera. Detta

hälsovård, fiivilligorgani-samverkan med bl.a. sjuk- och polis, försäkringskassa och
tidigsationema. lokala samverkansparterna deltar ofta i samhällsinformation.De En

önskemålkontakt med arbetsförmedlingen i introduktionen starktbörjan är ettav
från kommunernas sida.

förutsättning introduk-Individuella vägledningsinsatser för varje individ förär atten
tionen skall bli lyckad.

från ikommande avsnitt med exempel kommuner belyses hur introduktionenI ett
gårpraktiken till.

Uppföljning introduktionsverksamhet2.3.9. kommunernasav

innehåller tvådistrikten huvud-Invandrarverkets uppföljningsansvar ochutövas av
moment:

innehållKontroll individuella introduktionsplaner och de harupprättasatt att ett-
kanoch genomförs i enlighet med riksdagsbeslutet Invandrarverket1990.

utbetalasanktioner vid uteblivna introduktionsplanerutöva vägraatt attgenom
schablonersättningar.
Råd för förbättring intro-och stöd till kommunerna utveckling och av-
duktionsarbetet.

på med de individu-Uppföljningen under 1994/95 fokuserades kommunernas arbete
tillvägagångssättella introduktionsplanema. Distrikten har ianvänt stort sett samma

vid uppföljning. samtal har skett med flykting-sin Planer har begärts och studerats,
från sfi-anordnare. antalsamordnare, arbetsförmedlingen och Ettrepresentanter
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intervjuer ocksåmed berörda invandrare har skett.

budgetåretArbetet under 1995/96 koncentrerades enligt Invandrarverket främst till
områdena delaktighetsvenska, arbete, och etniska relationer. enskilde invand-Den

for sin livssituation viktig förutsättning för integrationsarbe-ärrarens ansvar egen en
tet.

verksamhetsåretFr.o.m. 1995/96 har Invandrarverket kunnat lägga arbetsin-större
uppföljning kommunernas introduktionsarbete. beror enligtDet verketsatser av

att
har färre asylsökande uppföljningsarbetet fått ståhar tidigare tillbaka tillman nu- -

förmån för arbetet med fram bostäder i kommunerna,att
har effektivare organisation,man nu en-

fåtthar ökade kunskaper introduktionsarbetets betydelse, samtidigtman om som-
arbetsmarknaden har blivit allt sämre,

påökad satsning integration har angivits i regleringsbrevet.en-

Genom införandet den ersättningsförordningen ville regeringen kommuner-av nya ge
frihet själva vilka insatser snabbast och bäst leder tillstor avgöraattna en som en

varaktig försörjning. individuella introduktionsplanema skall för varjeDe upprättas
dvs. för barnen. markerar individinriktningDetta ochmottagen även störreperson en

nödvändiggör bättre samverkan mellan mängd aktörer i kommunen. Genomen en
olika uppföljningar i Invandrarverkets regi har konstaterats tillräcklig hänsyn inteatt

till de individuella behoven.tas

Det finns behov nationell helhetsbild i längre perspektiv resulta-ett stort ettav en av
introduktionsåtgärdema. tidigareSom redovisats har Invandrarverkettet av genom-

fört projekt rörande forskningen och uppföljningen kring det samordnandeett
mottagandet skyddsbehövande och deras anhöriga.av

sanktionsmöjligheter2.3.10.

sanktionsmöjlighetDen har tilldelats Invandrarverket begränsad till inteär attsom
betala schablonersättning de fall individuell introduktionsplani inte harut upprät-en

komrnunen. tolkat reglerna har det enligt verket varit själva doku-Närtats av man
"introduktionsplan" och inte arbetssätt i enlighet med propositionenmentet ett som

räknas. Verkets krav kommunernas introduktionsarbete har skärpts efterhand och
ifrågasatthar allt oftare sina begränsade sanktionsmöjligheter funnit,när attman man

fullständig individuell introduktionsplan inte garanti for effektivt ochär etten en
samordnat arbete tillsammans med den berörde invandraren för denne skall bliatt
självförsörjande.

Invandrarverket har begärt ökade sanktionsmöjligheter det gäller introduk-att när
tionsplanema så också undermåligt innehåll och utförande skall kunnasätt att
medföra sanktioneringsåtgärd. Regeringen har pågåendebakgrund utrednings-mot av
arbete introduktionen nyanlända invandrare inte vidtagit några åtgärder medom av
anledning denna begäran.av
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från antal kommunerExempel2.4. ett

iinvandrare redovisasnyanländakommunalt mottagandeNågra exempel av
återges inågra studier.i andra Dekommitténs betänkandeInvandrarpolitiska samt

antalsammanfattningsvisredovisasdet följande. Vidareförkortad form i ett rapporter
någragjort i kommuner.utredningenbesökinkommit till utredningen samt somsom

kommunstudierRiksrevisionsverkets2.4.1.

kommunerna,integrationsarbetet igranskningarRiksrevisionsverket har gjort flera av
1992.arbetsmarknaden"resurstillskott till Här"Utländski kompetensbl.a. ett-
informationñnnsplanering och dettidig kartläggning ochpåpekade vikten attman av

ochutbildningdet gällerbedömningsverksamhet kompletteringsvägar, närsamtom
sarnhällsorienteringsvenskundervisning ochansågandra särskilda Man attresurser.

möjligheternasammanhållet och effektivtgenomförasbör kunna sätt, attett mer
komplette-använda sigbordebör utvecklas ochtill praktisk yrkesprövning att avman

ocksåRiksrevisionsverket betonademed praktik.ringsutbildningar i kombination att
framför allt föroch platsfönnedling,praktikanskaffhingdet gällervägledning när

specielloch personal medsärskilda insatserlångtidsutbildade invandrare, kräver
kompetens.

Umeå universitetstudie inom2.4.2. En

idé ochintroduktionsplaner mellanIndividuellaflyktingmottagning"KommunalI -
visarUmeå universitet,institutionen, 1993,sociologiskaverklighet", Abdul Kadhim,

återspeglarDelvisnågra varierar.introduktionsplanerna i kommunerKadhim hur
få alltförbör inte bliolikheternalokala förutsättningar,detta skiftande stora,men

kontraktkaraktärenintroduktionsplanen bör hahan. Kadhim betonar att avmenar
enhetligihop medbör kopplasplanenoch invandraremellan samt attmottagare en

nyanländadeundvika tendensenförunder introduktionstidenersättning göraattatt
socialtjänstla-detflesta kommunernaklienter. fann i deinvandrarna till Han att var

prägladeomhändertagandeochanda socialövergripande somomsorgomgens
från socialtjäns-skiljas tydligtdessa bordetlyktingmottagningama. Kadhim attmenar

ten.

tilloch med hänsynförintroduktionsplan bör vidare skeUpprättandet steg stegav
Kadhim.och arbetsliv,samhälls-kunskaper svensktinvandrarens ökade menarom

visar vidStudiensamverka.och möjligheterinvandrarens motivationökar attDet att
samverkandeofta viktigaintroduktionsplan saknasupprättande parter somav

uppfölj-Kontinuerligslå-undervisningen.arbetsförmedlingen ochförrepresentanter
Uppföljningen saknartillsammans.också berördabör dening göras parternaav

engageradekonjunkturer,beroendeoch blir därföravseddasärskilt avresurser
planer-många bortflyttar, vilketinvandrarenhandläggare Om gör, tappar manm.m.

beaktas.tidigare planerpåpekar det viktigtKadhim är attattna.

1995utvärderingArbetsmarknadsdepartementets2.4.3.

flyktingmottagandet"kommunala"Innehåll och kvalitet i detutvärdering,dennaI
detvå tredjedelaripolitisk huvudmansocialnämnden1995, visas 1994att avvar
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tillfrågade kommunerna. Endast fåtal hade40 fortfarande kommunstyrelsenettca
huvudman. socialnämnden ingick flyktingmottagandetInom regel i social-som som

förvaltningen, vanligen i enhet under avdelningen för individ- och familjeomsorg.en
Bland övriga engagerade fanns oftast socialtjänstens individ- och farniljeom-närmast

stl-anordnare och arbetsförmedlingen. drygt fjärdedelarI kommunernatresorg, av
hade ñ-ivilligorganisationer framför allt Röda korset, Svenska kyrkanäven engagerats,
och andra kyrkliga samfund. ordnade framförDessa allt träflpunlcter, kaféverksarn-
het, bistod med socialt stöd, ordnade studiecirklar, svarade för opinionsbildning m.m.

Tanken bakom förändringen det statliga ersättningssystemet 1991 att ettav var ge
samlat statligt bidrag, där kommunerna fick frihet välja insatser för snabbtstor att att

de nyanlända invandrarna i försörjning. Arbetsmarknadsdepartementetut egen
frågade i sin enkät till kommunerna åtgärderdessa vidtagit särskilda i detta syfte.om

sådana åtgärder.Majoriteten hade vidtagit bestodDe främst beredskapsarbete,av
praktikplatser, praktikanskaffhing och olika kurser och projekt. de kommuner därI

inte vidtagit särskilda sysselsättningsskapande åtgärder hade den lokala arbets-man
förmedlingen eller länsarbetsnämnden tagit det totala kostnadsansvaret för dessa
åtgärder. hade emellertid planeratsInsatsema tillsammans med flyktingmottagningen.

Under slutet tillgången1980-talet till bostäder viktig styrande faktor.av var en
frånEnkäten Arbetsmarknadsdepartementet visar bostäder fortfarande kanatt vara

problem. Bostäder finns i begränsad utsträckning, oftast i nyproduktion ochett men
till höga kostnader. Vissa kommuner beklagar de endast har lediga bostäder iatt
redan invandrartäta eller socialt områden.problemtyngda

2.4.4. Invandrarverkets utvärderingar

Invandrarverket gjorde i juli uppföljning introduktionen1995 i femtiotaletten av
kommuner regionen.i Under perioden 1994/95 hade kommunerna i regionenvästra

exceptionellt högt mottagande med nyanlända invandrare. Många kom15 000ett ca
från frånf.d. Jugoslavien, frånBosnien och också del arabisktalande,Kosovo, men en
persislctalande, somalier kurder. dem kom frånAv krigets f.d. Jugoslaviensamt som
hade innansomliga lyckats kriget bröt medan andra varit för krigshän-ut, utsatta
delser slag.värstaav

Utvärderingen fåttvisar samtliga introduktionsplan. demFöratt personer en som
flyttar försenas dock ofta planeringen, de så småningom f°ar plan.även om en ny
Några riskerar inte fullständiga introduktionsplaner: barn finnsattgrupper egna
oftast med i föräldrarnas plan, kvinnor år,med förskolebarn, gamla de60över som
sekundärtlyttat de själva ordnat kommunplats. påpekarRegionen detsamt attsom

önskvärt introduktionsplanen från den första kommunen regelmässigt följerattvore
flyktingenmed till den kommunen; flyttningen skapar dubbelarbete ochnya annars

förseningar i introduktionen.

Region har särskilt studerat deltagandeVäst i svenskundervisning för kvinnor med
förskolebarn. framkommer hela inteDet kommuner kunde erbjuda svensk-att sexton
undervisning för kvinnor med barn år.under Med hänsyn till svenskundervis-ett att
ning grundbult i introduktionen blir bedömningen fåttdessa kvinnor inte denär atten
introduktion de har till.rätt
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Så fåttanalfabeter. alla dessa harväxande deEn gottmottagna var som engrupp av
särskilda undervisnings-introduktionsplan. Introduktionen for dessa sker ofta i

utgår frånfår och de individuella förutsättningar-längre tid sig, mangrupper, som
påArvika, och skrivundervisning analfabetemaskommun, har läs-I egetmanna. en

fåttspråk. lärt sig svenska lättare, de förstResultatet har blivit deltagarna näratt
språkkunskaper i sitt först.eget

analfabetema gamla föräldrar, anknytningar till flyktingar,Bland finns menvuxna
också skolgång grund krig och konflikter. saknaravbrutits Dessaunga vars av

iockså skolkunskaper. Under arbetade de flesta kommunergrundläggande 1994
några ocksåundervisning, särskilda sysselsätt-regionen fram särskilt anpassad haren

Introduktionen för arbetshandikappade sker ofta iningsprogram för analfabeter.
rehabiliteringsgrupper. Planerna inte omedelbartsamverkan med och äromsorgs-

social introduktion ochinriktade arbetsmarknaden. Stödet inriktas i ställetmot
rehabilitering, alltefter individuella behov.

Åtgärder och samhällsinformation förekommer i alla kom-för svenskundervisning
Åtgärder ingår någotarbetsmarknaden i mindre utsträckningför inträdemuner.

också helhetssyn skall enligti introduktionsplanema. kommer oftastDe Ensenare.
statsmakternas riktlinjer prägla arbetet för integration invandrare i det svenskaav

måsteinsatser ochsamhället. innebär de olika samhällsorganens samordnasDet att
utgå från Många uttrycker önske-den enskildes individuella behov. kommuner starka
mål arbetsförmedlingarna, för bättre kunna planeratidigare samverkan med attom

och underlättaindividens till självforsörjning. borde vidare tillDetväg nyttastorvara
denför deltagande myndigheter tidigt ha kunskapplaneringen samtliga att om

Uppgiftermyndigheten ska och service.invandringsgrupp, ta emot omgesom senare
nyanländaålder, yrkeserfarenhet upplevelser i hemlandet hos dekön, utbildning, och

tidigt för arbetsförmedlingarna.bör planeringsunderlag kommer t.ex.ettvara som

delaktighet i introduktionen.Region har försökt invandrarensVäst även grepp om
flyktingen myndigheten karaktäriseras deltagandeSamspelet mellan och än avmer av

förberedd fast struktur, delvisdelaktighet. introduktion och harKommunernas är en
målsättningensvår påverka. i introduk-Majoriteten kommunerna formuleraratt av

utgårutifrån mål. fjärdedeltionsplanerna individens kommunernaI manegna en av
Är målenfrån mål bedöms realistiskt. orealistiskaflyktingens endast detta somom

fåri till lösning. enskilde invandraren sällandiskuterar regel sig fram Den ettman en
Deltagandet och individens ökarexemplar introduktionsplanen.eget eget ansvarav

och kunnaemellertid under introduktionen. den enskilde skall delaktigFör att vara
harplanera för sin framtid lika villkor med myndigheterna, krävs att personen

utbildningsmöjlighetergrundlig kunskap det svenska samhället, sociala strukturer,om
Introduktionsplanenoch arbetsmarknad han/hon har kunskaper i svenska. ärsamt att

gjort uppföljning huralltid upprättad svenska. Göteborgs kommun har egen aven
nedslående litetbild hurinvandrarna uppfattar introduktionsplanen. Där ges aven

delaktiga de sig.känner

påpekar samverkan mellan myndigheterna älvförsörjning;Regionen änatt avser mer
medför behov samverkande nyanländas hela sociala liv skall fungera. Det även av

frivilligorganisationer.med sjuk- och hälsovård, polis, försäkringskassa och Förutom
svenskt samhällsliv.förankringen i svenskt arbetsliv bör invandraren lotsas i En
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social introduktion behövs vid sidan arbetsmarknadsintroduktionen. demFörav som
stårinte inför omedelbart inträde arbetsmarknaden den sociala introduktionenär

central. många kommunerI sker i samverkan bra arbete for introducera barnett att
och mångaäldre socialt. I kommuner kontakt med alla familjer och förhör sigtar man

barnens situation, i andra det fårurval familjer hembesök. Familjernaär ettom som
väljer själva i del kommuner vill ha kartläggningssamtal för barnen.en om man
Förskola och skola följer barnen kontinuerligt och signalerar till flyktingmottagningen

något behöver uppmärksammas. dock inteDet alltid klart hur skaärom man samver-
ka kring barnen.

tredjedelEn kommunerna ingen introduktionsplan för äldre, dvs. nyanländagörav
år. Planen55-60 i de fall den oña mindreöver omfattande förär, andra.upprättas, än

Många åldrar dåligi dessa i fysisk kondition, många har handikapp och det blirär
hälsan får innehållet i introduktionsplanen. Andra samarbetspartnersstyrasom
kommer här studieförbund, pensionärsförbund och vid behov hemtjänstassis-t.ex.

fåräldre informationDe bl.a. samhällets service till gamla.tenter. Svenskunder-om
visning erbjuds anpassad undervisning i studiecirklar. Vissa kommuner harsom
undrat det nödvändigt ordna svenskundervisning för äldre, vilketär Invand-attom
rarverket entydigt Språkstudier kan kombineras med samtalsgrupper ochsvarat
praktiska insatser. Färgelanda kommunI deltar pensionärsföre-i60överpersoner
ningens studiecirklar. Det kontakter med svenskar, de kan delta iävenger men
sfi-grupp till timmar700 och praktik bondgård.bl.a.upp

Utvärderingen i Invandrarverkets södra region, distrikt Småland, april 1995, visar
under förstamottagandets vecka fick invandrarna i de allra flesta småländskaatt deav

kommunerna information individuell plan skall för honom/henne.att upprättasom en
En del kommunerna fortsätter informera introduktionsplanen i studiecirkelformav om
eller inom svenskundervisningen. I hälften kommunerna introduktions-upprättasav
planen inom månad. två månaderInom har fyra kommuner påbörjat arbetettreen av
med planen.

Södra utvärderareregionens konstaterar införandet schablonersättning och kravatt av
introduktionsplaner letthar till strukturerat samarbete mellan de olikaett mer

samhällsorganen. samverkandeDe i hälften kommunerna skola/ sfr ochparterna var av
arbetsförmedling. I kommuner ingick studie- yrkesorientering,ochett ävenpar syo.

fjärdeIvar kommun fanns praktikansvarig med. femte kommunI fannsäven en var
ingen för skola/sñ med. Arbetsförmedlingen med i samtliga irepresentant var men
vissa först i slutskedet tillfrågadeoch passivt. deAv kommunerna ansåg hälftenmer

Övrigadet inte behövs fler ansåg komvux,att parter. gärnaatt attman ser syo,
i skola, arbetsförmedling, psykolog/kurator, barnomsorgspersonal finnsresursperson

med. Kommunerna använde mellan minuter och timmar för15 3-5 upprättaatt
introduktionsplan, därefter tillkom ytterligare samtal. Tolk deltog i samtliga kommu-
ner.

flestaDe regionens kommuner följer introduktionsplanema. ordnar träffarDeav upp
för inblandadede där invandraren inte närvarande och sedan har varjeparterna, är
aktör uppföljning flyktingen.med vanligt medDet elevkonferenser ien egen var
skolorna, där lärare flyktingmottagningoch gick igenom elevernas Påframsteg.
frågan individens delaktighet i allt detta svarade denne oñast baraattom egen man
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svenskundervisningenuppföljningssamtal förs i slutetnärvarande vid deär som av
månader.efterintroduktionsperioden oftast 18eller i slutet av

introduk-antaletregion juni 1995 visar huri InvandrarverketsUtvärderingen östra
vidregionen hadeSamtliga kommuner ijämfört med tidigare.tionsplaner ökat

Utvärderarnaemellertidnågon plan. Kvaliteten varieradeutvärderingen form stort.av
dessa harlågutbildade invandrare och konstaterarsärskilt planerna förundersökte att

framgåråtgärder.gäller framtidaintroduktionsplaner, speciellt vad Detknapphändiga
inte tänker ödasin kommunernaraderna skriver regionen imellan rapport att resurser

för intro-levande verktyginte hellerdenna "Planema ettsynes nu varagrupp.
"Överföringen frånuppgifter denregionen.duktionsverksamheten", konstaterar av

obeñntligförläggningar tycks "Invandrarverketshandlingsplan ska upprättassom

år,kan heltalltför sällan.introduktionsplaner sker DetUppföljning vissa ettav
målen iblandlång långsiktigatid.bedömer alldeles förvilket regionen De varsom

måletnågon huruvidabedömningframtidsdrömmar,endast individernas utan varav
socialaanteckningarsaknade oftastrealistiskt eller Introduktionsplanema om

arbetsför-flyktingsamordnare framkomoch intervjuer medkontaktytor. enkäterI att
ointresseradde lågutbildadeutbildade och lämnarmedlingen prioriterar de ärsamt

otydlig uppfattning varförtillräcklig svenska. harinte kan Man omenom personen
uppfattning "först alfabetiseringså många lågutbildade svenskan.inte klarar En är att

det lederhernsprålcet, latinska alfabetet, sedan sfi.sedan alfabetisering det Men
omotiverade sadeinvandrarnaförsörjning." Flerainte till att menvaregen uppgav

varför.inget om

några praktik-har inteTillgången varierar Vissa kommunerpraktikplatser stort.
lågutbil-Några speciella projekt riktade just tilllågutbildade. har emellertidplatser för

frånbör inpolicy ändras.Regionen konstaterar AMS bör Insatserdade. sättasatt
också länen vadår. skillnader mellanefter flera Regionen konstaterarbörjan, inte

råderoch arbetsförmedlingen. vissagäller samarbetet mellan kommunerna I t.0.m. ett
i mottagandet.motsatsforhållande myndigheter förutsätts samarbetamellan dessa som

småsmå invandrarnaoch kommuner. deskillnader mellan IDet är storastora syns
fångas bättre.lättare och upp

från Invandrarverket2.4.5. Rapporter

någrafrånantal verketUtredningen har tagit del ytterligare ett rapporter varavav
följande.mycket kort sammandrag i detredovisas i

boendeebotill kommun"övergång förläggning/enskilt"Organiserad verksamhet -
följande.frågeställningar fanns i bakgrundenseptember 1995. De varsom

gjortsoch erfarenheteri kommunerna tillvara de kunskaperTar somman-
förläggningama

ochkunskaperinformation invandrarensFår tillräckligkommunerna om-
från förläggningstidenOrganiserad verksamhet OVerfarenheter inom

bakgrundkartläggning m.m.dubbelarbete beträffandeGörs det av-
klarare kommu-med information och OV ändrasskulle arbetetHur serom man-

"kunder"nerna som
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svenskundervisningenKan bedrivs förläggningen inledande del isom vara en-
kommunernas Sri-undervisning

Begreppet förläggning ocksåinnefattar boende under asylprövningen.eget

I dras slutsatsen innebörden och innehållet irapporten OV ganska okänt ochatt ärav
till ointressant. framkommerDet också vid stickprovsundersökning detsynes att var

brister i överföringen informationen tillstora kommunen. slutsatsEn attav var
invandraren själv borde dokumentation och därmed bekräftelse sinen en
medverkan i OV. Invandrare hade exempel frågor ställs bl.a.gett att samma av
svenskläraren förläggningen, flyktingsarnordnaren i kommunen, svenskläraren i
kommunen och arbetsförmedlaren.

Ett de förslag lades fram i handledarintyg åtgärderolikarapporten attav som var om
inom OV skulle obligatorium samlas i eller arbetsbok invandra-ett pärmsom en som

skulle med sig till kommunen. På det skulle denne också bli delaktigsättetren mer
i introduktionen och dubbelarbete kunna undvikas.

frånI material Invandrarverket i februari 1997 verket vid medver-attanges numera
kan i anskaffning bostad för dem fått uppehållstillstånd kommunenav som ger
skriftlig och muntlig information den enskilde individen. För utvärderaattom
kvaliteten verksamheten under väntetiden följer verket denav attnumera upp genom
intervjua invandrare och de introduktionsansvariga. sker månaderDet efterca sex
utflyttning i kommunen.

"Introduktionsersättning lön för mödan"1995. Syftet fråganbelysaattvar om
införandet introduktionsersättning leder till invandrare får bättre introduk-attav en
tion jämfört erhållermed dem socialbidrag i sitt introduktionsprogram.som

Rapporten beskriver hur arbetet med introduktionsplaner utvecklats. Fler planer håller
god kvalitet, fortfarande bedöms 30 de insamlade planernaprocenten men av som

bristfälliga eller Arbetsförmedlingens medverkan i introduktionsplanearbetetsvaga.
fortfarande låg. Endast iär 45 planerna hade arbetsförmedlingen medver-procent av

kat. Intervjuerna med tjänstemännen visade huvudorsaken till kommuner valtatt att
introduktionsersättning önskan komma bort från socialbidrag. menadeManattvar en

det lättare ställa krav motprestation invandraren fåratt form lönatt närvar en av
och dessutom förenklat den administrativa hanteringen.att man

intervjuadeDe invandrarna ansåg valet kommun inte något påverkatsatt sättav
det fanns introduktionsersättning eller inte. Flera missnöjda med denav om var

information fått förläggningen den kommun flyttat till. flesta villeDeman om man
dock bo kvar i kommunen. Endast de intervjuade18 visste vad introduk-sex av en
tionsplan och kände till sin introduktionsplan. någraRapporten lyfter framvar egen
exempel kommuner lyckats förena bra introduktionsplan, där individensom en
känner sig delaktig, med väl fungerande kontaktnät. Två kommuner harett upprättat
sina introduktionsplaner med hjälp datasystem mycket detaljeradettav som ger en
bild invandrarnas situation. En kommun har "fyrpartsplan", därupprättatav en
förutom individen, flyktingmottagningen och arbetsförmedlingen praktiksamord-även

har undertecknat planen. kommunEn har noteringar hälsotill-naren om personens
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genomförande. kommun harplanens Enstånd eventuella hinder föroch upprättat ett
där syftet medflyktingenhet,individen och kommunenskontrakt mellantydligt

framgår.självindividenförväntasintroduktionsplanen och vad avsom

från Länsarbetsnämndenssammanställdnegativ trend"bryta Rapporten"Kan ären
under novembersamverkansserninarier i Stockholm 1995.Invandrarverketsoch

invandrare utbytautifrån arbetsmarknadsläget förseminariernaSyftet med attvar
svenskaintroduktion i detförbättra deraserfarenheter förtankar, idéer och att sam-

för kommunernasdiskussionsplattformockså menadeSeminariernahället. som envar
Arbetsförmedlingenssfi-ansvarigaflyktingsekreterare,flyktingsamordnare, samt

bådeinnehöllseminarierna deltog Deflyktinghandläggare. lOOchefer och I personer.
uppmärksamhetgrupparbeten. Särskildfrån myndigheter ochberördainformation

iskolgång bristfälliga kunskaperochinvandrare med kortägnades gruppen
svenska.

marginalise-utestängning ochför motverkaresulterade i flera idéerGrupparbetena att
samarbetet ytterliga-vid diskutera hurvikt ladesdenna Storring attutsatta grupp.av

sñ-anordnare.arbetsförmedling och Ettmellan kommun,skulle förbättras gemen-re
kontakt med flyktingen. Ansvars-måste myndigheternasprägla de olikasynsättsamt

stå kostna-frågan skall förspecielltinte alltid helt klarfördelningen är om vem som-
Även utbildningsdagar, bättreskulle behöva utformas.dema. avtalEtt gemensamma

diskuterades.otraditionella lösningarhittauppföljning och behovet attgemensam

visar1996. Uppföljningenregionen juliplanlös introduktion" Södra"Planerad eller
samverkanderedskap för deintroduktionsplanerna fungerarindividuelladeatt som

strukturera arbetet.introduktionsarbetet och Rapportenknytaattparterna samman
enskildedelaktighet denökadsamverkan mellan ochkonstaterar tätare parternaatt av

leder till bättreintroduktionenarbetet med uppföljningindividen i det praktiska av
introduk-påverka sinsig kunnaintroduktionsresultat. Fler invandrare upplever egen

detta arbetssätt.i tillämparfler självförsörjande kommunertion och är som

dokumentsällan fungerarintroduktionsplanen intekonstaterasVidare ettatt som
inte introduktions-planeringsinstrument.och inte Detgjorda insatser äröver ettsom

förkvalitet avgörandeintroduktionsarbetetsplanens kvalitet det ärärutan som
delaktighet vidsamråd reellframgång. med invandraren.räcker inte med EnDet

forintroduktionsaktivitetema förutsättninggenomförandeplanering och är ettenav
lyckat resultat.

augustiSödra regionenfrån boende"förläggning respektive"Om egetmottagna
lagasylsökande infördes 1994-07-01. Denna1996. mottagandeLagen om av

väntetiden. Regio-boendeform underför asylsökande väljaöppnade möjligheten att
iinvandrare tagitsnågon skillnad mellanville reda det ñnns emotta somomnen

begränsaderespektive i boende.efter ha bott förläggning Denkommun egetatt
några avgörandebevisingauppföljning gjordes under 1996 gavsom sommaren

gjordes"introduktionsframgång" observationmellanskillnaderi En somgrupperna.
kanintroduktionsfaseniuppföljningen flera skillnaderi samband med att meravar

boendeformtill vilkenmottagningsprogramhänföras till den enskilda kommunens än
invandrarna halt före mottagandet.har
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"Uppföljning kommunernas arbete med introduktionsplanema" Södra regionenav
juli 1996. Syftet med övergripande bildär tillståndetrapporten att vadge en av
gäller introduktionens viktigaste områden: arbete-svenska-delaktighet. Varje avsnitt
innehåller förslag fortsatt utvecklingsarbete bör in. Ett exempelsättasvar ur

Introduktionsplanema visserligenrapporten: individuella på såär desätt att upprät--
för varje individ. Dock utgår de alltförtas lite från varje individs specifika förutsätt-

ningar. ställetI det kommunens förutsättningarär bildar mall försom gemensam
planerna. Alla i tämligen Ävenlikartade planer ochstoppas omfattningenprogram.

planerna individualiseras för litet efter varje förutsättningar.av persons

"Äldre och flykting" Södra regionen december 1996. I konstaterasrapporten att
äldre invandrare år60 lågprioriterad i jämförelseär med Individu-en grupp yngre.
ella introduktionsplaner inte och ingen svenskundervisningupprättas erbjuds for dessa

i somliga kommuner. Av uppföljningens individer71 åldernipersoner 38 55-60var
år och dessa endast sju inskrivna arbetsförmedlingen. De icke31 inskrivnaav var
kunde därför inte komma i åtnjutande åtgärderna,55+ vilket med säkerhet skulleav
ha inneburit ökad delaktighet i det svenska samhället. Rapporten visar bristandeen en
flexibilitet det gäller inriktningennär den individuella planeringen för dessa, och

för detta ligger oftast hos enskilda tjänstemänansvaret kommunens flyktingmot-
tagning. Flertalet kommuner saknar dessutom strategier för hur tänker sig attman
lösa situationen med ökat antal äldre invandrare har brister såvälett i delaktighetsom
i det svenska samhället bristande kunskaper i språket.svenskasom

2.4.6. Invandrarverkets utvärdering och analys det samordnade svenskaav
flyktingmottagandet åren 1991 1996-

I "Individuell mångfald" har Invandrarverketrapporten i i1997, samverkannäramars
med antal sektorsansvariga myndigheter,ett redovisat kartläggning och utvärde-en

påring nationell nivå måluppfyllelsen för flyktingmottagandet årenunder 1991-av
1996. innehållerRapporten redovisning resultaten kartläggningen, analysen av av en

resultaten och förslag till förändringar. byggerRapporten dokument frånav 400ca
kommuner, forskningsinstitutioner verkets och andra intressenters uppfölj-samt egna
ningar och utvärderingar flyktingintroduktionen.av

Målen i kunskaper i svenska språket,rapporten boende, sysselsättning ochavser
delaktighet. Det samhällets insatser under denär första tiden efter beslutet om
uppehållstillstånd analyserats. det följandeI någraredovisas sammanfattandesom
slutsatser.

Det finns någotinte entydigt frågan varför vissa invandrare erhåller arbetesvar
medan andra misslyckas. Vissa faktorer direkt kopplade till individenär t.ex.som
kön, och utbildning. Andra faktorer handlar den omgivning i vilkenursprung om
individen verkar. Två de viktigaste grundstenarna det individuella planetav är
självkänsla fysiskt och psykiskt välbefinnande.samt En viktig variabel ärannan
nationalitet. En studie visar kan bättre förutsägelser sannolikhetenatt göraman om

i utifrånarbeteatt nationalitetenär utifrån individens språkkunskaper,änen person
hälsa och kön. börMan lyfta fram nationaliteter/språkgrupper och framför allt
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inte begreppet invandrare.och deras förutsättningarindivider i dessa grupper -

individuellapåverka, del samhälleliga ochgår naturligtvis inteAlla faktorer att men en
attityder ochpåverkas insatser. gäller exempelvisolikafaktorer kan Detgenom

utgångspunkterframhålls kantolv aspekterutbildningsinsatser. Det om manvarasom
introduktionsverksamhet.förändringar i nuvarandeöverväger

under heltflyktingmottagandet formuleradesMålen för det samordnade en annan
har inte föranlettförändrade situationenarbetsmarknadssituation dagens. Denän

vidnågon tagits härtillmålen heller hänsynnågon ändring i de och inte har större
rekryteringsstö-exempel detresursfördelning till verksamheten. Ett är attmotsatta

den tagits bort.

beaktandeåtgärder formuleras medför olika arbetsmarknadspolitiska börRegler
kunnainte haft arbete i Sverige.situationen för invandrare, Förexempelvis attsomav

berätti-tillfälligt arbete förutsättsarbetslivsutveckling och offentligtdelta i äratt man
från arbetslöshetskassa, vilketarbetsmarknadsstöd eller ersättninggad till kontant

nyanlända invandrareinganästan

respektivemottagningsorganisation och kommun,Ansvarfördelningen mellan
uppstår dettaarbetsförmedling, inte tydliggjorts. Glappkommun och har somgenom
måluppfyllelsen.förolika försenar introduktionen och hinderutgörsätt

mottagningsenheterförhållningssätt vid Invandrarverketsfinns inget enhetligtDet
ledafrån till kaninfonnationsöverföringen väntetiden kommunerna. Detvad gäller

bristandeförsvåras till invandraren upplevertill introduktionsplaneringen och attatt
introduktio-riskerar miste förkontinuitet och sammanhang. Kommunerna att om

ointresse för väntetiden kanviktig information, samtidigt kommunernasnen som
tolkas ointresse för verksamheten.som

i hög grad fokuseratarbete med invandrarnas introduktionKommunernas är
få delaktiga i planeringen denintroduktionsplan. dag invandraredokumentet I är av

Få och har kopiakänner till sin introduktionsplanintroduktionen. avenegna egen
också "döda" dokument,oña kollektiviserade.planen. Planerna dessutom De ärär

genomför dessadvs. revideras sällan efter det första upprättandet. Kommunerna trots
introduktion.brister en

ocholika nationalitetersintroduktionsarbetet inte tagits tillräcklig hänsyn tillharI
förutsättningar.individers

bli verk-ömsesidighet riskerarintroduktionsprogram inte byggerEtt attsom
ningslöst.

framgångsrikt.svårt tid introduktionsprogram varitIdag det iär mätaatt ettom
arbetsförmedlingar mfl.medverkande aktörer, kommuner,viktigtDet är att gemen-

introduk-lång egentligaföljer flyktingarnas situation tid efter det detattsamt en
tionsprogrammet avslutats.

mål,arbetsmarknaden hainte realistiskt med nuvarande situationDet är att som
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individen efter ha genomgått introduktionsprogram skall kunna försörja sigatt att
själv. de flesta fallI det längre tid etablera sig arbetsmarknaden. Däremottar att

det viktigt betona arbete/egenförsörjning långsiktigtär mål. Introduk-att ettsom
tionsprograrmnet bör, parallellt med sysselsättningsfrämj åtgärder,ande fastata att
skapa nätverk kring invandraren.

Lågutbildade invandrare har särskilt svårt arbete. problem bollasEttatt som
mellan statliga myndigheter och kommuner ansvarig för ordnaär är attvem som
försörjning och verksamhet för de lågutbildade språksvaga.och/eller

Barns och ungdomars situation behöver uppmärksammas inom introduktions-mer
verksamheten. behövsDet samordnade insatser från alla medverkande aktörer för att
kunna integrera ungdomarna till delaktighet i samhället.

Det allt måletöverskuggande invandraren skall bli självförsörjande har lett tillatt
hälsoaspektema kommit i skymundan. Hälso- och sjukvården bör ha givenatt rollen

i planerandet och genomförandet introduktionsprogrammet.av

Rapporten avslutas med uppräkning åtgärderantal Invandrarverketett stortav som
vidta eller uppmärksamma på.regeringenattavser

2.4.7. Besök Invandrarförvaltningenhos i Malmö

frånAv material invandrarförvaltningen i Malmö och kompletterande uppgifter vid
besök i förvaltningen, där för arbetsförmedlingen deltog, framgår bl.a.representanten
följande.

Invandrarnämnden har det samlade för kommunens invandrarfrågor.ansvaret

Invandrarförvaltningen för attsvarar
samordna det kommunala flyktingmottagandet i Malmö-
introducera nyinflyttade flyktingar och andra invandrare i samhället-

förärenden denna längst till åroch med deras tredjeavgöra i Malmö enligtgrupp-
gällande sociallagstiftning bistånd, vård eller åtgärdsom avser annan
fullgöra de uppgifter ankommer på kommunen gällerdetnärsom-
svenskundervisning för invandrarevuxna

för tolkförmedlingenansvara-
verka för information, utbildning och forskning kring invandrarfrågor och främja-
förståelsen för invandrarnas situation i kommunen
stödja verksamheten inom invandrargruppernas organisationer.-

ingårDet i förvaltningens stödja och underlätta andra förvaltningars ochattansvar
myndigheters insatser för nyinflyttade invandrare. enskilde harDen för attansvar
fullfölja den planerade introduktionen.

Det måletoperativa för introduktionen i uppnåMalmö sñ-nivå erhållaoch godaär att
kunskaper Sverige och det svenska samhället. det särskilda introduktionsprog-Iom

lagts fr.o.m. målethar så förhållande1997 uttryckts här i till demram som upp som
skall introduceras: dig har"För yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning syftarsom

tillprogrammet

du ska känna till kraven och förutsättningarna för ditt yrke här i Sverige,att att-
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du bedömakan vilka arbeten du kan söka,
du ska kunna bestämma dig för, pådu ska studier ellerKomvuxatt satsaom-

högskola, med normal studiefinansiering,
du ska kunna delta i studie- eller arbetsvägledning i arbetsförmedlingenatt-

Refugens regi."

inte har fullständig fårDen grundskoleutbildning besked syftet medattsom program-
ärmet

"att du ska medveten utbildning förutsättningen för kommaäratt attvara om-
arbetsmarknaden,

du ska delta i grundskolestudier,att-
du ska praktisera svensk arbetsplats och bli bekant med svensktatt en-

arbetsliv."

finns ytterligare mål.Det varierande grader Genomgående gäller skall haattav man
konkret handlingsplan för sin utgångspunktframtid med från deten egen egna

för försörjningen. Några har särskilda problem förhinderansvaret utgörgrupper som
introduktionen. problem tidigareEtt traumatiska upplevelser. besvärDessaär
förutsätts med kvalificerad hjälp komma avklinga. Kvinnor med flera barn hakanatt
problem klara sñ och den information måsteAnalfabeter särbehand-att ta ges.som
las mångaliksom år. sistnämnda mål60 För gäller i Malmöär översom grupp som

skall känna till förutsättningarna för äldre i Sverige och ha möjlighet deltaatt attman
i etablerade pensionärsalctiviteter. Av de invandrare kommer under ärettsom ca

lågutbildade25 och tio äldre. Introduktionen kan för enskildaprocent procent
månader.variera mellan 6 24personer -

introduktionDen gäller from. omfattar timmar vecka, heltids-1997 dvs.40som per
sysselsättning. kännetecknasDen de delar tidigare fannsatt separataav som nu
samordnas innehållsmässigt inom de olika det gäller. Inriktningenprogram som av

frånhar spännvidd siktet inställt på högskola till det gälleräratt att attprogrammen
förvärva grundskolekompetens. finns antal yrkesinriktningarDärutöver medett
utgångspunkt från individens bakgrund.

Sñ-undervisningen del introduktionen och skall utgå från övriga prograrnde-är en av
lar yrkesorientering, praktik, studiebesök ñittoch vald aktivitet. förhållaDetta sätt att
sig inryms i regelsystemet för sñ. Samtidigt strukturen i språket erhålls fårsom
individen det ordval hon behöver för i inslussningen i samhället.nästa steg

Utbildningen indelad i fem avsnitt med varierande sñgrad i respektive avsnittär av
bl.a. samhälls-, studie- och arbetslivsorientering och praktik. harMansamt ett

stipulerat kunskapsmått för Påvarje avsnitt. förfrågan från kommunenssäger man
sida skulle kunna redovisa resultatet i statistikform till central myndighet.att man en
Man önskar arbetsmarknadsplaneringen skall kunna ske inom för dennaatt ramen
introduktionskurs. Annars finns risk för dels glapp mellan introduktionen fram tillett
dess aktiviteter med stöd arbetsförmedlingen kan ske, dels tidsutdräkt attav genom

sfi-test genomförs. dem inteFör har grundskolekompetens gällerett nytt som en
något annorlunda utifrånordning principer.samma

Uppföljningen ñån Invandrarverkets sida sker i huvudsak från verketsattgenom man
gårsida igenom samtliga introduktionsplaner. frånönskar kommunens sidaMan mera

dialog med Invandrarverket kring hela introduktionsprogrammet och fördjupad
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stickprovsuppföljning planerna.av

mål ocksåEtt slags redovisades kommunen viss deatt procentsom av var en av
invandrade skall inom viss tid, olika för olika icke socialhjälpsberoendegrupper, vara
och nyanlända skall påbörja introduktionen inom fyra veckor enligt introduktions-att
plan och kontrakt.

Den arbetsförmedling betjänar de arbetssökande under introduktionstiden kallassom
Refugen. Refugen vid efter sñ. Av anmälda hos Refugen2 200 lOO-tal intetar ettvar
klara med sñutbildningen. Refugen utifrånplan betyg och andra data ochgör en egen
bestämmer tillsammans med invandraren färdriktningen. Alla arbetslösa, även svens-
kar, skall ha handlingsplaner månadersefter arbetslöshet. Refugen släppersex
invandrarna de bättre rustade för Dåarbetsmarknaden. yrkesförmedlingarnanär är tar

lågutbildade.Största problemet deöver. är

invandrare i månaden fårEtt drygt 20-tal arbete, antal tidsbegränsade.ettvarav
Attityder problem. Refugen övrigJu och arbetsförmedling kanär ett utemer vara

Överarbetsplatserna desto gårlättare det hitta arbete eller praktikplatser. 100att
vid besökstillfållet i praktik. allaAv hade praktik har1996 20personer var som ca

fått anställning där de praktiserade. Med för uppföljning hosprocent större resurser
Reñigen hade andelen med fast anställning kunnat ökas.

Under enligt förmedlingen invandrare1997 inte särskilt prioriterade åtgärdssi-är
dan inom Arbetsmarknadsverket. Några resultatmål frånför invandrare regering eller
inom verket finns inte. Platser i arbetsmarknadsutbildningen frånminskar till350 ett
drygt 100-tal för Refugens del.

måste finnas frånDet "bro" introduktionen/så till "kunskapslyftet", tillt.ex.en
arbetsmarknadsutbildning. Det glapp mellan kommunens insatser ochär ettnu
Refugens, eftersom arbetsförmedlingen fr.o.m. fåtthar tydliga riktlinjer1997 inteatt
upphandla förberedande utbildning.

Av de anmälda arbetslösa hos åtgärder2 200 Refugen inte i och därmed1 800är ca
sysslolösa. deAv har högskoleutbildning2 och200 16-20 30procent procentca
högst grundskola. Av de kommer antal inte kunna utbildas förett stort attsenare
arbetsmarknaden. alltsåbehöverEn grundskola vill ofta inte denstor grupp men
på grund "skoltrötthet". Gymnasiestudier Komvux lockar inte dem harav som
uppnått grundskolenivå, eftersom det förutsätter studielån, samtidigt det ändåsom
inte finns tillräckligt med gymnasieplatser.

2.4.8. Besök hos Arbetsmarknadsförvaltningen i Botkyrka

Ansvaret för flyktingintegrationen fördes den november till den nybildade1 1995 över
Arbetsmarknadsförvaltningen. Några särskilda kännetecken redovisas i det följande.

målMätbara alla flyktingar skall följa individuellt upprättadär att mottagna en
introduktionsplan med heldagssysselsättning nå/underlättamedel för inträdeattsom
på den svenska arbetsmarknaden och bli självförsörjande. För samtliga ñnns en
handlingsplan. Antalet åretflyktingar har minskat under långsammare iänmen
riket/länet. Vid slutet flyktingar1996 aktuella för introduktionsinsatser,487av var

irakier och bosnier.180 Botkyrka har antal asylsökande i54 stortettvarav
kommunen i enskilt boende. harKommunen för stödja dematt väntarresurser som
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asylprövning i boende, kan ingenting Blir asylbeslutet positivt kaneget göra.men
det medföra ansenligt antal flyktingar, avtalet med Invandrarverketett trots attnya

noll-avtal. uppehållstillstånddem lickAv bodde inneboen-1996 32är ett procentsom
de och tio hyrde i andra hand.procent

Som första led i introduktionen kallas alla till fem olika informationsmötenett vuxna
i samband med mottagningen i kommunen. Syftet med dessa skalldemöten är att
kunna knyta de första nödvändiga kontakterna med myndigheter och olika instanser

få bild hur den första tiden i Sverige med uppehållstillståndsamt permanenten av
kommer Vid det första skrivs den enskilde i sñ. Efter informationenmötetatt ut.se

flyktingkonsulenten vid och individuell introduktionsplan Flyktingentar görsen upp.
undertecknar introduktionskontrakt ömsesidig överenskommelseett är attsom en
följa introduktionsplanen. denna med tidsangivelse de planerade åtgärderna.I anges

flyktingkonsulentVarje för uppföljningen och heltidssysselsättningen för densvarar
enskilde under introduktionstiden, år.högst gällerNärvaroplikt ochär tresom
introduktionsersättningen kan minskas flyktingen inte följer överenskommenom
introduktionsplan. Planerna följs enligt kommunen till 100 De störstaprocent.upp
problemen dåligtenligt kommunen det utbyggda näringslivet i kommunen, vilketär
innebär arbetsmarknad, många invandrare lider ohälsa.samt atten svag av

Under bedrevs åtgärder1996 verksamhet i syfte tidigt upptäcka och vidtaatt moten
ohälsa orsakad framför allt traumaexponering. skedde inom förDetav ramen en
förstudie under ledning Statens institut för psykosocial miljömedicin tillsammansav
med andra kommuner Bosnienprojektet, psykiatriska mottagning ochKronanssamt
Centrum för diagnostik och behandling och traumaskadade. Inomtortyr-av ramen
för förstudien genomfördes träffar för nyanlända invandrare med temagemensamma
psykiska Sedan sådanahar tolv träffar genomförts.1994 harMantraumata. starten
enligt kommunens nått goda resultat kunnatnärrepresentanter man sompersoner

Ävensvårahalt upplevelser tala dessa. andra särskilda insatser med inriktningatt om
traumatisk har genomförts.stress

förstudie avsågNyssnärnnda primärt utveckla dokument med frågor kringatt ett
upplevd ohälsa, komplement till introduktionsplanen för nyanlända flyktingar isom
kommunen, förslag till framtida hälsoblad och handbok medsamt att ettge en
instruktion. pågickFörstudien under första halvåret och intervjuerna genomför-1996
des flyktinghandläggare inom respektive kommun. totalt frivilligt utvaldaAv 167av
deltog nyanlända flyktingar.95 vuxna

Medelåldern för dem deltog år år.med spridning mellan39 19-68 Drygtsom var en
fjärdedelar gifta/sambon flesta,De hade släktingar kvar i hemlan-89tre procent,var

det. alla hadeNästan boende. hälften de intervjuade, hadeKnappt 47eget procent,av
högskoleutbildning. frånkomDe olika länder. flyktinggrupperna15 De störstatre

frånkorn Bosnien, Kuba och Ukraina.

intervjuadeDe hade varit för till nio olika Gradenutsatta traumata. traumaex-upp av
Över Åttaponering varierade. fjärdedelar tiohade definierattre ett trauma. av

kunde tänka sig framtid i Sverige. hade positivaKnappt 80 procentpersoner en
förhoppningar framtiden.

Handboken instruktioner hur s.k. hälsoblad kompletteringsdelar kanett samtger om
användas. Att enbart använda sig hälsobladet, de kompletterande delarna, ärutanav
fullt tillräckligt för första "screening" de behöver remitte-göraatt en somav personer
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vårdresurs. med särskilttill lämplig hälsobladet används tillsammansOm ettras
"livsfrågeformulär", deblir sammanlagda resultatet fullständigare. kommunerdet För

hälsa och bakgrund finnshar intresse kartlägga ävenmottagnaattsom av personers
socioekonomisk del.en

i StockholmArbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen2.4.9. Besök hos

lång erfarenhet invandrare. StadenStockholm har omfattande mottagande ochett av
för flyktingmottagan-har avskaffat sin tidigare invandrarnämnd och fört över ansvaret

det till nyinrättad arbetsmarknads- och utbildningsnänmd. Genom den nämn-en nya
den för mellan arbetsmarknadsin-vill skapa effektivare instrument samverkanettman

utbildning och flyktingmottagning tidigare.änsatser,

Vid Arbetsförmedlingens tlyktingselction, medbesöket deltog förrepresentanten
vilken Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har mycket samarbete.näraett

arbetsmark-Flyktingmottagningen sker i mottagningsenhet och sñ-skolor inomtreen
vilket flyktingmottagningen. första insluss-nadsavdelningen, kallas Densammantaget

innehållerningsperioden, består dagligt veckor, bl.a.6-8ettsom av program om

introduktionsersättninggrundläggande information, t.ex. om
samhällsorientering

språkträrtingsfi-nivå tvåför bedöma efter veckor i kommunen medtest att
halvtid
kontakt arbetsförmedling, försäkringskassamed bostadsfönnedling och

behov barnomsorg grundskolavid placering barn i ellerav
upprättande första introduktionsplan för varje individav en
hälsoundersökning
språkträning

Påanvisas därefter sñ-skoloma. sñ-skoloma finns detInvandraren de treen av
introduktionsprogram och harflyktingsekreterare, vilka för invandrarnas deattsvarar

heldagssysselsättning. innebär svenskundervisning,invandrarna, förutomDetta att
hålla arbetsförmedlingen ochskall hjälp med ordna praktikplats, kontakt medatt att

frivilligorganisationer dålig skolbakgrund läser svenska inom denmedDem.m.
år går förberedandegrundläggande vuxenutbildningen och ungdomar mellan 16-20 en

introduktionskurs inom gymnasieskolan.

månader. MåletIntroduktionsprogrammet hos flyktingmottagningen omfattar 18 är
försörja sigden efter introduktionsprogram skall kunnaavslutatatt genomvuxne

arbete eller utbildningsbidrag och i övrigt klara sig bra i det svenska samhället.

Arbetet med introduktionsplaner har fungerat mycket olika. Introduktionsplanerna
innehålla mål enskildeskall såväl långsiktiga avsedda denkortsiktiga att gesom

klara sigindividen grundläggande förutsättningar bli självförsörjande och i övrigtatt
sfii det samhället. differentieras. Spännvidden inom grundvux ochsvenska Insatsema

månaders års undervisning, föri praktiken mellan till det sistnämndaär tresex
lågutbildade.

till följandeMottagningsenheten för erbjuda introduktionsprogramattansvarar
grupper.
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Alla Invandrarverket anvisas kommunplacering i Stockholm samtpersoner som av
kvotflylctingar överförs till Sverige ifråndirekt utlandet.som

Sekundärinflyttare, dvs. invandrare kommer till Stockholm månaderinom 18som
från första kommunplacering i kommun.annan

uppehållstillståndPersoner med anknytning till skyddsbehövande. Ansökansom
skall två år frånha gjorts inom kommunplaceringendet skedde den förstaatt av
familjemedlemmen.

månadersEfter introduktion övergår18 i princip for fortsatta insatser till denansvaret
stadsdelsnämnd där invandraren har sin bostad.

Flyktingmottagningens roll primärt introducera invandrare i det svenskaär att sam-
hället och inte för uppgifter ligger inom socialtjänstens ansvarsområde.att svara som
Flykting- invandrarbyrån,och före hade har överenskommelse1997 ansvaret,som en
med socialtjänsten med behov långvarigtsärskilda insatser ellerattom personer av av
biståndsbehov skall handläggas socialdistrikten. nedanståendegällerDettaav grupper,

frånvilka och med frånhar överförts mottagningsenheten1997 till stadsdelsnämnder-
na.

år vårdnadshavareunderBarn 18 i Sverige.utan

år.Personer 60över

Personer bedöms varaktigt sjuka eller handikappade och där sjukdomensom
/handikappet har förelegat vid ankomsten till Sverige eller har direkt samband medett

situation flykting.personens som

mottagningsenhetenPersoner bedöms i behov särskilda stödinsatsersom av vara av
inom socialtjänsten, i familje- eller missbruksärenden, där stadsdelsnämndenst.ex.
specialistkunnande kontinuiteten i handläggningen detviktsamt är större änav

Överförandetmottagande erbjuds flyktingmottagningen. skall ske i samarbetesom av
med berörd stadsdelsnärrmd.

fått uppehållstillståndFör andra skäl skyddsbehov skall eventuelltänpersoner som av
biståndbehov handläggas någonstadsdelsnämnd. gäller dock inte iDetav av om

hushållet redan aktuell inom flyktingmottagningen.är

halvåretUnder första Stockholm totalt1996 430tog ettemot ca personer, varav
80-tal inkl. anknytningsfall anvisades till socialdistrikten.personer

stadsdelsnämnderna frånFör skall ersättning för de Arbetsmarknads-att mottagna
och utbildningsförvaltningen de skyldiga introduktionsplan for allaär upprättaatt en
invandrare år.16över

Flyktingmottagningen för barnomsorg familjen fåtttill dess fast bostadattansvarar en
och barnen kan börja i vanlig barnomsorg. Mottagningsenheten fortsätt-kommer även
ningsvis finansiera daghem i anslutning till slå-undervisningen. finns dennaF.n.att typ

barnomsorg ställen i Stockholm.treav

frånEn skolväsendet särskild kompetensmed placerad mottagningsenhe-ärperson
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anvisar plats i förbere-mottagandet elever i skolan ochsamordnar i dagDennaten. av
framför allt i de invandrartätaFörberedelseklasser finnsdelseklasser och basgrupper.

genomgångsbostädemaområdena områden för flyktingar ñnns.i de därsamt

Frånvaro-utgår de gäller för socialbidrag.Introduktionsersättning efter normer som
fråga skyldighet lämnasamhället, idesamma gäller iregler attär t.ex.som om

sjukintyg.

fått någon informa-invandrare kommer mottagningsenhetenhänderDet utan attatt
avgjordeUtlänningsnänmdention hände i slutetdem. Det 1996 ettnärt.ex.om av

tillbesluten sänder demärenden. Eftersom nämnden inte registrerarantal utanstort
månad fick beskedinnan stadenInvandrarverket för registrering, dröjde det änmer en

så informationmed överföringenfungerar inte bradem. Det sammantaget omavom
fått tillstånd. ofta otillförlitlig.Vidare informationenär personenpersoner omsom

skolgång denuppgifter i hemlandet ellerkan inte litaMan t.ex. egnaom
bostadsadressen i Sverige.uppgivna

sjukvårdsområdendet finns fem inom kommunen.problem DeEtt ärär attannat
vårdcen-samtligahälsoundersökningar skall skesjälvständiga och har bestämt att

specialiserade.traler i stället för de enheter ärsom

introducerauppgift förbereda ochArbetsförmedlingens flyktingsektion har till att
Stockholms stad. Arbets-enligt avtal mellan sektionen ochnyanlända invandrare ett

tidigt under inslussningstidenförmedlingens förberedande fas kommer mycket som
Förberedelsema omfattar bl.a.alltså pågår veckor före sñ-undervisningen.6-8

följande:
arbetsmarknad fungerarinformation hur svenskom-

utbildning och arbetslivserfarenhettidig kartläggning av-
utbildning, praktik eller yrkes-identifiering kunskapsluckor och behovtidig av av-

prövning
yrkesobestämda och för medarbetsvägledning och yrkesorientering för personer-

behov omorienteringav
innehåll.yrkesprövning olika längd ochgenomförande utbildningsinsatser och avav-

Introduktionen följande:omfattar bl.a.
utifrån individuella förutsättningaroch arbetstillfällenackvirering praktikplatserav-

ledigabehov matchning platseroch mot-
flyktingen den arbetsplatsenpersonlig handlingsplan förupprättande nyaav-

företagande.information egetom-

månader. Förberedelse ochtillFlyktingmottagningen begränsar inte sina insatser 18
tillanpassadevarierande insatserintroduktion arbetsmarknaden kräver 2,5-5 av

innehåller underi regel sñ-studierindividuella behov. Introduktionsperioden 1,5-2,5
år.år tillpraktik och kompletterande utbildningaroch 2,5upp

iInvandrarna delas tre grupper.

rådgivning cavägledning, omorientering ochmed behov 20Personer procentav
eller har yrkesin-återfinns yrkesinriktningunder 1996. saknarHär enpersoner som

placerbara. Beräknati Sverige. inte omedelbartriktning inte relevant Dessa ärärsom
antal 1997 260är personer.
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Personer med behov förberedande, kompletterande eller legitimerande utbildningav
ca under 1996.35 har klarHär yrkesinriktningprocent avses personer som en men

behöver längre kompletteringar fore utträde arbetsmarknaden, läkare,t.ex.som
lärare, tekniker mfl. inte omedelbartDessa placerbara. Beräknat antal 1997 455är är
personer.

Personer med behov aktiv platsförrnedling ca under 1996.45 Personerprocentav
gångbarmed yrkesinriktning och någonmed eller kortare insats kanutansom

arbetsmarknaden och konkurrera de arbeten finns inom yrket.presenteras om som
Beräknat antal 1997 585är personer.

Mål för ñnns för de1997 olika där det gäller visst antalatt ettgrupperna personer
arbetsmarknadsåtgärdi månadvarje och for visst antal i arbete. Enäventre ettgrupp

intensiv uppföljning praktikplatsema sker.av

Praktiktjänst leder ofta till anställning. Varje arbetsplacering kräver fråninsatsstoren
flyktingsektionens sida. rekryteringsstödetAtt tagits bort mycket negativt,är anser

inom sektionen.man

harMan inom arbetsförmedlingen rikstäckande datasystem, vilketett avancerat ur
kan vilka blivit självförsörjande. fåttDärmed de arbetet.ex. ta utman som avses som

åtgärd.eller kommit i

Av i389 totalt inskrivna1 1997 hos flyktingsektionen studerade sñ.drygt 900mars
Ca i arbetsmarknadsåtgärder,200 arbetsmarknadsutbildning ellerpersoner var
praktik, eller anställning med rekryteringsstöd. Flyktingsektionen arbetar samtidigt
aktivt och söker tillsammans denmed arbetssökande lämpligt arbete, praktik eller
arbetsmarknadsutbildning. Erfarenheten inom sektionen mindre andelär att en av
invandrarna blir klara med sñ inom för IS-månaders introduktionsprogram,ettramen
troligtvis inte knappt fårAv dem endast intyg30 sfiän procent. ärmer som om
möjligheterna förbättra svenska språket mycket begränsade. Folkhögskola,att
återgång till sñ-skolan eller praktik stårvad till buds.är som

efter likhetMan i med Malmö till stånd yrkesinriktad sfi-under-strävar att en
visning.

Ökade kunskaper i svenska konversation och yrkessvenska, ökade kunskaper och
insikter förhållandensvenska vissa kompletterande baskunskaper data ochsamtom
grundläggande engelska, utvecklar anställningsbarheten och foretagsamhetensom
hos deltagarna, grundläggande förutsättningar for inträde arbets-svenskutgör
marknad, inträdet sker anställd eller företagare. Medoavsett om som som egen

bristnuvarande arbetstillfällen och konkurrens varje arbetstillfalle behövsom
dessutom individuell, personlig assistans. Kunskaperna från introduktionen måste
hållas vid liv och vidareutvecklas under den tid flyktingsektionen arbetar med desom
arbetssökande.

den bakgrundenDet Aktivitetscentrum Södermalm EU-projekt formot ettvar -
arbete till flyktingar och andra invandrare i samverkan med Stockholm stad, SIIF och
TBV startade under hösten Projektet använder okonventionella1996. och individ--
orienterade metoder för utveckla deltagarnas anställningsbarhet och företagsam-att
het.
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flyktingmottagandet. 100aktivt i Drygtkorset deltaroch RödaKFUK/KFUM
organisationer.utbildning hos dessaiärpersoner

uppehållstillståndsituationer, tidsbegränsadeExtraordinära2.5.

invandringssituationsådan extraordinärutredningen kandirektiven tillEnligt varaen
ellerhårt massflyktansträngdmottagningskapacitetenföranledd äratt g.a.av

andra skäl.invandringsärskilt stor av

i denbestämmelsenföreliggerextraordinär situationutgångspunkt förEn ärnär en
den januariutlänningslagen 1997.reviderade lper

tillfälligamöjlighetenmasstlyktsituationen ochregleras bl.a.kap. §I att2 4a ge
utlänningar, ifråga vissfåruppehållstillstånd. Regeringen i engrupp avom en

sittskyddssökande lämnaralltså antalmycketmassflykt,situation med när stortett
tillfälligtuppehållstillstånd bedöms haochsökerdenland, föreskriva ettatt somsom

uppehållstillstånd. Tankenfårlandet tidsbegränsatskydd här i ärbehov attettgesav
skyddssökandekategorierskall kunna vilkaförordningregeringen i somavangeen

tillstånd.fråga för tidsbegränsatkomma ikan ett

två år.får sammanlagt högst Omuppehållstillståndet beviljas förtidsbegränsadeDet
får dock tideninnan dess,återvändandet har inlettsförberedaför attett program

tidsbegränsattvå år. förytterligare högst Denförlängas med gränsen ettyttersta
år.uppehållstillstånd således fyraär

regeringskansliet, medfrån arbetsgrupp inomutrederEnligt uppgift UD represen-en
tidsbegränsademedkonsekvensernafrån Invandrarverket,bl.a.tant personerav om

självaförslagarbetafolkbokförs inte.uppehållstillstånd eller Utöver ettatt om
få medfolkbokföringen börvilka konsekvenserbeskriverfolkbokföringen gruppen

ocksåberörförmåner socialförsäkringssystemet Gruppeniavseende ansvars-m.m.
massflyktsituation.i tänktoch kommunfördelningen mellan stat en

Invandrarverketområden hardessai förslagarbeteOm arbetsgruppens utmynnar
frågan. detutredning i Somytterligareifrågasatt behov ärdet föreligger nuavom

oklart kanlägetföreligger ochsådan situationbestämmer regeringen äromom en
uppehållstillstånd utfärdas för visstillfälliga grupp.

Åter-vandring2.6

migrationspolitikengrunderna iåtervandra till sitt hemlandMöjligheten äratt en av
Grunddragennödvändig.1996/97ingår enligt :25och i den helhetssyn ärprop.som

följande.gällai vad kan äransessom

sig istället bosättaSverige för ibosättning ilämna stadigvarandeBeslut ettattatt en
enskildes rättighet ochland denärannat ansvar.

tillförslagåtervandring det finnsMålet Invandrarverkets arbete medför är att
handi förstaåtgärder återvandring för olika För 1997underlättar avsesgrupper.som

från Somalia.från Bosnien-Hercegovina samtpersoner
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Arbetet med förberedelser för ñivillig återvandring till Bosnien-Hercegovina påbörja-
des under förra verksamhetsåret och skall fortsätta och vidareutvecklas under
innevarande år. Under innevarande år skall arbetet från i förstagentemot grupper
hand Somalia och andra delar Añikas horn påbörjas. skedetFörsta kartlägg-ärav en
ning somalier och deras fånga deras initiativ.samt attav resurspersoner upp egna

verkets arbeteI med samordna förberedelser för återvandring tillatt Bosnien-Herce-
govina ingår också samordning olika svenska återuppbyggnad.satsningar förav
Invandrarverket leder sedan 1996 samordningsgrupp fungerar länken som som en
mellan flyktingar i Sverige återuppbyggnadsinsatsernaoch i hemlandet. samord-I
ningsgruppen ingår Sida, Svenska Kommunförbundet, SAF, AMS, Röda Korset,
Caritas, Socialmissionen, Bosnien-Hercegovina riksförbund i Sverige. Adjungerade

UNHCR:s Stockholrnskontor och Bosniskaär ambassaden. har följtUD arbetet nära
och deltagit i samordningsgruppens samtliga möten.

Samordningsgruppen har börjat finna formen för sitt bådearbete vad gällernu
förberedelser i Sverige och hur koppling kan ske mellan dessa återuppbygg-ochen
nadsinsatser i hemlandet. För detta arbete skall fungera krävsatt samverkannära
mellan berörda myndigheter och organisationer. Ett exempel Sidas projekt i Sanskiär

ProjektetMost. direkt kopplat till återuppbyggnad återvandringär och från Sverige.
I detta projekt samverkar Sida, SIV och Lutherhjälpen. Sanski Most pilotpro-är ett
jekt och flera kommuner i Bosnien kan bli aktuella året.under

Regeringen mkr5 för informations- och utbildningsprojektavsatte under 1996.
Intresset mycket bland invandrarna själva, kommuner, utbildningsanordnare,stortvar
företag mñ. Under inkom1996 projektansökningar,102 tjugo projekt bevilja-varav
des medel. Intresset fortfarande mycket och likaär mycket, dvs. mkr, finns5stort
under innevarande för återvandringsprojekt. Under innevarande ñnns också 5
mkr kommunerna kan ansöka för vänortsprojekt i Bosnien-Hercegovina.som om
Dessa medel fördelas Svenska Kommunförbundet.av

Under gångarbetets visade uppstådet sig svårigheter vad gällde AMS möjligheter att
inom befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder medverka i förberedelserna för
återvandring. Invandrarverket har uppmärksammat regeringen på detta. vissEn
öppning har skett regelåndring, SFS 1996:1103. innebärDenna AMSnu genom atten
kan utbildningsåtgärder innebär förberedelse för återvandring.satsa Med tankesom

de behoven arbetsmarknaden det dock inte lättstora medel till återvan-är att
dringsåtgärder, eftersom konkurrerar med övriga utbildningar åtgärder.ochman
Invandrarverket bedömer måstemedel "öronmärkas" för dessa satsningar. Fråganatt
kommer väckas vid överläggning mellan Invandrarverketatt och AMS.en gemensam

Samordningen arbetet inom Invandrarverket också förutsättning för välärav etten
fungerande arbete. fungerandeEn intern arbetsgrupp finns för arbetet med flyktingar
från Bosnien och motsvarande har bildats för Somalia.en

Återvandringsfrågorna har blivit aktuella. Intresset bland kommunalpolitiker,mer
tjänstemän, utbildningsanordnare mfl. har skapat tryck verket. Intresset harett
naturligtvis flera skäl. Arbetsmarknadsläget och kommunernas ökade kostnader för
flyktingarna spelar roll. Utifrån detta verket det viktigtstor äratt atten anser man
inom verket för diskussion hur återvandringsarbetet påverkar integrationsarbe-en om

och vice hur opinionen påverkas myndighetentet aktivt arbetar medsamt attversa av
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återvandiing.

frånbidrag tillInvandrarverket lämnaregeringenuppdrogHösten 1996 att personer
till hemlandet. OOOåka s.k. rekognoseringsresa 8villeBosnien-Hercegovina som

förbruka-anvisade anslaget mkrdet 25beviljades bidrag och mkr20,5 avpersoner
des.

utfall finns irekognoseringsresornasoch bedömningVerkets erfarenheter enav
låg svarsfrekvens,Enkätentill de resande.enkät deladesEn är, trotsutrapport.

bedömtfått information deharoch visar b1.a. desammanställd attrestatt somsom
harbeviljats bidrag tillde 55Avde inte kunnat procentsätt.annat resansom

besöktharbesöka sin hemort ochkunnat 45varit ort.procent annanpersoner som

tilltill repatrieringsresabidragbudgetåret 1995/96 beviljadesUnder 288 personer
beslut i aprilrepatrieringsbidragethar höjtBosnien-Hercegovina. Regeringen genom

1997.

håller planera arbetet underfrån Somalia verket 1997invandraredet gällerNär att
somalier.konferensfebruari genomfördesmed somaliema.tillsammans Den 20 omen

samrådsgruppkommermed bosniemaPå i arbetet tillsammansliknande sätt ensom
tillsättas.organisationer och näringslivetmyndigheter,med att

Återvandring inom Invandrar-Verksamhetsgrenfrån medoch 1997-01-01är egenen
byråassistent.och 2/3huvudkontoret Ibemanningen vid 1,5verket och är expertnu

återvandringsfrågoma. varjeockså integrationshandläggare Idistrikten berörs av
hållsbosnier.ingår föri verkets interna arbetsgrupp Dedistrikt finns person somen

återvandring.somaliskinformerade arbetet vad gälleräven om

effekterredovisningama och bedömaskall verket sammanställaUnder 1997 av
åtgärderprojekt ochinventera debeviljats medelgenomförda projekt 1996 samtsom

speciella medel.vidtagits utansom

medprojektplan för arbetetjanuaridirektion iInvandrarverkets 1996antog en
utifrån denna plan.återvändande. har arbetatRegionema
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ÖVERVAGANDEN FÖRSLAG3. OCH AVSEENDE INTRODUKTION AV
NYANLANDA INVANDRARE SAMT UPPDRAG I

Utredningen frågan introduktion nyanlända invandrare och de måltar nu upp om av
och riktlinjer skall gälla för introduktionen.som

3.1. Allmänt direktivenom

Enligt direktiven skall övergripande mål för introduktionen förstaten samtange svara
styrning och uppföljning central myndighet. Det operativa föransvaretgenom en
introduktionen skall i första påhand ligga kommunerna. Utredningen skall förslagge
till nationella mål för introduktionen, vilka skall preciseras så de godaatt statenger
möjligheter till uppföljning och kontroll. Utredningen skall också föreslå riktlinjer för
introduktionen vad respektive kommunerna skall Syftet medsamt staten göra.ange
introduktionen skall stöd för individens integrationsprocess, varförutgöraatt ettvara
den skall försörjningsinriktad utgå frånoch individens behov. bör utformasDenvara
så den inte förbinds med socialpolitik eller socialbidragstänkande.att

Utredningen skall utgå från introduktionstiden skall begränsas tvåtill ochatt att
särskilda introduktionsprogram liksom i dag skall finnas för skyddsbehövande och
anhöriga kommer i anslutning till dessa, vilka alla omfattas särskildanärasom av
ersättningsregler mellan och kommun. Utredningen bör dock delsstat även ge
synpunkter introduktionen för övriga nyanlända invandrare, och dels detange om
finns fall då introduktionstiden bör längre två år.änvara

3.2. Situationen idag

målenDe generella för invandrarpolitiken har hittills varit jämlikhet, valfrihet och
samverkan. Kommunerna har idag det operativa för introducera nyanlän-ansvaret att
da invandrare i det svenska samhället, varvid det naturligtvis önskvärt kommu-är att

försöker detta inom för de målengenerella förgöra invandrarpolitiken.nerna ramen
Kommunerna har naturliga skäl starkt egenintresse alla nyanländaett attav av ge
invandrare så bra introduktion möjligt i det svenska samhället. självklaraDenen som
utgångspunkten för kommunens mottagning nyanlända invandrare dessa harär attav

alla andra kommuninvånare till god service frånrätt kommunen ochsamma rättsom
till stöd och hjälp enligt olika lagregler. kan exempelvisDet gälla till barnomsorg,rätt
skola och utbildning vård och ocksåsigDet självt kommunensamt säger attomsorg.
måste till informerar nyanlända invandrare dessa rättigheter,attse man om men
också de skyldigheter finns.om som

fråganDet särskilt gäller här i vilken utsträckning kommunen därutöver börär
anordna särskilda introduktionsaktiviteter för nyanlända invandrare.

Samtliga kommuner har skyldighet ordna Sri-undervisning invandraredeatt som
enligt lag har sådantill undervisning. för dennaInom undervisning skallrätt ramen
också lämnas information olika slag svenskt samhällsliv.av om

Som redovisats tidigare gäller därutöver särskilda regler kommunnär tar emoten
vissa nyanlända invandrare, nämligen skyddsbehövande och deras anhöriga.
Kommunen dåkan statliga ersättningar både till individens försörjning tilloch
introduktionsåtgärder. med deMen statliga ersättningarna följer vissa skyldigheter.



58

låtaskallnämligen förknippade med det villkoret kommunen denErsättningarna är att
individuellinvandraren delta i introduktionsprogram byggernyanlände ett som en

någon sådan vilketinte ersättning,utvecklingsplan. Väljer kommunen att ta emot
någonnågra skyldighet ordnahänder i undantagsfall, har kommunen inte heller att ett

introduktionsprogram.särskilt

målet bli självförsörjande.övergripande för introduktionen individen skallDet är att
frånnågra mål inte,operativa för introduktionen i kommunen finns bortsettMen mer

skall finnas individuell utvecklingsplan. finns det statliga riktlinjerdet Däremotatt en
mål svårtinnehållet introduktionen. på har gjort det fori Bristen tydliga Invan-om

försöker följa det finnsdrarverket följa introduktionen. Verket attatt upp omupp
svårare följaindividuella planer och hur dessa har framtagits. detDäremot är att upp

frågan, så effektivaden viktigaste nämligen blir introduktionsaktiviteternahur som
i svenskt arbetslivmöjligt det gäller introducera den nyanlända invandrarennär att

i det svenska samhället.och

Syftet med introduktionen3.3.

Invandrarpolitiska slutbetänkande 1996:55 redovisaskommitténs SOUI synen ny
mål. iinvandrarpolitikens roll och Starkt förenklat kan kommitténsäga attman

förstaprincip särskilda åtgärder för invandrare bara skall finnas under denattanser
målen siktperiod de finns i landet och för invandrarpolitiken längre skallatt

fångadå alla individerinriktning den generella politiken. skallDennasamma som upp
utifrån social bakgrundderas enskilda förutsättningar, varvid exempelvis etnisk och

sådana individuella förutsättningar.är

grundläggande avseende.Utredningen delar i princip kommitténs uppfattning i detta
ståråterkommer långsiktigaUtredningen till de övervägandena. Detsenare mer

ocksåemellertid allt tvivel detta vilket avspeglas i utredningenssynsätt,utom att
f°ar konsekvenser för introduktionen nyanlända invandrare i det svenskadirektiv, av

samhället.

betydelse alltid understrukits inom invandrarpolitiken.Introduktionsperiodens har
kommitténs invandrarpolitiken blir introduktionsperioden emellertidMed ännusyn

bådeviktigare för enskilde invandraren och samhället i övrigt. underden Det är
introduktionsperioden måste läggas invandraren framtiden skallgrunden för iattsom

likvärdiga förutsättningar arbeta i Sverige landets inföddaha kunna leva ochatt som
invånare. svårt uppnå introduktionsperiodensjälvfallet detta,Det är ävenatt om

lång. fråga såskulle bli Med kortare introduktionsperiod blir det braatten om ge en
grund möjligt för det fortsatta livet i Sverige.som

Introduktionsperioden därmed viktig investering för framtiden. enskildeDenär en
få såperioden hans hennes möjlighet godellerär att startvet attpersonen en som

någonmed särbehandlingmöjligt. Efter periodens slut kan i princip inte räknaman
inföddaenbart det skälet invandrat till Sverige. stället jämförs medIattav man man

i situation, det gäller behov kompletterande utbildning. Urnär statst.ex.samma av
och kommuns synvinkel blir introduktionsperioden lika viktig. gäller denDet att ge

sånyanlände invandraren möjligt för förvärva likvärdi-bra grund kunnaatten som
invånare.jämfört övrigaförutsättningar möjligt i sitt fortsatta liv i landet medga som

får och begränsarLyckas inte med detta det i sin olika sociala effekterturman
förutsättningarna för möjligheter etnisk bakgrund.lika rättigheter och oavsett
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En viktig förutsättning för lyckosam introduktion alla berörda har dessaär atten
förutsättningar klara för sig. bör kunna påverkaDet tillräckliga frånatt satsasresurser
samhällets sida och den enskilde individen får bra för deltaatt iett attengagemang
aktiviteterna uppnåoch bra resultat.ett

Med sådant på introduktionsperioden det ocksåett synsätt uppenbart helaär att
perioden måste användas effektivt. Utredningen perioden i praktiken skallattanser

slags introduktionsutbildning för svenskt arbets- och samhällsliv.ses som en

Utredningen alla invandrare kommer till Sverige har behovattanser som av en
introduktionsperiod. När det gäller hur lång den bör och innehållet i den skiljervara
sig dock behoven beroende kommer flykting, gifter sig medtom man ex som

svensk eller flyttar hit for arbeta. alla måsteMen sig for framtiden iatten rusta
Sverige det gäller kunskaper i det svenska språketnär och svenskt samhälls- ochom
arbetsliv. Förhållandena för den enskilde kan också snabbt ändras och bristfälligen
introduktion dåkan leda till den enskilde får förutsättningar hävdaatt sigsämre att
i det svenska samhället.

3.4. Problem med nuvarande introduktion

Vid sina besök i kommuner och vid diskussioner med berörda myndigheter och
organisationer kan utredningen för sin del konstatera hel del problem finns iatt en
dagens introduktion skyddsbehövande och deras anhöriga. Många dessaav av
problem finns också omvittnade i olika uppföljningar, utvärderingar och analyser som
Invandrarverket har sammanställt i skriften Individuell mångfald.

Ett grundläggande problem består i inga tydliga operativa mål finns for introduk-att
tionen. gårDärmed det inte heller från sida introduktionsprogrammenatt statens styra

det nödvändigt, enhetlig tillämpningsätt är i kommunerna och utvärderasom en
måluppfyllelse rimligt kommunensUr synvinkel detta ocksåett sätt. negativt.är
Man osäker utformningenär upplever får dåligt stödatt ettav programmen, man
från och efterlyser bättre kunskapsöverföringstaten mellanavsevärt kommunerna.en
Först tydligt arbetar målnär kan dåligagoda och exempelmotman ettsamma
positivt bidra till utvecklingen introduktionensätt och underlätta för kommunernaav

genomföra den. mycketEn stark uppslutningatt finns därför kring behovet av
nationella mål, operativa och uppföljningsbara.ärsom

genomgåendeEtt problem i introduktionen berör olika informationsfrågor.typer av
Flera kommuner omvittnar det problem i inforrnationsöverföringen mellanatt är stora
Invandrarverket och kommunen och mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, när
det gäller grundläggande information utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet ochom
liknande information nödvändig for realistisk individuellär utveck-att görasom en
lingsplan. Utredningen har alltför många gånger fått höra varje myndighet tycksatt
börja från början det gäller samla denna information.när den enskildeUrattom
individens måstesynvinkel detta upplevas besvärande dåligoch bildsom ge en av
effektiviteten i svensk offentlig administration. Dessa infonnationsproblem måste
lösas.

Ett problem hänger med framtagandetannat den individuella utveck-samman av en
lingsplanen. sig självtDet detta bör dokumentsäger successivtatt ett växervara som
fram i dialog med den berörde invandraren och där ömsesidigt ansvarstagandeetten
finns for planen och dess innehåll. Här finns oña brister och den enskildestora
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måste till.bristertill dokumentet.knappt känna Dessaindividen tycks ofta rättas

uppstår under in-perioder, "ggpp",passivaallmänt omvittnatDet attär som
tiddet visstill kommunenkommerinvandrarentroduktionen negativa. När tarår en

svårt dennaorganiseraigång. iblandkanSri-undervisning kommer Detinnan attvara
tidgenomgången sñ kan detochi heltid. Efterkontinuerligtandra aktiviteter ta

ifråga. DetmöjlighetharArbetsförmedlingen tar yt-innan emotatt ta personen
ochåtgärd in. dessakan Iarbetsmarknadspolitisknågontid innanterligare sättas

passiviseras. Utgesför den enskildedet riskliknande situationer attär personen
socialbidragsberoende.passiviserandeförökar riskernasocialbidragdessutom ett

undvikas.perioder börolika passivadärförErfarenheten säger att

tidunderkommit till Sverigede invandrareviktigt problem förEtt annat senaresom
många fruktansvärdaharflyktingar ochhar varitdel demhälsoläget. Enär stor av

rehabilitering. Olikaoch psykiskbåde fysisksig, ställer kravhändelser bakom som
fallsådan rehabilitering iinnanogenomförbarautbildningsinsatser ofta vartär

uppmärksamma behovenvikt tidigtpåbörjats. därförDet attär yttersta me-avav
dicinsk rehabilitering.

kritiserassvår och ibland Ar-introduktionenroll iArbetsförmedlingens är
Likasåintroduktionen.tillräckligt tidigt iinte vill deltabetsförmedlingen för att man

introduktionen, därinsatser i slutetArbetsförmedlingensfinns kritik mot er-av
förinte "färdig"invandrarenArbetsförmedlingeniblandfarenheten ärär attatt anser

klarläggandenfår hjälp. fordrasdärför mycket Härarbetsmarknaden och inte av
ansvarsförhållandena.

ersättningsfrågan enskilde invandraren,till denocksåproblemen börBland nämnas
frågan. allmäntden Detsina direktiv inte harutredningen enligt ärprövaattäven om

socialbidragsberoende underför passiviserandedet finns riskomvittnat ettstoratt en
fålång väntetid förgånger på iblandmånga följerintroduktionen, attensom

iintroduktionenersättning underminskaruppehållstillstånd. Risken för detta om
introduktions-formi introduktionen ifaktiskt deltagandehuvudsak förutges av

utbildningsersättning.ellerersättning

Mål- uppföljning/utvärderingriktlinjer3.5. -

förslag tillkomma medframhållits utredningenredanEnligt direktiven skall, som
in-föreslå olika riktlinjer förmål introduktionsperioden ochförnationella
tillmöjlighetergodaså preciserade "deMålen skalltroduktionen. att statengervara

kontroll".uppföljning och

innehålltänkbartbedömningengår sakligadenutredningenInnan ettnärmare av
vadanalyseramål dock sin platsoch riktlinjer kan deti dessa närmareatt somvara

Utredningen härförhållandet mellan dessa.mål och riktlinjermedkan samt geravses
frågor.principiella dessasin syn

olika saker. Imål olika verksamheter kanianvänder begreppetNär man menaman
övergripandeanvända siginte sällanverksamhet brukarstatlig avman
ohälsan ifärdriktning,Verksamhetsmål. oñaDessa t.ex. att ar-snarare enanger

operativamåste förtydligas andraminska, debetslivet skall mergenommen
verksamhet ellerinormaltVerksamhetsmål. sådanaMed att enmanmenar man

effektmål. sins.k. Iuppnå något, effekt. talarManverksamhet vill omengenom en
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tolkning då frågadet uppnå den slutgiltiga effektenyttersta är vissattom av en
verksamhet, uppnå dess syfte. sådanaExempel mål kan alla gåratt attvara som
till arbetsförmedlingen skall arbete eller arbetsolyckoma skall minskaett att genom
vissa insatser. sådantMed måletskulle för introduktionen nyanländasynsättett av
invandrare exempelvis kunna ålderalla i arbetsför skall arbete.att ettvara
Problemet med sådana effektmål påverkasde olikarad för-extrema är att av en
hållanden. påverkasI exemplen nåmöjligheten målen i mycketatt stor ut-ovan
sträckning det allmänna läget arbetsmarknaden.av

Inte minst i statlig verksamhet brukar därför försöka målen tidigare isättaman
händelsekedjan, för kunna bedöma eñektema de insatser. Mycket oñaatt av egna
hamnar då alltför tidigt i händelsekedjan målenoch blir ofta enklare verksam-man
hetsmål. sådanaExempel kan fem dem inskrivna vidatt procent ärvara av som
arbetsförmedlingen skall erbjudas arbetsmarknadsutbildning eller yrkesin-att en

årligenspektör skall besöka arbetsplatser. detta100 Med kan mål försynsätt ett
introduktion nyanlända invandrare exempelvis individuellatt upprättaav vara en
utvecklingsplan.

Denna mål kan enkla arbeta någotde sällantyp tyvärratt mot, sägerav vara men om
vad verksamheten egentligen leder till. detVar fickrätt sompersoner ar-
betsmarknadsutbildning och fick de sedan arbete det farligaVar arbetsplatser som
yrkesinspektören besökte och vilka förändringar uppnåddes invandrarenHar deltagit
i utarbetandet sin plan, har den realistiskt innehåll, uppnåtthar måldeettav egen man

rimligen finns i planen Sådana frågor fåroch andra inte ävensom man svar om
målen uppnåtts till hundra procent.

självaI verket skiljer sig denna mål knappast från det brukar kallatyp av som man
riktlinjer. betraktas oftaDessa hjälpmedel eller styrmedel nå mål.för att uppsattasom
Erfarenhetsmässigt vill uppnå visst beteende för då det blirett vet attman man

nåenklare målen. Riktlinjer helt enkelt viktiga måluppfyllelse.hjälpmedel föratt är
Arbetsmarknadsutbildning viktigt hjälpmedel för arbetslösa skall få arbete.är ett att

måsteEn yrkesinspektör fältet för tillsynsarbetet skall bli effektivt. Enute attvara
individuell utvecklingsplan för invandrare det blir nå måletenklaregör att att atten

arbete.ett eget

målAtt för verksamhet viktigt, kunnasätta följa och kontrolleraär atten upp
måluppfyllelsen också viktigt. självaI verket hänger frågor Måldessa intimt ihop.är

ofta meningslösa de inte uppföljningsbara.är Det beror inte bara dåär attom man
Äveninte målen i den verksamheten uppnåtts. målvet ärom egna som upp-

följningsbara kan nämligen skäligen Målenmeningslösa. måste nämligenvara vara
uppföljningsbara så kan analysera vilka brister finns i densätt att man som egna
verksamheten eller i de styrrnekanismema, nått målen.inte viktigaDetnäregna man
med uppföljning och kontroll därför de möjligheter de förändra verksam-är attger
heten, ändringar i de samlade medel står till förfogande, för någöraatt attsom en
bättre måluppfyllelse.

ocksåDet bör framhållas riktlinjer kan olika slag. såIbland det viktigtatt ärvara av
visst beteende iakttas i verksamhet måsteriktlinjen bindande.att ett Iatten vara

andra fall kan visst beteende bra, det finns också andra handla.ett sätt attvara men
Då blir riktlinjen rekommendation. Vid uppföljningen kan då vilket be-en man se
teende varit nå måluppfyllelse.bäst för attsom
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målendenna bakgrund utredningen det viktigt de nationella gällerMot äratt attanser
lika för alla kommuner och de operativa.äratt

Målen bör formulerade sådant de kan följas ochsättett att upp-uppvara
erfarenhetsutbyteföljningsbarheten skall i sin kunna användas för konstruktivttur ett

handmellan kommunerna och för förändringar i kontroll- och sistaIstyrsystemen.
också uppföljningsbarheten kunna innebära sanktioner kommun inteskall mot en som

målenrimligt försöker uppnå för verksamheten. Vissa bindande rikt-sättett att
några ocksålinjer föreskrivas, rekommendationer. Vissa riktlinjer bör riktabör liksom

andra statliga myndigheter.sig mot

mål3.6. Förslag till nationella

Några utgångspunkter3.6.1

framtiden viktigare iIntroduktionsperioden för nyanlända invandrare blir i ännu än
förutsättningardag. Under denna skall den enskilde individen bästa möjliga attges

efter perioden ha invånare arbeta ilikvärdiga möjligheter andra leva ochattsom
sådan målsättning gällaSverige. övergripande bör enligt utredningens uppfattningEn

fått uppehållstill-för alla nyanlända invandrare oberoende skälet till varförav man
stånd och oberoende den enskildes förutsättningar.av

viss invandrare, nämligen skyddsbehövande och derasFör nyanländaen grupp
ståranhöriga, för ekonomiska används under in-staten stora resurser som

troduktionsperioden. Därför det särskilt angeläget för dennaär att staten grupp
målnyanlända operativa, för skallinvandrare tydliga, nationella vadsätter upp som

uppnås två år.under introduktionsperioden. normalt högstDenna är

Mångafinns skillnader i denna mellan olika individer. ellerDet bamärstora grupp
ungdomar. Andra pensionärer. skillnader finns dem iredan Stora mellanär ärsom

ålder.aktiv hälso-Vissa högutbildade, andra analfabeter. del har allvarligaEnär är
någonproblem. Vissa skyddsbehövande, andra kommer hit anhöriga tillär som som

redan bor här.

måldenna bakgrund bör flera nationella hänsyn till olikaMot sättas tarsomupp
individer. Målen sikte förutsättningarna för bra liv i Sverigebör ta ettgrupper av

Måldet arbete i samhällslivet. finnas för alla olikagäller och delaktighet börnär
barn och ungdomar.grupper, vuxna,

också viktigt understryka det enskilde individen för sittDet den harär att somansvar
framtida liv i Sverige. den enskilde vilka förutsättningarDet är avgörytterst somsom
han eller hon skall introduktionsperioden. samhällets sakDet är attgenom ge

måstemöjligheter olika slag, enskilde individen själv be-det denärav men som
såsig för inriktningen skaffa sig bradet framtida livet i Sverige ochstämma av

måsteförutsättningar målsättningar. bli tydligtmöjligt för klara sina Detattsom egna
för den enskilde insatserna under introduktionsperioden just för ärgörs attatt man

någranyanländ invandrare. Efter perioden inte med särskilda stöd-kan räknaman
insatser enbart därför invandrare.åratt man

Övergripande mål3.6.2. för alla

någonUtredningen kommunerna form introduktionsprogram förbör haattanser av
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alla nyanlända invandrare, oberoende skälet till fått uppehållstillstånd.attav man
Innehållet får utformas efter individens behov och förutsättningar.

De lagliga rättigheterna till undervisning i svenska språket och information om
svenskt sarnhälls- och arbetsliv lägger naturlig grund för introduktionen. Kom-en

måste också i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan ochmunerna
andra myndigheter bra information frågorrörande viktiga för denärge en som
enskilde invandraren.

Utredningen det värdefullt slags övergripande mål försätta dennaatt ettanser vara
introduktion, blir slags plattform för hela arbetet.ett Med hänsyn till vadsom som

föregåendei det det frågasagt övergripande inriktningsmål.är Det gällersom ettom
färdriktning för visa för allaatt vad syñet introduktionenmed ochatt ärange en

varför denna så viktig.är

Utredningen föreslår detta övergripande mål formuleras följandeatt och läggssätt
fast övergripande politisk viljeinriktning för introduktionen.som en

Denna övergripande målformulering gäller alltså för alla nyanlända invandrare.
Utredningen övergår sedan till behandla de operativa nationella målatt enligtsom
direktiven skall finnas för särskild nyanlända invandrare, nämligen deen grupp
skyddsbehövande och deras anhöriga, för vilka kommunerna åtnjuter särskilda
statsbidrag. övergripande målformuleringenDen blir styrande för de operativa mål

utredningen föreslår för denna Utredningen ocksåvill uttala den för-som grupp.
hoppningen många kommuner bedömer det angeläget låtaatt andraävenattvara
nyanlända invandrare omfattas dessa operativa mål.av

Mål3.6.3 språketavseende svenska

Utredningen först behovet kunskaper i det språket.svenskatar finns ingenDetupp av
helst möjlighet ha likvärdiga förutsättningar klara sig i det svenskaattsom att

samhället infödda, inte lär sig det språket.svenska gällerDet i principsom om man
alla undantag. Alla ålderi arbetsför måste lära sig svenskautan för ha likvärdigaatt
förutsättningar infödda invånare arbetsmarknaden. Alla ävensom vuxna,
pensionärer, måste lära sig svenska för ha likvärdiga förutsättningar infödda,att som

det gäller delaktighet i samhälletnär och det gäller utnyttja sina rättigheter ochnär att
ta ansvar.

Alla invandrare skall sfi grundläggande kunskaper och färdighetervuxna genom ges
i svenska språket. Regler kommunens skyldigheter och individens rättigheter iom
detta avseende ñnns i skollagen. Sfi-utbildningen måste flexibel och tillvara anpassas
individens förutsättningar. Vissa klarar kunskapsnivån snabbt, andra saknar för-
utsättningar detta såunder kort tid två år. måstegöra allaatt Men delen som av
undervisningen.

Utredningen föreslår detta mål formuleras följandeatt sätt.
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Alla genomgåttnyanlända invandrare skall ha svenskundervisning.vuxna

Mål3.6.4. samhällsförhållandenavseende kunskaper svenskaom m.m.

På det nödvändigt alla fårinvandrare grundläggande kunskapersätt är attsamma som
språketi svenska det fårnödvändigt alla kunskaper olika detslagär att av om

svenska samhället och hur vardagslivet i svensk kommun. Kunskaperärom en om
förhållandendessa idag inom för sñ-undervisningen. Utredningenges ramen anser

dock detta så viktigt område självständigt mål detta bör ñnnas.att är ett att ett om
skallDet omfatta alla, dvs. dem någon anledning genomgårinteäven som av en

fullständig sñ-utbildning. Innehållet språkutbildningeni blir uppnåhär stöd förett att
tillfredsställande kunskapsnivå, det gäller samhällsförhållanden.svenskanär Menen

här krävs också, vilket sker redan idag mångai kommuner, särskilda utbildnings- och
Åtminstoneinformationsinsatser. inledningsvis måste mångadetta i fall påske

invandrarens språk.eget

Utredningen föreslår måldetta formuleras följandeatt sätt.

lnviindrarenyaniändai i ° omAlla vuxna
:artig-i:ocháarbetâlivsamhällsñárhâllanden medbâgrgerfligasvenska fri-é;m

och-skyldigheter J ..,

Mål3.6.5. avseende arbetsmarknaden

allaFör nyanlända invandrare ålderi arbetsför måste målet såatt snartvara som
möjligt kunna försörja sig själv och sin familj. innebärDet kunna anställningatt en
eller övergripande målsättningenDen i Sverige allas tillstarta eget. rätt ett egetom
arbete gäller ocksåsjälvfallet dessa tidigareJu kan bli självförsörjandepersoner. man
desto bättre det för den enskilde. Därför påinriktningen hela introduktionenär är
vänd kommande arbetsliv i Sverige. gäller förDet samhället olikamot ett att sätt
stödja och arbetsmarknaden.den enskildes inträde Med tanke delsuppmuntra
hur situationen idag svensk arbetsmarknad delsoch de nyanländautser
invandrarnas olika förutsättningar det inte realistiskt ha mål alla skallär att attsom

självförsörjande redan efter introduktionsperioden.vara

Däremot det nödvändigt mål för introduktionsperioden så deär sättaatt attupp
nyanlända invandrarna efter denna så långt möjligt kan likställas med andrasom
invånare befinner sig i situation. arbetslösDen efterärsom samma person som
introduktionsperioden skall i princip ha likvärdiga förutsättningar till stöd som
infödda invånare.

sådantMed betraktelsesätt bör skilja mellan två invandrare. Tillett man grupper av
den första räknas alla sådanhar grundutbildning de tvekanatt utangruppen som en
fallit inom Arbetsförmedlingens de här i landet. Hit hörväxtansvar om upp na-
turligtvis de välutbildade, också de har utbildning ungefär motsvarandemen som en
svensk grundskola. måsteDenna under introduktionsperioden klara sñ-provetgrupp
och tillräckliga kunskaper svenskt arbets- och samhällsliv. måsteGör de dettaom
Arbetsförmedlingen dem sådana arbetssökande kan anvisas arbeteacceptera som som
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eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Den andra omfattar sådana invandrare inte har tillräcklig grund-gruppen som
utbildning eller kanske analfabeter. inte rimligtDetär Ar-t.o.m är att tro att
betsförmedlingen skulle prioritera dem i sin verksamhet. Precis infödda invånaresom
i situation måste de regel först gå igenom kompletterande utbildning,samma som en
innan det i praktiken finns några möjligheter för dem den ordinarie ar-
betsmarknaden i MålsättningenSverige. måste då påbörja sådan utbildningattvara
under introduktionsperioden.

Utredningen föreslår målen för dessa två formuleras på följandeatt sätt.grupper

det gällerNär invandrarnas inträde arbetsmarknaden, vill utredningen tvåtillägga
viktiga saker.

Arbetsförmedlingen har central roll det gäller stödja invandrarenär atten atten
komma svensk arbetsmarknad. Utredningen återkommer därför tillut denna fråga

det gäller riktlinjer.när

inföddEn invånare har enligt de regler gäller i Sverige möjlighet kvalificeraattsom
sig för arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd arbete och i vissagenom
fall utbildning. Samma regler gäller naturligtvis for invandrare sedan de kommit till
Sverige. mångaMen invandrare kan i sina hemländer ha mångaarbetat i år, utan att
detta får någon helst betydelse i detta avseende de sig på den svenskanärsom utger
arbetsmarknaden. leder tillDet dessa invandrare efter introduktionsperiodensävenatt
slut hänvisade till socialbidrag, de inskrivnaär vid Arbetsförmedlingen ochtrots äratt
aktivt söker arbete. Utredningen detta problem och brist i jämlikanoterar ettsom en
förutsättningar mellan infödda och invandrare. Med hänsyn till det här gälleratt

kommit till Sverige grund skyddsbehov reglernas innebördett ärpersoner som av
denna svårapunkt Problemet blir inte mindre det faktumatt vissaacceptera. attav

arbetsmarknadspolitiska åtgärder enbart sikte på dem någonhar formtar som av
arbetslöshetsersättning. utredningenMen har enligt direktiven ingen möjlighet att
lägga något förslag fråga.i denna

Mål3.6.6. avseende delaktighet i samhällslivet

viktig frågaEn för de nyanlända invandrarna förutsättningar till normaltär att ettges
vardagsliv i kommunen.

Betydelsen kontakter mellan nyanlända invandrare invånareoch andra kan inteav nog
understrykas. Sådana kontakter underlättar inlärningen språket,det svenskaav
underlättar den vardagliga anpassningen till livet i kommun,svensk ökar kun-en

3 17-0764
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och motverkarförståelsen för olika kulturersamhällsliv, ökarskapen svensktom
främlingsfientlighet.

möjlighet till delaktighetockså nyanlända invandrarnadedet handlarMen attom ge
viktigafiivilligorganisationer har härfinns. Olikai de olika lokala aktiviteter som

allanågon formföreningsliv rikt och omfattar iuppgifter fylla. Svenskt nästanäratt
så möjligtinvandrareinvånare därför viktigt nyanländai landet. Det är snartatt som

enskilde, organisationerfår Nätverksbyggen mellan denkontakter med föreningslivet.
måste aktivtockså Introduktionen i kommunernaoch arbetsgivare viktigt.är ta tag

frågor.i dessa

mål påföreslår formuleras följandeUtredningen detta sätt.att

Mål ungdomar3.6.7. avseende barn och

ungdomar.gäller för barn ochskyldighet anordna introduktionKommunens ävenatt
förskolebarntvå Till den första hörUtredningen särskiljer dem i gruppengrupper.

inteTill den andra hör ungdomaroch till skolpliktiga.barn 16 ärär somsomupp
år.skolpliktiga inte fyllt 20ännumen

långt-harenligt gällande reglerUtredningen vill understryka kommunennytt att
hargående och ungdomarskyldigheter dessa barn sättgentemot samma som man

särskildadet handlar behovetövriga bor i kommunen. Vaddet ärmot om avnusom
introduktionsinsatser därutöver.

in-naturliga skälmed de barnendet gäller den förstaNär tar avgruppen yngre
socialt inom barnomsorgenmöjlighet fungeratroduktionen sikte barnen attatt ge

övrigtförutsättningarna itill pedagogiskaeller skolan, introducera dem de samt
områden. iOlika insatsersina rättigheter inom dessaunderlätta för dem utnyttjaatt

stöd-särskilda dagisgrupper ellerkompletterande svenskundervisning,form av
vårdnadshavarenfallifråga. förekommande detkan komma I är sompersoner m.m.

uppläggningen med kommunen.får och diskuterabarnens behovange

utredningenlängre skolpliktiga,gäller äldre ungdomarna inteNär det de är ansersom
inföddaaktivitetersnabbt aktivera dem idet särskilt angelägetär attatt samma som

sociala konsekvenserför utanförskap och negativaungdomar deltar Riskerna är
uppenbara.annars

gymnasieskolan. demmånga handlar det börja i FörungdomarFör äratt somom
kanenskildes bakgrundBeroende denunder bör detta självklarhet.18 vara en

då gymnasieersättandenågon formomöjligt. stället bördock detta ibland I avvara
särskilt medungdomar kan bli aktuell,anordnas. Praktiktjänstgöring för äldrestudier

underalla ungdomarför sysselsättningenhänsyn till kommunen haratt ett avansvar
år.20

språket. Sfi-lagenmånga måste stödundervisning ske i svenskainledandefallI en
år.alla fylltgäller för övrigt 16som
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Det bör slutligen framhållas ungdomar åratt räknas18över varförsom vuxna,
tidigare angivna mål för gäller för dem.ävenvuxna

Utredningen föreslår målen för dessa tvåatt barn och ungdomar for-grupper av
muleras följande sätt.

Beträffande dessa två mål för barn och ungdomar vill utredningen tillägga följande.
Tidigare har framhållits de målatt skall uppnåsär introduktionensatta närsom är
genomförd och tiden för introduktionen normalt högst tvåär år. För barn och
ungdomar gäller naturligtvis de skall delta iatt skolundervisningsnarast eller kunna
varai förskolan. Men stödinsatser kan komma pågå under kortare elleratt längre tid
beroende på behovet.

3.7. Förslag till riktlinjer

Några3.7.1. utgångspunkter

Enligt direktiven skall utredningen, redan föreslå riktlinjernämnts, för in-som
troduktionen, vad kommunernastaten skallange belysa hurgöra,resp. närmare

kan underlätta kommunernasstaten arbete vilken roll harsamt ini-staten som
tiativtagare i detta sammanhang. frågorDessa utredningen i fleratar olikaupp
sammanhang. Här behandlas den principiella arbetsfördelningen mellan ochmer stat
kommun några myndigheters särskildasamt Vissa frågor så viktiga deäransvar. att
bör lösas någon form riktlinjer, vilka redovisas här.genom Detsamma gällerav när
riktlinjer behövs för hur kommunerna bäst bör hantera introduktionen. Som re-
dovisats i det föregående kan riktlinjer två slag; bindande riktlinje respektivevara av
rekommendation.

Den principiella arbetsfördelningen mellan och kommun detstat gäller skydds-när
behövande invandrare och deras anhöriga följande. Staten harär det fulla föransvaret
asylsökande fram till dess de beviljatsatt uppehållstillstånd eller sådantpermanent
tillfälligt uppehållstillstånd till folkbokföringrätt i Sverige. Staten harsom ger

för nyanlända skyddsbehövandeansvaret att inte själva har ordnat bostadsom tasen
i kommun. Statenemot för bra informationen att bo-svarar en ges om

sättningsmöjligheter och situationen i berörda kommuner. Från det invandrareom en
folkbokförd iär kommun det kommunenär har det operativaen försom ansvaret

introduktionen och får styrande,staten stödjande, samordnande, kontrollerandeen
och uppföljande roll samtidigt har handlägga ersättningsfrågornaatt tillsom man
kommunerna. Självfallet har dock under introduktionsperiodenstaten skyl-samma
digheter inom olika områden nyanlända invandraregentemot har gentemotsom man
andra invånare. ochI med introduktionsperioden gåratt till ända föreligger inga
speciella skyldigheter dem genomgått introduktionengentemot jämfört medsom
andra invånare, såvida inte särskilda regler finns detta. Rättigheter och skyl-om
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och behoven.förutsättningarnaindividuellautifrån deprincipdigheter iavgörs

InvandrarverketavseendeRiktlinjer3.7.2.

på sittasylsökande medan deför dehar väntar attInvandrarverket ansvaret
fårfrån brabörjandessa redanviktigtuppehållstillstånd. självfalletDet attär en

händavad kommersarnhällsförhållanden ochsvenska attinformation somomom
måste informationenSamtidigtfår här.dei Sverige,deras förstaunder stannaom

Informationenlandet.här imånga inte kommereftersom tarbalanseras, att stanna
relativt klartför de invandrareåtervandringsfrågor. Väntetidemadå olika somupp

Invandrarverketslånga, tiden underuppehållstillstånd varförintetillhar är ansvarrätt
s.k.formertid olikaunder dennaInvandrarverket bedriverblir ganska kort. av

de delaraktiviteter idessaviktigt ärverksamhet OV. Detorganiserad är att som
asylsökandedeså förberederdeutformasi Sverigeinriktade vistelse sätt attmot

redan idag.också till delSå skerkommande introduktion.kommunernas stor

bindandeföljandeInvandrarverketföreslår regeringendärförUtredningen att ger
hålla sig till.riktlinje att

deninformation ñnnsnödvändigsäkerställafråga gällerviktigEn attatt omannan
demsådan informationharInvandrarverketliv.invandrarens tidigarenyanlände om
sk.ochanhöriga kommereventuellai landet,söker asyl här senare omsomomsom

frågaunderstryka detskulltydlighetenskvotflyktingarUtredningen vill för äratt om
såskall bliintroduktionen hos kommunernaviktig försådan information attärsom

utbildningarenskildes tidigaredenfrämst kartläggamöjligt. gällerDetbra attsom
självfallet integäller detfrån arbetslivet.slag Däremoterfarenheter olikaoch av

personligaelleraktiviteterpolitiskañnnaskänsliga uppgifter kan t.ex. omomsom
förhållanden.

ochInvandrarverketmellaninformationenbrister ifinns dettidigare konstateratsSom
dettalösningvarit i landet. Enasylsökandegäller dedetkommunerna, när som

så dendokumentationberördnågot samlalämpligtproblem kan attsättattvara
utbildning,uppgifterhandlingar ochaktuellaföretesjälv kanenskilde ompersonen

introduk-Någon formgenomgången OV-verksamhet.ocharbetslivserfarenhet av
problem.kan lösa dettationspärm

infonnationrelevantväsentligaocksåkan ñnnas. Detlösningarandra bra ärMen att
sig ibosätterinvandrarennyanländehur dentill kommunenlämnas oavsett

kommunen.

bindandeföljandeInvandrarverketföreslår regeringendärförUtredningen att ger
hålla sig till.riktlinje att
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Varje invandrare kommer till Sverige enskild individär med sina för-som en
utsättningar och sina ambitioner det gällernår vårtliv i land.att starta ett nytt
Invandrarverket försöker under asyltiden beakta individensatt önskemål dengenom
OV-verksamhet ordnas. Ibland individuella handlingsplaner.upprättassom

Utredningen föreslår därför regeringen Invandrarverketatt följande bindandeger
riktlinje hålla sig till.att

3.7.3. Riktlinjer avseende kommunerna

Det viktigt kommunernaär liksom i dagatt skyldigaär individuellatt upprätta en
introduktionsplan tillsammans med den enskilda individen. Detta dokument måste
dock tydligt bygga ömsesidig dialog förutsättningar fören som ettger an-

frånsvarstagande båda sida. Planen måste tydligtparters bli "levande".ett sätt

Planen blir naturliga skäl först allmän, för utvecklas och bliav alltmerattmer senare
individuell. Olika etappmål för vad skall uppnås bör finnas.som

Utredningen föreslår därför bindande riktlinje finns föratt kommunerna meden
följande innehåll.

Det bör understrykas denna skyldighet i princip gälleratt alla berörda invandrare,nu
kvinnor, ochmän, gamla. minderårigaFör sker dialogen med vårdnadshavareunga
med barnet beroende åldersamt och mognad.

En viktig fråga för kommunerna de nyanlända invandrarnasannan är hälsa. I utred-
ningsarbetet har kommit ñam inte alltid tidigt stadiumatt uppmärksammarettman
invandrarnas hälsosituation. gällerDet särskilt den psykiska hälsan. Samtidigt vet man

många nyanlända invandrareatt har traumatiska händelser bakom sig. lederDetta till
inte alltidatt används effektivt. Det exempelvis interesurserna särskilt braär förstatt

utbildningsresurser någonsatsa upptäcker lider allvarligsom man senare av
psykisk ohälsa.

Det gäller därför för kommunerna i inledande låtaskede undersökaatt ett hälso-om
problem föreligger och fallet initiera rehabiliterande insatser.är börDetom nämnas
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olikaochhälsoundersökningförersättningtillkan hakommun statenrättatt av
rehabiliteringsåtgärder.

medfinns för kommunernabindande riktlinjeföreslår därförUtredningen att en
innehåll.följande

i kommunerna,introduktionengenomförandetpraktiskaövrigt gäller detdet iNär av
ef-för kunnadelviktigamånga idagerfarenheterfinns det attattär ta avsom

sådant erfarenhetsutbyte kon-angelägetintroduktionen.fektivisera Det är att ett
sprida godaforhardärmellan och kommun,tinuerligt sker attstaten ettstat ansvar

dåliga erfarenheter mellan kommunerna.och

beroendeoch blirinvandraren passiviserasfråga risken förviktigEn rör att av
blir effektivareintroduktionenlång tid. Utredningensocialbidrag för att omanser

rekommendationer följs.följande

sådan.introduktionenforinteSocialförvaltningen bör normalt somansvara-
heltidssysselsättning.bör normaltIntroduktionen for vara envuxna-

medpraktiska inslagså teoretiska ochbör läggasIntroduktionen att varvasupp-
varandra.

frånvaro får betraktasutbildning ochdeltagande iErsättning bör förutges som-
från arbete.sammanhang,frånvaro i andra ettt.ex.görs

måste undvikas.periodenpassivitet under"glapp" ochRiskerna för-
måste kommunenbristfällig utbildningäldre medintroduktiondet gällerNär av-

särskilda insatser.erfarenhetsmässigt göra
de skall kunnabehövas förkanföräldrar med barn underStödinsatser för attett-

till barnomsorg.omfattassfi-undervisning innan barnetdelta i rättav
måste särskilt uppmärksammas.mångakvinnor med barnSituationen för-

debakgrundsñ-undervisningen. Motñåga genomförandetviktigEn rör avavannan
svårigheterharkommunernaråder det ingen tvekangjortsutvärderingar attomsom

nå målensvårtoch deteffektivtgenomföra denna undervisning ärsätt attattettatt
individenstillsvårt undervisningengodkänd sñ. Ofta kan det att anpassavaraom

från individen ochgraduppnå tillräckligförutsättningar,enskilda engagemangavcn
teori och praktik.stånd blandningtill lämplig aven

sñ-genomförandetviktiga förrekommendationerföljandeUtredningen äratt avanser
undervisningen.

långtsåförutsättningar ochmåste till individensUndervisningen somanpassas-
förutsättningar.jämbördigaindivider medmöjligt ske med grupper av

yrkes-detpraktik inomvarandra, varvidmedTeori och praktik bör egnavarvas-
området särskilt värdefull.är

förutsättningar.tillmåste utvecklas ochPedagogiken gruppernasanpassas-
utbildningsbakgrund.lågmedmåste for äldre ochSärskilda insatser göras personer-
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3.7.4. Riktlinjer avseende Arbetsmarknadsverket

Utredningen övergår härefter till bedöma Arbetsförmedlingensatt roll under in-
troduktionstiden och introduktionen löpernär sitt slut.mot

Utredningen det självklart Arbetsförmedlingen skall deltaatt i tidigtanser vara ett
skede introduktionen för informera olika förhållandenatt betydelseav om av
svensk arbetsmarknad, framtidsutsikter och kvalifikationer för olika yrkesområden,
Arbetsförmedlingens roll i Sverige, olika försäkringssystem o.dyl. Däremot det inteär
lika självklart Arbetsförmedlingen underatt tidigt skede skall delta iett en mer
indivuellt rådgivning.anpassad sådanEn inte alltid meningsfullär innan invandraren
lärt sig svenskt arbetsliv, lärt sig del svenska och kanmer realistiskaom göraen
bedönmingar yrkesval. Följaktligen också olika i kommunerna.görav uteman

Det viktiga Arbetsförmedlingenär bereddatt diskutera dettaär med kommunenatt
och rimligt kommunensett sätt krav.motsvara upp

Utredningen föreslår därför regeringen Arbetsmarknadsverketatt följandeger
bindande riktlinje hålla sig till.att

medArbetsförmedlingen samråd som;skall i kommun informera-invandrare,
deltar i introduktion, svensk arbetsmarknad och därtill härandayylfátgiom g
hålianden sträva efter tillgodosesamt kommunsatt önskemålen vägledning
utarbetande avindividuell introduktionspian.

När det gäller Arbetsförmedlingens roll i slutskedet introduktionen, har utred-av
ningen erfarit det finns kritik från kommunernaatt Arbetsförmedlingensmot ar-
betssätt. Kritiken sikte Arbetsförmedlingentar ofta tycksatt utred-göra en egen
ning individens bakgrund tillräcklig informationtrots finns,om att Arbets-att
förmedlingen inte alltid godtar sökande har tillräckliga kunskaperatt i svenskaen

vederbörande hartrots godkänd sñ-utbildningatt bakom sig och långa passivaen att
perioder uppstår.

Utredningen, väl medveten denär arbetsbelastning rådersom stora vidom som
Arbetsförmedlingarna, för sin del det föreligger behovatt regeringen ianser attav
några avseenden tydliggör Arbetsförmedlingens roll och ansvar.

Stl-utbildningen bygger statlig läroplan och genomgås enligt statligaen prov
riktlinjer. Det kan inte finnas för statlig myndighetutrymme överprövaatten annan
någon klarat detta i fall inte inom viss rimlig tid eftervartsom prov, provets av-
läggande. Utredningen utgår också från nivån på kunskaper iatt ärprovet satt ett
sådant förutsättssätt ha tillräckligaatt kunskaper för kunna påbörjaman att ett
svenskt arbetsliv. För tydlighetens skull bör tilläggas inget hindrar Ar-att att
betsförmedlingen bedömer invandrare inte har klaratatt sñ-provet ändå haren som
tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Utredningen vidare det angeläget Arbetsförmedlingenäratt snabbtanser att enga-
sig i skaffa arbete eller föreslåatt arbetsmarknadspolitiskagerar insatser för den
invandrare, har godkänd stl-utbildning bakom sig och hargrupp normalsom en en

utbildningsbakgrund i övrigt. Men utredningen vill för sin del inte föreslå några
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fråga in-detenbart det skäletgäller för dennainsatser äratt omavgruppsom
prio-Arbetsförmedlingensandra orsakeremellertidvandrare. finnsDet görsom

riteringar intressanta.

lång-deprioriterarArbetsförmedlingenarbetssökandeviktig ärEn somgrupp
arbetslös ivaritbetraktas denutredningen inhämtatEnligt vadtidsarbetslösa. sexsom

långtidsarbetslös. Arbetslösårmånader ungdomar under är100 dagar for 25 som
krävsArbetsförmedlingen. Dessutomsig hosfrån registrerarden tidpunkt manman

språk-bedömningnegativexempelvisarbete direkt, vilketkan ettatt ta avenman
harintroduktionsprogramdeltar iinvandrareförhindra.kunskaperna kan En ettsom

fall ii intearbetsförmedlingen,anmäla sigdirekt utbytei regel inget vartattav
sida kan inte förväntas.från förrnedlingensNågon insatsintroduktionen.början av

sig,anmälervederbörandenågot intresseförmedlingen torde hahellerInte attav
nyanlända in-deni praktikenarbete.möjlighet Meninnan har ärettatt taman

genomgåmåste förstha arbete,arbetslös. eller hon villvandraren Han ett enmen
svenskaleva i detklara sigförutsättningarförnödvändig introduktion attattatt

söka arbete.samhället och kunna

naturligtsakenutredningensenligtbakgrunden det attden attMot sätt attär anse,se
bordearbetsmarknadenrikta all kraftde väl kannyanlända invandrarnade motnär

sådant skall Ar-Medlångtidsarbetslösa.bedömas synsättettsättsamma som
nyanlände invandrarenprioritera denintroduktioneni slutskedetbetsförmedlingen av

långtidsarbetslös.som

följandeArbetsmarknadsverketregeringenföreslår därförUtredningen att ger
hålla sig till.riktlinjerbindande att

genomgått Sfi-utgå från harinvandrareArbetsförmedlingen skall att somen
svenskaitillräckliga kunskaper dethaskallgodkänt betygmed ansesprov

på arbetsmarknad.språket arbete svenskför kunnaatt ta

arbetssökandeprioriteringarskall vid sinaArbetsförmedlingen2. anse enav
genomgåttlångtidsarbetslös invandraren harnärinvandrarearbetslös vara

sådan utbildning harochintroduktionsutbildning i slutskedeteller är av
språket.i svenskatillräckliga kunskaper

Uppföljning3.8.

introduktionenfördet övergripandemyndighet harstatligaDen ansvaret avsom
verksamhetför kommunernasharinvandrarna i kommunernanyanlända attansvar

medfölja hur kommunernadetgrunden handlarföljs olika I attsätt. om uppupp
alltså frågaintemåluppnå ñnns.de nationella Detintroduktionen lyckas är omsom

analysera hurgällerindivid, detvarje enskildintroduktionenfölja attutanatt avupp
och hurföljsolika riktlinjernahur deupplagd i kommunen,introduktionen är man

siguppföljningen baseramålen. mycket skalluppnå nationellalyckats de I upp-
redovisar.samlar ochsjälvade olika kommunernagifter och fakta som

ingen kommunförslag kommermålen i utredningensnationella utformas attdeSom
sammanställa debliruppföljningenviktigt led iuppnå hundradem till Ett attprocent.

dessabrister ianalyseraalla berörda kommuner,genomsnittliga förresultaten ev
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resultat följa vad olika resultat i kommunerna på.kan bero Enligtsamt närmare upp
utredningens saken bör betrakta uppföljningen led i det stödsätt att ettse man som
till kommunerna bör handlarDet kom-staten sammantaget attsom ge. om vara en

samtalspartner till kommunerna introduktionsprogram,rörande stödja utveck-petent
lingsprojekt, bidra med kunskap och informationsmaterial, tillfälle till erfaren-ge
hetsutbyte mellan kommunerna och liknande aktiviteter.

dettaHur arbete skall bedrivas får utarbetas myndigheten i dialog mednärmare av
kommunerna.

värdering fårEn sedan ske hur kommun har lyckats i sina skyldigheter jämförtav en
med andra kommuner. det fall kommunFör har bristfällig uppläggning sinen en av
introduktion eller kommunen har dålig måluppfyllelse förhållandei till andraom en

fårkommuner, dialog ske hur kommunen skall förbättra sin in-en om
troduktionsverksamhet. påtryckningsmedelSom sista har myndighetenett rätt att
reducera de ersättningar kommunen får för skydds-staten att ta emotsom av
behövande invandrare i kommunen.

uppnås3.9. Hur målbindande och riktlinjer

Som redovisats tidigare uppfattar utredningen direktiven och den framtidasynen
invandrarpolitiken så det finns politisk vilja utforma målnationellasätt att atten
för introduktion nyanlända invandrare. Bakom detta kan ligga tanken Sverigeattav

nation invandrare och det nationellt fårintresse dessa så bratar emot är ett attsom en
inskolning möjligt i det svenska samhället. Härigenom såkan de snabbtsom som
möjligt något så jämlika förutsättningar infödda invånaremed och omfattasnär av
den generella politiken.

Utredningen redovisats tidigare alla nyanlända invandrare bör haattanser som
tillgång någontill form individuellt anpassad introduktion. övergripandeEttav mer
mål har formulerats rörande denna bas för introduktionen i kommunerna. målDetta
får, regering och riksdag ställer sig bakom det, uppfattas den politiskaom som
viljeinriktningen avseende all introduktion i kommunerna. formelltdockDet är sett
inget direkt bindande mål.

direktiven framgårAv emellertid klart regeringen det gäller skyddsbehövandeatt när
invandrare och deras anhöriga givit utredningen i uppdrag utforma operativa,att
nationella mål kan kontrollera och följa Enligt utredningensstatensom upp. upp-
fattning ñnns det ingen möjlighet detta föreskriva de nationellagöraatt utan att att
målen bindande för alla kommuner. Och den enda uppnåmöjligheten bindandeär att
nationella mål förhållandei till alla kommuner lägga fast dem i för allaär att en
kommuner bindande enbartAtt koppla denna till kommunernasnorm. norm er-

gårsättningsmöjligheter inte, eftersom inte alla kommuner behöver utnyttja denna
ersättningsmöjlighet. Någon införa generell lagstiñning förän attannan norm en
introduktion vissa nyanlända invandrare finns inte. Utredningen inte hellerav anser

detta långtsärskilt eftersom måstedet uppfattas följdriktigtäratt steg att ta, attsom
mål för verksamhet fårkommunerna faktisktstaten sätter storaupp som er-

sättningsbelopp för uppfylla. Erfarenheter från denna lagstiftning finnsatt typ av
också sedan tidigare, exempelvis i skollagen och i lagen Sri-undervisning.om

Ett lagstiftning skulle möjligen kunna det frivilligt förargument mot att ärvara
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dåkommunerna sluta avtal flyktingmottagning och det inte utfärdaär rättatt attom
målnationella introduktionen.lag för det enligt utred-Men ärargumenteten om

hållbart.ningens uppfattning inte Sverige nation invandring enligt detar emotsom
måsteregler riksdagen lagt fast. Eftersom alla nyanlända invandrare bosätta sigsom

någoni kommun, ñivillighetsgraden hos i praktiken klartkommunerna begränsad.är
Så någon bosätter sig i kommun försvinner helt frivilligheten för kommunensnart en

för vederbörande.att ta ansvar

också framhållaUtredningen vill kontaktema med olika kommuner klartnytt att
måloch tydligt vid handen efterlyser nationella för introduktionenattger man som

skall gälla lika för alla kommuner.

tidigare anförda framgått föreslårAv det har utredningen olika former riktlinjer.att av
Vissa bindande riktlinjer för kommunerna har tagits i utredningens lagförslag. Av

framgår ocksådetta regeringen eller den myndighet regeringen föreskriveratt som
kan utfärda ytterligare föreskrifter introduktionsprogram. övrigt i utred-finnsIom
ningens förslag riktlinjer rekommendationer.kansom mer ses som

vissa fall riktar sig riktlinjernaI statliga myndigheter. Efter beslut i riksdagen kanmot
dessa sedan skrivas i myndigheterna instruktioner eller i regleringsbreven.

uppehållstillstånd, återvand-3.10. Extraordinära situationer, tidsbegränsade
ringsfrågor

Utredningen liksom någonInvandrarverket det knappast behövs ytterligareattanser
analys extraordinär invandringssituation föreligger. konstituerasDennär attav en av
regeringen utlänningslagen såmed stöd fallet och fattar beslutärattav omanser

sådant tillstånd månaderdetta. i fall tidsbegränsade beviljas för minst tolv skallNär ett
sådant tillstånd fårenligt gällande regler folkbokföring ske. Asylsökande mednu

därmed i dag till introduktion i huvudsak motsvarande gäller förrätt sätt som
flyktingar. finns försvåraDock skillnad kommer introduktionen. Ar-atten som
betsförmedlingen låtainte ha denna kategori komma irätt att t.ex.anses ar-

åtgärder.betsmarknadspolitiska frågan måste mångarimligen lösas innan alltförDen
får introduktion där Arbetsförmedlingen insats.inte kan göraen en

ligger i sakens prövningen fråganDet den slutliganatur att permanentav om up-
pehållstillstånd får uppehållstillståndkan resultera i vissa sökande ochatt permanent
andra inte. Utredningen ändå kommunerna skall ordnaatt typanser samma av
introduktion berörda. medsamtliga kan vistelsen här i landetDet noteras attav nu

uppehållstillståndtillfälliga uppgå år.i extremfallet kan komma till fyraatt

Något särskilt introduktionsprogram medför massflyktsituation inte förenligtären
den lag mål föreslår.nationella för introduktionen utredningen Utredningenom som
utgår från regeringen, den bedömer sådan situation föreligger, kommeratt attom en

besluta extraordinära insatser och tillämpningsföreskriñer berördahuratt om ge om
myndigheter skall hantera situationen.

återvandiingsfrågan måste hållasUtredningens bestämda uppfattning vidare iär att
från kommunernas introduktion nyanlända invandrare. Introduktionensär ärav

avsedd den nödvändiga grunden för kunna liv i Sverige. iDet ärett gottattsom
frågor återvandring.praktiken inte verkningsfullt blanda ihop den med röratt som

kan lätt uppfattas dubbla På förfrågan övergripandeDet budskap. börsom en mer
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information kunna länmas, meni övrigt får frågor återvandring hanteras skilt frånom
introduktionen. En sak innehållet i introduktionen påverkaskanär attannan attav
den enskilde individen har för avsikt återvandra.att

3.11. Kostnader

Nuvarande för statlig ersättning till kommunernasystem trädde ikraft den januaril
1991 och regleras i förordningen 1990:927 statlig ersättning för flyk-om
tingmottagande Statlig ersättning till kommunerna i form grund-m.m. utges av
ersättning, schablonersättning, ersättning for vissa särskilda kostnader ersättningsamt
för extraordinära kostnader.

Förutom täcka kostnader för försörjning under vissatt tid skall schablonersättningen
täcka bostadskostnader, kostnad fort.ex. svenskundervisning, kostnader förextra
barnomsorg och skolundervisning, administration och vissa sysselsättningsskapande
åtgärder. Särskilda ersättningar kan för med funktionshinderutges eller förpersoner
äldre. Särskild ersättning kan också för hälsoundersökningutges medicinsksamt
behandling för med varaktigt vårdbehov.personer

Totalt utbetalades under budgetåret 1995/96 fem miljarder kronor tillnärmare
kommuner och landsting.

klarhetensFör skull bör det också tilläggas alla får uppehållstill-att permanentsom
stånd och bosätter sig i kommun självfallet har rättigheter och skyldigheteren samma

alla andra invånare det gäller till skola, sjukvård, vårdnär ochrätt ochsom omsorg
liknande. ingår ocksåDe i kommunernas befolkningsunderlag olika ersättningarnär
bestäms. De särskilda ersättningar betalar enligt ovanstående till förstaten ut ärsom

täcka vissa initiala extrakostnader.att

Tidigare har redovisats vilka aktiviteter enligt gällande regler förutsätts ingåsom nu
i introduktionsprograrn. Det handlar bl.a. utbildningar, samhälls- och arbets-om
livsorientering, arbete och rehabilitering. Frågan de nationella mål ochär nu om
riktlinjer utredningen föreslår ligger inom för nuvarandesom ersätt-ramen
ningssystem. Eller annorlunda uttryckt: Innebär utredningens förslag särskildom en
lag med målnationella ambitionshöjning jämfört med nuvarande systemen

Vid besöken i kommunerna och vid diskussioner med olika kommunala företrädare
har utredningen slagits viljan mångahos kommuner genomföra bra in-attav
troduktionsprogram för de skyddsbehövande och deras anhöriga. flesta harDe
förstått vikten ha bra introduktion och försöka lösa de olikaatt problemattav en som
de nyanlända invandrarna har. Det efterlysts har varit kunskap hursom mer om man
går tillväga, tydliga prioriteringar, mål,klarare bättre samverkan med olika statliga
myndigheter, tydligare roller och andra liknande frågor.

Utredningen bedömer de förslag utredningen lämnar inteatt är attsom nu anse som
ambitionshöjning jämfört med nuvarande tydliga målMen och riktlinjeren system.

skall förhoppningsvis innebära introduktionen nyanlända invandrare kanatt av
bedrivas målinriktat och effektivare idag. Utredningen bedömer dock inteänmer att
dessa förändringar skall leda till kostnadsölcningar. frågaDet höja kostnads-är attom
effektiviteten bådeför och kommun.stat
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Ersättningsreglerna inomförutsätts den gällande ekonomiska komma attramen
målentill de utredningen föreslagna nationella riktlinjerna.ochanpassas av
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STATENS4. INVANDRARVERK

4.1. Organisation arbetsuppgifteroch

Statens Invandrarverk förvaltningsmyndighetcentral för utlännings-, flykting-,är
medborgarskapsfrågor,invandrar- och i den mån intede skall prövas av annan

myndighet. Enligt instruktionen skall Invandrarverket särskilt
fullgöra de uppgifter verket har enligt utlänningslagstiñningen,som-

for överföring organiserat flyktingar foroch mottagandeuttagnasvara av av-
asylsökande och vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd och for

ändamåldessa driva eller ha huvudansvaret for forläggningar,
medverka till kommuner erbjuder flyktingar bostad och de övrigtiatt att tas emot-

lämpligt integreras i svenskaoch det samhället,sättett
besluta statlig ersättning for flyktingmottagande i kommunerna och for vissaom
sjukvårdskostnader,
fortlöpande åtgärderbevaka behovet for språkligafrämja invandrares ochattav-
minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige, uppmärksamma berörda

sådanamyndigheter behov åtgärderverka for vidtagna samordnas ochsamt att
myndigheternas handläggning ärenden enligt utlännings- och medborgar-att av

skapslagstiitningen effektiv,är
verka för samordning samhällsinformation till och invandrare inte ärav om som-
någon myndighets uppgift och for information till allmänheten in-iannan

frågor,vandrarpolitiska
sådan språkligafor dokumentation invandrares och minoriteters socialasvara om-

och kulturella situation inte någon myndighets uppgift,ärsom annan
kontaktorgan språkligamellan samhället och invandrare, minoriteter derassamtvara-

sammanslutningar, föra register och statistik utlänningar i landet i denöver
utsträckning det behövs for verksamheten, och

for officiella inom områdetden statistiken invandring och asylsökande.svara-

underställtInvandrarverket Inrikesdepartementet frågori integrations- ochär rörsom
frågor.medborgarskapsverksamheten och iUD övriga

Verket har tvåhuvudkontor i Norrköping och from. finns regioner. Verkets1996
organisation i april följande1997är

Verkstyrelse
Generaldirektör

Huvudkontoret språksektionEqvator

lI
Södra regionen TM-avdelningen regionenNorra

distrikt distrikt4 5

Huvudkontoret stöder generaldirektören i dennes planering, styrning, uppföljning
och utveckling verksamheten. Enheterna inom huvudkontoret dessutomav ger
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verksgemensamt inom områdenstöd flera till hela verket visst lokaltsamt
administrativt till tillstånds-stöd och medborgarskapsavdelningen TM-avdelningen
och huvudkontoret. beskrivningEn verksamheterna inom huvud-närmare av
kontorets olika enheter lämnas nedan.

Det operativa arbetet sker i regionerna och TM-avdelningen. Den senare
avdelningen, placerad i Norrköping, ansökningar visering,är prövarsom om
uppehålls- arbetstillståndoch och ansökningar ansökningar svensktsamtom pass om
medborgarskap. de tvåInom regionerna det distrikten utför de operativaär som
uppgifter inom områdena asylprövning, mottagning, bosättning och integration.

internEn organisationsöversyn har påmed sikte organisation skallstartats att en ny
klar den oktober år.i Enligt uppgift nivå1 bärande tanke iär attvara en en

organisationen skall bort.tas

Samtidigt den interna organisationen blir färdig kommer Invandrarverketsom nya
från polisen for utredningar i utlännings- och medborgarskaps-övertaatt ansvaret

ärenden och for de utlänningar i förvar enligt utlänningslagen.ansvaret tassom
Verket har redan övertagit for registrering fingeravtryck medansvaret tasav som
stöd utlänningslagen. Invandrarverkets myndighetsanslag tillförs mkr for de130av

uppgifterna.nya

4.2. Huvudkontoret

bestårHuvudkontoret verksledning, internrevision, stab och kanslienheter.av

kort beskrivningFörutom verksamheten tvåinom de olika enheterna lämnasen av
slag antalsuppgifter de anställda, nämligen antalet anställda uttrycktav om som

anställningamas omfattning inom antalet årsarbetaresamt, parentes,summan av
definierat anställningarnas omfattning plus övertid ochsom summan av
timanställning minus sjuk-, kompensations- och änstledighet. Semester intesamt är
frånräknad.

Verksledningen, internrevisionen och staben omfattar nio anställda 8,2 åa.

verksledningensInom kansli finns, förutom tvågeneraldirektören, kanslichef samten
sekreterare. Kanslichefen samordnar arbetet inom huvudkontoret.

Inom finns internrevisor.internrevisionen Internrevisionen skall självständigten
granska myndighetens kontroll i rutiner organisationoch intern kontrollsystem,
och hur myndigheten fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter.
Invandrarverket de fyrtiotal myndigheter med omfattande ekonomiskär en av
verksamhet sedan den september eller den januaril 1996 omfattas1 1997som av
förordningen 1995:686 intern revision vid statliga myndigheter m.fl.om

Staben omfattar två controllers och två planeringssekreterare. Staben arbetar med
planering och uppföljning. Staben vidareutvecklar metoder för styrning ochsynsätt,
utveckling verksamheten åtgärderidéer förbättrar verketssamtav ger om som
resultat.

åttafinns kanslienheter,Det nämligen informationsenheten, mottagnings- och
integrationsenheten, praxisenheten, personalenheten, ekonomienheten, IT-enheten,
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utbildningsenheten och enheten for administrativ service.

Informationsenheten åamed anställda 14,2 driver de strategiska infor-17,5
mationsfrågoma ledningsstöd och service till verksamheten i helasamt ger orga-
nisationen. Enheten producerar internt och informationsmaterial ochexternt svarar
for verkets presstjänst.

Mottagnings- och integrationsenheten, 13,9 åa,anställda stöd till16,0 ger re-
gionernas frågornamottagnings- och integrationsarbete och driver de strategiska

områden.inom dessa Enheten följer och dokumenterar integrationen samhället ochi
med myndigheter.samverkar centrala Enheten följer de statliga ersättningarnaupp

för flyktingmottagandet, handlägger bidragsgivningen till invandrares riks-
frågororganisationer, samordnar det statliga stödet till projekt, arbetar med rörsom

återvandring frågor kring Två års-med rasism och främlingsfientlighet.samt
arbetskrafter flyktingmottagningsfrågor.sysslar med

Praxisenheten, anställda 16,1 åa, tillstånds-16,5 stöd till verksamheten i asyl-,ger
och medborgarskapsprövningen vad gäller länderkunskap, praxisbildning och
kvalitetsfrågor. Enheten for EU-arbete och andra internationella kontaktersvarar

sakområde.inom sitt Samordning och dokumentation det regelverk utgesav som av
huvudkontoret allmänjuridiska frågor ocksåhör till arbetsuppgiftema.samt

Personalenheten, anställda 11,8 åa, personalfrågornadriver de strategiska13,0
personalpolitik och ledarskapsutveckling. Enheten formot en gemensam svarar

uppgifter rörande strategiska organisationsfrågor, arbetsgivarfrågor,personal- och
arbetsrätt beredning ärenden till personalansvarsnänmden. Enheten harsamt av

för personal- och löneadministrativa personal- ochsystemansvar system samt ger
löneadministrativt stöd till verksamheten vid huvudkontoret och TM-avdelningen.

Ekonomienheten, åa,anställda 15,7 arbetar i samverkan med regionerna16,8 nära
och TM-avdelningen med ekonomisk styrning, uppföljning och redovisning. Enheten

for statistik till grund for uppföljning informationoch ekonomiservicesamtsvarar
till huvudkontoret och TM-avdelningen.

IT -enheten, åa,anställda 12,6 utvecklar IT-strategin, IT-planer och15,0 gemen-
och verktyg för IT-verksamheten. Enheten samordnar olikasystem, nätsamma

informationsstrukturer, utvecklar modeller, verktygmetoder och ochgemensamma
har angåendeextemt/internationellt samarbete verkets IT/IS-utveckling ledersamt
och deltar verksövergripande informationsgivning.i

Av personalresursema 9,3 ADB-enheten leverantör IT-tjänster11,0avser som av
fram till hösten Upphandling leverantör systemdriñ,1997. extern system-av av
underhåll pågår.och systemutveckling

Utbilahingsenhelen, 4,1 åa,anställda arbetar uppdrag generaldirektören5,5 av
rådmed strategisk kompetensutveckling. utbildning, stödGenom och arbetar

enheten med beställning från organisationen, öka personalens kompetens.att,
ocksåEnheten skall medverka till profilera Invandrarverket mark-att attgenom

nadsföra verkets kompetens externt.

Enheten för administrativ åa,anställda 48,5 administrativ service57,0service, ger
områdenaoch ledningsstöd inom beredskap upphandling,bibliotek, och säkerhet,i
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distribution, registratur och arkiv, växel/reception Vaktmästeri. led-Församt
åtgår åa,ningsñmktionen enheten anställda 1,8 for bibliotek 4,5, forinom 2 6,0

beredskap/säkerhet 4,0, för upphandling 4,9, för distribution 5,6,04,0 5,0
for växel/reception 8,3registratur och arkiv centralarkivet l 1,9, for 9,015,0

for Vaktmästeri 8,0.10,0samt

Upphandlingsgruppen för inköpsfrågor vid och TM-avdel-huvudkontoretsvarar
huvud-ningen. Växel/receptionsgruppen och vaktmästeriet förär gemensamma

kontoret och TM-avdelningen.

Regionerna4.3.

bestårregionen regionkansli Stockholm och fem distrikt:Den i Västraettnorra av
Svealand, Mälardalen, Stockholm syd, Stockholm nord och Norrland. Dis-

Örebro,triktskontoren ligger Carlslund i Upplandsi Flen, Stockholm, Väsby samt
Sundsvall. Asylprövning två Stockholmsdistrikten. södra regionensker i de Den

Östra,består regionkansli och fyra distrikt: Mellersta, Södra och Västraettav
Mölndal.Götaland. Distriktskontoren ligger i Norrköping, Alvesta, Malmö och

Asylprövning sker i och distrikten. Mottagningsenheter ñnns ide södra västra
tvåytterligare antal i de regionerna.ett orter

Utvecklingen antalet anställda.Tabell 2. av

Minskningen beror mottagningen asylsökande kraftigt minskat.att av

årsarbetskrafterAntalet integrationsområdet Invandrarverketinom totalt for 79,8,är
huvudkontoret, Vidvid i regionen och i södra regionen.11,4 34,0 34,4varav norra

omorganisationen förstärktes den regionala integrationspersonalen med drygt1996
årsarbetskrafter.15

Mottagnings- och Invandrarverkets huvudkontor forintegrationsenheten vid svarar
integrationsåtgärder verk-samordning och utveckling verkets inom de fyraav

långsiktigsamhetsgrenama asylmottagning, flyktingars integration ochintroduktion,
återvandring.

infor beslut,enhetens uppdrag ligger förse generaldirektören med underlagI att
årsrapporteröverläggningar, remissvar och yttranden, sammanställa kvartals- ochatt
rådfor dokumentation inom verksamhetsgrenama och stödatt samt attansvara ge

till verkets organisationer centralregioner. omfattande samarbete sker medEtt
nivå med statliga myndigheter.samt

ersättningsfrågor,Huvudarbetsuppgiiter för integrationspersonalen i regionerna är
bosättningsfrâgor, förhandling med och uppföljning introduktionenkommunerna av
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skyddsbehövande och övrigt. rådgäller stöd och till kommunerna,Det kontakterav
med andra myndigheter, handläggning projektbidrag, metodutveckling, kon-av
taktnät, etniska relationer, återvandringsfrågor betecknasDet för-m.m. som
handlingsarbete, uppföljning och övrigt hanteras kategori personal be-av en som

integrationshandläggare.nämns

Av årsarbetskrañerde finns i regionerna68,4 andel i chefer,6,05 6,2utgörsom
bosättningspersonal, assistent, ersättningshandläggare0,2 15,25 och 40,9varav
integrationshandläggare. Flertalet personalen finns i Flen, Mölndal, Malmö,av
Alvesta, Stockholmsområdet, Sundsvall och Norrköping. Enstaka finns i ettpersoner
antal andra orter.

redovisadeDe uppgifterna integrationsarbetets organisation och dimensioneringom
frånhärrör Invandrarverkets redovisning till Inrikesdepartementet 1996-09-19 samt

kompletterande frånuppgifter Invandrarverket.

4.4. Invandrarverkets anslagsmedel för integration

rättvisandeFör kunna redovisa kostnaderna för verksamhetsgrenenatt sättett
integration har Invandrarverket, i stället årsför internbudget, valt1997 användaatt

kalenderåretresultatet för Orsaken till detta framför1996. allt Invandrarverketsär att
internbudget knyts till organisatoriska enheter och inte till verksamhetsgrenar. För
integrationsområdet planeras inte någraheller förändringar på något avgörandesom,

påverkakommer resultatet jämfört med Redovisningen i det följande1996.sätt, att
Invandrarverkets.är

Den totala drifckostnaden netto för kalenderåret exklusive1996 är, över-
sättningsverksamheten, mkr den fördelar579,6 och sig mellan de olika verk-1
samhetsgrenama enligt följande inklusive fördelade samkostnader tabell.

Tabell Invandrarverkets driftskostnader för fördelade verksamheterna3. 1996
netto, mkr

Verk- Direkt Sam- Totalt Andel i
samhetens kostnad kostnad procent
kostnad

Tillstånds- 65,1 6 %31,9 97,0
prövning

Asylprövning 118,4 45,8 %164,2 10

Asylmottagning 180,4 50,5 230,9 %1 1 78

Integration 38,4 %21,0 59,4 4

Medborgar- 16,3 11,8 28,1 %2
skapsprövning

Totalt 1 418,6 161,0 l 579,6 100 %
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fördelade ingårI samkostnader bl.a. kostnader för:posten

centrala och regionala lednings-, stabs- och administrativa serviceñmktioner
administrativa och verksamhetssystemsystem
låneräntor och viss avvecklinggemensam
informations-, praxis- och utbildningsenhetema vid Invandrarverkets huvud-
kontor
hyreskostnader för huvudkontorets lokaler.

Kostnaden för verksamhetsgrenen uppgårintegration under 1996 till totalt mkr,59,4
mkr direkta kostnader38,4 och mkr fördelade21,0 samkostnader.är ärvarav

Invandrarverket kommer from. tillämpa och1997 schablonmässigatt en ny mera
princip för samkostnadsfördelning. dennaOm princip tillämpats för skulle1996,även
andelen integrationsområdetsarnkostnader för någotha varit lägre och uppgått till ca

mkr.18

den direkta kostnadenAv exkl. awecklingskostnader uppgår till mkr1 ärsom ca
knappt eller75 mkr kostnader för personalens löner27,4 och socialaprocent ca
avgifter. Lönekostnaden årsarbetskrañ uppgår till 0,351 mkr.per ca

Datasystem4.5. hos Invandrarverket

Invandrarverket har datasystem för samtliga dess verksamhetsgrenarett gemensamt
benämnt STAMM Stöd för Tillstånd, Asyl, Mottagning och Medborgarskap.
Systemet i bruk den maj och kostade15 omkring mkr. innehåller1995 Det70togs
stöd och underlag for följande verksamhetsdelar.

tillståndshandläggningenAsyl och namn- och adressuppgifter liksom beslut och-
beslutsskäl.
Utredning och beslut ekonomiskt biståndoch socialt enligt lagen 1994: 137om om-
mottagande asylsökande mil. LMA.av
Bosättningsarbete och förberedande arbete för utflyttningen till kommun efterannat-

uppehållstillstånddet meddelats.att
Ersättning till kommunerna för deras flyktingmottagande såsom schablonersättning,-
ersättning för socialbidragskostnader vårdför äldre och sjuka, barn i hemannatav

sittän eget m.m.
Ersättning till landstingen för hälso- sjukvårdoch asylsökande mil.av-
Utredning och beslut enligt lagen 1950:382 svenskt medborgarskap.om-

STAMM uppbyggt med flera delsystem varifrånhar tabeller,är som gemensamma
uppgifter hämtas till de olika funktionerna. delsystem har individenDe med attsom

individ mi, ärende ma, mottagning mm och ersättningar me. finnsgöra är: Det
också inte individbaserade.ärsystem som

Integrationsverksamheten användare delsystemet också kallasär stor av me som
ROSE. Med ROSE hanteras ersättningarna till kommunerna för flyktingmottagandet.
Under betalades1996 miljarder kronor i ersättningar till kommunerna.5närmareut

Ett delsystem integrationsverksamheten föranvänder SUS Systemannat ärsom
Uppföljning Statsbidragssystemet för kommunalt flyktingsmottagande. Dettaav
uppföljningssystem kompletterar statistik erhållas frånden kan ochROSEsom
Invandrarverkets ekonomisystem. viktig källa till informationDessa ärsystem en om
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flyktingarnas introduktion i kommunerna.

Invandrarverket har dessutom datasystem for ordbehandling Word Perfect, kalky-
lering Lotus 123, grafisk presentation Freelance Graphics och elektronisk post
CC:Mai1. Personalen har tillgång till via nätverk.programmen

Som ekonomisystem används Agresso körs basdator. PIR är ettsom perso-
naladnrinistrativt också körs på basdator.systern som

olikaDe enheterna inom Invandrarverket tillanslutna datanätverk Sivnet,är ett
tillgångvarigenom erhålls till de olika datasystemen. Mellan huvudkontoret i Norr-

köping och lokala enheter finns fasta förbindelser.större

Invandrarverket har just avslutat upphandling servicebyrå-tj for drift inklusiveänsterav
kundstöd, underhåll och utveckling sina servicebyråIT-system. Som har valtsav
Frontec i Norrköping. samband med överlämnandet underhålletI driften, ochav
utvecklingen hösten 1997 ADB-enheten inom verket läggas Kvar blirväntas ner. en
IT-enhet med fyra Hittills har femtontal arbetat med ADB-ettpersoner. personer
frågor inom Invandrarverket.

4.6. Invandrarverkets statistikansvar

Invandrarverket har sedan den juli statistikområdetforl 1994 Invandring, ettansvar
lågtidigare Statistiska centralbyrån.ansvar som

Inom for beställaransvaret har verket givit statistik "Asylsökande ochutramen om
beviljade uppehållstillstånd" för årenoch och har1994 1995. Devart ett getts utav
i SCB:s Statistiskaserie meddelanden. Produkterna omfattar 30-tal sidor ochett ger

både översiktlig och detaljerad bild antalet asylsökande fördelade länder ochen av
Världsdelar redovisning skälen for uppehållstillståndde beviljats undersamt en av som
året. Under innevarande kommer statistik mottagning asylsökande ochäven om av
flyktingar mfl. behandlar InvandrarverketsDenna mottagningatt ut.grupper ges

kommunernas flyktingmottagande.resp.

Vidare har verket under och frckboken "På1995 tal invandrare"1996 gett ut om som
lättillgänglig sammanställning aktuell statistik invandringen till Sverigeär en av om

och invandrares ställning inom samhällsområden.olika Fickboken fåtthar storom
spridning efterfråganoch är stor.

budgetåretUnder 1995/96 har underlag arbetats fram for under första hälftenatt av
1997 uppdaterad version faktabok invandrarnas situation olikautge en av en om
samhällsområden Sverige. När SCB boken benämndes "Påden talsenast utgav om
invandrare". Med sikte bl.a. högskolenivågymnasie- och fakta och analysges om
invandrares boendemönster, utbildningsbakgrund och försörjningsmöjligheter. fleraI

stårfall forskare for materialet och då med särskilt framtagen statistik. övrigtI är
författarna sakkunniga inom SCB och Invandrarverket.

Inom for beställaransvaret, också omfattar samordningsfrågor inomramen som
statistikområdet, har Invandrarverket riktlinjer for hur med utländskgett ut personer
bakgrund bör redovisas i statistik. har iDessa SCB:s serie Meddelande igetts ut
samordningsfrågor i november Arbetet har1996. skett i samverkan med SCB. Det
har omfattat flera förankringsaktiviteter bland myndigheter statistikutsom ger om
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remissomgång ochtill 50-talet organisationerb1.a. invandrare och innefattat en
området användariktlinjerna producenter skallmyndigheter. Syftet med är att

redovisas.begrepp och avgränsningar statistik invandrarenärsamma om

situation i samhällslivet harförbättra beskrivningen invandradeFör att av gruppers
tillInvandrarverket träffat avtal med juni 1996 avisering SCBSCBett avom

två gånger årför invandring aviseringaruppgiñer skäl Med In-per urom m.m.
områdenaskall komplettera sitt statistikpaket inomvandrarverkets datasystem SCB

frånarbetsmarknad, befolkning, inkomster och utbildning med information In-
vandrarverket.

levnadsförhållanden"projektet "InvandrareInvandrarverket deltar dessutom i -
och Folkhälsoinstitutet bidrar till finan-tillsammans med SCB, Socialstyrelsen samt

sieringen projektet.av

i internationellt arbete inomInvandrarverket deltar tillsammans med SCBäven
riktlinjerstatistikområdet. deltagit i framtagandet internationellaBl.a. har verket av

befolkningsstatistik avseende främst in- och utvandring, FN:sför redovisning somav
statistikorgan drivit.

statistikfunlctionen ekono-Invandrarverket ligger beställaransvaret förInom
också verkets övriga verk-mienheten. ligger för framtagandeHär ansvaret av

samhetsstatistik.

Beslutade och förändringar i Invandrarverkets uppgifter4.7. väntade

4.7.1. Ansökan asyl och grundutredningom

Ansökningar asyl länmas from. den janauri till Invandrarverket,1997l somom
också Tidigare ansökningarövertagit för grundutredningen. lämnades dessaansvaret

också utredning omfattar i förstatill polisen, gjorde första utredning. Dennasom en
frågorhand och kan tiH grund för beslut Invandrar-identitet och liggaresvägarom av

hemländer.verket omedelbar avvisning till första asylland och till säkra Den merom
Invandrarverket julifullständiga utredningen asylskäl har gjort sedan 1om m.m.

1992.

genomför eftermuntliga utredning med asylsökande InvandrarverketDen resp. som
både frågor mottagningövertagandet omfattar enligt utlänningslagen och lagen om

asylsökande.av

Väsby och Stockholm beräknas kunnaAsylenhetema i Malmö, Mölndal, Upplands
vid dehandlägga ansökningarna, dels de finns störstamerparten attgenomav

inreseorterna, mobil handläggning. Utredningar ansökningardels somgenom av
också ochvid inresa enheter i Karlskrona, Karlstadlänmas kan andragöras t.ex.av

Inledningsvis asylutredningar länmas efter inresaBoden. skall samtliga göras avsom
ovanstående fyra asylenheter.

tillstånds- medborgarskapsärenden4.7.2. Ansökningar i ochm.m.

oktober skall ansökningar i Sverige i alla ärendendenFrom. l 1997 uppe-om
hållstillstånd och intei medborgarskapsärenden länmas till Invandrarverketoch som

då också uppgiften utredningar, lämnahittills till polisen. Verket övertar göra utatt
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tillståndsbevis Verket kommer integrera arbetet med utredning,attpass, m.m.
handläggning och visst beslutsfattande. ocksåPersonalen skall vid behov kunna växla
mellan dess uppgifter och asylprövning.

Verket klarinte med organisation och bemanning för dessa uppgifter.är ännu
Preliminärt kommer verket ha verksamhet med personalstyrka14att orter en om

årsarbetskrafter ändamålet.för165ca

4.7.3. Förvarsverksamheten

tvångsåtgärdFörvar innebär utlänning kan kvarhållasär att närt.ex.en som en
identiteten vid asylsökandes inresa inte klar eller det anledningfinnsär när anta atten

utlänning hållakommer sig undan verkställighet eller utvisning skallnäratten av av-
ske.

oktober övergårDen förvarsverksamheten från1997 enligt utlänningslagen1 polisen
till verket. frånuppdraget regeringenI understryks vikten ha meningsfullattav en

såverksamhet, mycket möjligt liknar verksamheten i det övriga boendet. Ensom som
viktig utgångspunkt också tillräcklig säkerhet för de förvarstagna och personalen.är
Verket planerar ha förvar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Flen.att

4.7.4. Renodlingsprincipen

Under har statsmaktema efter renodling myndigheternassträvatsenare en av
ansvarsområden och koncentration det uppfattas myndighetsen som som resp.
kämverksamhet, främst det skälet sådan ordning generellt innebäraatt sett antasav en
effektivitetsvinster. medför behov definieraDenna varje myndighetssträvan attav
"verksamhetsidé" och fastställa avgränsningen till andra myndighetersatt an-
svarsområden. Frågan vilken myndighet organisatoriskt skall förom som svara en
verksamhet förhållande såvälkan i till sakinnehållet, verksamheten myndig-ses som
hetens totala roll i samhället. sådantSett i perspektiv polisens huvudrollärett att
upprätthålla ordning och säkerhet i samhället. utreda utlänningars skäl förAtt
uppehållstillstånd dåkan främmande verksamhet. finnsDetses som en samma
principiella skäl förändra myndighetsansvaret medborgar-för utredaatt att
skapsärenden vad gäller uppehållstillstånd. förhållandeärenden kanSammasom om
hävdas vad gäller fingeravtryck asylsökande.av

Verksamheterna hör däremot hemma i vad kan de renodlade utlän-som anges vara
ningsmyndighetema Invandrarverkets och Utlänningsnämndens "verksamhetsidé".
Förutsättningen dock förändring sikt kan medföra lägre kostnaderär väntasatt en
och servicenivån i kan upprätthållas.att stort sett

här angivna principen åberopasDen i regeringens utredningsdirektiv Dir.senast
1997:6 ansvarsfördelning vid verkställighet avvisnings- och utvisningsbeslutom av

Ändradinre utlänningskontroll. ansvarsfördelning mellan polisen och In-samt
vandrarverket skall liksom förutsättningarna överföraför Krimi-övervägas, att
nalvårdens transporttjänst till Invandrarverket.

Med hänsyn till den inre utlänningskontrollen i delar har sambandatt stora näraett
med "polisiär utgångspunktenverksamhet" bör enligt direktiven emellertid attvara

områdedetta i framtiden ligger hos polismyndigheterna.ävenansvaret
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detta sammanhangI kan polispersonal tvångsmedelhar tillgripanämnas, att rätt att
vid genomförandet den inre utlärmningskontrollen och vid verkställighetav av
awisnings- eller utvisningsbeslut. Frågan tvångsmedel vid förvarstagandeom av
utlänningar föremålhar varit för särskild utredning, lämnat förslag till regle-en som
ring Invandrarverkets tvångsmedel.användarätt attav

utlänning söker uppehållstillståndEn kan uppfatta det tecken misstroettsom som
från det svenska samhällets frågansida vistas här till väsentliga delarrättenatt attom
handläggs myndighet i övrigt sysslar med brottsbekämpning. tillHänsynenav en som
denna risk orsak till överföringen januari frånden polisen tilll 1997 In-var en
vandrarverket för grundutredningar i asylärenden för registreringenansvaret samtav

asylsökandes fingeravtryck. kvarståendeSamma skäl talar för utred-attav
ningsuppgifter i samband uppehållstillståndmed ansökningar och medborgarskap,om
förvarstagande utlänningar för verkställighet avlägsnandebeslutsamt ansvaretav av
förs från polisen till Invandrarverket.över

4.7.5. Handläggningen utlänningsärendenav

Förändringar i handläggningen utlänningsärenden har skett minskat skill-av som
förhållandenaderna i till vid domstolarna. tvåinstanssystem innefattandeEttprocessen

Invandrarverket och Utlänningsnämnden har utvecklats. Sedan den januaril 1997
gäller detta flertalet dåärenden, avslagsbeslut uppehållstillståndrörandeävennumera

inte lett till samtidigt avlägsnandebeslut kan överklagas. Utlänningsnänmdensom
arbetar sedan sin tillkomst i domstolsliknande former, dock1992 inslagutan av
tvåpartsprocess. sådan finns inte heller vidEn handläggningen inom Invandrarverket.
Steg i riktning vad gäller för de allmänna domstolarna vidare denmot utgörsom
ordning införts från den januari1 avvisning asylsökande1997 inteattsom om av en
får beslutas muntlig handläggning har ingått de ökade kravenutan att samt
motivering frågabeslut i uppehållstillstånd.av om

dir.I parlamentarisk1997:20 kommitté skall ställning till utlännings-sägs att taen om
och medborgarskapsärenden tvåpaitsprocessskall i och prövningen skallprövas om

domstolar, domstolsliknande eller renodlade förvaltningsmyndigheter.göras av organ
Fråga prövningstillstånd vid överklagande skall därvid uppmärksammas liksomom
möjligheterna vissa utlänningsärenden i snabbprocess. Ytterligareavgöraatt en

i uppdraget bl.a. språklig och redaktionell utlän-moment är göraatt översynen av
ningslagen och med förtur utreda bl.a. möjligheterna meddela tidsbegränsadeatt att
uppehållstillstånd sökanden inte kan styrka sin identitet.när

legitimitetsfrågan4.7.6. Allmänhetens insyn och

Med inrättandet årUtlänningsnämnden ökade allmänhetens insyn1992 attav genom
politiskt tillsatta lekmän fick Någondelta i besluten. insynmotsvarande finns inte i
Invandrarverkets verksamhet. Invandrarverket har dock styrelse med politiskten
tillsatta ledamöter, beslutar vissa riktlinjer för verksamheten, ocksåoch harsom om

återgåttnyligen till den tidigare ordningen styrelsen har möjlighetatt väg-att ge
ledande beslut i antal enskilda ärenden.ett

Allmänhetens framhållsintresse direktiveni till kommittén instansordning vidom ny
tillämpning utlännings- och medborgarskapsstittningen viss översynsamtav av
utlänningslagen dir. 1997:20. Allmänhetens möjlighet till insyn i asylärenden sägs

viktig för myndigheternas verksamhet skall sådankunna granskas. Enattvara



87 SOU 1997:82

granskning vidare legitimitet de enskilda besluten och bidrar slutligen till attger
asylrätten.värna

4.7.7. Förstudie Invandrarverkets framtida organisationom

Invandrarverket gjort förstudiehar sin framtida organisation för underlagatten om
till långsiktig stegvis utveckling, Invandrarverkets framtida organisationen en-
förstudie. sammanfattning förstudien bl.a. följande.I en av anges

operativa verksamheten skallDen tydligt i fokus. Verksamheten kommer attvar
utvecklas stabilitet i framtiden, med bredare uppgifterspektrumstörremot etten av
och beständig lokal organisation. Verksamheten kommer bedrivas framföratten mera
allt i och medelstora kommuner. Verket kommer finnas där asylsökande ochstora att
invandrare i hög utsträckning vistas eller bor.

Många synpunkter har framkommit den nuvarande geografiska organisationen. Av
förstudien framgår både nivålokal distriktsnivåoch bedrivs operativt arbeteatt av

båda nivåernaslag. verkar gåDe och i varandra. viktigtDet är attsamma mer mer
den operativa verksamheten tydliggörs. Förstudien inte stöd för samordningattger
behövs både distrikts- regionsnivå.och Antalet enheter uppgårdet lokala planet
i dag till drygt minskning kan åren30. En under deväntas närmaste attgenom
mottagningsenheter avvecklas. Enheter tillkommer dock för uppgiñer. Beredskapnya
för måstevolymökningar ñnnas. Därför behövs geografisk indelning fort-ävenen

ingåsättningsvis. All operativ verksamhet bör i den geografiska indelningen. Detta
hindrar inte det ibland effektivt påviss verksamhet organiseras endaäratt mest att en

i landet.ort

kartläggningEn kostnader för ledning och administration kostnadernavisar ärattav
höga. ytterligare skäl till verkets ledningsorganisation börDet Denär ett att över.ses
administrativa ocksåservicen bör effektiviseras.

Ett antal omorganisationer har genomförts inom Invandrarverket under de senaste
åren. Invandrarverkets personal känner trötthet och inför organisa-oro
tionsförändringar, samtidigt utredaren inom verket bedömningen det finnsgör attmen

förståelseviss för förändringar behöver i samband med verketsatt göras atten
småuppdrag förändras. Förändringar bör ske kontinuerligt i verk-störresteg, men

språngvissamhetsförändringar kan motivera utveckling.en mer
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NÄMNDENDISKRHVIINERINGSOMBUDSMANNEN DO OCH
MOT ETNISK DISKRIMINERING

5.1. Uppgifter och organisation

Ombudsmannen etnisk diskriminering, eller Diskrimineringsombudsmannenmot
DO, självständig myndighet och samtidigtär regeringen utsedd ombuds-en en av

DO:s verksamhet regleras i lagen etnisk diskriminering. Med etnisk diskri-motman.
minering enligt lagen eller människor rnissgynnas iattavses en person en grupp
förhållande till andra eller för ellerorättvis kränkande behandlingsättannat utsätts

grund hudfärg, nationellt eller etniskt eller trosbekännelse.av ras, ursprung

DO skall verka for etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet elleratt
områdenandra samhällslivet. skall vidare rådDO och med-annat sättav genom

verka till den för etnisk diskriminering kan tillvara sina rättigheter.att utsatts tasom
DO skall vidare överläggningar med myndigheter, företag och organisationergenom

opinionsbildning, information och liknande initiativ tillsamt annat sättgenom ta
åtgärder etnisk diskriminering.mot

DO skall särskilt motverka arbetssökande för etnisk diskriminering ochatt utsätts
skall i kontakt med arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer främja ett gott
förhållande mellan olika i arbetslivet. Enligt särskilda regler i fårlagen DOgrupper
föra talan i tvister otillåten särbehandling arbetssökande och arbetstagare.om av

har alltsåDO såväl handlägga klagomål från enskilda vidta generelltatt attsom
syftande åtgärder.

DO har till sin hjälp beståendekansli två handlägare,ett treav sex personer, varav
biträdande handläggare och registrator. Tidvis anlitas extrapersonal och konsulter.en

Vidare finns nämnd etnisk diskriminering består ledamöter.mot treen som av
Nämndens uppgifter enligt lagen ombudsmannen råd i principiellt viktigaär att ge
frågor tillämpningen lagen hosoch regeringen föreslå de författ-attom av
ningsändringar eller andra ändringar ägnade motverka etnisk disk-är attsom
riminering. Nämnden ocksåskall sista instans ärenden vite DOprövasom om som
förelagt tredskande arbetsgivare.en

5.2. DO:s anslag

Den verksamhet bedriverDO bestrids utgiñsområderamanslaget inomB3som av
budgetåretFör uppgår anslaget till1997 kr, får790 högst kr4 000 60 000varav

användas för Nämnden etnisk diskriminering.mot

I DO:s resultatredovisning budgetåretför månader,1995/96 18 dennasom
framställning till del bygger på, har redovisatDO uppskattad fördelningstor en av
sina kostnader under 1995/96 verksamhetsgrenarna. redovisas i följandeDetta
tabell.



90

Tabell kostnaderDO:s fördelade verksamhetsgrenar

En grund för redovisade fördelning uppskattningar hur DO med kansli-ärovan av
personal fördelar sin arbetstid, nämligen med 60 individuella ärenden ochprocent

åtgärder.40 generella Att huvuddelen 69 procent kostnadernaprocent av avser
generella åtgärder 60 procent personalens tidtrots att merparten ägnasav
individuella åtgärder beror konsultarvoden, tryckningskostnader ochatt rese-
kostnader på sammanlagt mkr åtgärder.1,7 generella Dessutom arbetaravsett
personal i högre löneläge i utsträckning med åtgärdergenerellastörre personal iän
lägre löneläge.

Av DO:s driftkostnader drygt mkr7 under 1995/96 avsåg 54 procent perso-
nalkostnader, lokalkostnader,ll 7 tryckkostnader,procent 7procent procent
konsultkostnader och övriga driftkostnader.21 procent

Under 1995/96 uppgick medelantalet anställda vid tillD0 8 eller 7,8personer
uttryckt i årsarbetskrafter.

Personalens arbetstid tvåde huvudverksamhetema har fördelatsgrovt sett
följande sätt:

Tabell Fördelning5. personalens arbetstid verksamhetsgrenar 1995/96av

Arbetet med den ekonomiska redovisningen och lönerapporteringen ersättningär mot
utlagt Kammarkollegiet.

Vid samtal med företrädare för harDO det enligt Statskontoret inte framkommit
något tyder den i tabellen redovisade fördelningen inte längre rättvisan-attsom är

Åretsde. anslag 4 kr skulle790 000 därmed kunna sådelas 3 305 kr000attupp
åtgärdergenerella och kr1 485 individuella000 fall.avser

Anslagssparandet vid utgången budgetåret 1995/96 kr.4 000var av
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LÅNGSIKTIGA6. DET ARBETET UPPDRAG OCHII IH

6.1. Bakgrund

Utredningen långsiktigadet arbetet inom det integrationspolitiska området.tar nu upp
Det handlar enligt direktiven två olika uppgifter. första handlar främjaDen attom om
lika rättigheter och möjligheter för alla etnisk bakgrund och motverkaoavsett
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. andra följaDen samhälls-rör att
utvecklingen bakgrund samhällets etniska och mångfald.kulturellamot av

6.2. Direktiven

Inledningsvis redovisas i direktiven det arbete Invandrarverket bedriver nationell
nivå för motverka främlingsfientlighet och rasism. Verket har bl. tagit framatt a.
utbildnings- och informationsmaterial, medverkat i utbildningar informa-och andra
tionsinsatser projektbidrag till organisationer och andra för försöks- ochsamt gett
utvecklingsverksamhet. framhållsDet vidare i uppgiñer ingårDO:s verka föratt att

etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller i samhället,att sättannat
initiativ åtgärdertill diskriminering olika medverka till denta mot samt sätt att som

för diskriminering kan till sina rättigheter.utsätts ta vara

Vidare från interdepartemental arbetsgrupp för arbetenämns rapport moten en
rasism, AGAR, i förslag till centralt för systematisera,utmynnar ett attsom organ
samordna, stimulera, utveckla konkretoch stödja arbetet rasism och främlings-mot
ñentlighet.

Utredningen skall utgångspunktmed i nämnda och andra erfarenheter och idéernu
föreslå hur samlat och samlande bör utformas för främja lika rättigheterett attansvar
och möjligheter motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. DO:ssamt
uppgifter övervaka lagar efterlevs och diskriminering bekämpas ochatt att att
motverkas skall kärna i arbetet.utgöra en

Utredningen skall för- nackdelaroch med ingår iDO myndig-väga att störrenoga en
hetsstruktur, med avseende DO:s rättsliga verksamhet, och detprövaa. om ger

tyngd verksamheten generaldirektören för myndigheten identiskstörre ären om
med den DO.ärperson som

Myndighetsstrukturen såskall utformas den kan följa utvecklingen och insatserdeatt
för motverka diskriminering och skapa samhälle där människorsgörs att ettsom

rättigheter och möjligheter inte begränsas eller hindras deras etniska bakgrund.av
skallDen kunskapsbas.vara en

Verksamheten i sin helhet bör så långt möjligt präglas positiv och offensivsom av en
Arbetet såvälbör bygga etablerad kunskap arbetsformer ochansats. som nya

metoder.

Utredningen skall vilket myndighetsstrukturen kan utformas föröverväga sätt att
uppnå aktivt och uppsökande arbete fältet vilket myndighetenett ute sättsamt

utåtriktadei sitt arbete kan samverka med andra.

Vidare skall utredningen precisera verksamheten och de instrumentnärmare som



92

behövs för denna, dock inte det rättsliga instrumentet, eftersom lagen etniskmot
diskriminering i särskild ordning.överses

vidare angelägetDet följa samhällsutvecklingen och bedöma i vilkenär att noga
utsträckning och vilket utgårsamhället och dess institutioner från ochsätt tar
hänsyn till språkliga,befolkningens etniska, mångfaldkulturella och religiösa

Utredningen skall länma förslag sådantill hur för uppföljning kan utfor-ansvaret en
såbör utformasDet ansvarig myndighet har möjligheter föreslå föränd-att attmas.

måsteringar. kraft läggasStor föra resultaten forskning utvärde-ochatt ut av
ringar, väcka debatt påoch överbrygga den klyfta ofta finns mellanatt att som
forskare och brukare forskningsresultat.av

myndighetensI bör ligga till årligregeringen lämna skallatt rapportansvar en som
kunna fungera underlag för bred och kreativ debatt.som en

Utredningen skall precisera och uppgifter inom detta område och även över-ansvar
det bör finnas för beställa statistik.väga ett attom ansvar

Utredningen bör slutligen också vilka bör finnas för kunnapröva attresurser som
lägga uppdrag och initiera forskning.ut

6.3. DO:s verksamhet

uppgifterDO:s dels handlägga klagomål från enskilda, dels vidta generelltär att att
syfcande åtgärder.

budgetåret månaderUnder 1995/96 18 avslutade enskildaDO ärenden742 328mot
föregående budgetår. enskildaDe ärendena avslutas i regel brevsvar,ettgenom
varigenom redogör bedömningDO för sin ärendet och för eventuellt vidtagnaav
åtgärder. årsredovisningenläggerDO enligt påned utformastor attomsorg svaren
utifrån vad det enskilda ärendet kräver.

Ca diarieförda60 enskilda hänvändelser föranledde skriftväxling mellanprocent av
och /ellerDO "motpart" och form utredning. ärendenaCa 10 procenten annan av av

förfrågningarutgjordes synpunkter eller avseende verksamhetsområde ochDO:sav
övriga ärenden, några utredningsåtgärderavslutades särskilda30 procent, utan attca
vidtogs. ärenden antingen sådanaDessa inte har med ansvarsområdeDO:svar som

eller bedömdes den karaktären det inte meningsfullt för DOgöraatt attvara av var
åtgärder.vidtaatt

fyra fall hade kontaktI DO med advokat för eventuell processföring. Vidare före-
åtskilligkommer telefonrådgivning. Det totala antalet samtal myndigheten ficksom

från allmänheten under 1995/96, dem gällt ärendena, uppskattar tillDOutöver som
flesta från8 000. De samtalen kommer sig ha blivit disk-ca personer som anser

riminerade rådoch önskar många ocksåoch stöd, ringer för de villattmen
information.

årsredovisningDO anför i sin svårtdet alltid mycket styrka etniskäratt att att
diskriminering förekommit. För perspektiv detta redovisar detD0att ett attge

gjordes anmälningar1994 till polisen olaga diskriminering, nio174 baraattom men
åtal väcktes. fällande dom avkunnades âret.En under
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Generella åtgärder redovisas årsredovisningeni överläggningar med myndig-ärsom
heter, företag och organisationer, föreläsningar/anföranden, publikationer, särskilda
projekt, kontakter med massmedia, följande rörande brott medrättsprocesserav
rasistiska eller främlingsñentliga inslag och samling domar i "rättsbank",av en
internationellt arbete remisser och skrivelser till regeringen initiativ.samt eget

6.4. Invandrarverkets uppgift främja goda etniskaatt relationer m.m.

Invandrarverket skall enligt regleringsbrevet för särskilt1997 redovisa sitt fortsatta
arbete med främja goda etniska relationer och motverka främlingsfientlighetatt ochatt
rasism. detta arbeteI skall verket samråda med myndigheter och organisationer i syfte

nå ökad effektivitet i de samlade insatserna området.att Verket skall vidare sprida
kunskaper och erfarenheter från tidigare arbete på området.

Mål för det långsiktiga integrationsarbetet det finns förslag till åtgärderär att som
främjar kunskaper i språket,svenska egenförsörjning och delaktighet i sarnhällslivet.
Ett antal aktiviteter i detta syfte har redovisats till utredningen. En fast uppgift är att
verket handlägger och administrerar organisations- och etableringsstöd till invand-
rarorganisationer. Arbetet kräver omfattande kontakter med organisationerna och en
granskning deras föreningshandlingar. Verket också invandrarorganisationemaav ger
information månadsbladet "Förbundsinformation".genom

Arbetet med främja goda etniska relationer ochatt motverka främlingsfientlighet och
rasism skall enligt verket allt arbete inom verket. dokumentEtt "Plattformgenomsyra
för SIV:s arbete med goda etniska relationer" fram under och1996 kommertogs att
implementeras under Samtidigt1997. sker metodutveckling. Bl.a. har verket fören
avsikt allmänt följa opinions- och attitydutvecklingatt och följa pågående projekt för
analys och implementering, ingå i för intemetprojekt,att medverkastyrgrupp ett atten
i arbetsgrupp skolans värderingsgrund seminarier inomen samt attom arrangera
sakområdet, bla. seminarium fokusmed hur samhälletsett ökade intresse av
återvandring påverkar flyktingars välja bo kvar i Sverige.rätt att attsynen

6.5. Invandrarverkets föranslag integration

Under anslaget InvandraresB integration disponerar Invandrarverket anslagen
ÅtgärderKommunersättning vid flyktingmottagande och för invandrare. först-Det

nämnda anslagets användning så helt regelstyrt. sistnämndaär Det anslagetgott som
bidrag till dels den centrala verksamheten vid invandrares riksorganisationer,avser

dels till avgränsade invandrarpolitiska projekt, dels till Stiftelsen invandrartidningen.
Det anslaget också regel-styrt del bidragetär till avgränsade invand-utom en av
rarpolitiska proj ekt.

Distrikten utbetalade under 1995/96 mkr i10 projektbidrag till olika organisationer.
Bidragen går till utveckling och försöksprojekt syftar till integrera flyktingarattsom
och invandrare i det svenska samhället. Distrikten behandlade ansökningar803 av
vilka beviljades264 bidrag.

6.6. AGAR-rapporten

Invandrarministern tillkallade i januari interdepartemental1995 arbetsgrupp meden
uppgift utreda formerna för hur arbetet rasism och främlingsfientlighetatt i detmot
svenska samhället skall bedrivas och föreslå struktur för detta arbete. Gruppen haren
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framgåttredan arbetat under Interdepartementala ArbetsGruppen förnamnetsom
Arbetet Rasism, löpandeAGAR. används benämningenI arbetsgruppen.mot text

återges i det följandeDet sammanfattningenär rapport.som av gruppens

Arbetsgruppen har utifrånarbetat ordning där beskrivningar tidigare insatseren av
pågåendeoch arbete för motverka rasism och främlingsfientlighet har utgjortatt

utgångspunkten för behovsanalys arbetsformer och uppgifter förpermanentaen av
arbete med motverka rasism och främlingsfientlighet och för främja godaatt att
etniska relationer i samhället.

Arbetsgruppen ocksåhar analyserat behovet centralt med uppgiftett attav organ
samordna, stimulera, utveckla och olika stödja det konkreta arbetet försätt att
motverka rasism och främlingsfientlighet bedrivs myndigheter, kommuner,som av
institutioner och frivillig- intresseorganisationer.och Vidare har arbetsgruppen
analyserat förutsättningarna och kriterierna för relevant organisatorisk placeringen
för det centrala organet.

Konkret arbete med det uttalade syftet motverka rasism och främlingsfientlighetatt
har bedrivits lång bådeunder tid i Sverige, frivillig- och intresseorganisationeren av
och myndigheter. Intensiteten i arbetet har emellertid varierat mycket, både blandav
myndigheterna och organisationerna, bland därför insatserna dettaannat att
område i beståttutsträckning tidsbegränsade projekt.stor av

orsak till den varierandeEn intensiteten i arbetet det inte har fumiitsär att ettannan
centralt inom myndighetssfären med tydligt definierat förett attorgan ansvar sam-
ordna, stimulera och olika stödja det konkreta arbetet, vissisätt annat än
utsträckning hos DO och Invandrarverket.

Utifrån sina analyser konstaterar arbetsgruppen långsiktigtverkningsfullt ochatt ett
arbete motverka dessa fenomen främjaoch goda etniska relationer i samhälletatt
kräver insatser många olika nivåer berör antal miljöer männi-ett stort närasom
skornas vardag. Vidare finner arbetsgruppen det konkreta arbetet hittills haratt
utförts med varierande intensitet organisationer verksamma i dessa miljöer.ärav som
Arbetsgruppen det konkreta arbetet i fortsättningen bör bedrivasatt ävenanser av
myndigheter, kommuner, institutioner, frivillig- och intresseorganisationer ärsom
verksamma i miljöer människornas vardag.nära

För skapa kontinuitet och för systematisera, samordna, stimulera, utveckla ochatt att
olika stödja det konkreta arbetet arbetsgruppen det finns behovsätt attanser av
centralt ñingerar något förhållande till"motor" i det kon-ett organ som som av en

kreta arbetet föreslåroch sådantdet inrättas centraltatt ett organ.

Arbetsgruppen har gjort utförlig analys behovet olika insatser för atten av av
olika stödja det konkreta föreslårarbetet och följande huvuduppgifter för detsätt
centrala organet:

regeringen underlag för strategidokument, långsiktigadeatt targe som upp-
målsättningarna och prioriteringarna i arbetet för motverka rasism och främ-att
lingsfientlighet och främja goda etniska relationer,

utveckla upprätthållaoch "early-warning-system" för uppmärksammaatt ett att-
berörda myndigheter och politiker aktuella rasistiska och främlingsfientliga
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tendenser i samhället,

övergripande analyser mekanismema bakom olika uttryck för rasismgöraatt av
och främlingsfientlighet och förändringar i de etniska relationerna,

samordna och stödja myndigheternas insatser för motverkaatt uppmuntra, att-
rasism och främlingsfientlighet,

stödja insatser kommuner, organisationer och enskilda,att görssom av-

följa målsättningarde och prioriterade insatser iatt stra-upp som anges
tegidokumentet,

årlig till regeringen avseende det arbete bedrivits inomatt rapportavge en som-
områdenolika och effektema det uppmärksamma påtalaoch behovsamtav av

förändringar,

samla, öka och sprida kunskaper avseende rasism, främlingsfientlighet ochatt-
etniska relationer,

medverka i planeringen och utvärderingen projekt,att större externaav-

initiera och handha bidragsgivning till utvecklingsprojekt,att

följa forskningen och impulser till forskningsprojekt,att ge nya

följa och medverka i det internationella arbetet för motverka rasism ochatt att-
främlingsfientlighet,

informera massmedier allmänhet.ochatt-

utredningsarbetetsI andra fas analyserade arbetsgruppen förutsättningarna och
kriterierna för relevant organisatorisk placering för det centrala organet.en

Arbetsgruppen långsiktigadet arbetet för motverka rasism främ-ochatt attanser
lingsfientlighet sådanaoch förebygga tendenser i samhället har uppenbara berö-
ringspunkter långsiktigamed det integrationsarbetet utgår från de invand-som

målen.rarpolitiska syftar tillDetta bland invandrare möjligheter,att annat ge samma
rättigheter och skyldigheter i samhället den övriga befolkningen och främjaattsom

ömsesidig och omfattande samverkan mellan invandrarna och majori-en
tetsbefolkningen. förutsätter i sinDet ömsesidig tolerans och solidaritet mellantur
invandrarna och den inhemska befolkningen och mellan olika invandrargrupper.

Arbetet för motverka och förebygga främlingsfientlighet och rasism bidrar i likhetatt
Ävenmed integrationsarbetet till främja goda etniska relationer i samhället. deatt

konkreta arbetsfonnema det gäller integrationsarbete och arbete rasism ochnär mot
främlingsfientlighet har tydliga likheter. ocksåDet i aktörerär stort sett samma som
bedriver konkret integrationsarbete och arbete för motverka rasism och främ-att
lingsñentlighet.

Arbetet för motverka rasism och främlingsfientlighet har rad be-att även en
röringspunkter med DO:s arbete etnisk diskriminering.mot
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två myndigheter, och Invandrarverket,konstaterar det D0Arbetsgruppen äratt som
diskriminerings- respektive integra-övergripande och samordnande medarbetar

tionsfrågor. också visst arbete för motverka rasismmyndigheter bedriverDessa att
ansvarsområden. tredjeför sina respektiveoch främlingsfientlighet inom Ettramen

för motverka rasismmed uppgift bedriva arbetesjälvständigt centralt attattorgan
sådanonödig splittring i arbetet. splitt-och ñärnlingsñentlighet, skulle skapa Enen

till ökade kostnader förinte öka riskerna för dubbelarbete och ledaring skulle bara
också försvåra långsiktigt samarbete med deskulle effektivt ochDen ettstaten.

för motverkavikt för det konkreta arbetetaktörerna, är attstorexterna som av
rasism och främlingsfientlighet.

rasismsamordning mellan arbetet för motverkaArbetsgruppen därför attattanser en
såväl kostnads-främlingsfientlighet integrationsarbetet innebär arbets-och och som

komplett underlag förmässiga vinster och helhetssyn arbetet ettsamt merger en
för dubbelarbete minimeras.prioriteringar, samtidigt riskernarelevantagöraatt som

Även upplevasfrån synpunkt skulle samordningde aktörernasexterna som meren
tids- resurskrävande.effektiv, tydlig och mindre och

också arbetet för motverkadet möjligt samordnaArbetsgruppen är attatt attanser
diskrimineimg.rasism främlingsfientlighet med arbete etniskoch mot

kriterier för samordning mellanArbetsgruppen bedömer gäller ävenatt ensamma
arbete diskriminering iarbete främlingsñentlighet, integrationsarbete och ettmot mot

i mycket liknar den brittiskacentralt strukturDetta ärgemensamt organ. en som
Equality, uppbyggnad och omfattar arbeteCommission for Racial dess ansvar, som

främlingñentlighet ochmed fall diskriminering, arbete rasismenskilda samtmotav
långsiktiga integrationsinsatser.

föreslår centraltalternativa organisationsmodeller förArbetsgruppen etttre organ
och främjamotverka rasism och främlingsfientlighetskall bedriva arbete för attsom

etniska relationer i samhället.goda

Alternativ l

och främlingñentlighet med inte-samordna arbetet for motverka rasismAtt att
grationsarbetet i ett gemensamt organ.

Alternativ 2

främlingsfientlighet med arbetemotverka rasism ochsamordna arbetet förAtt motatt
etnisk diskriminering inom organisatoriskaDO:s ram.

Alternativ 3

ochoch främlingsñentlighet inte-samordna arbetet för motverka rasismAtt att
etnisk diskriminering igrationsarbetet med arbete mot ett gemensamt organ.

också samordna arbetet främ-Arbetsgruppen behovet att mottar upp av
lång-regeringskansliet. viktigt denlingsfientlighet och rasism inom Det är närt.ex.

i regleringsbrev och andrasiktiga strategin skall fastställas och sedan arbetas
styrdokument.
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6.7. Särskilda insatser Inrikesdepartementetav

Regeringen Inrikesdepartementet disponerar två anslag inom utgiñsområde 8
Invandrare och flyktingar för särskilda insatser. anslagetDet B Särskilda insatserär

Åtgärderi invandrartäta områden och anslaget B främlingsfientlighet ochmot
rasism.

6.7.1. Särskilda insatser i invandrartäta områden

Anslaget inrättades reservationsanslag budgetåret 1995/96 förett särskildasom
insatser for främja utvecklingen i invandrartäta och eftersattaatt bostadsområden i
storstäderna. uppgickDet till mkr. Syftet125 huvudsakligen stärka kom-är att

hos och öka arbetskraftsdeltagandet blandpetensen invandrare bor i dessasom
områden. Vidare syftar insatserna till konkret bidra till god social och kulturellatt en
utveckling motverka utanförskap. Stödet skall stimulerasamt kommunerna till
metodutveckling.

Regeringen beviljade under budgetåret åtta1995/96 kommuner stöd. Dessa har
handlingsplaner for sammanlagt tolvupprättat bostadsområden och regeringen har

beslutat stöd sammanlagt mkr108 for genomförande dessa handlingsplaner.om av
Medel har också och beräknats for uppföljning,avsatts utvärdering och erfarenhets-
spridning.

För budgetåret uppgår också1997 anslaget till mkr och125 ramanslag. Genomär ett
förslag i budgetpropositionen har ändamålet med anslaget vidgats till omfattaatt även

begränsat antal kommuner utanför storstadsområdena.ett sådanaFyra kommuner har
beslut i maj beviljats1997 sammanlagt mkr for insatser36 i sitt bostads-genom var

område. Huvuddelen anslaget for budgetåret kommer1997 användas förav att
fortsatta insatser i de kommuner fått stöd under 1996. För beräknas1998 300som
mkr och för mkr i1999 200 regeringens vårproposition.

På Inrikesdepartementets integrationsenhet finns f.n. handläggare foren som svarar
administration metodutvecklingsstödet och kontinuerligt för dialog medav som en
berörda kommuner deras handlingsplaner. tjänstemanDenna finansieras frånom
sakanslaget.

Åtgärder6.7.2. främlingsfientlighet rasismochmot

Anslaget inrättades reservationsanslag budgetåret 1992/93 och uppgick dåettsom
till mkr.10 Under årdetta disponerades mkr for6 uppdrag till Skolverket,ett
Invandrarverket, Statens kulturråd och Ungdomsstyrelsen arbeta främ-att mot
lingsfientlighet bland ungdomar och mkr för2 attitydundersökning etniskaca en om

Ävenrelationer. budgetåretunder 1993/94 gick relativt del medlen tillstoren av
dessa regeringsinitiativ, andel disponerades också för bidrag tillstörremen en
ansökningar projektstöd. Under budgetåret 1994/95 utökades anslaget kraftigtom
och antalet ansökningar projektstöd ökade liksom beviljade medel för sådanaom
projekt. Samtidigt gick relativt andel medlen till de svenska insatserna istoren av
Europarådets ungdomskampanj rasism.mot

Under budgetåret 1995/96 från anslaget mkr for10 det svenska arbetet inomavsattes
för EuropaårEU:s rasism. övrigt beviljadesI bidrag för femtontalmotramen ett

och mindre projekt. Flertalet projektansökningarstörre avslogs dock.

4 17-0364
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ramanslag.gjorts till Avmkr och harbudgetåret anslaget 201997För ettär om
anslagetocksååterstår mkr disponera. Av 24reservationsanslag ärtidigare attca

bl.a.ZOOO-institutet, syfteSverigeavtal for stöd tillintecknade ärmkr attvarsgenom
forslag iEfteri arbetslivet.mångkulturell kompetenstillvaratagandetfrämja av
utvärde-också till bekostaanvändasanslagetbudgetpropositionen bör del attaven

utveckling inte-underlag forkunskapsinhämtandeochringsstudier annat avsom
medel for del-februaribakgrund beviljades i 1997dennagrationspolitiken. Mot

invandrargrupperlevnadsnivåundersökning bland vissañnansiering somav en
ochSocialstyrelsen SCB.genomförs av

halvåtgår motsvarandeintegrationsenhetVid Inrikesdepartementets enresurser
iandra arbetsuppgifterbidragsansölcningar ochårsarbetskrañ hanteringfor av

medel.till hanteringen dessaanslutning av
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAG7. OCH LÅNGSIKTIGAAVSEENDE DEN
POLITIKEN UPPDRAG H OCH IH

7.1. Bakgrund

När det gäller invandrarpolitikens inriktning har långsedan tid funnits diskussionen
den generella politikens inriktning och behovetom särskild "invandrarpolitik".av en

Redan den tidigare invandrarpolitiska kommittén anförde 80-talet i sitt slutbe-
tänkande SOU 1984:58 följande: "Vi vill vår principiella inställning markerasom

samhällets stöd tillatt bör utformat utifrån individemasresurssvaga personer vara
varierande behov och lämnas oberoende vederbörande invandrad eller infödd.ärom
Samhällets speciella invandrade börgentemot syfta till överbrygga deansvar att
svårigheter beror invandringssituationen, bristande kunskapersom it.ex.som
svenska. Samtidigt det särskilt samhällsintresseatt är ettanser att satsa resurser
på i vilka det finns ovanligt inslag lågutbildadegrupper ett stort personer."av

Som redan tidigare redovisats föreslår den invandrarpolitiska kommittén i sittnya
slutbetänkande SOU 1996:55 ändrad inriktning för invandrarpolitikens mål ochen
roll, där åtgärdersärskilda konstateras nödvändiga för den första tiden i landet,vara
medan den generella politiken därefter förväntas fånga alla individer utifrån derasupp
enskilda förutsättningar.

Invandrarpolitiska kommitténs avspeglar sig ocksåsynsätt i direktiven till utred-
ningen. Enligt dessa skall uppgift för111 myndighetsstrukturen bakgrundatt motvara

samhällets etniska, språkliga, kulturella och religiösaav mångfald följa ochupp
utvärdera samhällsutvecklingen aktivt stimulera integrationsarbetetsamt utan att ta

andra myndighetersöver uppgifter. Samtidigt förutsätts myndighetsstrukturen enligt
uppgift i direktiven aktivt arbeta för motverka diskriminering,att främ-
lingsfientlighet och rasism. viktigtEtt dettasätt göra främjaatt likasägs attvara
rättigheter och möjligheter för alla etnisk bakgrund.oavsett

7.2. Behövs "motor" långsiktigai det arbeteten

direktivenI förutsätts någon form "motor" finnsatt har särskiltettav som ansvar
inom de angivna områdena. ändåDet naturligt frågaär sig intenu dettaatt om ansvar
klaras inom för den generella politiken.av ramen

Invandrarpolitiska kommittén föreslog myndighet skall inrättasatt för haen ny att
för introduktionen invandramaiansvaret kommunerna. Några förslagav närmare om

vad detta innebär för Invandrarverkets för det långsiktiga integrationsarbetetansvar
länmades inte. Inte heller DO:s verksamhettogs Kommittén föreslog ocksåupp. att

särskild skall inrättas i regeringskansliet för följaen långsiktigadengrupp inte-att
grationen.

Som tidigare ansågnämnts interdepartemental AGAR, det behövsen attgrupp, en
"motor" utanför regeringskansliet särskilt frågorför rörande rasism ochsom ansvarar
främlingsfientlighet.

Utvecklingen under det gäller främlingsfientlighetnär och rasismsenare desamt
satsningar gjorts både nationellt och internationellt visar med all önskvärdsom
tydlighet behovet insatser inom området. frågorDessa emellertid synnerligenav är
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förmöjligheterfrågor lika rättigheter ochmedoch hänger intimt ihopkomplexa om
frågan denhurbakgrund och medspråklig och kulturelletnisk,alla oavsett om
fortfarandepraktiken. finnsintegrationspolitiken lyckas i Detlångsiktiga storen

språklig bakgrund, där kunskapochfrågor etnisk härkomstmängd rör mersom
områden.mångamångfacetterade och beröroch där problemenbehövs är

harolika myndigheterförst understryka detvill för sin delUtredningen ansvar som
problemfånga enskilda individerspolitikenför den generellaför inomatt uppramen
utanförfödd i ellersigförutsättningar. gällerderas Detoch beakta ärvare man

språkliga etniska bakgrund.eller Detoberoendeochlandets gränser av en persons
enskildaorganisationer ochalla, myndigheter,också självfallet viktigtär att enga-

främlingsfientlighet.ochför bekämpa rasismsig attgerar

individer ochhandlari fortsättningendet viktigt detUtredningen att omanser vara
i Sverigeintroduktionenintegration och inte eftertalaribland närgrupper man om --

lågutbildade eller medmångasakinvandrare.begreppet En är t.ex.attannanom
år uppföljningenunder ochsvåra kommit till Sverigehälsoproblem har att avsenare

språkliga medaspektertill bl.a. etniska ochmed hänsynsamhällsutvecklingen
arbetsmarknaden förmedför krav särinsatser.nödvändighet Läget personer

heltspråk. går därförockså intesitt tydliga Detinvandrarbakgrund talarmed att
i hög grad beröraintroduktionstiden kommerefterbort" politiken"tänka attävenatt

från vidlyftiga begrepp.måste bort dettakomma"invandrare", även om man

splittradedagslägetvill stryka under ordet "en". IutredningenMen är resurserna
särskilt angelägetregeringskansliet.Invandrarverket, och Detmellan DO är att

skekunskapsuppbyggnad kanochsamordnat och effektivtanvänds attresurserna
det fort-svårlösta. Samtidigt erinrassamlat, eftersom problemen nytt attär om

sakområde harmyndighet sittoch statligarespektive kommunfarande är som
möjligheter.rättigheter ochinvånarnas välfärd likaförhuvudansvaret samt

långsiktigadet arbetetMer7.3. om

förverkalångsiktiga arbetet. förstadet Dentvå huvudinriktningarfinns ärDet att
motverkabakgrund ochoberoende etniskmöjligheter för allalika rättigheter och av

ochuppgiften följaandrafrämlingsfientlighet och rasism.diskriminering, Den är att
kulturellaochsamhällets etniskabakgrundutvecklingen i samhälletutvärdera mot av

aktivtMyndigheten förutsättsintegrationsarbetet.stimuleramångfald i övrigtsamt
också olikahängerBåda dessa uppgifterintegrationsarbetet.påverka och delta i

räkning haförnänmda uppgiftenmed tidigareden ettstatensattsätt ansvarsamman
områdenolika kommerinom dessaintroduktionsarbetet i kommunerna. Framstegför

övrigt.för verksamheten ibefrämjandeolika sätt att vara
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Förhoppningar kunna bygga samhälle, där rättigheter och möjligheteratt ett inteom
bestäms människors etniska bakgrund och där diskriminering och främ-av
lingsñentlighet hör till undantagen, har både i Sverige och i andra länder.grusats Det
har därför blivit allt angelägen uppgift verka för allas lika rättigheter ochatten mer
möjligheter bekämpa främlingsfientlighet och diskriminering.samt Bakom dessa
svårigheter finns många och komplexa förklaringar. Men säkert viktig för-är en
klaring det faktum många länder, däribland Sverige, drabbatsatt massarbetslöshetav
samtidigt invandringen under 90-talet varit tämligen omfattande.som

Det angeläget det fortsatta arbetetär detta område byggeratt den kunskap och
de erfarenheter redan finns. För arbetet skall bli framgångsrikt måsteatt emeller-som
tid också arbetsformer och metoder Det särskilt viktigt arbetetprövas. skerärnya att
offensivt och utåtriktat såväl offentliga privata aktörersamt att ochsom orga-

Ävennisationer involveras i arbetet. enskilda med erfarenhet från arbetetpersoner
rasism och främlingsfientlighet måstemot gällerDet så mångamedattengageras.
möjligt i detta arbete och bort stämpeln detta "invandrarfråga".som att är Fören

det handlar alla och det samhälle leverom gemensamtoss

Det viktigt det sker tydligär för denatt ansvariga myndigheten, därnystartnu en
aktivt, kraftfullt och arbetar i riktning de målen.engagerat Detman mot uppsatta

ingår inte i utredningens uppdrag hur detta skall ske. Arbetssättnärmareatt ochange
arbetsmetoder förändras också tiden, erfarenheteröver någraMennär görs.nya
viktiga förutsättningar bör ändå nänmas.

förutsättningEn kanske särskilt viktig detta områdeär hasom är att ett stort
förtroendekapital bland alla i samhället. kanDet bara på områdedettaman genom
ha mycket goda kunskaper inom området, arbeta målinriktat, ha integritet ochstor
inte tveka inför besvärliga problem, delta iatt ta samhällsdebatten aktivtupp samt
lösa eller föreslå lösningar problem. gäller ocksåDet olika kunnaatt sätt
tydliggöra hur viktigt detta arbete för alla skall kunnaär bra liv ochatt ett
tydliggöra de ambitioner finns inom området.som

viktigEn funktion därför kunskapsbas förär arbete inom området.att Detvara en
gäller också aktivt delta i arbetet i samhället, följa och analyseraatt utvecklingenute
inom området, delta i infonnationsaktiviteter, debatter, seminarier, besöka skolor och
högskolor stöd för kommunernas lokala arbetesamt iett vissa bostads-t.ex.vara
områden. Arbetet bör förebyggande, självklart insatser måsteäven skevara närom
något redan hänt. förebyggandeDet arbetet kan innebära fungeraäven att som
rådgivare krissituationeri och medverka till problem får tillfresställande lösningatt en
på tidigt stadium.ett

En viktig uppgift blir då också samverka med andra aktörer, främst medattannan
dem i praktiken har för integration och byggaett stort nätverk med allasom ansvar

vill sig inom området. gällerDet olika så många aktörersom att sättengagera
möjligt inse sitt inom området och bli aktiva.att gällereget Det samtidigtsom ansvar

med kraft kunna åtgärdervidtaatt myndigheter eller andra aktörernär inte sitttar
ansvar.

För lyckas med detta det viktigt ha flexibelatt är organisation, där lärande iatt en
arbetet viktig del för utvecklaär den kunskapen. Samtidigtatt bören egna ny
kunskap kunna tillföras anlitande projektbasis,genom av resurspersoner genom
insamlande de goda exemplen utifrån samhället fråneller andra länder ochav genom
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tillvarabehovetunderstrykavillUtredningenprojektinsatser. att tatillfälliga gärna av
ochSverige harproblemallvarligareharfrån länder ierfarenheter Europa, änsom

erfarenhetsutbyteresultat.givit goda Ettibland harkreativa lösningarochdär flexibla
viktigt.naturligtvisinom EU är

eftergenerella politiken,på dentidigarebyggerIntegrationspolitiken attnämntssom
ochrättigheterdenså utformadintroduktionen,inledandeden attär sammager

emellertiddelarUtredningenbakgrund.etniskalla oberoendetillmöjligheter av
vilketföljaviktigtdetuppfattningkommitténsInvandrarpolitiska är attatt noga

mångfalden itillutgår från och hänsyninstitutioneroch desssamhället tarsätt
formellabara till deligger inteuppföljningför dennabefolkningen. I attansvaret se

och analy-utfalletockså faktiskafölja detoch möjligheterna,rättigheterna attutan
till följdbefolkningendelarpåverka utfallet. Omtänkaskanfaktorerde avsomsera

vadsystematiskt missgynnastillhörigheteller etnisk sätt t.ex.ettursprungav
måste uppgiftenkarriärmöjligheter,ocheller utbildnings-tillgång till arbetegäller

vad de berorförhållanden, analysera samtsynliggöra dessa närmareattvara
situa-hardessagällerföreslå lösningar. sämretänkbara Detsamma enpersonerom

Även introduktionsfasensvård ochnågot område, inomtion inom t.ex. omsorg.
landethär ioch möjligheternaintegrationsprocessenindividuellabetydelse för den

uppföljningen.måste beaktande viditas

harindividerindivider ellerenskildafölja hurräcker intedetMen att grupper avupp
och desssamhälletockså följa hurviktigtsamhället.svenska Detdet i det attär

mångfalden samhället.i Denden etniskasig tillfungerar ochinstitutioner anpassar
harför dedelssärskilt intresse,institutioneroffentliga sektorns attär avegna

förebilder förviktigamål, dels för depolitikensförverkligaför ärattansvaret att
offentligatill denbegränsassamhället kan inteutvecklingen iföljaandra. Men att

sigsig detövrigt fungerarockså samhället imåste hur rörsektorn omutan vareavse
eller andra.arbetsgivaremedia, privataorganisationer,

kunskapslägeöverblicknödvändigt hautvecklingen detfölja överFör attäratt en
deltagande idå aktivtkrävsandra länder.Sverige och i Detforskning ioch ett

ochnätverkområde, deltagande idettasamarbeteinternationelltnationellt och
forforskningoch brukareforskaresammanförandeolika slag, ettmöten avavav

ochutvärderingsprojekttill forsknings- ellerinitiativerfarenhetsutbyte,ömsesidigt
stati-förintimt ihophängerMed dettaaktiviteter.andra liknande ansvaretansvar

området.stiken inom

regel-medmyndigheter ochhänder ifölja vadocksågällerDet noggrantatt som
kanolika slagproblemlyhörd förolika slag. gällerDet att somsystem avvaraav

aktörer.for berördaområdet tydliggöra dessauppstå ochinom

på förändringar. Enoch kravför debattskall underlaguppföljningarDe görs gesom
samhällsutvecklingenoch kunskapperspektiv är ettårlig rapport omgersom

till det bättre.påverka utvecklingenochskapa debattförviktigt instrument att

kanförutsättningarutifrån angivnaförhållningssättUtredningen att ett genuanser
områden.svåraframåtsyftande arbete inom dessaförförutsättningargoda ett

DOrörande7.4. Förslag

hela DO:smöjligt inordnadetskall utredningendirektivenEnligt ärpröva attom
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verksamhet i myndighetsstrukturen, dvs. den del handlaräven att prövasom om
individuella anmälningar etnisk diskriminering. skallDetta främstom prövas mot
bakgrund den integritet och det allmänna förtroende måste prägla sådanav som en
funktion.

Utredningen konstaterar till början Konsumentombudsmannen finnsatt inomen
Konsumentverkets och ocksåKO chef för verket. Såatt är det dock interam var
ursprungligen. KO fristående från verket fram till 1986. Med hänsyn till för-var
ändringar i K0:s arbetsuppgifter visade det dock sig svårt verka med begränsadeatt
utredningsresurser. Det blev nödvändigt för KO tillgång till verkets samladeatt

för kunna driva mål nåoch framgångsrikaatt förhandlingslösningarresurser rörande
olika konsumentfrågor. Med två delvis överlappande myndigheter fanns det också
risk för dubbelarbete. blev dåKO chef för verket.

Det finns dock viktig skillnad mellan DO och KO, den fåräven tillen om senare nu
uppgift företräda enskildaatt harDO i sin handläggningny enskildapersoner. av

ärenden ställning har bevaka grundläggande mänskligaattsom en person som
rättigheter. I DO:s fall gäller det inte bli diskrimineradrätten grundatt sinav
etniska härkomst. harDO och skyldighet underrätt vissa omständigheter i fallatt av
misstänkt diskriminering i arbetslivet föra talan i Arbetsdomstolen och i andra
misstänkta fall olaga diskriminering följa handläggningen enskilda anmälningarav av

diskriminering hos polis- åklagarmyndigheter.ocht.ex.om

De enskilda ärenden handläggerDO helt karaktärär och betydligtsom av en annan
känsliga de marknads- och konsumentsrättsligaän frågormer harKO ansvaretsom

för. Det hänger med ärendena i hög grad gälleratt personliga förhållandensamman
utomordentlig känslig sådanEn myndighetsñinlctionav natur.en DO:s bör-enligtsom

utredningens mening så fristående möjligt. Kraven integritet mycketvara ärsom
höga någonoch risk får inte föreligga DO förknippas med samhälletsatt
maktstruktur eller med i andra sammanhang hantera frågoratt särskiltärsom
känsliga med hänsyn till etnisk bakgrund. Det tveksamt det dåär lämpligtär attom
samtidigt ha för introduktion invandrareett i kommunerna ochansvar DO.av vara

sådanI funktion kan jävsfrågor bli aktuella,tom. anmälanen diskri-om en om
minering tjänsteman inomgörs myndigheten ellermot rörande förhållandeen ett som
gäller myndighetens dialog med kommunen.

Utredningen redan dessa farhågoratt DO:s individuellagöranser att ansvar som
diskrimineringsombudsman inte bör omfattas myndighetsstrukturen. Till dettaav
kommer renodling ärenden tillatt gälla enbart klagomål från enskildaatt ochen av
särskilt frågan diskriminering i arbetslivet kan ha bättre förutsättningar bliom att
effektiv hos särskild myndighet bara har den uppgiñen.en som

När det gäller generella insatser för förbättra etniska relationer ochatt motverka
främlingsfientlighet och rasism finns det framgått tidigare viss överlappningsom en
mellan Invandrarverket och DO. Invandrarverket har i dag enligt sin instruktion
bl.a till uppdrag fortlöpande bevaka behovet åtgärderatt för främja invandraresattav
och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige. regleringsbrevetI
för har1997 Invandrarverket fått i uppdrag fortsätta sitt arbete för förbättraatt att
etniska relationer och motverka främlingsfientlighet och rasism. DO:s uppdrag
avseende åtgärdergenerella verka för etnisk diskrimineringär inteatt förekommeratt
i arbetslivet eller andra områden samhällslivet.av
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ietnisk diskriminering inte förekommerDO:s verka för attatt sam-ansvar
såvitt gälleröver till arbets-hällslivet bör föras myndighetsstrukturen- utom

livet.

Vadinstruktion.tydlig skrivning i myndighetsstrukturensbör skeDetta genom en
iåterstår förslag vad stadgasför huvuduppgifrer med dettaDO är somsom som

diskriminering.första stycket och i lagen etnisk§ §3 4 mot

blirD0:s uppgifter därmed att
råd på etnisktill den förmedverkaoch sätt att utsattsannat somgenom-

diskriminering tillvara sina rättigheterkan ta samt
ietnisk diskriminering ochsärskilt arbetssökande förmotverka utsättsatt-

arbetstagarorganisationer främjaarbetsgivarekontakt med och berörda ett
förhållande arbetslivetolika etniska imellangott grupper

från verkaleder foljdändiing i lagen innebär DOtill §Detta 2 attatt som nuen som
områdenpå andradiskriminering inte förekommer i arbetslivet ellerför etniskatt av

inte förekommer i arbetslivet.samhällslivet, skall verka för etnisk diskrimineringatt
initiativstycket, handlar skyldighetenVidare leder det till § andra3 att taatt omsom

åtgärder utgår.till etnisk diskriminering,generellt mot

särbehandling arbetssökandehandlar genomgående otillbörligi övrigtLagen avom
frågor förslag kvar hos tillsammansoch arbetstagare. ligger med detta DO,Dessa

ifrågasatt naturligtvisfrågan diskriminering.med hjälp i andra fall Det görom av
också speciella inriktninguppgifterna enligt i lagen, gäller DO:s§4 ar-som

både åtgärder motverka diskriminering och med främjabetslivet med gottatt ettatt
förhållande i arbetslivet.mellan olika etniska grupper

förbättraanförda skall arbeta medmyndighetsstrulcturen innebär det denFör att att
rasism verka företniska relationer och motverka ñämlingsñentlighet och samt att

Vidare myndighets-etnisk diskriminering inte förekommer i samhällslivet. övertar
myndigheter, företag ochuppgifter överläggningar medstrukturen DO:s att genom

påopinionsbildning, information och liknandeorganisationer sättannatsamt genom
såvitt angår arbetslivet.initiativ åtgärder etnisk diskrimineringtill mot utomta -

nyssnämndatill del med Invandrarverket enligtDetta överensstämmer stor att
nåsamråda organisationer i syfte ökadregleringsbrev skall med myndigheter och att

området från tidigareoch sprida kunskapereffektivitet i de samlade insatserna
arbete.

gällerhandläggningen klagoärendenerfarenheter samlas hos DODe avsom genom
bostadssektorn, kreditväsendet, restaurangbranschen,arbetslivet bl.a. rätts-utöver

årsredovisning betydandeoch iväsendet utbildningsväsendet DO:ssamt avgruppen
måste del förospecificerade erfarenheter myndighetsstrukturenärenden. Dessa av

åtgärder.kunna verka med generellaatt
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7.5. Sammanfattning myndighetsstrukturens arbetsuppgifterav

Arbetsuppgiftema för den myndighetsstrukturen avseende uppdrag och III kannya
sammanfattas följande sätt.

Främja lika rättigheter mr alla etnisk bakgrund ochoavsett aktivt arbeta for
motverka diskriminering, främlingsfientlighetatt och rasism

Följa och utvärdera samhällsutvecklingen bakgrund samhälletsmotupp av
språkliga,etniska kulturella mångfaldoch religiösa

Sammanfattningsvis handlar det bl.a. följande arbetsuppgifter:om

Fungera kunskapsbas.som en-
Stödja arbetsformer och metoder olika projekt.nya genom-
Följa forskningen och initiera forskningsprojekt föra kunskap.samt utnya- ny
Ta fram utbildnings- och informationsmaterial och medverka i utåtriktadeolika-
aktiviteter delta samhällsdebatten.samt
Stödja etniska organisationer.gruppers egna-
Bevaka och följa samhällsutvecklingen med anledning därav initierasamtupp-
diskussioner med berörda myndigheter och organisationer och initiativ tillta
förändringar.
Hålla kontakt med berörda fackrnyndigheter och initiera uppföljningsstudier,-
utvecklingsprojekt eller andra liknande aktiviter. Fasta uppmärksamheten på
problem inom området och diskutera lösningar på dessa.
Genom årlig till regeringen underlag för bred ochrapport kreativ debatten ge en-
inom området underlag för förändringar.samt ge
Delta i internationellt arbete inom området.-
Beställaransvar för statistik inom området-

Därtill kommer den arbetsuppgift utvecklats under uppdrag ochI gällersom som
avtal med kommuner skyddsbehövande ochatt för introduktionta emotom svara

följa denna.samt att upp

Den Åtgärdermyndighetsstrukturen bör disponera frånmedel anslagetnya mot
främlingsfientlighet och rasism. tidigareDe redovisade sakanslagen för inte-
grationsverksamheten förutsätts också komma disponeras myndig-att av
hetsstrukturen. På integrationsområdet finns också anslaget Hemutrustningslån, som
också i fortsättningen förutsätts komma disponeras Centrala studie-att av
stödsnämnden.
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH AVSEENDE MYNDIGHETS-
STRUKTUREN

8.1. Direktiven

Enligt direktiven skall utredningen alternativ samlaett pröva för deattsom ansvaret
huvudområdena itre myndighet. Förslaget skall utformas såen ny att en sam-

manhållen migrationspolitik kan föras. Visar det sig myndighet förorsakaratt en ny
problem för invandrings- och asylpolitikens genomförande bör utredningen redovisa
detta och möjliga alternativ.överväga

Om myndighet föreslås skall utredningen huren ny uppgiñemaöverväga skall
fördelas Invandrarverket, hur utflyttningengentemot invandrare i kommunernaav
bäst kan organiseras och samordnas hur uppgifterna bör fördelas.samt Utredningen
skall särskilt beakta hur integrationsprocessen kan påverkastänkas och klargöra
möjligheterna för den myndigheten följa introduktionen.attnya upp

Utredningen skall vidare belysa konsekvenserna för den vid Invandrarverket kvar-
varande verksamheten i fråga flexibilitet, samordning, kostnader och möjligheterom

i de fall så behövs upprätthållaatt service i hela landet.

Utredningen skall slutligen redovisa kostnader och finansiering föreslåsamt ett namn
aktuell myndighet.

8.2. Bör myndighet bildasen ny

Redan tidigare har framgått utredningenatt samtliga huvuduppgifteratt treanser
inom området skall samlas inom för myndighet, med det angivna undan-ramen en

avseende DO. beror påtaget Det frågorna hänger intimtatt med varandrasamman
och det gäller samla allaatt underatt hatt för uppnå maximal eñfek-attresurser en
tivitet. Frågan återstår då ställningär till dettaatt skall sketasom attom genom en

myndighet bildas eller hela försny tillatt Invandrarverket.ansvaret övergenom

Enligt utredningens uppfattning finns det skäl för bildatre tunga myndighet.att en ny

Som framhållits tidigare blir introduktionsperioden för invandrarna mycketännu
viktigare, invandrarpolitikensnär roll förändras. Frågor främlingsfientlighet ochom
rasism långsiktigaden samhällsutvecklingensamt bakgrund etnisk, kulturellmot av
och social mångfald svåra och kräverär kunnigt uthålligtochett engagerat, ansvars-
tagande. Sammantaget måste kraftsamling och kompetensmässigtgörasen resurs-
för klara dessa utmaningar.att kräverDet enligt utredningens uppfattning denatt
ansvariga myndigheten och dess ledning helt kan koncentrera sina ansträngningar och

arbeta målinriktat enbart inom dessa områden.attresurser

Utredningen helt enkelt inte Invandrarverket,tror har mångaatt andra arbets-som
uppgifter prioritera där de aktuellaatt uppgifterna bara skulle mindre del,nu vara en
kan klara dessa arbetsuppgifter tillräckligt bra Ser historisktett sätt. vadman
Invandrarverket uppnått inom detta område, inte minst med beaktande verketsav
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analysrapport, finns också brister. viktig förklaring tillEn dettastora är attegen
verket tvingats prioritera sina till mottagningsfrågorasylprövningar, ochatt resurser

frågorandra tydligt ligger inom för hand asylsökande. Denansvaret att tasom om
faktiska ökningen asylsökande har inneburit inte haft möjlighet arbetaatt attav man
med integrationsfrågoma. ocksåDet tydligt hur verket trycket asyl-är närnu
frågorna minskar integrationsfrågoma.uppmärksamhet dessaMenägnar större
frågor kräver ständigt fullt engagemang.

andra skälet hänger skillnaden åDet med mellan sidan ansvarigattsamman ena vara
för immigrationspolitik med förläggningsfrågorasylprövningar och åoch andraen
sidan ansvarig för introduktion i det svenska samhället andra inte-samtvara
grationsfrågor, frågorbl.a. främlingsfientlighetrörande och rasism. finns deDet som

myndighet bör ansvarig för hela kedjan. Enligt utredningensattmenar samma vara
uppfattning emellertid målenskillnaderna i och verksamheten inom dessa områdenär
och den kunskap och kompetens såbehövs sambandet mellan dem intestora attsom

så klart först kanske skulle kunna alltsåñnns i praktikenDet ingenär tro.som man
naturlig kedja i integrationspolitiken påstås, det tydligt skifteärutan ettsom av
fokus sker i uppehållstillståndoch med beviljats. Då handlar det livatt ettsom om
och arbete i Sverige, inte får och hur har det under väntetiden.stannaom man man

måstePresumtionen två områden så målmed skilda politiska ochemot attvara
innehåll ligger inom for myndighetsramen en ansvar.

bådaVisst det i fallen viktigt ha kunskap flykting och invandrarfrågor ochär att om
etniska kulturellaoch skillnader. ocksåDet viktigt kunskapen deär attom om nyan-

lända invandrarnas bakgrund förs till kommunerna. ändåi grunden detMenöver är
väsentliga skillnader områdenmellan dessa två och det praktiska arbete myndig-som
heten har bedriva.att

tredje skälet trovärdighetsfråga.Det framgått måsteSom tidigare denär en
myndighet skall integrationsfrågomaha for ha hög trovärdighet ochansvaretsom en

området.auktoritet inom gäller bl.a. kunnaDet ha bra samarbete med kommu-att ett
och olika statliga myndigheter, kunna arbetsmarknadensatt parternerna engagera

och andra frivilligorganisationer i aktivt integrationsarbete, bedriva braett att en
infonnationsverksamhet i skolor och i samhället i övrigt. minst viktigt detInteute är
naturligtvis invandrarna själva myndigheten viktig aktör ochatt ärattanser en
samtalspartner det gäller integrationsfrågor olika slag. problem förDettanär är ettav
Invandrarverket. Samtidigt har utreda individens skälnoggrantatt attsom man

i landet fatta många svåraoch och känsliga beslut avvisning, intestanna om som
sällan föranleder omfattande debatter i media, skall med full kraft kunna ägnaman

integrationsfrågor.sig ställer kravDet verket det gällerstora när upprätt-att
hålla förtroende bland de berörda. svårigheter kommer iDessa ökaett stort att
framtiden. Invandrarverket kommer successivt allt frånfler uppgifterövertaattnu
polismyndighetema, bl.a. frågan tvångsmedel.användande gårVerket tydligtom av
i riktning bli rnigrationsverk.mot att ett

hållerUtredningen inte för uteslutet just de ocksåanförda liggeratt argumentennu
bakom det faktum regeringen själv funnit anledning fördela iatt att ansvaret rege-
ringskansliet sådant rnigrations- integrationsfrågoma tvåoch ligger undersätt att
olika departements ansvarsområden.

Dessa nämnda skäl har enligt sådanutredningens uppfattning styrka attnu en
föreslårutredningen myndighet område.bör bildas för detta Huvudlinjen iatt en ny
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utredningsdirektiven kan därmed fullföljas. stårKvar dock i enlighet med direk-att
tiven någradet finns konsekvenser dettapröva ställningstagande såom ärav som
allvarliga så ändå inte bör ske.att

En invändning bör kostnaderna för ökarprövas dettaär statensom om genom
ställningstagande. Utredningen då påminnavill först särskilt den inledandeattom
introduktionen i kommunerna mycket viktig samhällsekonomisk investering.är Enen
lyckosam introduktion kommer också bespara statskassan rad onödiga utgifter.att en
Det därför viktigt på bra introduktion.är Stat och kommun kan påatt satsa sikten

mycket belopp från början.stora att göra rättspara genom

Därutöver framhållasbör utredningen inte föreslå några ökningaratt ämnar av
berörda anslag. börDet möjligt i viss utsträckning effektivisera verksamhetenattvara

den koncentrerasnär tycks ocksåDet redan finnas vissa rationa-mera. nu
liseringsmöjligheter, vilka Invandrarverket funnit i förstudie till föreståendeen en
organisations-översyn. fallI finns ingen möjlighet kanske iannat än att ettannan
inledande skede inte utnyttja hela personalramen. Självfallet blir det också viktigt för
Invandrarverket och den myndigheten effektivt samordna sina insatser iattnya
samband med uppehållstillstånd beviljas.att

När det gäller konsekvenserna för Invandrarverket vissa begränsadeattav resurser
överförs till myndighet, konstaterar utredningen med hänsyn till detatten annan
faktiska utfallet för det sig1996 totalt fyrarör verkets totala drift-procentom ca av
kostnader. Då har s.k. overhead-kostnader fördelats proportionerligt. Samtidigt får
verket från polisen fyra verkets totalanärmaremotsvararnya resurser procentsom av

Utredningen konstaterar verket fortfarande sådanhar omfattningattresurser. atten
förutsättningarna för den regionala verksamheten inte påverkasbör något påtag-
ligt sätt.

Utredningen ocksåhar det finns något alternativprövat välja mellanannat att änom
det sådantredovisats. Ett skulle möjligtvis låta Invandrarverket hasom attnu vara
kvar för introduktionen i kommunerna och myndighetansvaret föransvaretge en ny
den långsiktiga integrationspolitiken. sådanBeträffande lösning kan föl-sägasen
jande.

skulleDetta innebära för integrationsfrågorna i praktiken skulle fördelasatt ansvaret
tvåmellan olika myndigheter. förAnsvaret den inledande tiden, introduktionen i

kommunerna, skulle ligga kvar hos Invandrarverket, medan myndighet skulleen ny
för integrationsfrågorna för tiden däreñer. sådanMot lösning talaransvara en samma

skäl redovisats tidigare. Dessutom skulle för integrationsfrågorna delasansvaretsom
mycket olyckligt med effektivitetsförlusterett följd.sätt Den myndig-som nya

heten skulle dessutom såbli liten, kanske tjänster,lO-l5 det inte blir frågaatt om
någon kraftsamling får någon betydelse.störresom

denMot bakgrunden utredningen sådan uppdelning inte någon lämpligatt äranser en
lösning.

Utredningen återkommer till konsekvenserna utredningens förslag för densenare av
samlade migrationspolitiken.



110

8.3. Medverkan vid bostadsanskaffning

Utredningen återkommer i det följande till den detaljerade fördelningenmer av
arbetsuppgifter och mellan Invandrarverket och den myndigheten. Vadresurser nya
det i handlar frågoröverföra medverkan vid bostadsanskañhing,stort är attom om
ersättningar och integrationsarbete till den myndigheten vissa frågorsamtnya
rörande information och utbildning.

Enligt direktiven skall utredningen särskilt hur uppgiften medverka vidöverväga att
bostadsanskaüiaing kan organiseras och uppgiñsfördelningen i denna fråga mellanom
myndigheterna.

gränssnittetI mellan Invandrawerkets och den föreslagna myndighetens uppgifternya
ligger nämligen medverka till bor förläggning får bostadatt att personer som en
i kommun sedan uppehållstillstånd väl har beviljats. farhåganDen harpermanenten
framförts myndighet, vid det dags fram bostadatt inärtar är atten ny som
kommunerna, skulle kunna innebära hinder för snabb utflyttning från förlägg-ett en
ningarna, med ökade kostnader följd.som

dåbör förstDet konstateras placering i kommunerna sker antingen inomatt ramen
för avtal mellan berörd myndighet och kommunen ellerett den nyanländeattgenom
invandraren själv faktiskt bosätter sig i kommunen. Enligt utredningens uppfattning
finns det ingen anledning myndighet har sina huvud-att tro att en som som en av
uppgifter till fårinvandrare bra introduktion i kommunernaatt skulleattse en vara

förhandla fram avtal med kommunernasämre vad Invandrarverketatt idag.än är
utgårUtredningen därvid ifrån kunskapsöverföring kommer ske mellanatt atten

myndigheterna i samband övergångenmed och den myndighetenattav ansvar nya
kontinuerligt får tillgång till Invandrarverkets bedömningar behovet platser iav av
kommunerna. Genom den kunskap myndigheten uppföljning intro-genom av
duktionen får förhållandena i olika kommuner kan också förutsättningar skapasom
för avtal i första hand skall träffas med kommuner medatt bra introduk-en
tionsverksamhet.

står dåKvar den faktiska utflyttningen inompröva föratt avtalen kanom ramen
försenas beroende på, såsom det har framhållits, avståndet till kommunerna ökar.

Utredningen har emellertid erfarit Invandrarverkets distriktskontor i Flen haratt ett
centraliserat för fram bostäder i hela Svealand. arbete skerDetta efterattansvar
kontakter på distans med berörda förläggningar och kommuner. Enligt uppgift
fungerar effektivt. harMan upplevt fördelar frågai överblick ochsystemet helhetom
med där samlokaliserade handläggare har områdeett system betjäna.ett större att

kanDet flyktingsamordnama inämnas Stockholms län vid träffatt med antaletten
integrationshandläggare, anordnad kommunförbundet i länet, skriftligen framförtav
till Invandrarverkets regionkansli i Stockholm den verksamhet bedrivs frånatt som
Flen fungerar mycket bra. dettaAtt uttalande gjordes torde hänga medsamman
planer inom regionen decentralisera verksamheten från Flen. Omdömet gälldeatt

de i Flen handlägger ersättningsfrågoräven och också ärpersoner som centra-som
liserade för Svealand.

Systemet för medverkan vid bostadsanskafñiing det har frånpraktiseratssom
distiiktskontoret i Flen bör kunna fråntillämpas myndighet för hela landet. Deten ny
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innebär de har till uppgift placera invandrare i kommunernaatt kan samlasatt utsom
ställe och ha kommunfördelning innebär harett "back förup"atten som man

varandra. viktiga bostadsfråganDet ordnas effektivnär samverkan kan skeär att en
mellan bosättningshandläggama och mottagningama.

slutsatserDe kan dras myndighet kan inbegripa de handläggareär attsom en ny som
har till uppgift medverka invandrare bor förläggning skall flyttaatt när tillsom
kommun och samspelet mellan den personalen och mottagningspersonalen iatt
princip kan ske distans. kan tilläggasDet hälften dem beviljasatt änmer av som
uppehållstillstånd själva har ordnat sitt boende i någon kommun.

ocksåDet bör understrykas utflyttning i kommunerna redan måste påskeatt ettnu
så goda förutsättningar finnssätt för lyckad introduktion och integration.att Deten

betyder ibland utflyttning inte kan ske alltför snabbt. Det regeringensatt uppgiftär
mål för denna verksamhet i regleringsbrev.att sätta Dessa naturligtvis bindandeär

för Invandrarverket i dag och blir det för den myndigheten. Omsenare nya en
sådanamyndighet inte når mål, det regeringens sak vidta erforderliga åtgärder.är att

följdfrågaEn hur informationen möjligheterna till valär bostadsort skall skeom av
mottagningsenhetema. bör iDet dag de medverkar vid bostadsan-som vara som

skaffning informerar mottagningsenhetema vilka möjligheter finns isom om som
olika delar landet. Med centraliserad bosättningsfilnldion bör god kvalitetav en en
kunna hållas. börDet personalen mottagningsforläggningamasom nu vara som
sköter informationen till de berörda både allmän information förepersonerna, en
asylprövningen och informationen till dem får uppehållstillståndsom

8.4. Organiserad OVverksamhet m.m.

Behovet samordning mellan integrationspolitiken å sidan och invand-av ena
ringspolitiken å den andra skall enligt direktiven beaktas. Med sådär OVett systern
långt möjligt anpassad till den kommande introduktionen börär detta intressesom
kunna tillgodoses.

Tillkomsten myndighet leder vidare inte till någon ändring hur infor-av en ny av
mation de nyanlända invandrarna frånförs mottagningsförläggningama tillöverom
kommunerna. En hel del kritik kvaliteten denna information har framförts. Iav

distrikt i Södra regionenett innebär denprövas enskildeett system attnu som
får dokument med information sin bakgrund ochett vilken verk-personen om om

samhet vederbörande har deltagit i mottagningsförläggningen eller i sambandsom
med boende. Med allmän tillämpning sådanteget bör informationenett systemen av
till kommunerna kunna systematiseras bättre och kvaliteten informationen höjas.
Utredningen har redan tidigare lagt förslag rörande riktlinje i denna fråga.ett en

8.5. Samhällsinformation

Invandrarverket har enligt sin instruktion verka för samordning samhälls-att av
information till och invandrare sådanför samhällsinformation tillsamt attom svara
invandrare någoninte myndighets uppgift. ocksåär Verket skallsom annan ge
information till allmänheten i invandrarpolitiska frågor for sådansamt attsvara
dokumentation invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturellaom
situation någoninte myndighets uppgift.ärsom annan
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Det övergripande informationsansvaret generellt i dag verket bl.a.utövasmera av
det för information det svenska på språksamhället olikaatt attgenom svarar om

sammanställs och distribueras, i boken Sverige Information. direktEttnumera ansvar
för nyhetsinformation och samhällsinformation har den statsstödda Invand-annan
rartidningen antal editioner invandrarspråk och "Påedition lättut ettsom ger en
svenska".

Invandrarverkets generella uppdrag enligt instruktionen enligt sin ordalydelseär
omfattande. berörs inte i direktiven tillDet utredningen myndig-sätt änannat att
heten skall ha övergripande för den samhällsinformation behövs underett ansvar som
introduktionsperioden den olika skall underlätta för de nyanländasamt att sätt
invandrarna bli delaktiga i samhällsutvecklingen och kunskaper det svenskaatt ge om
samhällets uppbyggnad och struktur.

Invandrarpolitiska ansågkommittén för samhällsinfonnation skall läggasatt ansvaret
den invandrarmyndighet kommittén föreslog skall inrättas. Ansvaret skallnya som

begränsas till sådan information behövs under introduktionsperiod. Kom-som en
mittén konstaterade vidare del informationsbehovet kommeratt stor atten av
tillgodoses inom för det lokala introduktionsarbetet, och myndighetensattramen
uppgift i utsträckning blitorde stödja, komplettera och utveckla lokaladenstor att
samhällsinformationen. Kommittén påminde också det kan finnas behovatt attom av
rikta information inte bara till nyanlända invandrare också till den svenskautan
befolkningen. Kommittén behovet nyttja informationsteknologinäventog attupp av

i informationsarbetet.stödsom

Staten beslutade förbättra informationen1967 till invandrare. detta syfte bilda-Iatt
des Stiftelsen Invandraitidmngen skulle tidning de vanligaste invan-utsom ge en
drarspråken. Budgetåret 1971/72 tillkom edition på Påsvenska, lätt svenska.en
Invandrarpolitiska kommittén föreslog Invandrartidningen bör bedrivasatt
kommersiell basis och det nuvarande anslaget avvecklas. Kommitténs motiveringatt

situationen flera förändrats sedan Stiftelsen bildades för årär trettio sedan.att sätt
Urvalet språk har gångerändrats flera sedan tidningen började ut, trotsav ges men
det språkeditionemaflera språkområden varifrån invandringenrör i dag liten.ärav

ifrågasatteKommittén statlig stiftelse skall sig opinionsbildandetaom en en
uppgift och tidning för sedan länge etablerade i Sverige.ut ärge en grupper som
Upplagorna för de språkeditionemaolika smådessutom i förhållande till hurär
många bor i Sverige i respektive språkgrupp.personer som

ansågKommittén den höga kostnaden i kombination den lilla efterfråganmedatt gör
svårfortsatt utgivning motivera och föreslog de frigjorda medlen överförsatt atten

till den myndigheten. Vad gäller behovet tidning lätt svenska, föreslognya av en
kommittén fården myndigheten sådan tidning behövs fortsätt-att avgöranya om en
ningsvis och hur den såi fall skall framställas eller det finns andra alternativ tillom
information svenska för nyanlända invandrare.

det aktuellaI utredningsuppdraget den myndighet skall hasägs att ansvaretnu som
för introduktionen också skall ha övergripande för samhällsinformationenett ansvar
under introduktionsperioden. utredningsuppdraget ingårI också redovisa huratt
information i samband med invandrares första bosättning skall utformas och ochges
hur anhöriga och andra inte berättigade till omfattande introduktions-ärsom mer

skall information det utbud utbildning finns inomprogram om av m.m. som ramen
för den generella politiken.
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introduktionen bas för integrationen i detMed den vikt villstaten som ensom ge
fårlogiskt myndigheten detsamhället, utredningen det densvenska attanser nya

ingåbörövergripande för den samhällsinformation behövs. I denna attansvaret som
vilken introduktionrelevant information till alla nyanländaproducera oavsett typ av

generellt utbildningsutbudi övrigt berättigad till, bosättningsorter,ärman om mm.
information respektive tillutsträckning myndigheten själv skall förmedlaI vilken se

också självdet, myndigheten själv ställning till. Myndigheten börandra böratt gör ta
bakgrundbestämma vilka informationen bäst Utredningeni former gör mot avges.

detta följande uttalande.

.utgårfrån fårUtredningen dennya myndigheten generellt övergripandeettatt
samhällsinformation.för iansvar

finns information inom skildabör ligga myndigheten till detI ansvaret att attser
områdensamhällsområden inteoch den själv fram information äratt tar som

språknågon finnas medier ochmyndighets uppgift. Informationen bör somannan
aktuell.grund invandringens sammansättning ärav

uppgiften sprida information till bl.a. aktörer detDärtill kommer den särskilda att
integrationspolitiska området till allmänheten i frågor ligger under myndig-samt som
hetens ansvarsområden.olika

språkkonvention8.6. Nordisk

språkkonvention korthet denordisk gäller sedan innebär iEn 1987. Den attmars som
moders-i nordiskt land vid behov skall kunna använda sig sittmedborgareär ett av

mål Språkkonventionen medbor-i kontakt med myndigheter i land. gällerett annat
i Danmark, Finland, Island, och Sverige.Norgegare

språk omfattas konventionen danska, ñnska, isländska, norska ochDe äravsom
Språkkonventionen både skriftliga kontakter, intesvenska. gäller muntliga och men

telefonkontakter.

språkkonventionen och fem ländernanordiska medför för deDen vart ettansvar av
tillhandahållandetoffentliga språkserviceorgan eller tolk-främja inrättandetatt avav

länderna dockoch översättningsservice. Varje enskild myndighet i de fem ansvarar
ansvarsområdet.själv för konventionen tillämpas inom detatt egna

konventionen skall följaVarje land har myndighet enligt artikel i8utsett en som
område.dettatillämpningen den och dessutom främja det nordiska samarbetetav

denSverige det för närvarande Invandrarverket. uppgiften börI Den övertasär av
myndigheten.nya

Återvandringsfrågor8.7.

frågor återvandring till hemlandetskyddsbehövande och deras anhörigaFör är om
såMånga återvända förhållandena medger.viktiga ñågor. vill till sitt hemland därom
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dettaFör finns det i huvudsak skäl.tre

Återvandringsfrågor handlar villkoren och förutsättningarna för flytta frånattom
Sverige till sitt gamla hemland.

Det uppenbart viktiga förutsättningarär för kunna fullgöraatt dettaatt är attansvar
ha bra kunskaper förhållanden i världen och ha naturliga kontaktytor tillute attom
andra länder. Det har naturligen myndighet Invandrarverket med fören som ansvar
imrnigrationspolitiken.

Det slutligen frågaär trovärdighet för den myndighet skall fören om som ansvara
integrationspolitiken. inteDet lätt med kraft arbeta förär invandrarna fåratt att ett
så bra liv möjligt i Sverige och samtidigt hantera olika frågor återvän-derassom om
dande till det gamla hemlandet. lätt häntDet invandrarna själva missförstårär att
ambitionerna i dessa skilda hänseenden.

Därför bör återvandringsfrågoma ligga hos Invandrarverket, naturligen måstesom
samarbeta med den myndigheten i frågordessa så de olika frågorna kanattnya
bedrivas balanserat Tidigare har utredningenett pekat påsätt. åter-att
vandringsfrågor inte bör hanteras inom för kommunernas introduktion,ramen utan

Ävenbehandlas för kommunernasätt. trovärdighetsfråganannat viktig.är

8.8. Kompetensfrågor hos den myndighetennya

En grundläggande förutsättning för den myndigheten skall kunna drivaatt nya
utvecklingen inom det svåra integrationsområdet kan samla och utvecklaär att man
nödvändig kompetens inom området. För det förtroende krävs för bliatt attsom
drivande i dessa svåra frågor och för auktoritativt kunna delta iatt ett sätt
sarnhällsdebatten föreslåoch nödvändiga förändringar, krävs mycketatt ärman
kunnig och kompetent inom området. Myndigheten skall kunskapsbas,vara en vars
personal skall kunna fullgöra de uppgifter ligger myndigheten.som

förutsätterDet det finns olika kompetenser med djup kunskap inomatt respektiveen
område. måsteDessa de huvuduppgifter myndigheten har.mot tresvara upp som
Som redovisats tidigare måste organisationen dessutom flexibel den delsattvara

bra för aktivt lärande iett arbetetutrymme och dels möjliggörett ökarger att man
kompetensen använda sig olikaattgenom av resurspersoner.

Förutom de självklara kunskaperna inom område måste också kompetens ñnnasresp
det gäller konfliktlösning,när projektledning, metoder fört.ex. utvärdering och

uppföljning, arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringssystemen vård-och och
omsorgsfrågor, skol- och utbildningsfrågor, samhällskunskap, informationsteknik,
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för denemellertid ledningenoch statistik. blirforskningsteknik, juridik Det nya
skallhur dessafår kompetensbehoven ochanalyseramyndigheten närmaresom

anställningar sker.klaras, innan

kunskap tillomvandla andrasdet gällerockså ha kompetensgällerDet när attatt
aktörer. Enligtallmänheten eller berördadessa tilloch spridakunskaperegna

och förmedlasamlaverksamhetenskall viktig deldirektiven attvaraaven
och utvärde-initiera uppföljningarellerfrån bl.a. forskningkunskaper göraattsamt

ringar.

myndighetenockså nödvändigtsammanhangdet i dettaUtredningen är attattanser
myndig-stöd för denhjälpdisponerar medel för ettexternaatt nyaresurser somav

underlag för denfram relevantforskarvärlden och förkontaktema medheten i att
påstatistikenockså beställaransvaret forskall hapolitiken. Myndighetenpraktiska

området.

områdestatistik sittbeställaransvarig förMyndigheten bör i sin egenskap av
ofliciella statis-användarna densådant råd med förinrätta representanterett ett av

och beställ-rådet bistå vid bedömningområdet. bör myndighetentiken Dessutom
området.inomhuvuduppföljnings- och forskningsrapporterning över tagetav

hållasbeställarkompetensen kunnautvecklingen ochbevakningenHärigenom bör av
från båderåd ñnnasnivå. sådant kompetensbörhög I sammansattett enen

användarna och forskarna.

sammanhållen migrationspolitik8.9. En

ochpolitikområden uppmärksammasskall sambandet mellan olikaEnligt direktiven
sammanhållen rnigrationspolitik kan föras.såförslag utformas att en

migrationspolitikfråga begreppetvill denna först erinraUtredningen i är ettattom
utrikespolitik till reglerfrån säkerhets- ochalltvitt begrepp omfattarytterst omsom

invandrarbakgrund. Detkulturfrågor kan medberöranäringspolitilç och personersom
politik inomlämpligt samla dennamöjligt ellersig självt det inte ettär attsäger att
frågaansvarsområde. i stället blirVad detmyndighetsdepartements eller är attom

områden så övergri-innehåll deinom skildahelhetssyn politikensanlägga atten
uppnåfrågainnehållas. blirmålen därutöverpolitiska kan Detpande ettattom
villmyndighetsnivå. Utredningenochbåde regerings-effektivt samarbete gärna

praktiskt.exempel vad detta innebär rentettge

internationellt medSverigearbetarflyktingströmmarna i världenminskaFör att
biståndUD ochdiplomatii andra länderkonfliktawecklande insatser genom

hand iInvandrarverket ochfårKvotflyktingar komma till SverigeSIDA. tas om
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kommunerna. Alla nyanlända invandrare får svenskundervisning Skolverket och
kommunerna och förhoppningsvis arbete AMS. Olika insatser för vissagörs att
flyktingar skall kunna återvandra de vill Invandrarverket, SIDA och AMS.om

Vad utredningen föreslår för öka effektiviteten i arbetetatt och förnu att ett
bättre integrera invandrare i detsätt svenska samhället och kraftigt rasismta tag mot
och diskriminering myndighetär skallatt Invandrarverketsöver integra-taen ny
tionspolitiska arbete. Det innebär verket helt får koncentrera sig på frågoratt ärsom
relaterade till invandring och utvandring återvandring, bli migrationsverkett som

för övrigt redan har börjat kalla sig. Den myndigheten å andraman sidan får heltnya
koncentrera sig på hur invandrarna kort långoch påsikt bästa möjliga skallsätt
integreras i det svenska samhället, följa långsiktigaden utvecklingen detta område

motverka rasism och etnisk diskriminering.samt Detta enligt utredningens uppfatt-är
ning i själva verket naturlig följd utvecklingen på området under tid.en av senare

fördelningDenna arbetsuppgifter medför naturligen behov samarbete mellanav ettav
de två myndigheterna på olika områden. Men utredningen kan inte dettaattanse
samarbete kompliceratär samarbete mellanän myndigheter eller detannatmer att
skulle förorsaka några speciella problem behålla helhetssyn på politikensatt en
inriktning. skallMan inte heller underskatta de svårigheter i dag finns inomattsom
Invandrarverket hålla många enheter, har olika delmål för sin verk-samman som
samhet, och bra genomslag för den övergripandeett politiska inriktningen. Verkets

analys visar haft svårigheter drivaegen att igenomstora desnarare attman
politiska målsättningarna med integrationspolitiken och på effektivt bekämpaett sätt
rasism och främlingsfientlighet. Med beaktande dessa förhållandenäven av anser
utredningen den myndigheten positivtatt bör kunna bidra till deett sättnya att
övergripande politiska målsättningarna nås.

Vid analys de olika skärningspunkternanärmare inom migrationspolitikensen vidaav
fält kommer utredningen också till den slutsatsen det finns naturlig punktatt atten
fördela mellan de olika politiska områdenansvaret kan bedömas ingå i rnigra-som
tionspolitiken. Och den punkten finns invandrare har beviljats uppehållstill-när en
stånd. fortsattaDen politiken handlar då förutsättningar för bra liv iatt ettom ge
Sverige och det då redovisats tidigareär vikt för få genomslag förstorsom attav
denna politik myndighetatt Eftersom detöver handlartar livansvaret.en ny ettom
i Sverige, skall inte heller denna myndighet ha för åter-ansvaretnya
vandringsfrågoma. hanterasDe bäst Invandrarverket, SIDA m.fl. har kon-av som
taktytoma i världen. Med hänsyn till deut psykologiskt mycket känsliga åter-
vandringsfrågoma och de signalsystem många invandrare kan uppleva rörandesom
dessa det inte heller lämpligt förär integrationsmyndighet för dessa.atten ansvara

framgårDet tydligt de erfarenheter vid den praktiska hanteringengörav man av
frågor.dessa

8.10. Den myndighetensnya namn

När det gäller den myndighetens verksamhet vill utredningen avslutningsvisnya
framhålla de förväntningar förnyelse, initiativkrañ och behov kunskap ochom av ny
kompetens utredningen i sitt arbete har Bland många arbetarmött. inomsom som
området och hos invandrare själva finns känsla stårutvecklingen stilla elleratten av
går för mycket i gamla hjulspår. Många problem kända sedan lång tid,är verkarmen

omöjliga lösa. Systemfel finns försvårar initiativ.attvara som nya
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politisk föran-bredviktigt det medunderstrykas hurdärför intekanDet är ennog
från regering ochpolitiskt stödoch medverksamhetenkring den engageratettnyaav

myndighetendenkraftfull ledningriksdag. krävs därutöverDet somav nyaen
beslut ochoch organisationersmyndighetersvågar vill lägga sig i andraverkligen och

frånutåtriktatockså arbetssättområdet. viktigt medhandlingar inom Det är ett
myndig-undviks densvåra diskussionernasida där inte demyndighetens samt att nya

ochden kunskapmångkulturella Sverige ochockså avspeglar detpersonalhetens
goda möjlighetergrund börMed dessa förutsättningarfinns här.kompetens somsom

området.politiska målen inomnå deñnnas uppsattaatt

myndighetenhandsnamnfrågan ligger tillgällerdetNär ettnära att namn somge
dåintegrationsverk liggerverksamhetenden huvudsakliga Statensvisar vilken

myndighetenfor vadfoga klargörandeSamtidigt dettatill hands. är ettnära namn
skall med.syssla

skapafrån målen politiken, dvs.utgå medsakenEtt attärsätt attannat att merase
mång-och detetnisktoberoendelikvärdiga förutsättningar vämaursprungav

kulturella samhället.

"racialochopportunities"språket oña "equaltalardet engelskaI omomman
svenska. Detdock intebegrepp existerarequality". närmasteDessa sättsamma
jämlikhet". Verket foruppfattning "etniskutredningenskan komma enligtärman

då kan förkortas VEJ.möjligtetnisk jämlikhet Detär ett namn.
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGOCH OM ORGANISATION OCH FINAN-
SIERING Av DEN NYA MYNDIGHETEN

9.1. Organisation

Integrationspersonalen finns i dag Invandrarverkets huvudkontor och i tiotalett
kontor i landet. grundtanke med åstadkommaEn verkrunt ett ärnytt attom en
kraftsamling på integrationsområdet målmed b1.a. nationella för introduktion av
skyddsbehövande.

Bakom detta ställningstagande ligger b1.a. följande överväganden.

frågaDet begränsat antal anställda dels har fullfölja vissa arbets-är ett attom som
uppgifter kommunerna dels har för långsik-övergripande ochgentemot att svara mer

frågortiga rörande integration, främlingsfientlighet beslutsvägar, möjlig-Kortam.m.
heter till personliga kontakter med kollegor, lärande i arbetet och enkla interna
informationsvägar överföring kunskap mellan medarbetare med olikasamt av
kompetenser goda förutsättningar för kunna bedriva effektivt arbete. Detatt ettger
ökar också förutsättningarna för enhetlig hantering ersättningsärenden ochen av
liknande ärenden kommunerna bör underlätta uttlyttningen tillgentemot samt
kommuner för nyanlända invandrare.

kontakterna medI kommunerna har utredningen också fått det intrycket att storen
del kontakterna mellan kommunerna och myndigheten, särskilt integrations-av
handläggama, kan ske besök. ordning målmed nationellaDensätt änannat genom

föreslårutredningen och metoderna för uppföljning ocksådessa bör avsevärtsom av
kunna minska behovet besök i kommunerna.av

Självfallet blir ändå mångadet i fall nödvändigt besöka kommuner eller samlaatt
kommunföreträdare till regionala konferenser. dåPrecis i måstedag hand-som
läggarna Skillnaden i dag blir resandet ibland någotkan bli längre.mot attresa.
Resekostnadema dåkan Statskontoret något.anfört komma öka mycketHurattsom
de ökar beror dels på den myndigheten lokaliseras och dels hur bravar nya
reseplanering handläggarna kommer ha. själva verket blir dettaI för integra-att
tionspersonalen återgång till vad gällde fram till slutet då1980-talet, allen som av
personal fanns samlad Invandrarverkets huvudkontor.

Det utredningens bestämda sammanhållenuppfattning verksamhet,är att trotsen
något ökade resekostnader, betydligt kostnadseffektivare regionaliseradär än en
verksamhet. effektivitetsvinster handläggningenFörutom i hänger det medsamman

bättre utnyttjande lokaler, billigare intemkommunikationssystemett av osv.

framgårSom uppstår engångskostnadervissa vid bildandet myndig-senare av en ny
het. Finansiering vakanshållningdessa, lediga befattningar, förut-t.ex.av genom av

också i praktiken den hållsmyndighetensätter att nya samman.

Som tidigare årsarbetskrafterfinns alltsåintegrationshandläggare,40,9 dennämnts
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kategori tjänstemän förhandlar med kommunerna flyktingmottagande och"som om
följer introduktionen.upp

Den personal för besättningen i kommunerna och handläggersom ansvarar som
ersättningsfrågor kan med fördel, redan framgått i tidigare avsnitt, samloka-ettsom
liseras. årsarbetskrafterAntalet uppgår till 6,2 respektive 15,25.

Någon redovisningnärmare hur sakverksamheten skall organiseras har inteav
utredningen underlag för i detta läge. Som framgåratt göra föreslår utred-senare
ningen organisationskomnritté tillsättsatt för skapa möjligheter till stånden att att

fungerande myndighet. Denna bör bereda frågorantal måsteen beslutas iett som
samband med myndigheten inrättas.att

Utredningen erinrar det i princip ankommeratt verkschef beslutaom numera att
hur myndighet skall organiserad.om en vara

9.2. Den ekonomiska ramen

9.2.1. frånMedel Invandrarverket

Utredningen föreslår det totalbeloppatt 58 mkr integra-om som
tionsverksamheten beräknas kosta skall föras över till den myndighetennya

utgångspunktEn för dimensioneringen kostnaderna inte fårär överskridaatt nuva-
rande kostnader för jämförbar verksamhet och volym inom utgittsområde Invand-

och flyktingar. Utredningen har Statskontoret på uppdragsbasisrare förengagerat
bedömningar i dessa frågor.att göra

Utredningen utgår i sin bedömning från de faktiska kostnaderna för 1996 som
Invandrarverket har redovisat. Av de totala direkta kostnaderna mkrl 418,6om
gällde mkr integration38,4 och samkostnader totalt 161 mkr föll mkr21av om
integration.

Antalet årsarbetskrafter direkt sysslar med integrationsfrågor enligt Invand-ärsom
rarverket i genomsnitt 79,8 vid huvudkontoret11,4 i Norrköping. Utredningenvarav
har inget invända denna bedömningatt avrundar bemanningenmot till 80men
årsarbetskrafter. De direkta kostnaderna för dessa uppgick framgått till 38,4som
mkr. Av detta belopp mkr1 avvecklingskostnader. direktaDe kostnadernavar är
därmed mkr i års37,4 1996 kostnadsnivå.

Beträffande samkostnaderna mkr har21 Invandrarverket påpekat verketom att
fr.o.m. tillämpar1997 schablonmässig princip för samkostnadsfördelning. Omen mer
denna princip hade tillämpats för 1996 skulle samkostnaderna uppgåttha till mkr.18

Utredningen dock den fördelningsmetod verketatt tillämpat föranser 1996som ger
exakt resultat den schabloniseradeett fördelningän tillämpas Huvud-mera som nu.

orsaken härtill den gamla metodenär grundad bedömningaratt är verksam-av
hetsansvariga, medan nuvarande metod byggd månadslöner och inteär hänsyntar
till den olika grad service huvudkontoret till olika delar verksamheten.av som ger av

Utgångspunkten därför samkostnaderär mkr, vilka21 dock skall minskas medom
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återstår dåmkr avseende awecklingskostnader. för den myndighetens del2 Det nya
årsmkrsamkostnader i kostnadsläge.19 1996om

Från Invandrarverket har emellertid delframförts mycket samkost-att storen av
svårpåverkbaranaderna minskar integrationsfrågorna frånoch inte flyttasär om

Invandrarverket. Exempel detta kostnader for och regionledningar,verks-är
centrala och regionala staber, löne- och ekonomisystem m.m.

Invandrarverket därför mindre del samkostnadema skall beaktas ochattanser en av
frånpekar den regel användes verksamhet överfördes polisen till verket.närsom

detta frånMed skulle aktuella samkostnader minska mkr till mkr.19 6synsätt

frågaUtredningen dock i denna bedömning Statskontoret gjort.gör samma som
Integrationsverksamheten har "sin andel" samkostnadema i utsträckningav samma

övriga verksamhetsgrenar inom Invandrarverket. Om statsmakterna beslutar attsom
överföra integrationsverksamheten ocksåtill myndighet, bör denna verksamhetsen ny
andel samkostnadema följa med till den myndigheten.av nya

ocksåEnligt Statskontoret brukar ställa samkostnadema i relation till löne-man
kostnaderna bedömer vilken samkostnad rimlig. Invandrarverketsnär ärman som
sarnkostnadspålägg for integrationsverksamheten de direkta70utgör procentca av
lönekostnadema. pålägget får enligt Statskontoret normalt forDet myndig-anses en
het detden storlek kommer gälla. jämförelse kanSom regerings-nämnasatt attav en
kansliet påläggtillämpar generellt vid flyttning personal mellan70ett procentom av
department.

Invandrarverket svårligenhar verket kan minska sina kostna-menat att gemensamma
der för ledning års kostnadsnivåUtredningen konstaterar verket i 1996attm.m.
förfogar imkr direkta kostnader och mkr i samkostnader, sedan380 1401över ca ca
kostnaderna for integrationsverksamheten frånräknats.

Det ligger enligt utredningens uppfattning i sakens vissa tillfälliga problemnatur att
uppstår flyttas frånverksamhet myndighet till denMot "stor-när en en annan.
driftsförlust" måsteInvandrarverket dock ställas den effektivitetsvinstgörsom som
ligger tvåi de myndigheterna kan koncentrera påsina insatser migration respek-att
tive integration. ocksåUtredningen vill i detta sammanhang erinra Invand-attom
rarverket tillförs frånbetydande polisen.resurser

ocksåUtredningen konstaterar Invandrarverket i förstudie sin framtidaatt en orn
organisation funnit kostnaderna för ledning finnsoch administration höga. Häratt är
uppenbarligen rationaliseringsmöjligheter kan fram när översom man man ser
organisation och verksamhet.

på,Som exempel vilka belopp det totalt handlar vill utredningen peka attom en
tvårationalisering Invandrarverkets direkta driftskostnaderprocent motsvararom

drygt år.mkr20 per

Utredningens alltsåslutsats den myndigheten bör kunna disponera mkr37,4är att nya
för direkta mkr tillhopakostnader och dess del samkostnadema,19 utgörsom av

års prisnivå. årsmkri löne- och innebär del56,4 1996 Det 15 1996procent avca av
ramanslaget for 1995/96. Statskontoret räknar med tillämpadnämndaatt procentsats
på det beräknade ramanslaget for innebär mkr kan avdelas forAl. 1998 57att
integrationsverksamhet. Utredningen emellertid den fanns 1996attanser resurs som
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för integration, 56,4 mkr, bör pris- och löneomräknas till års kostnadsnivå,1997
vilket innebär mkr jämte58 pris- och löneomräkningatt för förs1998 tillöver
sistnämnda år.

Utredningen återkommer till engångskostnader.vissasenare

9.2.2. frånMedel DO

Som framgått tidigare faller vid propotionell fördelning DO:s anslag för 1997en av
3 305 åtgärder000 generella och krl 485 individärenden.000 Med utred-
ningens förslag ingår endast åtgärdergenerella i DO:s uppgifter avseende arbetslivet.
DO bör därför få behålla andel nuvarande anslagstörre vad denänen av propor-
tionella fördelningen enligt ovanstående behövsDet också belopp forett störreger.

kunna upprätthålla nuvarandeatt verksamhetsvolym. Marginalema kan bli småför
det sig så litetnär totalbelopp.rör likhetI medett Statskontoret utred-om anser

ningen nuvarande anslagatt 4 kr, bör790 000 mkr föras2,8 till den myndig-av nya
heten och mkr behållas2 DO.av

9.3. Den myndighetens behovnya av resurser

Utgångspunkter9.3.1.

Totalramen för den myndigheten blir med det redovisade 58+2,8 60,8 mkrnya ovan
i års1997 kostnadsnivå. Av detta belopp andel tidigare samkostnaderutgör av ca

mkr.19,5

För bättre underlag för sådanatt bedömning,ett har utredningen gjortge en en mer
detaljerad analys de ekonomiska förutsättningama. Frågeställningen har varitav om
samkostnadema mkr19,5 kan bedömas räcka för de administrativa ochom resurser
de stödfunktioner behövs för operativ verksamhet omfattande tjänster.80som en ca
Statskontoret har analyserat denna fråga utredningen. Den följ ande redovisningen
bygger denna analys.

börDet understrykas den följande framställningen baraatt skall underlagettses som
för bedöma dimensioneringenatt och därmed kostnadsnivån. Som redan nämnts
ankommer det kommande verkschef besluta myndighetens organisation.atten om

utgångspunktEn för utredningen ñamhållits tidigare denär myndighetenattsom nya
samlar sina ingårDet dock inte i uppdraget föreslåort. lokalise-resurser en att
ringsort. dagI integrationspersonalen fördeladär åtminstone tiotal iett orter
landet.
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Redan här bör den beredningen organisation och bemanningnämnas närmareatt av
och andra frågor måsteantal lösas för central myndighet skall kunnaett attsom en
inrättas bör anförtros organisationskommitté.en

Med tanke den myndighetens storlek det viktigt ñnna flexibla adrnini-är attnya
strativa lösningar för minimera sådana kostnader och sårbarhetenminska föratt
störningar olika slag. Viss service bör därför frånkunna upphandlas någont.ex.av

myndighet. Samverkan med Invandrarverket i frågor ocksåolika blir nödvän-annan
dig. gäller särskilt i inledandeDet skede.ett

9.3.2. IT-förutsättningar

Oavsett den myndigheten lokaliseras måste tillgångden ha till Invand-var nya
rawerkets datasystem STAMM.

På kort sikt ñnns ingen lösning den myndigheten kan dettaanvändaän attannan nya
förutsättning för detta åläggsEn Invandrarverket ADB-service.system. är att att ge

Detta förutsätter rättsliga förutsättningar skapas. Alternativen särskildatt är en
registerlag kompletterad med registerförordning tillstånd fråneller Data-en
inspektionen. InvandrarverketFör gäller enligt Datainspektionen sistnämnda alter-

Ävennativ. Utlänningsnämnden och polisen tillgånghar till registret terminal-genom
uppkoppling. Utlänningsnärrmden ocksåregistrerar i STAMM. gäller dock inteDet
beslut i överklagandeärenden. Eftersom angränsade myndigheter använder registret
och det kommer gälla slags uppgifter används Invandrarverketiatt samma som nu
också i myndighet, kan den myndigheten förväntas tillstånd användaatten ny nya

ÅtkomstenSTANIIVI. måstedata naturligtvis regleras och bl.a. fördelasav som nu
olika behörigheter inom myndigheten.

9.3.3. Beräkning personalram för verksledning och administrationav

Utredningens bedömning vilken bemanning behövs och vilka tjänster kanav som som
upphandlas baseras i huvudsak genomgångStatskontorets lämplig organisation.av
Bedömningen får underlag för dimensioneringen. organisationenHurettses som
skall i verkligheten inte utredningen ställning till.ut tarse

Den beräknade personalramen för tillkommande förtjänster den myndighetennya
medelsberäkningen baseras tjänster till kostnad mkr. Till22 9,5ärsom en om

detta kommer kostnader för de administrativa tjänster beräknasITutom som- -
kunna köpas, mkr.0,5

köp tjänster for underhållFör drift, och utveckling beräknasSTAMMav av en
kostnad mkr inklusive avskrivningar. drift underhåll3,5 och nätverkFörca av
med ordbehandling, kalkyl, elektronisk mfl. funktioner ingår i normal IT-post som
standard beräknas kostnaden till mkr.1,5

uppgårDe totala datorkostnadema därmed till mkr.5ca

I Invandrarverkets samkostnader ingår huvudkontorets lokaler vari kostnader för
ñlmsal, matsal ingår.och gymnastiksal Utredningen beräknar därför endast lokal-
kostnader för de tillkommande tjänsterna, fördvs. ledningen och administrationen.
Utredningen beräknar kostnaden till mkr. Kostnaderna för integra-1 nuvarande
tionspersonals lokaler ingåri de direkta kostnaderna skall föras till denöversom nya
myndigheten.
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SLÖRdelEn övriga kostnader finns också. gällerDet och Cosmos eller annat
ekonomisystem, kopiering och kontorsutensilier, avskrivning möbler, kopiatorerav

böcker och tidskrifter. Dessa kostnader uppskattas till året.samt mkr4m.m. om

tillkommandeDe kostnaderna sammanfattas i följande tabell.

TillkommandeTabell kostnader för myndigheten ny

Om samverkan kan ske med myndighet flera administrativat.ex. attannan genom
tjänster köps vad ligger i kalkylen kanän personalbehovet minska.som

Utredningen räknar vidare med den myndigheten får köpa tolk- ochatt nya
översättartjänster.

Den beräknade samkostnaden uppgår redovisats tidigare till mkr. bör19,5 Densom
alltså i räcka till täcka de tillkommande kostnaderna.stort detatt I sammanhanget
bör också den ökade effektivitet bör uppnåsvägas personal likartademednärsom
arbetsuppgiñer samlas ort.en

Omställningskostnader9.4. och deras finansiering

9.4.1. Definitioner

Vid bildande myndighet uppkommer omställningskostnader. kanDessaav en ny
indelas i avvecklingskostnader och etableringskostnader.

Avvecklingskostnaderna delas i sin tur upp
avveckling personal,av-
avveckling lokaler och utrustningav-
störningskostnader.-

etableringskostnaderDe uppkommer främstärsom
kostnader för organisera den myndighetenatt nya-
flyttkostnader-
rekryteringskostnader-
anskaffning inventarier, dvs. möbler, datorutrustning, kopiatorer och övrigav-
kontorsutrustning, bibliotekshyllor och böcker,
kostnader för eventuell kabeldragning för IT-nätverk.-
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kostnaderDessa finansieras normalt inom för befintliga medel för verksam-ramen
hetsområdet. Vissa kostnader faller dock verksamhetsområdet.utanför Dit hör t.ex.
kostnader frånför insatser Trygghetsstiftelsens sida för kunnat lösa utpersoner som
trygghetsavtalet, frånersättningar arbetslöshetskassa pensionsersättningar.samt

9.4.2. Personalavveckling

Utredningen vill till början framhålla svårtdet beräkna kostnader föräratt atten
personalaweckling. fleraberor olika orsaker.Det

Eftersom utredningen inte föreslåhar lokaliseringsort för den myndighetenatt nya
svårtdet bedöma intresset hos nuvarande personal söka arbete hos denna.är att att

b lagen6 § anställningsskydd torde tillämplig i fall detta. Enligtettom vara som
gällande regler kan arbetstagare, inte stationeringsortbyte utlösaaccepterarsom av
sina rättigheter enligt det statliga trygghetsavtalet.

vidareDet ovisst i vilken utsträckning personalen kan erbjudas arbete inomär annat
Invandrarverket, vilket verket kan skyldigt erbjuda enligt lagen§7attvara om
anställningsskydd. Visserligen avvecklar Invandrarverket f.n. viss personal, men
samtidigt kommer verket tillföras arbetsuppgifter och Med hänsynatt nya resurser.
också till lagen§ anställningsskydd25 kan vissa den berörda dåpersonalenom av nu
komma ifråga for arbete.

Ytterligare osäker faktor uppsägning personalen kan ske. Arbetsgivareär nären av
det områdetstatliga har kvar för personal under uppsägningstidenansvaret som

normalt år. Utredningen håller inte for uteslutet uppsägning kan ske innanär ett att
den myndigheten bildats. Full arbetsskyldighet gäller under uppsägningstiden,nya
varför kostnaderna för uppsägningslöner hållaskan nere.

Utredningen bedömer kostnaden för uppsägningslöner ligger mkr, dvs.7,5att runt
nivå Statskontoret. personal bedömsFör DO:s denna kostnad blisamma som

marginell. Kostnaden för awecklingsorganisationen mkr. Totalt blirmotsvarar en
alltså mkr.8,5summan

9.4.3. Lokalavveckling

Mellan och kontorsrum70 kan bli överflödiga inom80 Invandrarverkets organi-
sation. dessa finnsAv tolv i huvudkontoret och ingårhyran för dessa i samkostnaden.

för övriga ingårHyran i de direkta kostnaderna för integrationsverksamheten.rum
Huvuddelen lokalerdessa bör kunna inte Invandrarverket grundsägasav upp, om

nytillkommande arbetsuppgiiter har behov dem. Med Statskontorets antagandeav av
återstående hyrestid åri genomsnitt för samtliga lokaler beräknar Statskon-att är ett

avvecklingskostnaden till mkr. Statskontoret har räknat med medan2 80toret rum,
det i praktiken någottorde sig mindre antal.röra ettom

möbler finnsDe i bör inte flyttas till lokaler. enhetligFör attsom rummen nya en
måstemöblering möbler inköpas.nya

9.4.4. Störningskostnader

Från det tydliga signaler kommer integrationsverksamheten flyttasskall tillatt attom
myndighet kommer uppstå bland berörd personal. kommerDetatt atten ny oro

medföra störningar verksamheten, gåremellertid inte kostnadsberäkna.attav som
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9.4.5. Organisationskommitté för etablering myndighetav en ny

För etablera myndighet behövsatt redan framgått organi-en ny som en
sationskommitté. Enligt Statskontoret det lämpligt till ordförandeär i kommitténatt

den avsedd bliutse generaldirektörär i myndigheten.att Kostnaderna försom
kommittén beräknar Statskontoret till mkr.1 börDessa bestridas med frånmedel
kommittéanslaget.

9.4.6. Flyttkostnader

Flyttkostnader flyttning arbetsmaterial, dossier, PC-utrustning ochavser av annan
kontorsutrustning ñån de där integrationsverksamheten bedrivsorter i dag. Statskon-

beräknar kostnaderna till mkr.toret 1

9.4.7. Flyttersättning till personal

Statskontoret beräknar flyttkostnadema för personal till mellan ochl mkr beroende2
myndigheten lokaliseras. Utredningen bedömer den därför till mkr.var 1,5

9.4.8. Rekrytering

Ett omedelbart rekryteiingsbehov finns beslut fattats inrättanär myndig-attom en ny
het. För annonsering och andra extrakostnader beräknar Statskontoret mkr.1,5

9.4.9. Anskaffning inventarierav m.m.

Inventarier i form datorutrustning och kontorsutrustning det flyttasav utöver som
från Invandrarverket i förekommande fall grunduppsättrlingsamt böcker till etten
bibliotek bör enligt Statskontoret anskaffas utnyttjande investeringsramen.genom av

årligEn avskrivningskostnad mkr har räknats1 i de löpande kostnadernaom ca
under tidigare avsnitt.

9.4.l0. Totala omställningskostnader

De redovisade omställningskostnaderna sammanfattas i följande tabell.nu

Tabell Omställningskostnader, mkr

Omställningskostnader
. y giPersonal 8,5

Lokaler 2,0i
i 10,5Summa avveckling i II

1 HFlyttkostnader g..;1,0.ie
g

Flyttersättning
i i LS.

VV i
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frågaDet alltså mkr i avvecklingskostnader14,5 måste finansierasär medom ca som
anledning den myndighetens tillkomst. En del kostnaderna fördelar sigav nya av
två budgetår.

9.4.11. Finansiering omställningskostnadernaav

Omställningskostnadema kan enligt Statskontoret finansieras olika sätt.

Alternativ Finansiering via den myndighetens anslag.nya

Alternativ Finansiering anslagssparande hos Invandrarverket iatt tasgenom
anspråk.

Alternativ Finansiering särskilda medel fråntillskjuts regeringen.attgenom

Om alternativ måstetillämpasl myndigheten vakanshålla antal befattningar.ettnya

frågaI alternativ kan anslagssparande2 hos Invandrarverket uppgicknämnas attom
till utgången16,8 mkr vid budgetåret 1995/96.av

Alternativ torde enligt Statskontoret3 kunna väljas endast omfördelningom en
mellan olika anslag inom utgiñsområde kan8 göras.

Utredningen utgår för sin del möjlighet regeringen bedömer denattsom en nya
myndighetens såverksamhet prioriterad omfördelning sker inom utgifts-attsom en
område för täcka omställningskostnaderna.8 Totalt finns inom områdetatt 3,4
miljarder kronor.

I fall föreslår utredningen mkr Invandrarverkets anslagssparande2annat att av
används för täcka omställningskostnaderna. Resterande belopp, tårmkr,12,5att ca
täckas den myndigheten vakanshåller tjänster. får dockDetta inteattgenom nya
medföra negativa verkningar för bostadsanskañiiing nyanlända invandrare i
kommunerna eller ersättningsfrågor till kommunerna eller andra löpande ärenden.

Den myndighetens investeringsram beräknas till mkr för Medel5 har tagits1998.nya
för avskrivning anläggningstillgångarde behöver upphandlas.upp av som

kreditramEn enligt huvudregeln innebär belopp mkr för1,8tre procent ettom om
budgetår. Ett högre belopp kan behövas året.under det första går inteett Det att

vilket belopp det förrängäller regeringen tagit ställning till frågansäga om en ny
myndighet förslag till riksdagen. Regeringen torde kunna bestämma vidaregenom en
kreditram än tre procent.

9.4.12. Ledningsformer

Regeringen årshar i 1995 kompletteringsproposition prop. 1994/95: bilaga 7150,
anfört följande ledningsformer för centrala statliga myndigheter.om

Verksamhetens och regeringens behov myndigheten skallart att styraav vara
utgångspunkten vid val ledningsform. Som ledningsforrn för förvaltnings-centralaav
myndigheter skall enrådighetsverkregeringen välja eller Såväl enrådighets-styrelse.

styrelsemodellen bör vid behov till de särskilda förutsättningarsom anpassas som
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råder för den enskilda myndigheten. En styrelse kan ha helt eller med myndig-ett ett
hetschefen delat för verksamheten infor regeringen. Enrådighetsmodellen kanansvar
också användas i modifierad form. kanDet ske regeringen tillsätterattgenom
särskilda beslutsorgan.

I nämnda proposition anförs vidare bl.a. enrådighetsverk med elleratt utan ett av-
regeringen rådtillsatt med insyn främsta uppgift och styrelsen bör tvådesom vara-
huvudaltemativ regeringen väljer mellan. ocksåDet regeringen funnitsägs attsom
skäl behålla nuvarande styrelseform i delatt fall. Att statliga myndigheter ledsen av

myndighetschef tillsammans med lekmannastyrelse både den samhäl-en garanteraren
liga insynen och det medborgerliga inflytandet. Modellen kan föredrat.ex. attvara
där mångfaldbredd och önskvärd i verksamheten ellerär där samordning med andra
myndigheter och organisationer viktig. Ansvarsfördelningen mellanär chef och
styrelse skall i sådant fall tydlig i myndighetens instruktion.göras

När det gäller den myndigheten utredningen valet ledningsform börattnya anser av
stå mellan enrådighetsmodellen med insynsråd och styrelse traditionellt slagen av
med delat mellan myndighetschefen och lekmannaledamötema. Någotansvar som
talar för lekmannastyrelse det i den myndighetensär uppgifteratt kommeren attnya
ingå bl.a. utfärda tillämpningsföreskrifteratt Det författning riktar sigärm.m. en som
till kommuner och landsting. detI gällande för ledning myndigheter ingårsystemet av
inte verkschef kan besluta sådana föreskriñer.att Väljer enrådig-en ensam om man
hetsformen måste i fall tillsättas beslutande tillika med insynsråd.ett Ettettorgan
alternativ kan då insynsrådet också får beslutsfunktionema.attvara

Enligt uppgift under hand beslutsärenden inom integrationsområdetär sällan
förekommande i Invandrarverkets styrelse. kanDet tala för enrådighetsmodellen med

Ånyssnämnda modiñkation. andra sidan har verksamheten bredd mångfaldoch och
behov samordning föreligger med andra myndigheter och organisationer, vilketav
kan tala för styrelse.

Utredningen båda de angivna lösningarna möjligaatt inte ställningäranser tarmen
till vilken bör väljas.som
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ÖVRIGA FRÅGOR10.

Utredningen också enligt direktiven skyldigär redovisa i vilken utsträckningatt
utredningens förslag får regionalpolitiska effekter eller innehållerde någraom
jämställdhetspolitiska konsekvenser.

Utredningen bedömer de lagda förslagen kommeratt medförasammantagna att
positiva konsekvenser för jämställdheten mellan och kvinnor. väl käntDetmän är att
kommunerna for närvarande ibland svårigheterhar utforma lämpliga intro-att
duktionsprogram for kvinnor och dessa inte alltid kan i intro-att engageras
duktionsarbetet. Med utredningens förslag blir det tydligt alla nyanlända invand-att

omfattas introduktionen, introduktionen bygger på ömsesidigt framta-attrare av en
individuell introduktionsplan måloch finns for alla invandrare. Sam-gen att vuxna

tidigt det klart barnen omfattasgörs introduktionenäven och kommunenatt av
rekommenderas särskilda insatser för kvinnor mångamedgöra bam. Kunskapen om
medborgerliga ñi- och rättigheter skyldigheter kommer också öka bland allasamt att
vuxna.

Förslaget bilda myndighet fåkan begränsade effekter för någraatt ien ny orter
regionalpolitiskt prioriterade områden. Av de totalt dryga 70-talet anställda skallsom
omfördelas från Invandrarverket till den myndigheten finns i de25 tre stor-nya ca
stadsområdena, tio i Småland och i kommuner,25 medan tiotal finnsstörreca ettca
i mindre kommuner i regionalpolitiskt prioriterade områden. Den slutliga effekten för
dessa går dock inte klart förutsäga. berorDetorter Invandrarverketatt underatt
året tillförs befattningarantal och inte hur dessa kommerett stort fördelasvet attman
och bemannas.

5 l 7-0764
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAGEN11. KOMMENTARER TILL

11.1. Förslaget till lag introduktionsprogram för vissa nyanländaom
invandrare

1§

En kommun skall enlighet med bestämmelsernai denna lag ordnai introduktions-
för nyanländavissa invandrare.program

Skyldigheten omfattar alla invandrare för vilka kommunen har få särskildrätt att
statlig ersättning.

Skyldigheten inträder så invandrare fått uppehållstillståndsnart tillen rättsom ger
folkbolsföring Sverige och faktiskti bosatt kommunen.sig i

dennaI paragraf föreskrivs kommunens skyldighet anordna introduktionsprogramatt
för de nyanlända invandrare kommunen har statliga bidrag for.rätt att Detsom
gäller invandrare med skyddsbehov och anhöriga till dessa kommer inom viss tidsom

s.k. kvotflyktingar.samt

Kommunens skyldighet inträder så invandraren fått sådant uppehållstillståndsnart ett
till folkbokföring i Sverigerätt och sedan faktiskt bosätter sigsom ger i kommunen.

Skyldigheten omfattar därmed invandrare både med och tidsbegränsatpermanent
uppehållstillstånd i minst år. Det sistnämnda gällerett dem bedöms ha ettsom
tillfälligt behov skydd. Det finns inte tillräckliga skäl skilja mellan bådadessaav att
kategorier vad gäller skyldigheten anordna introduktionsprogram. Bådaatt katego-
rierna bedöms ha behov introduktionsprogram. Många invandrare med tillfälligaav
tillstånd får i praktiken tillstånd. I fall måste ändå invand-permanentasenare annat

ha ha deltagit i individuelltstor nytta att anpassadraren utbildning,anses av nären
vederbörande återvänder till sitt hemland.

2§

Kommunen skall fastställa introduktionsprogrammets innehåll indivi-närmare i en
duell introduktionsplan. Denna skall samrådi med den enskildeupprättas invand-

eller dennes vårdnadshavare.raren

Varje invandrare skall ha individuell introduktionsplan. Självfallet hindrar inteen
detta många i utbildningen haratt innehåll mångamoment for invandrare. Detsamma

viktigt planenär i verklig dialogatt upprättas med den enskilde Deten ärpersonen.
viktig förutsättning for ömsesidigt ansvarstagande forett planensen innehåll bliratt

verklighet. Det viktigt planen får realistisktär innehåll,att delmålett ochatt sätts att
planen kontinuerligt revideras med hänsyn till utvecklingen for individen och förut-
sättningarna i övrigt.

Även för minderåriga skall plan Det sig självtupprättas. den ofta kansägeren att
enklare beskaffenhet och exempelvis de stödinsatser behövsvara ta forav upp som

introducera barnet i denatt svenska skolan.
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§3

Introduktionsprogram för skall innehålla svenskundervisning för invandrarevuxna
sfi enligt skollagen 1985:1100, praktik, utbildning samhälls-svenskai

förhållanden och svenskt arbetsliv information vardagslivet kommunisamt om en
och andra liknande förhållanden.

Programmet skall långtså det möjligt till individens behov och förut-är anpassas
sättningar.

kortfattadHär och icke uttömmande beskrivning aktiviteter ingåskallges en av som
i introduktionen. riktlinjerMer detta kan regeringen eller den myndighetom som
regeringen bestämmer enligt 10ge

Som framgår andra skall innehålletstycket i introduktionen så långt det möjligtärav
till den enskilda individens förutsättningar. Det betyder antaletatt momentanpassas

i introduktionen kan variera mellan olika individer.

Praktiktjänstgöring bör ingåmöjligt i introduktionen.om

Som räknas den fyllt år.18vuxen som

4§

Introduktionen skall under period högst två år. Den får avbrytasges en av om
invandraren får stadigvarande anställning under perioden.

introduktionen får förlängas högst till år, det behövs med hänsyn tilltre om
invandrarens personliga förutsättningar.

Introduktionsperioden pågår två år,normalt under högst kan i undantagsfallmen
förlängas till högst år. Beslut detta fattas kommunen. förutsätts dockDettre om av

utfärdar detaljerade riktlinjer detta kan ske och dialogatt staten när attmer om en
sker mellan kommunen och ansvarig statlig sådanamyndighet i frågor. exempelEtt

förlängning kan ske invandraren i behov omfattandenär medi-är när ären av en
cinsk rehabilitering.

Eftersom viktigt mål med introduktionen bli självförsörjande, det naturligtett är att är
avbryta den invandrare får stadigvarande arbete. Vid tillfälliga arbetenatt ettom en

blir det naturligen fråga kortare avbrott i introduktionen. individenOmettom
påbörjar längre utbildning, vid högskola innebär det introduktionen fårt.ex. atten

avslutad.anses

5§

Kommunen skall uppmärksamma nyanlända invandrares hälsoproblem vidoch
behov till rehabiliterandeinitiativ insatser.ta

denna paragrafI behovet uppmärksamma invandrarnas hälsoproblem.tas attupp av
Det angeläget sådetta i tidigt skede såmöjligt vid behovär att göra ett attsom
rehabiliterande insatser kan in. bör sådana frågor samrådaKommunen i medsättas
landstinget, enligt sjukvårdslagenhälso- och 1982:763 for rehabi-som ansvarar
literingen.
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6 §

Följande nationella mål gäller för introduktionen:

Alla invandrare skall ha genomgått svenskundervisning.vuxna

Alla invandrare skall ha grundläggande kunskaper svenska samhälls-vuxna om
förhållanden, svenskt arbetsliv medborgerliga fri-, och skyldigheter.samt rättig-

Invandrare arbetsför ålderi har utbildning motsvarande svensk grundskolasom
skall ha uppnått sådana kunskaper det svenska språketi och svenskt arbetslivom

arbetsförmedlingen kan dematt arbete elleranvisa arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Invandrare arbetsför ålderi tillräcklig grundutbildning skall hautan påbörjat
kompletterande grundutbildning eller alfabetiseringsundervisning.

Alla invandrare skall ha erbjudits kontakter med landets invånare ochvuxna
föreningslivet.

Ungdomar fyllt år16 inte 20 år och harinte genomgåttsom men som gymna-
sieutbilahing eller motsvarande utbildning skall med hjälp olika stödinsatser haav
erbjudits delta sådan utbildningi eller vidatt behov andrai gymnasieersättande
utbildningar eller praktik.

Förskolebarn och skolpliktiga bam skall ha fått sådana stödjande deinsatser att
kan delta normal förskole-i och skolverksamhet.

dennaI paragraf ñnns de nationella mål samlade redovisats i de allmännasom
övervägandena. Det ligger i sakens målen inte kommer uppfyllas tillnatur att att
hundra Den ansvariga statliga myndigheten följer måluppfyllelsenprocent. i kommu-

och sammanställer sedan hur det för hela riket. Särskilt viktigt blirnerna detutser
ha dialog demed och deatt minst framgångsrika kommunernamest fören att ett

bra erfarenhetsutbyte uppnåoch bättre måluppfyllelse for framtiden.en

När det frågangäller "grundläggande kunskaper" enligt punkt måste denom
enskilde individen inom stl-utbildningensätt delta i någon formsamma som av

Närmare regler för dessa bör utfärdas den myndighet regeringen bestämmer.prov. av

7§

Tillsyn kommunernas introduktionöver den myndighetutövas regeringenav som
bestämmer. Tillsynsmyizdigheten får den utsträckningi nödvändigt infordraärsom
uppgifter från kommun hur introduktion genomförts och vilken utsträckningien om
målen uppnåtts.

dennaI paragraf förutsättningar för följa de målen,nationellastaten att Iges upp
praktiken blir det den ansvariga myndigheten i dialog med kommunerna fårsom en
utarbeta riktlinjer för hur uppföljningennärmare skall till. Allmänt blir detsett
fråga låta kommunerna redovisa introduktionensatt uppläggning i drag, hurom stora

hanterar de särskilda i redovisa6 statistisktnämns hur detman t.ex.grupper som
måluppfyllelsemed Den ansvariga statligaut myndigheten kan sedan iser osv. en

dialog med respektive kommun beroende omständigheterna bestämma sig för att



134

med olika stickprov följa kommunens rapportering.upp

8§

En kommun åsidosätter åligganden enligt denna lag kan heltsina eller delvissom
åläggas återbetala de statsbidrag till kommunen för introduktionutgivitsatt som av
invandrare. Beslut detta fattas den myndighet bestämmer.regeringenom av som

denna paragrafI möjlighet i fall helt eller delvis återkräva destaten att ytterstages
statsbidrag fåttkommun för introduktion invandrare i kommunen. Dettasom en av

bådekan ske åsidosätterkommunen viktiga föreskrifter i lagen ochom om
kommunen så dålighar introduktionsutbildning inte alls sig deatt närmaren man

nationella målen. Självfallet kommer då jämförelser ske med andrauppsatta att
kommuner.

Det bör dock understrykas paragrafen reglerar den konsekvensenatt yttersta enav
kommuns tillkortakommanden. sådanNormalt bör dialog sådantoch stödetten ges
till kommunen så inte hamnar i denna situation. bestämmelsenMen bliratt man
tillämplig exempelvis kommun åsidosätterkonsekvent viktiga riktlinjer i lagenom en
eller kommunen tillräckligt med för innehållbravägrar att satsa att ettom resurser
i utbildningen. fårVid bedömningen också i vilken utsträckning kommunenvägas
följt de rekommendationer kan finnas.som

Beslut återbetalning fattas den myndighet regeringen föreskriver.om av som

§9

Under introduktionen lämnas till invandrare enlighetersättning med vadi som
särskilt föreskrivs.

Här erinras ersättningen till den enskilde regleras lagstiftning.attom av annan

§10

Regeringen eller den myndighet bestämmer får meddela ytterligareregeringensom
föreskrifter introduktionsprogram.om

eller underI antal paragrafer föregående,i det och §§, exempel3 6ett t.ex. anges
utfyllande bestämmelser erfordras.att
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11.2. Förslaget till lag ändring lagen 1994:134om etniskav mot
diskriminering

2§

Regeringen ombudsmanutser skall verka fören etnisk diskrimineringsom att inteförekommer arbetslivet.i

Ändringen denna paragraf innebärav DO:s uppdragatt det gällernär generellt
verkande insatser begränsas till arbetslivet.

3§

Ombudsmannen skall råd eller pågenom medverka tillannat sätt denatt utsattssomför etnisk diskriminering kan tillvarata sina rättigheter.

Ändringen innebär skyldighetatt initiativ tillatt ta generella åtgärder etniskmotdiskriminering utanför arbetslivet faller bort.
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

Särskilt yttrande Björn Hammarberg, Utrikesdepartementetav

Utredningen skall alternativ utreda i myndighet samla vissa statligaett attsom en ny
myndighetsuppgiñer introduktion nyanlända invandrare, lika rättigheterrörsom av
och möjligheter uppföljning och utvärdering samhällsutvecklingen. Utred-samt av
ningen har emellertid kommit fram till finnsdet skäl föredra alternativatt att ett annat
till nuvarande myndighetsstruktur innebär de uppgifterna skulle finnas hosatt tresom
två myndigheter, särskild, integrationsmyndighet och ett beskuret DO.en ny

Enligt min mening finns det aspekter kan utvecklas allsidigt och ytterligaresom mer
aspekter kan ha betydelse. det följandeI kompletteras därför utredningens analyssom
i några avseenden. Synpunktemas relativa fårtyngd bedömas i den fortsatta bered-
ningen ärendet kring vilka uppgifter den integrationsmyndigheten skall ha.av nya

Myndighetsstruktur

Sedan flera årtionden den invandrarpolitiska huvudprincipenär invandrarnasatt
behov skall kunna tillgodoses den generella politiken och anpassninggenom en av
denna Säråtgärderpolitik. skall i huvudsak endast vidtas lösning inte finnsnär en

åtgärdergenerella och de skall principi avvecklas så fort de inte längregenom är
nödvändiga. förAnsvaret den övergripande anpassningen politiken liggerav
regering och riksdag. Varje fackrnyndighet har för utländska medborgareansvar som

bosatta i Sverige enligt ansvarsfördelningär gäller för befolkningen isamma som
övrigt. integrationsmyndigheterTunga de myndigheter har för deär som ansvar
områden invandrarpolitisk synpunkt strategiskt viktiga.ärsom ur

Invandrarfrågoma inom migrationspolitiken bereds f.n. inom Inrikesdepartementet.
Invandrarpolitiska kommitténs förslag innebär behovet säråtgärder underatt av en
första tid uppehållstillståndmed i Sverige betonas samtidigt huvudprincipensom om
den generella samhällspolitilcen i övrigt enligt kommittén mellan politik riktar sigsom
till nyanlända invandrare och den generella samhällspolitiken.

dettaHur tydliga särskiljande skall ske enligt frågamin mening börär taen man
hänsyn till vid utfonnandet den särskilda myndighetsstrukturen integrationsom-av
rådet för fackmyndighetemas sådantdel kan särskiljande självfallet inteett göras.-

skulleDet ligga värde redan i tydliggöra politiken inteett stort att attgenom sam-
manföra de till del operativa särskilda uppgifter gäller bosättningenstor som av
nyinvandrade skyddsbehövande med uppföljningen samhällsutvecklingen.av

Det krävs avvägning mellan särinsatserna under introduktionsfasen och deen gene-
rella insatserna inom för samhällspolitiken i bådeDetta gällerstort.ramen resurser,
inriktning och Vad gäller just de myndighetsuppgifter omfattassynsätt. som av
direktiven har de till del olika konkret verksamhetskaraktär. Uppgiften understor
introduktionsfasen i hög grad träffa överenskommelser med kommunerna,är att
betala statlig ersättning till dem och föra information enskildaut över om personer
till kommunerna. sigDet till del operativt arbete utifrånrör ett stor ett egetom
verksamhetsansvar. måsteSjälvfallet kommuner, berörda fackmyndigheter och den
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särskilda statliga myndigheten området utvärderingar detta område liksomgöra
det gäller den verksamheten i övrigt. det gäller samhällslivetnär När i rörstortegna

det sig främst sammanställa kunskaper och ytterligare utredningaratt göraom om
samhällssituationen i olika avseenden, utvärdera resultaten den generellaav sam-
hällspolitiken och myndigheternas utifrånverksamhet målende invandrarpolitiska

spridning goda exempel. uppgift innefattarDenna naturligt verksam-samt ävenge
het berör invandrare under deras första tid i landet uppehållstillstånd.medsom
Utredningen har inte tillräckligt lyft ñam olikartadeden karaktären för deluppgifcerna
inom integrationsområdet.

De skäl utredningen finnas för sitt förslag till myndighetsstrukturtre tunga anser
gäller "tvåpresumtion områden såmed skilda mål"politiska immigra-mot att som
tionspolitik och integrationspolitik "ligger inom myndighets kraft-ansvar" samten
samling och trovärdighet. bedömning bör emellertidEn olikade uppgiftergöras av
det konkret sig myndighetsplanet.rör om

Erfarenheterna det Invandarverket haft sedan sin tillkomst med de1969,av ansvar
ändringar skedde årfrom. med främja1985 det kommunalaansvaret attsom
flyktingrnottagandet, måste självfallet tillvaratas. Till skillnad från utredningen anser
jag de förtalar resursfördelningsproblemet och den latenta intresse-närmastatt att
konflikten går emellan de operativa uppgifterna i samband med besättningen i
kommunerna och uppföljningsuppgifterna rörande samhällspolitiken i Närstort.
utredningen finner Invandrarverket under intryck antal ansökningaratt ett stortav

uppgiftema rörande de asylsökande före det invandrarpolitiska arbetet tordesatt
detta delvis riktigt. Uppgiften sluta överenskommelser med kommunerna förattvara
deras mottagande skyddsbehövande mfl. har dock lågprioriterats.knappastav
Sannolikt har den tyngd denna operativa uppgift däremot medfört Invandrar-getts att
verket mindre för det övriga invandrarpolitiska arbetet påverkatochavsatt resurser
inriktningen detta.av

finnsDet andra omständigheter bör med i övervägandena för finnaäven tas attsom
den lämpligaste myndighetsstrukturen. Effektivitetsskäl generellt slag talar förav mer

den centrala utlänningsmyndigheten för överenskommelsema med kommu-att svarar
och hanterar den statliga ersättningen för mottagandet. frågaDet är attnerna om

överföra verksamhetsansvar enskilda frånrörande den centrala utlännings-personer
myndigheten till kommunerna. kan inte dela utredningensJag uppfattning bristom
på konkreta samband. Nackdelarna med särskild integrationsmyndigheten som
mellankommande länk har inte tillräckligt belysts utredningen. Dit hör inte minstav

ekonomiska intresse utlänningar uppehållstillståndhar snabbtstatens att tasav som
kommunerna. intresseDetta tillvaratas sannolikt bäst den centralaemot av av

utlänningsmyndigheten, ligger kvar med kostnader utflyttningen skersom om senare.

Att följa och utvärdera den allmänna samhällsutvecklingen och -politiken ärupp en
uppgift, särskilt bör koncentrera påsig den sigstor att ett ägnautan attorgan

sådana operativa uppgifter överförandet till kommunerna medför. övergri-Detsom
pande uppföljningsansvaret omfattar emellertid självfallet också introduktionsperio-
den för invandrare. Att för överföring ligger kvar hos den centralaansvaretnya
utlänningsmyndigheten alltså förenligt med myndighet för integrationär att en ny
också följer och har synpunkter kvaliteten introduktionsåtgärdema.iupp

Om myndighetsuppgiften rörande överenskommelsema med kommunerna som ovan
föreslagits ligger kvar hos den centrala utlänningsmyndigheten kan överväga attman
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låta de särskilda myndighetsuppgiftema rörande lika rättigheter och möjligheter samt
utvärdring samhällspolitiken ligga och skulleDetta betydaettav samma attorgan.
också handläggningen sådana enskilda ärenden diskriminering hand-av om som nu
läggs såD0 i fall skulle kunna ske där. Därigenom skulle den fördelen uppnåsav att

inte med utredningens förslag behövde utöka antalet myndigheter.man som

Återvandring

Utredningen introduktionen skall ske iatt ordning foranser medsamma personer
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Utredningens uppfattning tyngden nackdelar-om av

med återvandringsfrågoma iatt ta sambandna med introduktionenupp synes
svårförenligt med denna ståndpunkt och med i den migrationspolitiskasynsättet
propositionen prop. 1996/9725. oñånkomligenDet så återvandringsperspek-är att
tivet for denna kategori måste viktig grund for utformningen introduk-vara en av
tionsprogrammet.
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Särskilt yttrande sakkunnig Ulrika Lindström, Finansdepartementetav

Detta yttrande kapitel i betänkandet3 behandlar introduktionenavser som av
nyanlända invandrare och de mål och riktlinjer skall gälla för introduktionen.som

Idag utgår frånersättning till kommuner flyktingar.staten Kommu-en tar emotsom
skall bl.a. använda medlen till introduktion invandrare. betänkandetInerna av

redovisar utredaren förslag till mål vad gäller introduktionen alla nyanländaav
invandrare.

målenFör skall få genomslag, har utredarenatt valt lagstifta målen för vissaatt om
invandrare de i dag berättigar kommunerna till särskildgrupper ersättningav som

från staten. Skälen härför något motsägelseñilla bl.a.är det å sidan kansägs att ena
måleninte kopplas ihop med ersättningen till kommunerna eftersom kommun kanen

avståvälja från ersättningen, å andra sidan måsteatt knyta vissa regler till destaten
ersättningsbelopp kommunerna erhåller.stora Ett visserli-som annat ärargument att

det frivilligt for kommunernaär flyktingar, dennagen frivillighetatt ta emot attmen
klart begränsad eftersom riksdagenär beslutat Sverige skall flyktingar ochatt ta emot
dessa måste bosätta någonstans.sig Ovanståendeatt argumentation kan lika gärna

användas för alternativ innebär förett in målen i de avtal skrivsatt statensom som
med kommuner flyktingar. Jag dettatar bättreemot alternativärsom att ettanser
eftersom riksdagen har uttalat tlylctingsmottagandet skall frivilligtatt förvara
kommunerna.

Enligt min mening behövs det analys konsekvenserna föresla-en mer noggrann av av
lagstiftning vad redovisas i betänkandet.än Att lagstifta mål för kommu-gen som om

kan innebära ekonomiska konsekvenser för den offentliga sektom.nerna Dessa
ekonomiska konsekvenser bör tydligt redovisas både totalt för den offentli-ett sätt

sektorn och uppdelat respektive kommun. Föreslagen lagtextstat måste ocksåga
jämföras med andra näraliggande lagar och förordningar så inga motsättningaratt

Ävenskrivs in. andra konsekvenser bör analyseras och redovisas såsom risken för att
måste lagstifta mål för alla andrastaten eller känner sigärom utsatta.grupper som

Detta innebär jag inte kan ställningsammantaget till varje enskilt mål.att ta

Förslaget introduktionstidens längd och hur utbildningen skall gårutformasom
vidare inte ställning till eftersom detatt ta starkt kopplat till hur ersättningssyste-är

mellan och kommun kommermet utstat vad gäller nyanländaut invandra-attser se
börDet dock tydligare markeras introduktionsutbildningen skall utgå frånattre. den

enskilda individens behov och utbildningen högst får pågå i två år.att Om kommu-
introduktionen behöver förlängas efter två årenatt de skall det inte längrenerna anser

någon statlig angelägenhet.vara
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etniskRingborg, OmbudsmannenSärskilt Pontusyttrande motexpertenav
diskriminering

myndighetsstruktur.vad gällerjag utredningens förslagI huvudsak tillstyrker en ny
verksamhetuppfattning karaktären DO:sdelar vidare helt utredningens görJag att

bibehållas.DO-ñinktion börsärskildatt en

ochmellan myndighetsstrukturensmening emellertid den gränsdragningEnligt min är
föreslår inte bra. jagverksamhet utredningen DetrespektiveDO-ämbetets som

möjligheteninte markerar DO bör hadels utredningenvänder mig attattemot är att
samhällsli-påkallat åtgärder avseende andra delarså särskilt vidta generellanär är av

detmyndighetsstrukturen,och inte denarbetslivet, dels DO,än attvet gesnya
diskrimine-främlingsfientlighet ochåtgärder rasism,övergripande föransvaret mot

område.relationer arbetslivetsring och för goda etniska

ställningstagande följande.frågan viktigaste skälen till mittVad gäller den första deär

uppmärksamhetämbetet existrerathar under hela den tidDO ägnat stor samemas
bådanågot självklart bakgrund dessasituation, varitoch mot avsomromernas

särskilda ställning och historia.gruppers

sig liksom tidigare hanteraförslag kommer DO i och förMed utredningens att
delenskilda ochdiskrimineringsärenden anhängiggörs En storsamer romer.som av

beståttemellertidoch harhittillsvarande arbete rörandeDO:s avsamer romerav
och politikerdiskussioner med departementorganisationskontalcter,myndighets- och

forskning.seminarier och initierandeanordnandesamt avav

uppenbart.framstår sådan generell verksamhet VembehovetmigFör somsomav
någotområde utredningsförslaget oklart,dock iska vad dettagöra somsynes

den myndighets-förstås förefaller naivtsynnerligen olyckligt. Det att tro attär nya
kraft och intresseså skulle särskilt mycketden tänkt,strukturen, ägnaärsom

förstås godañågor övrigt kanoch i synnerhet Förrör manromer samer.som - -
kopplaorganisatorisktifrågasätta lämpligt det egentligengrunder hur är att samman

flyktingar och andra.frågor frågor introduktionendessa med t.ex. avom

DO-ñinlction medbehålla särskildutredningen förframförs iEtt attargument ensom
fall.aktuella i vissa"jävsfrågor" skulle kunna blienskilda ärendenför är attansvar

Emellertid jagfor sig.enligt min mening har fogDet är argumentett menarsom
"jävsrisk" inte kanockså generellt plan finnsdessutom, detatt ett manen som

ifrån.bortse

djupt involveradden föreslagna kommermyndighetsstrukturEn t.ex. att varasom
oproblematisktdet intedet perspektivetiden kommunala flyktingmottagningen. I är

olikageneraldirektör samtidigt förutsättsoch dessmyndighetsstrukturen attom
tenden-offentliga, med kraft motarbetakritiska synpunktersätt, göraattt.ex. genom

kommunalasocialbidragshantering och dekommunernastill diskrirnineringi t.ex.ser
uthyrningspolicies.bostadsbolagens

medgenerellt plan i enlighetbeskärs möjlighetenDO-ämbeteEtt ettatt agerasom
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utredningsforslaget riskerar vidare, enligt min mening, marginaliserasatt ett
olyckligt vis. Generella insatser inte sällan de denär uppmärksamhe-störstasom ger

i massmedia och massmedial exponering harten betydlese det gällert.ex. stor när att
sprida kunskap ämbetets existens och i förlängningen for tillströmningenom av
enskilda klagomål.

En allmän reflektion DO-ämbete med möjlighetär vidta åtgärdergenerellaatt ett att
där så särskilt påkallat skulle kunnaär värdefullt komplement till denutgöra ett nya
myndighetsstrukturen sin verksamhetsmässigt annorlunda profil och singenom
begränsade storlek och därigenom flexibilitet.större

Jag vill for tydlighetens framhållaskull det jag vänder mig i utredningsförsla-att emot
huvudansvaretinte för långsiktigadeär insatsernaget rasism,att främlingsfient-mot

lighet och diskriminering förs till den myndighetsstrukturen för det talar intenya -minst resursskäl. heller har någraInte jag invändningar rollDO:s i norrnalfal-mot att
let skulle föra vidare de erfarenheter samlatsatt hos ämbetetvara som genom
handläggningen de enskilda ärendena till myndighetsstrukturen, för denna siniav att

skulle kunna åtgärdervidta generellttur plan.ett

Min huvudinvändning i stället just DO-ämbetet inte uttryckligenär möjlighe-att ges
till olika slags generella insatser.ten

Visserligen kan tycka det finns allmän byråkratisk logik i sökaatt undvikaman atten
två myndigheters verksamheteratt varandra. dettaI fall emellertidtangerar väger

jag det de anförda och min uppfattningsom argumenten tyngreser ovan är att en
lösning i linje med vad jag förordar varken i praktiken eller författningsmässigt skulle
innebära några problem.större

Vad sedan frågangäller huvudansvaret for åtgärdergenerella arbetslivetsom
område har jag följande anföra.att

Utredningen enligt min mening, riktig bedömninggör, skaD0när säger atten man
påtagligtha vad gäller arbetslivsområdet.ett Med uppdraget föra talan iansvar att

Arbetsdomstolen i enskilda fall följer naturligen DO bör ha uppgift spridaatt attsom
kunskap de aktuella lagreglema, inte minst i kontakter med arbetsgivare ochom
arbetstagarorganisationer. Emellertid jag detta endast fleraatt är ettmenar av

för DO skall ha mandat vidta generelltargument att syftande insatser olikaett att av
slag jfr. ovan slutsatsen inte blir DO skall haatt forprimärtatt ettmen ansvar
åtgärder rasism, främlingsfientlighet och diskrimineringmot och för goda etniska
relationer arbetslivets område.

Arbetslivet härom torde de flesta eniga, områdeär, strategiska viktett störstavara av
både det gäller arbete rasism och diskrimineringnär och kanske i synnerhetmot - -långsiktiga integrationssträvanden. Verksamhet på detta område torde hamer
beröringspunkter mångamed frågorandra enligt utredningsforslaget skallsom
handhas den myndighetsstrukturen. utredningenI talas vidare bl.a. behovetav nya om

"kraftsamling... och kompetensmässigt" vad gäller arbetet rasismav en resurs- mot
och främlingsfientlighet och refererar den s.k. AGAR-rapporten i vilkenman ur

for onödig splittring verksamheten området. Mot denna bakgrundvarnas en av
jag det naturligt föra huvudansvaret åtgärderforatt är också arbets-attmenar

livsområdet till den myndighetstrukturen.nya
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kan iJag sammanhanget inte underlåta tillägga det, bakgrund arbets-att att mot av
livsornrådets centrala betydelse, enligt min mening uppenbart de ekonomiskaär att

utredningen föreslår for DO:s verksamhet, mkr, alldeles for knappt2 ärramar
tilltagna deti fall huvudansvar åtgärderför på detta område allt skulleett trots
komma påläggas D0.att
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Särskilt yttrande Anders Westerberg, Statens Invandrarverkav

Migrgationspolitiken sammanhållen helhetär en

Invandringspolitiken och invandrarpolitiken helhet. tvåDe delarna harär näraen ett
samband och hör ihop. fastslogsDetta riksdagen hösten i samband1996 medav
behandlingen den migrationspolitiska propositionen.av

Samma slår igenom i direktivensynsätt till utredningen: "Förslaget skall utformas så
sammanhållen rnigrationspolitikatt kan föras".en

Det naturligaste och enklaste operativt förverkligasättet sammanhållenatt politiken
självfallet läggaär verkställigheten underatt och myndighet. Så ocksåären samma

förhållandet i dag; Invandrarverket för sammanhållna i rnigrations-tre stegansvarar
tillståndsprövning, mottagning och introduktion/integration.processen -

Sett utifrån det riksdagen fastlagda helhetsperspektivet bör det finnas starka skälav
för lösa det nuvarandeatt sambandet mellan prövning,nära mottagning ochupp
integration. Jag kan möjliga skäl:trese

Invandrarverket har misskött integrationsarbetet. Någon sådan bedömning har-
framförts i debatten, sig i invandrarpolitiska kommitténs betänkande eller ivare
direktiven eller kommitténs arbete.

Integrationsarbetet skulle skötas effektivare myndighet. hävdasDetta iav en- ny
utredningen. Dock talar fakta för SIV har två eñektivitetsfördelar:motsatsen.
sambandet med tillståndsprövning möjligheten till decentraliseradsamt verksamhet.

Verksamheten kan skötas billigare myndighet. Som framgår Statskon-av en ny- av
utredning så fallet.torets En myndighetär förlorar SIV:s stordriftsfördelar ochny

måste släppa den decentraliserade verksamhet.

Verksamheten kan skötas billigare myndighet. Som framgår Statskon-av en ny- av
utredning så fallet.torets En myndighetär förlorar SIV:s stordriñsfördelar ochny

måste släppa den decentraliserade närheten till kommunerna och centralisera en ny
myndighet till för rådha med lika mångaort anställdaatt SIV.en som

Utredningens huvudargument för bilda myndighetatt en ny

Utredningen anför för det första det krävs kraftsamling ochatt kompetens-en resurs-
mässigt för klara den framtida integrationspolitiken.att Man Invandrarver-attanser
ket tvingas splittra sina krafter olika arbetsområden och det krävs myndig-att en
het enbart krañsamlar kring integrationsarbetet.som

Vad utredningen här uppenbarligen bortser från den riksdagen anbefalldaär av
utgångspunkten och riksdagens övergripande perspektiv den sammanhållna rnigra--tionspolitilçen. SIV dygd hålla ihop tillståndsprövning,gör att mottagning ochen av
integration i i kedja. Utredningen dygd skiljagör ochen process, en att uten av
isolera länk i kedjan och bilda myndighet "helt kan koncentrera sinaen en som
ansträngningar och målinriktatarbeta enbart inom områden".att dessaresurser
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står överenskom-sammanhållen i bättremodell medSIV:sJag att processenanser
vad utredningenskraftansamlingsperspektivmelse med riksdagens gör.än

latsidanInvandrarverket knappast legatharövrigt anbelangarVad krañsamling i
Invandarverket utfört inomdet arbeteintegrationsområdet. resultatinom Som ett av

enbart underintroduktionsområdet verket 1997kanochintegrations- nämnas att
mångfald"området. "Individuellegenproducerade böcker inompublicerat störretre

i"Mångfald och ursprung"introduktion,uppföljningbehandlar SIV:s samar-avsom
"Årsbok integration".förbete med SCB samt

kraftsamlingmyndighetskrañsamling ochmellan SIV:savgörande skillnadEn en ny
integrationsenheter kandecentraliseradenio hela landetsinaSIV överär att genom

får svåraremyndighet detmedankommunernasamarbete medarbeta i nära en ny
närhe-decentraliseradefrån lokaliseringkommunikationerna sin Denmed ort.en

samarbetenätverk ochovärderlig för byggahar visat sigtill kommunerna attten upp
flyktingmottagningen.kommunalamed alla aktörer i den

tvåtillståndsprövning och integration poli-anför for det andraUtredningen äratt
myndig-mål bör ligga inom förtikområden politiska demed skilda att ramen en

från asylprövningen ochalltså naturlig kedjafinns ingenhets "Det mottag-ansvar.
fokuspåstås, det tydligt skifteintegrationspolitiken,ningen in i är ettutan avsom

uppehållstillstånd beviljas".sker i och med attsom

från anbefalldaframstår avståndstagande det riksdagenOvanstående ett avsom
förespråkar förslagfrån de delar direktivenhelhetsperspektivet och ettsomav

Utredningens ställnings-sammanhållen rnigrationspolitik kan föras.såutformat att en
grundläggande och avgörande förenligt min uppfattningpå punkttagande denna är

därför destoförslag utredningen Detde slutsatser och ärpresenterar. mersom
riksdagsbesluteti fonderingställningstagandet skerallvarligt öppen motatt enom

migrationspolitik.sammanhållen

trovärdighetsfråga skilja integra-tredje detför detUtredningen anför är att utatt en
avvisningbeslutfrån myndighet fattartionsarbetet SIV. Man att om avsomanser en
integration.kan sigkraft och trovärdighetsamtidigt med fullasylsökande inte ägna

ochuppfattning, felaktigtenligt minhär perspektiv,Utredningen har ärett somsom,
integration intepolitikområdena immigration ochbesläktat med uppfattningenär att

går förena.att

sådana harasylsökandetillinnebär dels kunnaasylrättenAtt sägavärna att somom
också kunnadet innebärderasskyddskäl enligt lagen därför det Men atträtt.äratt- Även slåuttryck fördettatillräckliga skäl.nej dem inte hartill är attettsäga som

och misterden inte urholkashålla helgd och tillden ivakt asylrätten attatt seom -
allmänhetens stöd.

alltsåintegrationsfrågor står inte iimrnigrationsfrågor ocharbeta med motsätt-Att
tvåandra sidoroch nej tilltill vissa asylsökandening till Att ärsägavartannat. av

migrationspolitiskt helhetsper-inom förhävda asylrättensak ettatt ramensamma -
spektiv.
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Ansvarsområden för eventuell myndigheten ny

Utredningen föreslår ansvarsområden förtre myndighet. Huvuduppgiften bören ny
rimligtvis inom för den integrationspolitikenatt följa ochvara ramen utvär-nya upp
dera samhällsutvecklingen bakgrund samhällets etniskamot och kulturella mång-av
fald. integrationspolitikenliggerHär arbetets fokus den där det gäller följanya att

den generella politiken och där sig invandrare eller några andraupp utpekas ochvare
stigmatiseras med säråtgärder.

Den andra arbetsuppgiñen utredningen föreslår för myndighet har heltsom en ny en
karaktär och innehåll. syñarJag uppföljning introduktionsprogrammen.annan av

handlarHär det utpräglade och säråtgärderuttalade riktade väl definieradom mot en
invandrare de nyanlända har skyddsbehov enligt utlänningslagen.grupp av som-

Om myndighet skulle bildas jag den naturliga gränslinjenen ny mellanatt SIVanser
och denna myndighet går efter introduktionsperioden. Den myndigheten slippernya
då blanda säråtgärder och denatt integrationspolitikens generella politik i sittnya
uppdrag.

Skälen för Invandrarverket skall föratt uppföljning introduktionen äransvara av
kortfattat följande:

SIV arbetar med lagstiftande säråtgärder, bla. LMA, under asylprövningstiden och-
det naturligt SIV fortsätterär för kommandeatt lagstiñadeatt säråtgärderansvara
under introduktionsperioden fram till den generalla politiken vidatt efter intro-tar
duktionen.

finnsDet uppenbara samband åmellan sidan förläggnings/mottagnings-ena-
periodens organiserade verksamhet med dess svenskundervisning, utbildning,
information och arbete åoch andra sidan introduktionsverksamheten i kommunerna.
Från kommunernas sida finns också behov hålla sig jour med asyl- ochattav a
tillståndsverksamheten kvottlyktingar, anknytningar m.m.

Från både individuella och statsñnansiella utgångspunkter det viktigt bosätt-är att-
ning i kommun flykting inte fördröjs efter det uppehållstillstånd klart.av en Iatt är
direktiven påpekas Invandrarverket måste kunnaatt initiativ och aktivt verka förta

kvotflyktingar och boratt förläggning, kan bosätta sig i kommunpersoner som en
så möjligt etter det tillståndsnart beviljas. Direktiven fastslårattsom dessaatt
förhållanden måste beaktas vid utformningen myndighetsstrukturen för introduk-av
tion.

Utredningens förslag innebär Invandrarverket i besättningen fråntagesatt möjlighet
till initiativ och aktivt påverkansarbeteeget kommunerna. Verket kommergentemot

beroendeatt myndighet inte själv har ekonomiskt intressevara av en annan som av
förläggningstiden minimeras.att Detta problem undanröjs Invandrarverket blirom

ansvarigt för bosättning och introduktion.

Ekonomiska konsekvenser

Avgörande för de ekonomiska konsekvenserna vid överförande de integrationspo-av
litiska arbetsuppgifterna till myndighet det faktum Invandrarverketsären attny
overheadkostnader för integration till del delas med andra verksamhetsområden.stor
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får följande konsekvenser.Detta

tilltvå dels direkt servicebestår delar,integrationOverheadkostnaderna för av
ledningsfunktionerdelsdelning ochvidområdet skulle falla bort somm.m.ensom

till mindre deldärför barapåverkas. kanmarginellt SIVenbartalls ellerinte en
chefervid "delning". Gemensammaoverheadkostnademaminska de engemensamma

verksamhet.kvarståendemåste kvar förñnnasadministrationoch att serva

procentandel overhead-framförttill StatskontoretUtifrån har SIVdetta att samma
frånfår polisenden SIVövergå myndighettillskall överkostnader tasomsomen ny

procentandel 16verksarnhetsövergången oktober Dennaden 1997. ärvid l procent
i overhead-miljoneröverförandeskulle betyda 6direkta kostnaderna. Dettade avav

kostnader. Summai direktaTill detta kommermyndighet. 37,5kostnad till en ny
rrriljoner.43,5

overheadkostna-de delaremellertidoch utredningenStatskontoret ävenatt avanser
myndighet.överföras tillskalldelningpåverkasinteden ograverat en nyav ensom

totaltoverheadkostnader och 57eller miljoner iinnebär 1951 attDetta procent
myndigheten.till denöverförasmiljoner skulle nya

overheadkostna-minska sinaframgår omöjligen kanSIVAv attresonemanget ovan
alltsåskulle bli SIVförslagutredningensResultatetmiljoner.der med att19 av

verksarnhetsornrå-kvarvarandeverksamhet inomoperativaned sintvingas skära
helhet ökar.föradministrationandelenden statensamt att som

frånverksamhetstötandeframstår SIVdessutom överDet när taratt mansom
administrativa merkostna-täckaförpolisens direkta kostnaderfårpolisen %16 attav

måste ifrån siglämnamyndighetverksamhet tilllämnarder, övernär en nymanmen
statsmakternasvårligen hävdaskostnaden. kandirektaden Det% att51 egnaav

verksam-samkostnadermedföljandeför beräknaolika metoderskall använda näratt
frånbortförs verket.respektivetillförshet SIV

administrationledning ochstordriftsfördelar medInvandrarverkets gemensam
Statskontoretmyndighet. Somförekonomiska nackdelarmotsvarandeleder till en ny

skalnackde-blirskalfördelarinstärnmeri det finnsuttryckt det "Statskontoret att som
delning verket".lar vid en av

hålla kvar verksamhetenvid delningför utredningenmöjlighetenEnda att en
decentralisera-släppa SIV:snivå hospersonalmässiga SIVungefär är attsomsamma

denstället centraliseraoch iintegrationsverksamhetende organisation nya myn-av
digheten till ort.en

centrali-och hävdarnödvändighetendygdförsöker härUtredningen attgöra enen av
effektivisering.innebärsering en

framstår trovärdigt.fögaDetta som

centraliserad tilldå verksamheten1985-1989från tiderfarenhet denSIV:s var
landetssamarbete medochkontakterinte främjadedettaNorrköping är att

efterhand niotillfrom.verksamheten 1989decentraliserade SIVDärförkommuner.
återgång centraliseringtillochgodaerfarenheter dettaVerkets ärorter. enav

tillbaka.framstår migför ett stegsom
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Bildande centraliserad myndighet skulleav en leda tillny omställningskost-stora
nader. Statskontoret räknar med miljoner15 for den myndighetenca och 15nya camiljoner belastar andra statliga anslag såsomsom det statliga trygghetssystemet och
A-kassan.

Jag Statskontoret häratt antagligen haranser räknat for lågt. Statskontoret utgår
nämligen från 50 deatt 80, idag arbetar med integrationca av inomsom SIV, kan
övergå till den myndigheten. Om till "generöst"nya tar pendlingsavståndettman till

centraliserad myndighet kanen detta områdeny beräknas omfatta Norrköping,
Stockholm och Mälardalen. Inom detta område arbetar 35 SJV-anställda inomca
integration. Antalet kan övergå till myndighetsom torde därmed bli högsten ny 35
och blir45 övertaliga alltså 15 vad Statskontoretän räknar med.mer Därmed ökar-
den myndighetens omställningskostnadnya med miljoner.3,8

Utredningen förslår miljoner2att SIV anslagssparandetages för klara delarur :s att
ñnansieringen den myndighetensav omställningskostnader.av nya Jag migmotsätter

detta.

Övrigt

Lagstiftning angående introduktion. Flyktingpolitiken hävd- är statligtettav
Samarbetet med kommunernaansvar. introduktionen har hittills realiseratsom genomavtal for kommunerna varit frivilliga.som Invandrarverkets erfarenheter årstolvavsamarbete med avtal goda.är Avtalen leder bl.a. till ansvariga kommunpolitikeratt

måste aktivtta ett opinionsmässigtäven foransvar mottagande flyktingar.av

Utredningen skall, enligt direktiven, förslag till nationella mål for introduktionen.ge
Målen skall möjligheter tillstaten uppföljningge och kontroll. Utredningen har valt
lagstiftningen instrument för realisera de nationellasom att målen. Jag målenattanserkan fastställas och bli effektiva annat lag. Målensätt än kan knytas till avtalgenom
med kommunerna och ersättningarstatens till kommunerna kan villkoras målen.mot

Återvandring. Återvandringbör del i migrationspolitisk helhet.- ses som en Denen
bör därför inte skiljas från den myndighetut for introduktionen.som ansvarar

Utredningen föreslår SIV:s samtligaatt för integration överförs tillresurser en nymyndighet. Om SIV, i enlighet med utredningens förslag, skall for åter-svaravandringen bör motsvarande inklusive samkostnader återförasresurser till SIV.
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Kommittédirektiv

Introduktion för nyanlända invandrare samt ny
områdetmyndighetsstruktur för det integrationspolitiska
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Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 1997

Sammanfattning uppdragetav
En särskild utredare tillsätts med två sammankoppladenära uppgifter. Den föreslåär attenainriktning introduktionen för nyanlända invandrare.av Den andra föreslåär att en nymyndighetsstmktur på det integrationspolitiska området.

Förslaget till myndighetsstruktur skall innefatta uppgifterstatens detnär gäller
introducera nyanländaatt invandrare i det svenska--

samhället
verka för lika rättigheteratt och möjligheter för alla-- oavsett

etnisk bakgrund och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
följa ochatt utvärdera utvecklingen bakgrundupp mot-- avsamhällets etniska och kulturella mångfald samt att

stimulera integrationsarbetet.

Förslagen skall redovisas den 30 maj 1997.senast

Invandrarpolitiska kommitténs förslag

Lnvandrarpolitiska kommittén överlämnade sitt slutbetänkande Sverige, framtiden och
mångfalden till regeringen i april 1996 SOU 1996:55. Kommitténs förslag har
remissbehandlats och 125 remissinstanserän har sigmer betänkandet.yttrat över

Kommittén hade bland i uppdrag diskuteraannat denatt generella politikens räckvidd ochbehovet särskilda insatser riktade endast till invandrare.av Vidare skulle kommittén lägga framförslag till hur invandrares situation skulle kunna förbättras, inte minst vad gäller förhållandena
arbets-marknaden. Diskrirnineringen och attitydbildningen i samhället andra frågorvar somkommittén skulle uppmärksammai sitt arbete. Kommittén hade också i uppgift lämna förslagatttill hur den långsiktiga integrationen skulle kunna uppmärk-sammas på ett hittills,sättannat änhur "vi och dom-tänkande"ett skulle kunna förhindras hur politiksamt inte passiviseraren somoch invandraregör till klienter borde utformas.
En slutsats kommittén har dragit detsom behövsär att klarare uppdelning mellan politikenriktar sig till nyanlända invandraresom och den generella samhällspolitiken. Politiken för denyanländaskall syfta till så snabbtatt möjligt förstärka nyinvandradessom förutsättningaregnaleva och försörjaatt sig i Sverige.

Kommittén föreslår statligatt myndighet får deten ny övergripande föransvaretgenomförandet introduktionen. Denna myndighetav skall enligt förslaget upphandlaförsörjningsinriktade introduktionsprogram, medverka vid besättningen flyktingar och andraavinvandrare följa introduktionen.samt Kommitténs förlagupp innebär också stark styrningen avnyanländainvandrares boende. Vidare föreslås den ekonomiskaatt ersättningen för asylsökandevid boendeupphävs.eget När uppehållstillstånd beviljats, föreslås introduktionsersättningatt enutgår i stället för socialbidrag vid aktivt deltagande i introduktionsprogram.
De behov och önskemål invandrade kan ha efter den förstasom tiden i Sverige skall, enligtkommittén, tillgodoses inom för den generella samhällspolitiken.ramen Den generella politikenskall heltett hittillsannat sätt än utgå från och hänsyn tillta befolkningens etniska ochkulturella samman-sättning. Bland denna bakgrundannat mot föreslår kommittén särskiltatt ettinrättas inom regeringskanslietorgan för följa ochatt utvärdera samhällsutvecklingen medsärskild inriktning på den etniska och kulturella mångfalden.
Vad gäller diskriminering och rasism, föreslår kommittén såvälÖversyn lagstiftningenen avområdet Diskrimineringsombudsmarmenssom av DO uppgifter. Kommittén betonar vikten

diskrimineringatt betraktasav allmän rättsfråga och intesom en invandrarfråga. Ensom enöverföring till DO Invandrarverkets nuvarande arbeteav med främja godaatt etniska relationeroch motverka diskriminering, bör enligt kommittén kunna övervägas.
En majoritetstor remissinstansema stöder kommitténsav förslag tydligt avskiljaatt den

politik riktar sig till nyanlända invandraresom från den generella samhällspolitiken. Flertalet
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mindredock endastintroduktionen.med Detgrundidénremissinstanser positiva till är ettär
bosättning.nyinvandrades förstaskall deförslagantal stöder kommitténs styraatt statensom
gäller blandutvecklas. Dettapreciseras ochbehöverförslagenGenomgående påpekas att

socialtjänstlagen vilkatilloch relationenintroduktionsersättningen samtkonstruktionenannat av
introduktionsåtgärdema.föreslagnafråga för dekomma ikansom

otillräckligtmyndighetinrättakommitténs förslag ärremissinstanserFlera attatt en nyanser
både gäller förslaget tillbristfälliga vadkalkylemaekonomiskaMånga de ärattutrett. anser

myndighet.och förslagetintroduktion upprättaatt en ny
uppföljningsorganinrätta särskiltsig förslagetMajoriteten dem ettöver attyttratsomav

dock det funktionenpositiva till detta. Fleraregeringskansliet är ärinom poängterar attär som
bör kunnaorganisatoriska formeralternativaviktig och övervägas.att

utredningfortsattBehov av

utvecklasförslagkommitténsbehovetframhåller remissinstansernaPå flera punkter attav
prioriteringregeringensockså motiveradutredningfortsattytterligare. En är avav

förslag tilllämnamed uppgifttillsätts därförsärskild utredareintegrationspolitiken. En att
sarnhällsnivå.individ- ochbådeintegrationsprocessensyñar till främjaförändringar attsom

särskild ordning.iutredningsarbeteparallellt med dettautredasVissa frågor kommer att men

Uppdraget

överväganden, lämnaInvandrarpolitiska kommitténsutgångspunktmed iUtredaren skall,
invandrare.för nyanländaför introduktionenförslag till inriktning

myndighetsstrulctur för dethurlämna förslag tillskallUtredaren även en ny
arbetet medområdet utformas förintegrationspolitiska bör

i det svenskanyanlända invandrareintroduceraatt
samhället,

möjligheter för allalika rättigheter ochverka för oavsettatt
diskriminering,bakgrund och motverkaetnisk

främlings-
och rasismfientlighet

samt
motatt

kulturellaetniska ochbakgrund samhälletsav
samhällsutvecklingenmångfald följa och utvärderaupp

integrationsarbetet.stimuleraaktivtsamt

alternativmålsättningarnaintegrationspolitiskaiutgångspunkt de ettUtredaren skall med som
myndighet.uppgifter isamla dessapröva att tre en ny

svenska samhälletIntroduktionen deti

och uppföljningför styrningintroduktionenövergripande mål förStaten skall samt svaraange
hand liggaskall i förstaför introduktionenoperativacentral myndighet. Det ansvaretgenom en

med densamarbeteintroduktionen iutformningenpå där den närakommunerna, närmare av
medbara samarbetaintroduktionen intearbete medi sittnyinvandrade sker. Kommunerna bör

fackligaockså angelägetdetarbetsförmedlingarna, attlokala statliga aktörer, ärutant.ex.
finnsorganisationer med iideellaungdomsorganisationer och andraidrotts- ochorganisationer,

Även inom näringslivet,aktörer,introduktionen. andragenomförandetochutformandet t.ex.av
också betydelsefull.Samverkan mellan kommunerbör medverka. är

preciserasskall såintroduktionen. Dessanationella mål förtillskall förslag attUtredaren ge
också i övrigt föreslåskalloch kontroll. Utredarenuppföljninggodamöjligheter tillde statenger
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riktlinjer för introduktionen, vad respektive kommunernastaten skallange belysagöra, närmare
hur kan underlätta kommunernasstaten arbete vilken roll harsamt initiativtagarestaten isom
detta sammanhang. Vad gäller samhällsinformationen under introduktionen skall utredaren
redovisa för denna bör ligga.ansvaretvar

Utredaren skall utgå från introduktionen skallatt stöd förutgöra individensett
integrationsprocess och i övrigt utformas utifrån både individensett och samhällets
perspektiv effektivt Det innebär blandsätt. introduktionen skallannat att anpassad tillvaraindividuella behov och försörjnings-inrilctad. introduktionen måste heltvara ett sätt änannat
hittills utgå från individenatt och börär utfonnas så den inte förbindsen resurs att med
socialpolitik och socialbidragstänkande. Vidare skall den utgå från integrationatt är enömsesidig process.

Utredarensövervägandenskall utgå från introduktionstiden föratt nyanlända skall begränsas
till två år. Om det finns anledning under vissaatt omständigheter förlänga introduk-tionstiden,
skall detta redovisas.

Personer nyligen invandrat till Sverige torde i desom allra flesta fall behöva
svenskundervisning och viss samhällsinformation. De omfattande introduktionsprogrammer

finns idag avseddaför skyddsbehövandeär och anhörigasom kommer i anslutning tillnärasom
dessa.Invandrarpolitiska kommittén har föreslagit andra anhörigaatt även skall kunna erbjudas
särskilda introduktionsprogram och delta i utforrnandet introduktionsplaner. Det inteärav
utredarens uppgift ställning till dessaatt frågor.ta De kommer beredas i ordning.att annanDäremot skall utredaren redovisa hur denna anhöriginvandrare kan bättre informationgrupp

i dag vadän finns tillgängligt för dem inom denom generella politikenssom exempelvisram,
vad gäller utbildningsmöjligheter och olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Flera skäl talar invandrares förstamot att styra bosättning det lnvandrarpolitiskasätt som
kommittén föreslagit. Utredaren skall i sina förslag utgå från det i normalfallet denatt är
invandrade själv väljer bosättningsort. Den det bör emellertidsom gör ha tillgång tillsom
information vilka möjligheter bjuds i olika delar landet.om Utredaren skall redovisa påsom av
vad sådan informationsätt kan utformas och eller vilkapröva bör ha för den.vem ansvaretsom

Vid invandring och istörre vissa andra fall, viden besättningent.ex. organiseratav
överförda flyktingar, kan emellertid behövastaten medverka vid bosättningen. Utredaren skall
lämna förslag till på vilket detta bör ske.sätt I dessaspeciella situationer kan det varanödvändigt medverkanatt statens utvidgas även exempelvissätt,annat att statengenomförhandlar fram och tillsammans med kommunerna utarbetar introduktionsprogram for de
inflytande.

Utredaren skall utgå från normalt inte skallatt initiativstaten till och delta ita utforrnandet
introduktionsprogram,av överväga sådant behov finnsett i fallmen dåom

mottagningskapaciteten hårtär ansträngd, vid massflykt eller särskilt invandringstor andraavskäl. Om sådant behov finns bör utredaren vad skall det råderavgöraange närsom enextraordinär situation förslag till hur densamt organisatoriskt och påge kansättannat mötas.
Invandrarpolitziskakommittén har föreslagit statlig introduktionsersåttningatt skall betalasen
till invandrare under introduktionsperioden.ut Regeringen det angelägetatt är ytterstanser att

finna alternativ till socialbidrag försörjnings-källa för nyanlända invandrare.som Regeringen
åter-komma i dennaatt fråga.avser

Flera frågor med central betydelse för introduktionen hänger med delssammansocialbidragssystemets framtida utfonnning, dels möjligheterna utforma alternativatt tillett
socialbidrag för nyanländainvandrare. Hit hör bland frågan underannat vilka förutsättningarom

enskild invandrares introduktionsplan Ävenkan avbrytas.en den ekonomiska ansvars-fördelningen mellan och kommun harstat sambandnära med socialbidragssystemets och
alternativa ersättningssystems utformning. Dessa frågor kommer beredas inom Regerings-att
kansliet. Utredaren skall emellertid hålla sig fortlöpande infonnerad vad sker dettaom somområde och beakta konsekvenserna för utredningsuppdraget.

Myndighetsstrukturen

Uppgift I Introduktion för nyanlända invandrare--
Den statliga myndighetsstrukturen för introduktionen skall utformas med utgångspunkt i
utredarens förslag till precisering introduktionen och dessirmehåll.av
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samtliga nyanländamyndighetsansvar förEnligt regeringens det finnas samlatmeningbör ett
introduktionsåtgärder denstatligt stöd och vilkainvandrares introduktion, vilketoavsett som

till.enskilda invandraren har rätt
skall också ha övergripandeför introduktionenmyndighet harDen ettansvaret ansvarsom

för olikabehövs under introduktionsperiodenför den samhällsinformation samt att sättsom
samhällsutvecklingen och kunskapernyinvandrade bli delaktiga i detunderlätta för de att ge om

Såväl deltagande i etniskauppbyggnad och struktur.svenska samhällets gruppers egna
stödjas. fallorganisationer bör stimuleras och I vissa kan detorganisationer i andra ävensom

organisationer. då förtill etablering Detta bör uppgift den statligabehövas stöd vara enav nya
myndigheten.

kontroll och uppföljning skall den statliga myndighetensEkonomiska utgörasamtresurser
praktiska ochviktigaste styrmedel de kommuner har det operativa förgentemot ansvaretsom

Andra styrmedel precisera nationella mål och återföraintroduktionen för nyanlända. är att att
uppföljningsarbetet till kommuner ochoch kunskaper från andra deltar iresultat som

aktiv och utvecklande dialog mellan berörda viktigtintroduktionsarbetet. En ärparter ett annat
skall beakta i sitt arbete.instrument, utredarensom

såväl kvantitativa kvalitativa metoder utvecklas.effektiv uppföljning behöverFör somen
också krav personalrekrytering ochuppfoljnings-ansvaret ställerKontroll- och

myndighetsstrulctur.kompetensuppbyggnad. Utredaren skall beakta detta i sitt förslag till ny
måste helhetssyn. måste därför beakta behovetPolitiken präglas Utredarenen avav

tillstånds-introduktions- och integrationsarbetet å den sidan ochsamordning mellan ena
Åtgärderasylsökande å den andra. under asylsökandesvistelseprövningen och mottagandet av

tidsbegränsade uppehållstillstånd organiserad överföringi landet och för med samt avpersoner
frågor samordningsbehovet påtagligt och därflyktingar, exempel därär är

ansvarsfördelningen mellan uppgiñema behöver klarläggas. Detta gäller ioch gränserna även
infonnation tolk- översättningsverksarrthet.viss utsträckning ochsamt
introduktions- integrationspolitiken respektive för invandrings- ochför ochAnsvaret

skilda Särskilt sig organiserat överfördaasylpolitiken kräver kompetenser. detnär rör om
inte valt boende asyltiden bor förläggning, ellerflyktingar och undereget utanpersoner som

många asylsökandekommer samtidigt till landet, torde den myndighet harlägedåett som ansvar
asylpolitiken enskilda individerna och motiven förför invandrings- och ha kunskap de omen om
betydelsefull introduktions- integrationsarbetet. invandrings-migrationen för och Urär ettsom

perspektiv i dessafaH ocksåasylpolitiskt och för hålla samhällets kostnader detoch äratt nere
utflyttningen i kommuner sker snabbt och effektivt Detta inteangeläget sätt. äratt ettytterst

också för hindra frarnväxtnödvändigt humanitära och ekonomiska skälbara attutanav av
och för invandrings- och asylpolitiken bred förankring i samhället.främlingsñentlighet att ge en

för introduktionen,förhållanden måste vid utformningen myndighetsstruldurenDessa beaktas av
mellansamtidigt måste till det också finns samband självahänsyn att ettstor tassom

integrationen.besättningen och förutsättningarna för
Återvandring till myndighet har förfråga med stark koppling denär som ansvaren annan

Även respektive samordning andrainvandrings- asylpolitiken. avgränsning medoch
utforrnandetpolitikområden uppmärksammas och redovisas. Vidoch myndigheter bör av

frågor och datasystem förslagförslagen också beakta sekretessbör utredaren rör samt gesom
till hur eventuella problem skall lösas.

etnisk bakgrundrättigheter och möjligheter för alla ochUppgift H Främja lika oavsett--
främlingsfientlighet rasismmotverka diskriminering, och

bedrivit arbete nationellhittillsvarande verksamhet har InvandrarverketInom för sinramen
beståtthar bland inivå motverka främlingsfientlighet och rasism. Detta arbeteför annat att taatt
informations-utbildningar och andrafram utbildnings- och informations-material, medverka i
försöks-organisationer och andra för ochinsatser projektbidrag tillsamt att ge

stödjaRegeringen disponerar också medel för projektutvecklingsverksamhet. att mot
främlingsfientlighet och rasism. -

insatser ökar möjligheterna tillInvandrarpolitiska kommittén har poängterat att som egen
främlingsfientlighet.bästa diskriminering ochförsörjning och delaktighet detär vapnet mot

DO:s uppgifter.också föreslagit lagstiftningen och BlandKommittén har översyn aven av
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DO:s uppgifter ingår verka för etnisk diskriminering inte förekommeratt att i arbetslivet eller på
i samhället, initiativsätt till åtgärderarmat diskrimineringta olikamot medverkasamt att sätt

till den för diskriminering kanatt utsätts till sina rättigheter.tasom vara
En interdepartemental arbetsgrupp, AGAR, har föreslagit centralt inrättasatt ett organ en--motor för systema-tisera, samordna, stimulera,att utveckla och konkret stödja arbetet mot--

rasismoch främlingsfientlighet. Arbetsgruppens förslag delvis inspireradeär Commission forav
Racial Equality CRE i Storbritannien. Samma rättigheter, villkor och möjligheter för alla i
samhället etnisk bakgrund målet för kommissionensoavsett är arbete.

Utredaren skall med utgångspunkt i dessa och andra erfarenheter och idéer föreslå hur ett
samlat och samlande för arbetet med främja lika rättigheteratt och möjligheteransvar och
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism bör utformas. Det breda
samhällsansvaret, det sig för allaröratt samhällsfrågor och inteom gemensamma ominvandrarfrågor, bör lyftas fram.

DO:s nuvarande uppgifter, bland består i övervaka lagarannat efterlevsatt ochattsom att
diskriminering bekämpas och motverkas, skall kärna i detta arbete,utgöra i övrigt bören som
byggas för på mångsidigt aktivtatt ett och pådrivande.sättupp vara

Förutom för övervaka lagstiftningen ochatt medverka till människor föratt utsattssom
diskriminering kan till sina rättigheter, skall myndighetsstrukturenta utformas så denvara att
kan följa utvecklingen och de insatser för motverka diskrimineringgörs och skapaattsom ett
samhälledär människors rättigheter och möjligheter inte begränsaseller hindras deras etniskaav
bakgrund. Den bör kunna ftmgeraäven kunskapsbas för andras arbete med dessafrågor.som en

En del verksamheten kommer således övervakning, myndighetskontrollutgörasav att ochav
juridisk granskning med syfte bekämpa och motverka detatt oönskade. Verksamheten i sin
helhet bör emellertid så långt möjligt präglas positiv och offensiv med syftetansatsav atten
kämpa och verka för det önskade. Att främja lika rättigheter och möjligheter etniskoavsett
bakgrund, bör vägledande för verk-samheten.vara

Arbetet bör bygga på såväl etablerad kimskap arbetsformer och metoder. Medsom nya
den utåtriktade och offensiva profil myndigheten bör ha, blir uppsökande verksamhet ochsom
kontakter med aktörer olika nivåer både inom den privata och den offentliga sfären viktiga
delar i dess arbete. Utredaren skall också på vilketöverväga myndighetsstrukturensätt kan
utformas för aktivt och uppsökande arbete fältet på vilketute samt överväga sätt
myndigheten i sitt utåtriktade arbetekan samverka med andra.

Det vidare utredarensär uppgift precisera verksamhetennärmareatt och de instrument som
behövs för denna. Vad gäller diskriminering i arbetslivet skall dock utredaren inte någragöra

överväganden vilka rättsliga instrument myndigheten bör kunnaegna förfoga eftersomom över,
lagstiftningen etnisk diskriminering i arbetslivetmot kommer i särskild ordning.att överses

Uppgift III samhällsutvecklingen bakgrund samhällets etniskamot och kulturellaav--
mångfald

Regeringen det angeläget följaatt är samhällsutvecklingenatt och bedömaanser i vilkennoga
utsträckning och på vilket samhället och desssätt institutioner utgår från och hänsyn tilltar
befolkningens etniska, språkliga, kulturella och religiösa mångfald.

Utredaren skall lämna förslag till hur för sådan uppföljning kan utfonnas.ansvaret Detta
innebär inte myndigheten skallatt andra fackrnyndighetersta över uppföljningsansvar för
invandradeoch etniska inom respektive verksamhetsområde. Däremot samarbetegrupper medär
andrafackrnyndigheterviktigt det gäller såväl initieringnär genomförande utvärderingar.som av

Ansvaret för uppföljningsuppgiften bör utformas så det möjligheter tillatt föreslåattges
förändringar. Såutformat kan arbetet medverka till förbättra integrationsprocessen. Storatt kraft
måsteläggas på föra resultaten forskningatt ochut utvärderingar, väcka debatt och påav att att
överbrygga den klyfta ofta finns mellan forskare och brukare forskningsresultat.som av

Uppföljningen betydelse förär utvecklingsarbetetstor inom Regeringskansliet. Iav
myndighetens bör därför ingå till regeringen lämna årligattansvar olikarapport,en som ur
aspekter belyser situationen och samhällsutvecklingen. Denna tillsammans med övrigrapport
verksamhet skall kunna fungera underlag för bred och kreativ debatt, försom en
policyutveckling och åtgärder. Denna uppgift inom myndighetssüukturen bör alltså i likhet med
uppgift motor och utåtriktad profil.ses som en ges en
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finnasdet böruppgifteroch ettUtredaren skall precisera även övervägasamt omansvar
överblickdenmyndighetsstrukturen. Förutominom överstatistikför beställaattansvar

myndighetsstnikturen,finnas inominternationella, börinhemska ochbefintliga kunskaper, som
ochlägga uppdragfinnas för kunnabörockså vilka utbör utredaren attpröva resurser som

forskning.initiera

uppläggningSammanfattning, arbetets m.m.
integrationspolitiska områdetför detmyndighetsstrukturi sitt förslag tillUtredarenskall ettsom

myndighet.uppgifterna isamla dealternativ pröva att tre en ny
Såvälsammanhållen migrationspolitik kan föras.såskall utformasFörslaget att en

grundläggande påinvandringspolitiken måste präglasintegrationspolitiken samma synavsom
attityder i samhället undviks ochfientliga stämningar ochsåintegration och utformas att

asylfrågor måste kunnaför tillstånds- ochmyndighet harstatligamotverkas. Den ansvaretsom
bred förankring iinvandrings- och asylpolitikensina uppgifterfullgöra sättett ensom ger

individuella behovinvandradesintegrationsprocessen och densamtidigtsamhället avsom
förorsakar problem förmyndighetVisar det sigmåste lyftas fram.introduktion att en ny

utredaren redovisa dettagenomförande, böroch asylpolitikensinvandrings- övervägasamt
alternativ.möjliga

samarbetet mellan deavgränsningen respektiveinbördesförslag skall denI utredarens tre
redovisa vilka krav myndighetensUtredaren vidareuppgiñema/-ansvarsområdena belysas. bör

myndighetsstrulcturen.ställerexempelvis kommuner och andra aktörerkontakter med
myndighet för detuppgiftema iinte hålla deOm finner skälutredaren treatt en nysamman

föredra, skall dettaalternativ myndighetsstrulmrrområdet ochintegrationspolitiska är attatt en
redovisas.

asylfrågoma, måste kunna initiativinvandrings- ochInvandrarverket, har för tasom ansvar
sin bosättning, dvs. organiseratinte själva ordnarverka för de invandrareoch aktivt att som

såsig i kommunpå förläggning, kan bosättaflyktingar och boröverförda snartenpersoner som
och samarbetedenna bosättning krävs kontaktertillstånd beviljats. Förmöjligt efter det attsom

med lämpliga kommuner.
integrationspolitiska området,för detföreslår myndighet inrättasOm utredaren att en ny

organiseras ochutflyttningen i kommuner bäst kanvadskall utredaren sättöverväga
myndigheten och Invandrawerket.uppgifterna bör fördelas mellan denhursamordnassamt nya

påverkaskan tänkassärskilt beakta hur integrationsprocessensitt förslag skall utredarenI
förvilka möjligheterna denansvarsfördelningen klargöraden föreslagna ärsamt nyaav

kontrollera introduktionsinsatsema.följa ochmyndigheten att upp
förslag för den vid Invandrarverketkonsekvenserna sinaUtredaren skall vidare belysa av

möjligheter i desamordning, kostnader ochflexibilitet,kvarvarandeverksamheteni fråga attom
landet.upprätthålla service i helafall så behövs

motverka diskrimineringoch möjligheter ochrättigheterArbetet med främja lika äratt av
människorspåverkar starkt enskilda liv ochsamhällsutvecklingen ochföravgörande betydelse

Utredaren skallarbete betydelse.levnadsförhållanden. DO:s roll i detta vägaär största nogaav
myndighetsstruktur, bland med avseendeingår iför- och nackdelar med DO större annatatt en

förarbetet med verka allas likabörDO:s verksamhet. Utredarenrättsliga även pröva attom
myndighetenstyngdmotverka diskrimineringmöjligheter ochrättigheter och större omges

Frågandiskrirnineringsombudsman. böridentisk med dengeneraldirektör ärår person som
tillsyns- ochuppmärksamhet riktadmed speciellochbelysas motövervägas noga

förtroendeaspekter.
finansieringen i den månför sina förslagskall redovisa kostnadernaUtredaren samt ange

innefattaKostnadsredovisningen skallutgiftsölcningar.några skulle innebäraförslag även
introduktionförslagen till ochutgångspunkt föralternativa förslag.eventuella En

nuvarande kostnader förfår överskridamyndighetsstruktur skall kostnaderna inteattvara
åtgärderutgiftsområde förslag lämnasDärjämförbar verksamhet och volym inom om som

bedömning deekonomi skapåverkar kommunsektoms verksamhet och görasen av
tillämplig.finansierings-principenkommunalekononiiska effekterna och ärom

föreslagna myndighetenlämna förslag till deningår i utredarens uppdragDet även att namn
föreslås.myndighetereller till de olika som
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Redovisning uppdragetav
Utredarenskall redovisa sina förslag den 30 maj 1997.senast Förslaget skall utgå från att en nymyndighetsstrulctur skall kunna träda i kraft den 1 maj 1998.senast

För utredaren skall kunnaatt arbeta skyndsamt, bör företrädare för berörda myndigheter
knytas till utrednings-arbetet. Vidare skall utredaren samråda med andra utredningar berörsomInvandrarverketsoch DO:s verksamhet fortlöpande hållasamt sig underrättad det arbeteom sompågår inom Regeringskansliet och har relevans för utred-ningsuppgiñen.som
För utredningsarbetetgäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare

redovisning regional-politiska konsekvenserom dir.av 1992:50, prövning offent-ligaom avåtaganden dir. 1994:23, jämställdhetspolitiska aspek-terom dir. 1994: 124 och omredovisning konsekvenser för brottslighetenav och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Inrikesdepartementet
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Sammanfattning1

kostnaderdel i SIV:sIntegrationsverksamhetens

integrationsverksamhet årför SIV:skostnaderna 1996direktaDe
avvecklingskostnader.för Enefter avdraguppgick till mkr,37,5

SIV:s samkostnadergällt vilken delfråga, haravsnitt 3.2, av som
integrationsmyndighet.föreslagen särskildflyttas tillbör över en

fördela samkostnaderna årförSIVmetodDen använt attsom
den bästa. Integra-verksamhetsgrenar vipå1996 varaanser

mkr, bör docksamkostnaderna, jus-tionsmyndighetens del 21av
finns medel fördärimkr beroende påned med 2 attteras

hör till SIV:savvecklingskostnader ansvar.som

den delkostnader år uppgårSIV:s 1996innebärDet att somav
integrationsverksamhetförtänkt anslagflyttats tillskulle ha ett

efter omräkning tillkan behövamkr. Beloppet justerastill 56,5
förutsatt ytterligare ned-mkr ingatillårs budget 571998 att-

kommer sedvanlig löne-anslag. DärtillSIV:sskerjusteringar av
omräkning.

anslagUppdelning DO:sav

DO dessberäkningfrån den gjortshar utgåttVi att avsom av
verksamhetåtgärder respektiveför generellakostnader år 1996

fall redovisas iindividuella riktig. Detta avsnittinriktad på är
anslagmkr årets gå tillfördelning skulleMed 3,33.3. avsamma

individuella fall. nåmkr till Föråtgärder ochgenerella 1,5 att
endast sig åt indi-verksamhetsvolym DOi ägnarett somsamma

mkr behöver läggas påytterligareviduella fall 0,5vi attanser
anslagmkr åretsindividuella fall. innebär 4,8Det 2,8att omav

medan mkrintegrationsverkföras till 2,0mkr skulle nyttett
förfogande.DO:sskulle stå till det krympta

IT-forutsättningar

fördet nödvändigtStatskontoret avsnittvisar i 4 är sär-att en
förstaunder de årenintegrationsmyndighet åtminstoneskild att

STAMM System förfor ärendestöddatasystemSIV:sutnyttja -
SIV bör därföroch Medborgarskap.Tillstånd, Asyl, Mottagning

integrationsmyndig-till denlämna ADB-serviceåläggas att nya
myndighe-Datainspektionen denfrånheten. Vi utgår att nyager

Utlännings-något redananvända STAMM,tillstånd attten som
har.nämnden och polisen



:duESTATSKONTOR ET PM

1997-04-28Jppdragsenhet1

kommernärhet Norrköpingtill SIV:s ilokaliseringEn att ge
loka-integrationsmyndigheten vidförADB-kostnader änlägre en

mellan Stock-fast teleförbindelseStockholm. Genomlisering i
Stockholm möj-likväl lokalisering iblirNorrköpingholm och en

direktNorrköpingvid lokalisering imöjligt, ochocksålig. Det är
för ordbehandling,datasystemtill SIV:sanknytalämpligt, att

mellanelektronisk Vid serviceochkalkylering, presentation post.
gälla.självkostnadsprincipenbrukarmyndigheter

servicebyråmed Frontectecknat avtalnyligenSIV har somen
kundstöd,drift inklusiveservicebyråninnebär övertaratt

SIV:s datasystem.utvecklingunderhåll och av

och administrationverksledningforPersonalresurser

forbehövspersonalresurserbehandlas vilkaI avsnitt 5 som
integrationsmyndighetvidoch administrationverksledning en

lämnas.kostnadsuppskattningaråa.med årsarbetare Aven80

lokaliseringerhålls vidkostnadernalägsta administrativaDe en
fördel kandå medeftersom ServicetjänsterNorrköping vissatill

den lillaminskas också integra-detfrån SIV. Påköpas sättet
tionsmyndighetens sårbarhet.

beräk-eller råd internrevisorverksledning och styrelseFör samt
administrativmkr. Föruppgå till knapptkostnaderna 2 ennas

för vid loka-mkrkostnaderna till 13 tjänsteruppskattasenhet 5
för vidmkrrespektive till 20 tjänsterNorrköpinglisering 7,5i

räknatNorrköpingsalternativetStockholm. Vi har ilokalisering i
från SIV ganskaköps imed administrativ service storatt

administrativa tjäns-Stockholmsalternativet köpsutsträckning. I
ochväxel- receptionstjänster.for lönerapportering samtter

kostnaderGemensamma

dvs.kostnader,beräknaderedovisasI avsnitt 6 gemensamma
for verksledning ochlokalerför personal ochkostnader gemen-

forkostnader och kostnaderövrigaIT-administration samtsam
myndighetenhela

beräknas deframgått redan i avsnittSom 5 gemensamma perso-
lokalisering myndighetentill mkr vidnalkostnaderna uppgå 7 av

Stockholm.lokalisering till Ioch till mkr vidNorrköpingtill 9,5
för köp administra-tillkommer mkrNorrköpingsalternativet 2 av
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från SIV. Stockholmsalternativet tillkommer åtmin-Itiva service
för köp administrativmkr service.0,5stone av

och administrationLokalkostnaderna for verksledning gemensam
Norrköping ochtill mkr vid lokalisering tilluppskattas i0,5 1

Stockholm.mkr vid lokalisering i

beräknas uppgå till mkr inklusive avskriv-IT-kostnaderna 4,5
Norrköping och till mkr vid lokalise-vid lokalisering iningar 5

Stockholm.ring i

SLÖRforkostnader hör kostnader och Cosmos, kopie-Till övriga
tidskrifterkontorsmateriel, böcker ochochring samtm.m.

möbler, kopiatorer beräknar deavskrivningar Vi attm.m.av
till mkr.kostnaderna uppgårövriga 4

Totala kostnadergemensamma

kostnadsslagen leder tillgjorda uppskattningarna deDe attav
förkostnadernatotala årliga administrativa integrationsmyndig-

antaganden, uppgå tillutifrån gjorda mkr vidheten, 18väntas ca
lokalisering Stock-Norrköping och mkr vid ilokalisering 20i

holm.

förhögre lokalkostnader denTill detta kommer mkr i2 operativa
Stockholm jämförelse med lokalise-personalen vid lokalisering i i

Norrköping.iring

till Norrköping eller StockholmVid centralisering antingenen - -
jämförtökat behov med dagens decentra-uppkommer ett av resor

har räkneexempel utgått frånliserade verksamhet. Vi ettsom
årlig merkostnad cirkatillkommande med200 0,5resor en om

mkr.

dock lokalisering Stockholmresekostnader tordeLägre i med-en
medföra till följd Stockholms bättre kommunikationer detav

Norrköping. har dock kunnat beräknalandet Vi inteövriga än
kostnadseffekterna för de olika uppkommer vidresemönster som

myndigheten Norrköping respektive Stockholm.placering iav
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Omställningskostnader

underindelas iomställningskostnader,behandlasavsnittI 7 som
etableringskostnader.ochavvecklingskostnader

följakanför personal inteavvecklingskostnaderuppstårDet som
förlokaliseras,integrationsmyndighetendärmed till den ort

störningskostnader.SIVefter inomlämnaslokaler samtsom
beräknas.kankostnader intesistnämnda

för den organisa-kostnadernaEtableringskostnaderna utgörs av
flytt-myndighetensförbereder den start,tionskommitté nyasom

arbetsmaterialochdossiéerdatorutrustning,avseendekostnader
denfrån SIV tillföljer medpersonaltillilyttersättning somm.m.,

rekryteringskostna-bostadsortoch bytermyndigheten samtnya
anskaffning inventarierutgifter förDärtill kommerder. m.m.av
investeringsmedel.bestridsutgifterSistnämnda av

integrationsmyndighetenfaller påomställningskostnaderDe som
ochNorrköpingtill 15lokaliseringmkr vidtilluppgå 14väntas

beror på högreSkillnadenStockholm.tilllokaliseringmkr vid
arbetarfler demeftersomilyttersättningförkostnader som nuav

myndighetentill denflytta medmed integration väntas omnya
fördelastordeKostnadernaStockholm. överlokaliseras idenna

budgetår.två

kommermkrtillkommer 15 attdessaUtöver somcasummor
statligaföljd detfrämst tillanslag,statligaandrabelasta av

för-kostnaderDessaoch A-kasseersättningar.trygghetssystemet
belopp.avtagandesuccessivtår medfleradelas över

Finansiering

församkostnaderårs1996har varitinriktning prövaEn att om
administrationenförslår tillintegrationsverksamhetSIV:s av en

dettatidigare visatintegrationsmyndighet. harVi attsärskild
förutsättning vissaunderNorrköping attlokalisering ividklaras
blir däremot vissfrån SIV. Detköpsadministrativa enresurser

får finansieras viaStockholm, någottilllokaliseringbrist vid som
verksamhet.operativminskad

finansieras.omställningskostnaderna kanhurfrågaEn ärannan
lösningar:alternativaskisserarVi tre
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Finansiering integrationsmyndighetens anslag.via

Finansiering SIV:s anslagssparande.genom

omfördelningFinansiering mellan anslag utgifts-inomgenom
område

Om alternativ tillämpas måste denminst tjänster inom1 15 nya
myndigheten hållas obesatta under två år. fråga alternativI 2om

SIV dess anslagssparande förintecknat kommandeärattanser
personalavvecklingar sedan från polisen övertagits den 1resurser
oktober år. Alternativ politisk fråga,i 3 vi inteär närmasten som

uppfattninghar anledning ha någonatt om.
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Uppdraget2

invandrarenyanländaförintroduktion samtUtredningen enom
området Dirintegrationspolitiskaför detmyndighetsstrukturny

Statskontoretåtden 1997 att:uppdrog 211997:03 mars

invandrarverksStatensfördelningförslag tillUpprätta av
andraoch åsidan migrationför åekonomiskaSIV enaresurser

myndighetsanslaget.gällerdelningenVad ärintegration.sidan

etniskOmbudsmannensfördelningtill motförslagUpprätta av
integrations-påekonomiskaDOdiskriminering enresurser

DO.kvarvarandeochmyndighet en

vilka administrativauppskattningGöra somresurseraven
fördeladepunktde i 1myndighetför övertarbehövs somen ny

fördeladepunktoch de i 2integrationtill resursernaresurserna
IT-funktion,administration,integrationsmyndighet. Egentill en

myndighe-denfinnasförutsätts iutbildningochinformation nya
ten.

for integrationenomfattardatasystemIT-funktionMed somavses
funktioneroch övrigadatasystemuppgifter SIV:sirelevanta som

myndighet.centralnormalt behövs i en

bedömaochomställningskostnadernauppskattningGöra4. aven
finansieras.kandessahur

medkontakterharuppdragetskrivnaåtergivnadetUtöver ovan
frånskulle utgåarbetevårthanden attvidgivitutredningen att

lokaliseras i Norr-helhetintegrationsmyndighet i sinsärskilden
Stockholm.köping alternativt
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3 Nuvarande integrationsverksamhet

3.1 Organisation, personalresurser och kostnader

I integrationsverksamheten ingår att

teckna avtal med kommunerna,-
handlägga statliga bidrag till kommunerna,-
lämna stöd och råd till kommunerna,-
handlägga projektbidrag,-
arbeta med bosättningsfrågor for invandrare,-
ha kontakt med andra myndigheter,-
utveckla och bibehålla kontaktnät,-
verka for förbättrade etniska relationer,-
syssla med metodutveckling, m.m.-

Integrationsverksamheten liksom all verksamhet inomannan
SIV hög grad decentraliserad. Verksamhetsstödi lämnas frånär
huvudkontoret Norrköping. En kort beskrivning SIV:si av orga-

med något utförligare framställningnisation huvudkonto-en om
lämnas bilagairet

Med integrationsverksamhet följandearbetade antal, årsarbets-
krafter åa och heltid, ht respektive deltid, dt ipersoner sep-
tember 1996:

åa personer
Huvudkontoret ht, dt11,4 10 2
Norra regionen ht, dt34,0 31 12
Södra regionen 34,4 ht, dt27 16

Totalt ht, dt79,8 68 30

Huvudkontoret

huvudkontoretsInom ochmottagnings- integrationsenhet var
integrationsarbetet indelat i

introduktion flyktingar och anhöriga samhället,iav nya-
utbildning svenska,i-

utbildning,övrig-
arbetsmarknad,-
organisationsstöd,-
etniska relationer,-
återvandring,-
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kontaktnätet,-
ochkontakter EU.internationella-

åa åtChefskap och 0,7åa åthandläggning, 0,7ägnades åtåa10
sekreterare.administration

Regionerna

ägnadesdistrikt,femregionkansli ochmedregionen,Inom Norra

integrationshandläggning,åtåa22-
ersättningsfrågor,åtåa6-
bosättningsfrågor och,åa åt3-

och planering.Chefskapåa åt3-

ochmellananvänder 10 25distriktscheferna procentfemDe av
processchefer 10integrationsfrågor. Fem ägnararbetstid åtsin ca

frågor.arbetstid åt dessasintill 25 procent av

fyra distrikt.ochregionledningbestårSödra regionen av en
medfördeladesdärIntegrationsinsatserna

integrationshandläggning,pååa18,9-
ersättningsfrågor,åa på9,25
bosättningsfrågor,pååa3,2
chefskap och planering.pååa3,05

ochmellan 100använde 15 procentnivåerCheferna på olika av
integrationsfrågor.förarbetstidsin

Totala resurser

ägnadesSIVTotalt inom

integrationshandläggning,åa åt50,9-
ersättningsfrågor,åa åt15,25-
bosättningsfrågoråtåa samt,6,2-

administration.och övrigchefskap, planeringåa åt7,45-

Kostnader

kalenderåretunderintegrationsverksamhetenKostnaderna for
kostnaderdirektamkrmkr, 38,4uppgick till 59,41996 varvarav

kost-del SIV:sdvs. isamkostnader,mkroch 21,0 gemensamma
for administrationnader m.m.
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3.2 Del i samkostnader

I PM har SIV:s ekonomienhet1997-02-17 behandlat fråganen om
hur SIV:s kan delas på invandringsfrågor och påresurser upp
integration. kostnader fordelatsDe SIV:s driftskostnaderärsom

år Följande uppdelning har1996. mkr.gjorts, inetto

Verksamhetsgren Direkt kostnad Samkostnad Totalt
Invandringl 380,21 140,0 520,21
Integration 38,4 2 1,0 59,4
Totalt 1418,6 161,0 579,61

samkostnaderI ingår kostnader för:

centrala och regionala lednings-, stabs- och administrativa ser--
vicefunktioner,

administrativa och verksamhetssystem,system-

låneräntor och avveckling,viss gemensam-

informations-, och utbildningsenheternapraxis- vid SIV:s-
huvudkontor,

förlokaler huvudkontoret inklusive förutrymmengemensamma-
de delar SIV lokaliserade Norrköping.iärav som

Samkostnaderna har fördelats på verksamhetsgrenar verk-av
samhetsansvariga.

I de direkta forkostnaderna integration ingår mkr kr för1ca av-
veckling och samkostnader föri mkr forintegration 2 avveck-ca
ling.

Från och med tillämpar SIV schablonmässig1997 princip fören
fördelning Samkostnaderna, nämligen efter månadslönebe-av
lopp. Om denna princip tillämpats under skulle andelen1996
samkostnader for frånintegrationsområdet minska till21 18
mkr.

SIV mycket andel samkostnadernaatt stor svåraäranser en av
påverka och de inte skulle minska integrationsfrâgornaatt att om

I l invandringhar här sammanförtsverksamhelsgrenamatillståndsprövning,
asylmottagningasylprövning, ochmedborgarskapsprövning.
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forkostnadernaSIV,dessa hör,Tillfrån SIV.flyttades menar
löne-regionala staber,ochcentralaregionledningar,verks- och

visserligenpåverkas attkostnaderAndraoch ekonomisystem. av
kost-samordningsfördelar gör attminskarvolymerna storamen

vadmindre motsvarasbetydligt ännadsminskningen avär som
gällerfrån SIV. Dettaflyttasverksamhetenandelden somav

löneadministra-servicefunktionerforkostnaderexempelvis som
samkostnadendelDenekonomiadministration.och somtion av

engångskaraktär.dessutomavveckling är avavser

deberäkningrättvisandetillframkommaFör avatt meren
bildafor integra-från SIV attskulle kunna tas ensomresurser

denberäkningsmetodiken ifrånSIVutgårtionsmyndighet rap-
1996-till regeringenlämnatRikspolisstyrelsenochSIVport som

for och"FörutsättningarbenämnsRapporten05-02.
frånverksamhetsuppgifterflytta vissaöverkonsekvenser attav

invandrarverk". dennaI rapportStatenstillpolismyndigheterna
ledning,del ioverhead-kostnadernatillframkommer attman -

ADB-stöd och övrigtekonomiadministration,ochlöne-staber, -
kostnaderna.direktade16 procentutgör av

beräk-overhead-kostnadernaforprocenttalfrån dettaUtgående
under 1996:integrationsarbetefor sittkostnaderföljandeSIVnar

mkr38,4kostnadDirekt

för avvecklingkostnadAvgår av
mkr1,0SIVpersonal inom -

mkr37,5Delsumma

overheadkostnadTillkommer
mkr.6,0delsummantillberäknad 16 % av

integrationsarbetetformkr43,4Totalt

bedömningVår

bortavuecklingskostnaderSIV:s tas

andelintegrationsverksamhetensuppfattningdelar SIV:s attVi
till integra-förasskallavvecklingskostnaderna inte över nyenav

har detfortsättningsvisochSIVtionsverksamhet. Det är som nu
Avvecklingskost-avvecklingar.gjordaforekonomiska ansvaret

mkr, ochfor integration,kostnader 1direktaingår inader casom
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samkostnaderi for integration, mkr,2 skall således dras bortca
från den del anslaget A1 Statens invandrarverk avsättsav som
for integrationsmyndighet.en

SIV:s fördelningsmetoder

fordelningsmetodDen SIV för måste1996använtsom anses ge
exaktare resultat den schabloniseradeett fördelningän skallsom

fr.o.m.användas Huvudorsaken1997. den gamlaär metodenatt
grundad på bedömningarär orts verksamhetsansvarigasom av

medan den metoden, byggd på månadslön, intesenare tarsumma
hänsyn till den olika grad service huvudkontoret tillav som ger
olika delar verksamheten. Om fördelning sker efter månadslö-av

kommer personalkostnaderna forläggningsverk-inomnesummor
samheten medföra asylmottagningen bliratt tilldeladatt allt-en
för del de kostnaderna,stor i vilka kostnadernaav gemensamma
för huvudkontoret ingår med lejonparten.

SIV anför verket svårligen kan minskaatt sina gemensamma
kostnader för ledning Statskontoret instämmer deti attm.m.
finns skalfördelar blir skalnackdelar vid delningsom en av ver-
ket. Men organisationen kan och verksamhet kananpassas ses

och därigenom finnsöver möjligheter minska kostnaderna.att
Om delning genomförs och integrationsmyndigheten placeras ien
Norrköping kan SIV få avgiftsinkomster den myndighetenav nya
för den service och därigenom få bidrag till desom ges gemen-

kostnaderna.samma

SIV:s samkostnadspålägg för integrationsverksamheten utgör ca
70 på de direkta lönekostnaderna. Påläggetprocent får anses
normalt för myndigheter motsvarande storlek tillämparav som
motsvarande redovisningsprinciper. Som jämförelse kan nämnas

Regeringskansliet tillämparatt generellt påläggett 70om pro-
vid flyttning personal mellancent departement.av

Det kan teoretiskt finnas delar i samkostnaden allsinte kansom
kopplas till integrationsarbetet. Sådana kostnader borde i så fall
lyftas bort vid fördelningrättvis deen av gemensamma resurser-

På kan det finnasteoretisktsätt servicena. samma gemensam
integrationsverksamheten utnyttjar fördelasintesom men som

via samkostnadspålägget. I det fallet borde motsvarandesenare
kostnader läggas till integrationsmyndigheten vid för-rättvisen
delning Statskontoret har funnitinte det iav attresurserna.
detta fall finns anledning sådanagöra justeringar.att
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slutsatsStatskontorets

integrationsmyndigheten bördärför tillStatskontoret attanser
tidigareInvandrarverketsenligtsamkostnaderöverföras de som -

integrationsmyndighetenförredovisatsharfördelningsprinciper -
år 1996.

förutfallet 1996.påbaserasStatskontoret gjortberäkningarDe
verksamhetsåret 1998.forskeomräkning bör motsvaraEn att

uppgickbudgetåret 1995/96underför integrationKostnaderna
Efterramanslag.SIV:s procentsatstill 15 procent sammaav

mkrdeavdelas 494integrationsverksamhet 57förskulle avca
invandrarverk,Statensför anslaget Aberäknatsför 1998som

utgiftsområde

myndighetertillsamkostnader tvåSIRäcker V:s

del SIVfaller på densamkostnaderdeFrågan är avsomomnu
förssamkostnaderoch dedelendenkvarblir större somsom -- deför den administrationräckermyndigheternatill den somnya

behöver.myndigheternatvå

skall bildasmyndighetertvåuppstårsituation närDen enavsom
ochmyndigheter läggsdå tvåtill denden motsattaär samman

stordriftsfördelardetackkanekonomiska vinster göras somvare
integrationsmyndighet skapasOmtilldå kan tas avenvara.

effektivi-destatsmakternadetinnebär attSIVdelar att anserav
påarbetesittkoncentrerarSIVförväntastetsvinster attavsom
påsärskild myndighetochtillståndsprövningochmottagning en

stordriftsföirdelar.förlustenintegration större än avvaraanses
omställningskostna-deockså överstigabörEffektivitetsvinsterna

övergåendeför övrigt art.uppstår. Deder är avsenaresom

administrationklara sinlättarehaborde SIVTeoretiskt attsett -
integrationsmyn-samkostnadernauppdelning änefter enaven -

skäl.tvådighet. Detta av

denmycketåterstående SIV större ändet ärskäletDet år attena
SIVmkr faller påintegrationsmyndigheten. 161142tänkta av

mkr.del skulle 19integrationsmyndighetensdenmedan varanya
mkr. Dessaavvecklingskostnader på 9ingårmkrdeI 142 ca

successivt.dockminskar

lokalregional och organi-harSIVskäletandraDet storär att en
invand-till StatensA1anslagetfinansierasocksåsation avsom
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finns därförrarverk. möjligheter till omdisponeringDet mellan
för uppgifterna.central och lokal nivå klara deatt gemensamma

3.3 Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot

Den verksamhet Ombudsmannen etnisk diskrimineringmotsom
DO bedriver bestrids ramanslaget utgiftsområdeB3 inomav
För budgetåret uppgår anslaget till kronor,1997 7904 000 varav

får förhögst kronor användas Nämnden etnisk dis-60 000 mot
kriminering.

DO har två verksamhetsgrenar, dels handlägga klagomål frånatt
syftandeenskilda, dels vidta generellt åtgärder. Kostnadernaatt

hanteringen de individuella fallen framför allti utgörsav av
för arbetskraft lokaler generellakostnader och medan de initiati-

sällan innebär kostnader slag, tryck-inte även annat t.ex.ven av
konsultarvodenningskostnader, resekostnader, m.m.

föreslås bli överfört till integrationsmyndighet frånDet som en ny
syftandeDO DO:s generellt åtgärder.är

förDO:s resultatredovisning budgetåret månader,I 1995/96 18
framställningdenna till del bygger på, har DO redovisatstorsom

uppskattad fördelning kostnader undersina 1995/96 på deen av
följandetvå verksamhetsgrenarna. Detta redovisas tabell.i

fördelningVerksamhetsgren Totalkostnad 1995/96 Proc.
Generella åtgärder 898 345 694

fallIndividuella 2 31201 639
Totalt 099 989 1007

fördelningför redovisade uppskattningarEn grund ärovan av
hur kanslipersonal fördelar arbetstid, nämligenDO med medsin

på individuella ärenden och på generella60 40procent procent
åtgärder. huvuddelen kostnadernaAtt 69 procent avserav
generella åtgärder procent60trots att merparten av persona-
lens tid åt individuella åtgärder beror på konsultarvo-ägnas att
den, tryckningskostnader och resekostnader på sammanlagt 1,7

lönelägemkr generella åtgärder personal högrei iavsett samt att
utsträckning arbetat med generella åtgärder personal istörre än

lägre löneläge.

driftkostnaderAv DO:s på drygt mkr under avsåg1995/967 54
personalkostnader, lokalkostnader,11 7procent procent procent
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konsultkostnader och övriga2 1tryckkostnader, procent7 procent
driftkostnader.

uppgått tillvid DO 8anställdamedelantaletharUnder 1995/96
myndighe-årsarbetskrafter. Enligtuttrycktieller 7,8personer

f.n.diskrimineringsombudsmannenharresultatredovisningtens
biträdande hand-handläggare,tvåhjälptill tresin personer,sex

extrapersonal och kon-Tidvis anlitasoch registrator,läggare en
sulter.

harhuvudverksamheternade tvåarbetstid på grovtPersonalens
följandefördelats på sätt:sett

Indivi-Generella
duella fallåtgärder

%%
2575Ombudsmannen
5050Registrator
2575handläggare1

Övriga biträdande 25 75ochhandläggare
handläggare

lönerapporte-ochredovisningenekonomiskamed denArbetet
Kammarkollegiet.påutlagtersättningringen är mot

framkommitför DO har det inteföreträdaresamtal medVid
fördelningen iredovisadetabellenpå den itydernågot attsom

Årets anslag på 790 000rättvisande. 4längreinte ärprocent
kronorsådelas 3 305 000därmed kunnaskullekronor attupp

fall.individuellakronorochåtgärder 485 000generella 1avser

tillsåledes förasskullemkr,medlen, överberäknade 3,3De enca
ñnan-mkr skulleåterståendemedanintegrationsmyndighet 1,5

tveksamtemellertid högstDO. Det ettkrymptsiera ärett om
individfall skulle räckaför enbarttill DOmkranslag på 1,5 ett
dag. Skälenverksamhetsvolym i är att ettförtill somsamma

sannolikt skullemkrdeingår i 1,5detbelopp änstörre som nu
därför rimligtadministration. Detoch attför ledning ärbehövas

for dessminskat DOtillkronorföra attytterligare 500 000 ett
upprätthål-individfall skall kunnamedverksamhetnuvarande

las.
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Slutsats:

Vi uppskattar därför nuvarande anslag på mkratt 4,8av ca
behöver mkr2,0 för krympt DO medanett 2,8ca reserveras ca
mkr kan föras till integrationsmyndighet.ett ny
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IT-förutsättningar4

för ärendehandlägg-egenutvecklat datasystemfinnsVid SIV ett
och Med-Asyl,for Tillstånd, MottagningSystemSTAMMning,

Utvecklingskostnadendrift under 1995.borgarskap. Det itogs
mkr.tilluppgick 70

harflera delsystemmeduppbyggtSTAMM är gemensammasom
funktionerna. Detill de olikauppgifter hämtasvarifråntabeller

ärendeindivid mi,individenmedhardelsystem göra är:attsom
finns ocksåme. Detoch ersättningarmmmottagningma,

individbaserade.inte ärsystem som

delsystemetanvändareIntegrationsverksamheten är stor meav
tillROSE hanteras ersättningarnaROSE. Medockså kallassom

betaladesUnderflyktingmottagandet. 1996for utkommunerna
till kommunerna.ersättningarmiljarder kronor i5närmare

använderintegrationsverksamheten ärdelsystemEtt annat som
för kom-Uppföljning StatsbidragssystemetforSUS System av

komplet-uppfoljningssystemflyktingmottagande. Dettamunalt
ekono-från ROSE och SIV:serhållaskanstatistikdenterar som

källa tillviktigfrån dessaInformationen ärsystemmisystem. en
introduktion kommunerna.iflyktingarnasinformation om

Perfect,Wordfor ordbehandlingdatasystemdessutomSIV har
Freelancegrafisk presentation123,Lotuskalkylering

har tillgångPersonalenCC:Mail.elektroniskochGraphics post
nätverk.viatill programmen

basdator. PIRkörs påanvänds AgressoekonomisystemSom som
på basdator.också körspersonaladministrativt systemär ett som

datanätverktillanslutnaSIVolika enheterna inom ettDe är
olika datasystemen.erhålls till detillgångSivnet varigenom

lokala enheterochNorrköpingMellan huvudkontoret i större
förbindelser.finns fasta

förservicebyrå-tjänsterupphandlingavslutatSIV har just av
utveckling sina IT-sys-underhåll ochkundstöd,drift inklusive av

sambandNorrköping. Ivalts iservicebyrå har FrontecSomtem.
hös-och utvecklingendriften, underhålletöverlämnandetmed av

blirläggas KvarverketADB-enheten inom1997 väntasten ner.
femtontalharHittillsmedIT-enhet ett4 personerpersoner.en

ADB-frågor SIV.inommedarbetat

17-07647
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integrationsmyndighet behöver tillgång till STAMM-blivandeEn
Integrationsmyndigheten behöverför verksamhet.sinsystemet
for ordbehandling, kalkylering,till datasystemockså tillgång pre-

och Internet.sentation, E-post

lokaliseras dennaintegrationsmyndighetOavsett iär stortenvar
fortillgång till datasystemet STAMM sinbehov haatt opera-av

till lokaler SIV:s huvud-verksamhet. lokaliseringEntiva nära
till och medförbilliga tillgången STAMM ikontor skulle att en

huvudkonto-till det lokala nätverket vidkunde skeanknytning
också naturligtsådant alternativDet skulle i ett attret. vara

for Ordbehandling, kalkylering,anknyta till SIV:s system presen-
och elektronisktation post.

fast teleförbindelseStockholm behövsVid lokalisering i enen
medförlokalisering Stockholm vidaremed SIV:s datasystem. En i
kalkylering,lokalt nätverk for Ordbehandling,behov ett egetav

och Internet.presentation, E-post

finns lösning integra-På kort sikt ingen än att en nyannan
det existerande datasystemet hostionsmyndighet måste utnyttja

därför SIV åläggs ADB-serviceförutsättningSIV. En är att att ge
rättsliga förutsättningarintegrationsmyndigheten ochtill att

försekretess m.m. detta skapas.tillstånd enligt datalagen, Vid
brukar självkostnadsprincipenmellan myndigheter gälla.service

samkostnaderna ochkostnadsandel ingår iDen somsom avser
denADB-stöd bör därför någorlunda kunna ersättningmotsvara

alternativtmyndighet får betala till SIV, den service-en nysom
byrå SIV anlitar.som

statligtFörSTAlVJlVl-systemet personregister.är ettett personre-
finnas registerlag kompletteradkan det endera särskildgister en

tillstånd Datainspektionen.registerförordning ellermed ett aven

tillstånd DatainspektionenDatainspektionen har SIVEnligt av
Även harför Utlänningsnämnden och polisen till-sina system.

Utlänningsnämndenför använda SIV:sstånd sigatt system.av
SIV:s STAMM-system och använder sigbåde registrerar i av

Polisen använder STAMlVIterminaluppkoppling. sigdetta via av
Eftersom redan andra myndigheterterminaluppkoppling.genom

förväntainvandrarområdet STAMM kanutnyttjarinom attman
fåblivande integrationsmyndighet kommer tillståndatt atten
finnserforderlig utsträckning. möjlighetSTAMM Detutnyttja i i

uppgifterSTAMM begränsa åtkomsten till iatt systemet.
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verksledning ochförPersonalresurser5

administration

verksamhet integra-stöd till denochledningFör som enav
verksledning och vissabedriva behövsskalltionsmyndighet en

personalresurserVilkaadministrativa resurser.gemensamma
dis-kan köpasoch vilkamyndighetenerfordras inom somensom

administrativaarbetsledande ochhär. Dekuteras resurser som
Uppskatt-behandlasenheterna inte.de operativabehövs inom

och kostnaderpersonalresursererforderliga presente-ningar av
Stock-tillNorrköping ellertilllokaliseringför alternativ:tvåras

detill hållamöjligheterskaparBåda alternativenholm. att nere
servi-administrativaköpkostnadernaadministrativa genom av

administra-lägsttill NorrköpinglokaliseringEncetjänster. ger
tionskostnad.

StockholmellerNorrköpingtilllokaliseringVid änortannan
ochköpa administrativ servicekunnasvårigheternaökar att spe-

myndighetenbliEffekten kanolika slag.cialistkunnande attav
bliroch dettaför uppgifternapersonalskaffa attmåste enegen

omställningskostna-Vidare kankostnadskrävande lösning.mer
till-tillmed hänsynbl.a.sådant alternativ, attderna ökai ett

begränsad.personal kanpå lämpliggången vara mer

föråahaendast kommer 80myndighetenMed tanke på attatt ca
relativtadministrationenintegrationsverksamhet blir stor om

admi-Dentillhandahållas regi.skall ioch hålletheltden egen
myndighetenutföras deninom ärböravgjortnistration egnasom

verksam-verksledning och operativtillstöddirektden utgörsom
het.

frågadet härdet slag ärmyndighet köper tjänsterNär somaven
avtal mellanavtal. bilaga visasskriftligt I 2 ettupprättasom

OU.offentlig upphandling NförNämndenochStatskontoret
kanslichef för lednings-Desstiotal tjänster.NOU har ett svarar

foranställd registraturuppgifter medan m.m.svararannanen
ekono-Löneadministration,köps.serviceAll administrativövrig

Avpå Kammarkollegiet.utlagdabokslutochmisk redovisning är
erhållsNOU,husbelägetStatskontoret, är somsammasom

skrivmateriel, interntoch övrig service,Vaktmästeritelefontjänst,
personaladmi-på detrådgivningADB-stöd, bibliotekstjänster,

forför ersättningbackup registratorområdetnistrativa samt en
månad.kr00016 perom
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Verksledning

För verksledning behövs generaldirektör assisterad sek-en av en
reterare.

Med tanke på de omfattande transfereringarna integrations-som
myndigheten skall hantera torde internrevisor behövas. Dennaen
befattning knyts direkt till generaldirektören.

Personalkostnaderna for verksledning inklusive internrevisor
beräknas till mkr. För eventuell styrelse1,7 eller råd till-etten
kommer kostnader på tkr.150-200

Administrativ enhet

Erforderliga administrativa samlas i administrativresurser en
enhet under ledning administrativ chef tillika ärav en som per-
sonalchef.

För sekreteraruppgifter på avdelningen beräknas en person.

En registrator beräknas för postbehandling, diarieföring och
arkivering.

För tillgodose behovet forvaltningsjuridisk kompetensatt inomav
myndigheten medel for jurist.reserveras en

Till integrationsmyndighets operativa verksamhet hör att taen
fram och sprida information integrationsverksamhet. Somom
professionellt stöd för detta räknar med behov informa-vi av en
tionschef och informatörertvå for information, presstjänstextern
och information.intern Dessa kan alternativttjänster delvis

utifrån.köpas Vid lokalisering till närheten SIV i Norrköpingav
torde behovet personal på området reduceras till två.av egen
Grafisk kompetens kan då köpas SIV.m.m. av

För personaladministration och kompetensutveckling beräknas
två I personaladministrationen ingår rekrytering,personer.
omplacering och avveckling; arbetsmiljöfrågor; personalsociala
frågor och rehabilitering. I kompetensutveckling ingår drivaatt
frågor personalutbildning och personalutvecklingövrig inomom
myndigheten.

frånVi utgår löneadministrationen läggs påatt ut annan myn-
dighet eftersom detta serviceuppgift kräver relativtär en som
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myndighet.utföras på litenskalldenmycket enomresurser
lönerapportering-handsjälv haväljamyndighetenSkulle att om

uppgiftfor dennabackupbehovmedfår räkna ett avmanen
lönerapporteringharmyndighetennågon inomatt annangenom

köpas uti-backup-tjänstenkandeltid. Alternativtuppgift påsom
från.

uppföljning behövsekonomiskochekonomiadministrationFör en
ekonomiadministratörer.tvåekonomichef och

och internbudgetering,ingårekonomiadministration externI
bokslut. Tillochlikviditetsplanering,redovisning, prognoser

och årsredovisning.budgetunderlagkommerdetta upprättaatt
statliga ersättning-demed hanteringenräknathar härVi att av

verksamhe-operativadenmil. inomtill kommunerna görsarna
ekonomisystemet.redovisasskall dock iutbetalningarDessaten.

ekonomiskasåvältordeNorrköpingtilllokaliseringVid som
förSIV:s IT-systemtillför anslutningtalaskäl ävenpraktiska en

kalkylering,Ordbehandling, e-post m.m.

servicebyråfrån SIV:sIT-stödbeträffandebeställaruppgifterFör
behövsIT-systemenanvändarnastöd tillpraktisktför ensamt av

skallsjälvmyndighetenIT-administratörertvåIT-chef och om
för ordbe-kontorssystemfordatanätverkdriva gängseegetett

fallet vidmil. blirDettaInternetkalkylering,handling, e-post,
torde detNorrköpinglokalisering iVidStockholm.lokalisering i

detförutsättningunder mestaIT-ansvarig attmedförslå aven
servicebyrå.dessfrån SIV ellerIT-stöd köpserforderligt

behövsutrustningsfrågor ej ITochinköps-lokalforsörjning,För
deunderlättasutrustningAnskaffningintendent. ram-avaven

ochleverantörertecknatmyndigheteravtal statliga somavsom
statlig inköps-RamavtalskriftRiksrevisionsverketsförtecknas i -

integrations-kanNorrköpingtilllokaliseringVidsamordning.
upphandlings-påsamarbeteomfattandedelta detmyndigheten i

Norr-myndigheterna istatligadeñnns mellanområdet som
frånköpasocksåbehovvidkanUpphandlingsserviceköping.

upphandlingsgrupp.SIV:s

omflytt-posthantering,omfattarvaktmästeriuppgifter,För som
skötsel kontorsutrust-ochreparationerinstallationer,ningar, av

NorrköpingSIV ilokaliseringVid närabehövs tvåning, personer.
köpaskunnaservicedennadelarellerfördel helaskulle med av

sårbarheten.minskardessa tjänsterfrån SIV. Köp av
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SIV har distributionsgrupp kan distribuera stora mäng-en som
der informationsmaterial. rimligtDet antal dennaär att attav

skulle köpas integrationsmyndigheten vid lokalise-tjänst av en
till Norrköping. Vid lokalisering till Stockholmring behöver

vaktmästeriet vid förstärkasintegrationsmyndigheten med en
for klara distribution.attperson av egen

SIV Norrköping har bibliotek migrationsområdet.i inom Omett
integrationsmyndigheten förlades till detNorrköping sigter

frånnaturligt den myndigheten köper bibliotekstjänster SIV.att
En lokalisering till Stockholm skapar behov bibliotekett egetav

förestås bibliotekarie.som av en

Telefonväxel- och kan köpas SIVreceptionstjänster vid lokali-av
till Norrköping. Vid alternativ lokalisering tillsering Stock-en

holm forkan behov uppstå två bemanningatt personer av egen
växel och kan dock med fördelreception. Dessa tjänster iäven

frånStockholm köpas leverantör. räknar medViextern atten
dessa köps.tjänster

beräknar forVi personalkostnaderna den administrativaatt
enheten uppgår till

mkr vid lokalisering Norrköping,5 i 13 tjänster-

mkr vid lokalisering Stockholm,i 20 tjänster.7,5-
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kostnaderGemensamma6

Personal

förpersonalkostnadernaberäknar vitidigareframgåttSom att
mkrtilluppgåradministration 7ochverksledning cagemensam

lokalisering ividmkroch tillNorrköping 9,5lokalisering ivid
Stockholm.

admi-kanNorrköpingikostnadsskillnadentillOrsaken är att
avseendeköpasServicetjänsternistrativa

information,-
lönerapportering,-
Vaktmästeri,-
distribution,-
bibliotek,-

pers..telefonväxel och reception-

från SIVdessa tjänsterför köpkostnadernaberäknarVi att av
för köp IT-kostnadernaförutommkråtminstone 2uppgår till av

Även Stockholmtillvid lokaliseringnedan.tjänster tas uppsom
sannoliktdockköpas,tjänsteradministrativa attvissakommer

lönerapporteringmedräknar vibelopp. Härlägre attför betydligt
mkrför något 0,5telefonisttjänster köps änväxel-och samt mer

köps.IT-stöddetförutom som

för integ-någotkostnadernaminskatordedessa tjänsterKöp av
vidsårbarhetenminskardetförutomrationsmyndigheten att

o.dyl.långtidssjukdom, semestrar

administrationochverksledningLokaler för

Lokal-huvudkontoret.vidlokaleringårsamkostnaderSIV:sI
Därföringår.gymnastiksalochmatsalñlmsal,förkostnader

integrationsmyn-förlokalkostnadernaendastberäknar härvi en
ifrånutgåradministration. Vicentrala attochledningdighets
Norrkö-jämfört medStockholmhögre ihyresläget avsevärtär

lokal-ochförutomkvmkrpåligger 750nivåndärping, per
förochmkr 22beräknar vi 0,5Norrköpingvård. iFör 15 rum

mkr.Stockholmi 1rum

del SIV:sintegrationsverksamhetens imedjämförakunnaFör att
förlokalkostnaderna 80medsåledes intesamkostnader vitar

dock observerasskallpersonalen. Det attför den operativarum
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lokalkostnaderna forvid lokaliseringi Stockholm kommer dessa
mkr mkr vid lokaliseringiuppgå till80 4,5 2att mot carum ca

Norrköping.

IT

for drift, underhåll och utvecklingFör köp STAMMtjänsterav av
beräknarfor integrationsmyndighetens behov kostnad påvi en ca

kommermkr inklusive avskrivningar. Till detta kostnader for3,5
fast Norrköping integrationsmyndigheten for-telelinje tillen om

läggs Stockholm.i

drift med ordbehandling, kalkyl,och underhåll nätverkFör av
beräknarelektronisk och vi kost-presentation, internetpost en

och mkr Stockholm.nad mkr Norrköping ii 1,51av

forfå utgifternybildad myndighet kommer vissaEn att program-
licenser måste nylösas. gäller EA/PA-systemDet t.ex. mensom

ifrån utgifterkalkyl utgår dessaordbehandling, Viäven attm.m.
finansieras investeringsmedel. Kostnadernapå mkr0,5 avca

sedan avskrivningarna.ingår i

skulle därmed till kansketotala datorkostnaderna stigaDe 4,5
och mkr vid lokaliseringmkr vid lokalisering Norrköpingi 5,5 i

Stockholm.

Övriga kostnader

förs förTill kostnader bl.a. kostnaderövriga

SLÖR och Cosmos eller ekonomisystem,annat-
kontorsutensilier,kopiering och-

avskrivning möbler, kopiatorer m.m.av-
tidskrifter.böcker och-

uppskattar kostnader till mkr årligen.Vi dessa övriga 4

Totalt

sammanfattaskostnaderna, mkr, kan enligtDe igemensamma
följande:



varaESTATSKONTORET 25PM

1997-04-28lJppdragsenhet

StockholmNorrköpingKostnadsslag
9,57Personal
0,52tjänsterKöp av

1adm. 0,5for ochLokaler vl
5,54,5
44kostnaderOvriga

20,518Totalt

Slutsats

förmkr integra-samkostnaden på 19beräknadeavsnitt 3.2Den i
integrationsmyndighetsforräckervid SIVtionsverksamhet en

Norrkö-lokaliseras imyndighetenkostnader omgemensamma
Vidfrån SIV.köpstjänsteradministrativadelhelochping en

tilluppståbristkanStockholmmyndigheten ilokalisering enav
personaladministrativ samtforkostnaderföljd egenmerav

Norrköping.IT-kostnader iochlokal- änhögre

lokalkostnader ihögretidigarekommerdetta nämntsTill som
personalen.for den operativamkrpâStockholm 2ca

StockholmellerNorrköpingtillantingencentraliseringVid -en -
decentra-jämfört med dagensbehovökatuppkommer ett resorav

frånräkneexempel utgåttharverksamhet. Viliserade ettsom
cirkamerkostnad 0,5årligmedtillkommande200 omenresor

mkr.

for denresekostnadernadockkanpåBeroende resemönster ope-
harStockholm,lokalisering ividminskapersonalenrativa som

Norrköping.övrigtmed landet i änkommunikationerbättre
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7 Omställningskostnader

Om särskild integrationsmyndighet bildas förersättningen som
den integrationsverksamhet SIV bedriver uppstår omställ-som
ningskostnader. Dessa underindelas avvecklingskostnaderi och
etableringskostnader.

Avvecklingskostnaderna delas i sin påtur upp

avveckling personal,av-
avveckling lokaler och utrustning,av-
störningskostnader.-

De etableringskostnader uppkommer främstärsom

kostnader for organisering den myndigheten,av nya-

flyttkostnader,-

rekryteringskostnader,-

anskaffning dvs.inventarier, möbler, datorutrustning, kopia-av-
och kontorsutrustning,övrig bibliotekshyllor och böcker,torer

kostnader för eventuell kabeldragning för IT-nätverk.-

kostnader finansierasDessa normalt för befintligainom ramen
anslag för verksamhetsområdet.

7.1 Avvecklingskostnader

Personalavveckling

flyttasNär verksamhet från myndighet till följeren en en annan
personalen med till den myndigheten lagen 1982:80nya om
anställningsskydd, §LAS, b. Omkring6 80 inom SIVpersoner
arbetar med integrationsfrâgor till Det50än ärprocent.mer
dessa "automatiskt" övergår till den myndigheten. 18som nya av
de arbetar Norrköping och80 i i Stockholm.8

I Mälardalens distrikt arbetar anställda med integration.11 Vi
dessa kan bo kvar och pendla till Norrköping respektiveantar att

Stockholm.
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formånsavtaletochlöne-det allmännaenligtTrots statenatt
bostads-vid byteanställdfor enskildkostnaderAlfa betalar av

antal deganskatordenedan, stortvilket etttasort, avupp
bostadsort,nuvarandebundna vidpraktikenanställda i vara

finner detdär. Viförvärvsarbetemaka/make harbl.a. attgenom
Norrköpingmed tillflyttakande 80 inteosannolikt 30inte att av

få beta-dåkommerIntegrationsmyndigheten attStockholm.eller
sannoliktavgifter på 250 000socialainklusiveuppsägningslönla

mkr.dvs.genomsnitt, 7,5ikronor personper

möjlighetkommeråromkring attanställda 60 attDe är gessom
befinneruppsagda sigideVi 10med pension.avgå attantar av

tidigarepensionerade årde blir 4vidareden åldern. Vi attantar
tilluppgår 150 000pensionskostnadenårliganormalt. Denän ca

finansierasfor Dettamkr 10eller 1,5kr personer.personper
förfogande.SPV:sanslag tillgenom

Trygg-demtillämpligt påblir sägsTrygghetsavtalet upp.som
åtgärderarsenalmedställa sinkommerhetsstiftelsen att avupp

eller tillanställninguppsagda till startaattfor hjälpa deatt ny
tillkostnaderTrygghetsstiftelsensgårgenomsnittIeget. upp

för Trygghets-kostnadentotalauppsagd. Denkrdrygt 00040 per
avvecklingvidmkruppgå tilldärmed 1,2skullestiftelsen avca

enligtavgångsersättningarHärtill kommer trygg-anställda.30
avgifterårligenbetalarMyndigheternanedan.hetsavtalet, se

avgif-trygghetsavtalet. Dessaenligtkostnadernatäckaskallsom
försäkringspremier.betraktaskanter som

integrationsmyndig-denbörja påkanpersonal inteDen nyasom
leda dennaavvecklingsorganisation. För attplaceras iheten en

fåtillochkompetensförbättrauppsagda sin attoch de attstötta
ocksåuppstår itvå Dettillarbeten behövs personer.ennya

ekonomiadmi-ochför löne-kostnaderavvecklingsorganisationen
telefonochoch kopiatorertill datorertillgångnistration, porton,

forvaltningskostnader beräknar viDessaför de uppsagda m.m.
cirka mkr.till 1

uppsägningstidenefterkommeruppsagda attantal deEtt av
räknar med 20arbetslöshetskassa. Vifrån attuppbära ersättning

tillårfrån A-kassa ifår ersättningresterande ettde ca enav
mkr.total kostnad 3om

tillägg tillavgångsersättningbetalastrygghetsavtaletEnligt som
sammanlagda ersättningendenså mot-A-kasseersättningen att

fall for-betalas i vissalön. Vidaretidigare80 procent avsvarar
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till dess femlängd avgångsersåttning år gått sedan blevpersonen
arbetslös. den tidigare lönen.Ersättningen 80 Viutgör procent av
beräknar dessa avgångsersättningar kostar sammanlagt 3att
mkr.

detta beräknade personalavvecklingskostnadernaDe på sätt
totalt Ca mkr inträffaruppgår till mkr.22 9,5 inom måna-12ca

efterder På den integrationsmyndighetenuppsägningen. fal-nya
ler Integrationsmyndighetensmkr de kostnader8,5 22. tordeav

fördelasemellertid kunna på två budgetår. A-kassekostnaderna
inträffar främst följer efterunder de två år närmast uppsäg-som

också avgångsersättningarna enligtningsåret. Då börjar trygg-
falla efterhetsavtalet Under året uppsägningsåret börjarut.att

utbetalas.pensionsersättningarna att

Lokalavveckling

överflödigaåttiotal kontorsrum blir SIV:sEtt inom organisation
integrationsmyndighet bildas. finnsdessa på12när en av

huvudkontoret och ingår samkostnaden.i De övriga rummen
direkta kostnaderna för integrationsverksamheten.ingår dei Vi

huvuddelen kanräknar med sägasatt attav rummen upp men
finns kontraktstid.det kvarståendeen

Om den kvarstående kontraktstiden år lokalavveck-uppgår1är
förlingskostnaderna vid SIV:s huvudkontor till12 300rum ca

kr. Under antagande återstående kontraktstid for000 samma om
och distrikten uppstår lokalavvecklings-i regionerna68 rum en

kostnad där mkr. totala lokalavvecklingskostnadernapå De1,7
uppgår därmed till mkr. bör bärasDessa integrationsmyn-2 av

kostnadsansvaretdigheten SIV har enligt lokalavtalet.även om

möbler finns de lämnasDe i inom SIV:s loka-som somm.m. rum
liteter centralt och regionalt bör flyttas tillinte den myndig-nya
heten. fabrikatMöblerna torde olika och modell ochvara av pas-

därför till den myndigheten, bör ha enhetligintesar nya som
möblering.

Störningskostnader

Från det tydliga signaler kommer integrationsverk-att attom
samheten SIV skall brytas och bildainom myndighetut en egen
kommer bland berörd fåruppstå personal. Vi då räknaattoro
med integrationsverksamhetens volym och kvalitet kommeratt

sjunka. störningskostnader detDessa dock svårtatt är att sätta
prislapp på.en
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Etableringskostnader7.2

Organisationskommitté

behövsintegrationsmyndighetsärskildorganiseraFör enatt en
ord-lämpligtsynnerligenorganisationskommitté. Det attär som

bliavsedddenkommitté är attförande dennai utses person som
det intePågeneraldirektör. sättet tempomyndighetens tappas

och denverksamhet avslutasorganisationskommitténs nyanär
kommitténsekreterare iTill utsesmyndigheten startar. en per-

förförberedelsererforderligamedarbetaheltid kanpåson som
anställddenne iberäknarVi ärmyndigheten. attden sexnya

för organisations-mkrberäknaruppgift. Viför denna 1månader
kommitté-bestridskostnadervilkaverksamhet,kommitténs av

anslaget.

Flyttkostnader

PC-dossiéer,arbetsmaterial,flyttningFlyttkostnaderna avavser
från dekontorsutrustningoch orterkopiatorerutrustning, annan

dag till den integra-bedrivsintegrationsverksamhet idär nya
kontor.tionsmyndighetens

tilluppgårför utrustningflyttkostnaden stor-beräknarVi att
oberoenderelativtkostnadernaochmkr ärleksordningen 1 att av

lokaliseringsort.

personaltillFlyttersättning

anställdaberäknar vi 10Norrköpingtill attlokaliseringVid en
Stockholmsfalletlandet.plats Ii antarfrånflyttar med dit annan

flertillAnledningarflyttar dit. väntasanställda attvi 20att
huvudkontorets integra-antal inomStockholmflytta till är att ett

andraochfrån Norrköpingflytta dit atttionsenhet väntas
tillutsträckningStockholm högretill i änflyttaanställda kan

ochutbud på arbets-Stockholmsgrund störreNorrköping på av
familjemedlemmar.medföljandeförstudiemöjligheter

gåberäknasavtalenligtinklusiveflyttersättningenOm uppresor
flyttersättningen iflyttar bliranställdkronortill 000100 somper

Stockholmsalternativet 2mkr och iNorrköpingsalternativet 1
mkr.
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Rekrytering

Ett omedelbart rekryteringsbehov finns den integrations-när nya
myndigheten För ochannonsering andra kostnader,startar. extra

för konsulter, sambandi med rekryteringt.ex. tjugotalettav
medarbetare beräknas mkr.1,5

Anskaffning inventarierav

Inventarier form datorutrustningi och kontorsutrustningav
det flyttas från SIV vid Stockholmslokalisering,utöver samt,som

grunduppsättning böcker till bibliotek kommer anskaf-ett atten
fas utnyttjande investeringsram. En årlig avskrivnings-genom av
kostnad mkr har räknats dein i kostnader1om ca gemensamma

redovisas i avsnitt 6.som

7.3 Totala omställningskostnader

De beräknade avvecklings- och etableringskostnadernaovan som
faller på integrationsmyndigheten ställs följandeisamman
tabell. fördelasDe på två budgetår.

Tabell. Integrationsmyndighetens omställningskostnader, mkr

Omställningskostnader Norrköping Stockholm
Personal 8,5 8,5
Lokaler 2 2
Summa avveckling 10,5 10,5
Flyttkostnader 1 1
Flyttersättning 1 2
Rekrytering 1,5 1,5
Summa etablering 3,5 4,5
Totalt 14 15

Utöver de omställningskostnader faller på integrationsmyn-som
digheten kommer mkr belasta andra15 statliga anslag,attca
dock med fördelning med minskandesuccessivt belopp fleraöver
år.
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Finansiering8

integrationsverksamhet, knappt 60forframräknadeDen ramen
integrationsverksamhetfrån SIV:smkr härrör57mkr, cavarav

syftandegenerelltförkostnaderDO:sfrånmkroch knappt 3
för integra-räckaskalldiskriminering,etniskåtgärder enmot

Gemensammaavsnitthar iVikostnader.tionsmyndighets
admi-kanNorrköpingtilllokaliseringvidkostnader, visat att en

mkrde 19 motsvararinomnistrationskostnaderna somrymmas
förut-samkostnader. DetSIV:sdel iintegrationsverksamhetens

framför-SIV. P.g.a.frånköpsserviceadministrativvissattsätter
tilllokaliseringviduppståbristkanlokalkostnaderhögreallt en

förfinansieraskan attnågotStockholm, resursernagenomsom
något.drasverksamhetenoperativaden ner

flerapåfinansieras sätt.kanOmställningskostnaderna

anslag.myndighetensdenviaFinansieringAlternativ nya

SIVanslagssparande hosFinansiering attAlternativ genom
anspråk.itas

tillskjutsmedelsärskildaFinansiering attAlternativ genom
regeringen.från

finansiering stortatt ettskertillämpasalternativ 1 genomOm
bemannasintemyndighetendenhosbefattningarantal nya

fallerOmställningskostnaderna ut.dåårentvåförstadeunder
vakantsåttas.fårfemtontal tjänsterMinst ett

förfo-tillanslagssparandemkr ifinns 17alternativ 2frågaI om
uppfattningSIV:senligtintecknadedockDessahos SIV. ärgande

detefterSIV,personalavveckling inomkommandeförväntadför
till SIV.fortsåroktober i överdenpolisen 1frånpersonalatt

mellanomfordelningendastväljastorde kunnaAlternativ 3 om
Detta närmastkan ärutgiftsområde 8 göras.anslagolika inom

fråga.politisken

ocksåaktualiserasintegrationsmyndighetbildandetVid en nyav
Statskontoretsingår idock intefrågorekonomiskavissa som

exempelvis:utreda. Det röruppdrag att

förde-skallforSIV 1998påbesparingskraveventuellthur ett-
las
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investeringsram och kreditram för den myndighetennya-

Vi har redan berört den första frågan då vi i avsnitt 3.2 nämnt att
med den andel integrationsverksamheten hade SIV:ssom av
anslag för 1995/96 får15 integrationsverksamhetenprocent ca- -

mkr beräknade57 mkr ramanslag494 i till SIV för år 1998.av
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BILAGA 1

invandrarverkStatens

Utveckling

migrationspolitikverksamhetsområdetUtgiftsutvecklingen inom
miljoner kronor.sammanställningföljandeframgår av

Försl Ber. Ber.DäravUtg.Utg.
199919981996 199795/9694/95

869859001 12 044 2 13 025AMigrationspolitik 3 353
497494410 507603invandrarverk 429St.A1
787787260 922934asylsök. 2 062 11Mott.A2 av
322317313 311396Migrationspol. åtg. 794A3

56626756Utlänningsnämnden 8268A4
68,6664RättshjälpA5

utl.ärenden
138134130avvisadeförA6 Utresor

utgifternaharkalenderåret 1996ochbudgetåret 1994/95Mellan
medväsentligt eller 39migrationspolitiken minskat procent.för

Ansla-kraftigt reducerats.asylmottagandetföljdDet attär aven
minskatendasthar däremotInvandrarverk SIVför Statensget
miljonermedinnevarande år 100faktodeökarmarginellt. Det ca
uppgif-SIV vissaföljdföregående tilljämfört med övertarattav

från polisen.ter

föl-framgårverketanställaantalet inomUtvecklingen avav
jande.

April 1997Dec. 19961995/951994/95
414449 1732 1Medeltalet anställda 909 12

harpersonalenasylmottagandetframför allt inomDet är som
reducerats.
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Organisation

Statens invandrarverk SIV f.n. organiseratär enligt följande
figur. Beskrivningen läget i och april 1997.avser mars

Generaldirektör

Huvudkontoret råksektionI vator so o

| 1Södra l lTM-avdelningä Norra regionerdregionen

distrikt4 distrikt5

Huvudkontoret stöder generaldirektören dennesi planering,
uppföljningstyrning, och utveckling verksamheten. Enheternaav

inom huvudkontoret dessutom verksgemensamt stöd inomger
flera områden till hela verket visst lokalt administrativtsamt
stöd till tillstånds- och medborgarskapsavdelningen TM-avdel-
ningen och huvudkontoret. En beskrivningnärmare verk-av
samheterna inom huvudkontorets olika enheter lämnas nedan.

Det operativa arbetet sker i regionerna och på TM-avdelningen.
Den avdelningen, placeradär i Norrköping,senare prövarsom
ansökningar visering, uppehålls- och arbetstillstånd ochom
ansökningar ansökningar svensktsamt medborgar-om pass om
skap. Distrikten inom de två regionerna utför de operativa upp-
gifter inom områdena asylprövning, bosättningmottagning, och
integration.

En intern organisationsöversyn har med sikte påstartats att en
organisation skall klar den oktober år.1 i Enligt uppgiftny vara

bärande tankeär nivå iatt organisationen skall bort.en tasen

Samtidigt intern organisation bruki kommer SIVtassom en ny
från polisenatt foröverta utredningar utlännings-iansvaret och

medborgarskapsärenden, for de utlänningaransvaret itassom
förvar enligt utlänningslagen registrering fingeravtrycksamt av

med stöd utlänningslagen.tas SIV:s myndighetsanslagsom av
tillförs mkr for130 dessa uppgifter.nya
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Huvudkontoret

ochstabinternrevision,verksledning,bestårHuvudkontoret av
kanslienheter.

olikadeverksamheten inombeskrivningkortFörutom aven
anställda,deantalsuppgiftertvå slaglämnas omenheterna av
anställning-uttrycktanställdaantaletnämligen summan avsom

deñni-årsarbetareantaletinom parentes,omfattning samt,arnas
övertidplusomfattninganställningarnaserat summan avsom

tjänstledig-ochkompensations-sjuk-,minustimanställningoch
frånräknad.inteSemesterfrånvaro ärhet.

anställdaomfattar 9stabenochinternrevisionenVerksledningen,
âa.8,2

generaldirektören,förutomñnns,kansli enverksledningensInom
arbetetsamordnarKanslichefensekreterare.tvåkanslichef samt

huvudkontoret.inom

lnternrevisioneninternrevisor.finnsinternreuisionenInom en
ruti-kontroll imyndighetens systern,granskasjälvständigtskall

full-myndighetenoch hurkontrollinternorganisationochner
deSIVredovisningsskyldigheter. ärekonomiska en avsinagör

verksamhetekonomiskomfattandemedmyndigheterfyrtiotal
omfat-januari 1997deneller 1september 1996densedan 1som

statligavidrevisionintern1995:686förordningen omtas av
mil.myndigheter

planeringssekreterare.tvåochcontrollerstvåomfattarStaben
vidareut-Stabenuppföljning.ochplaneringmedarbetarStaben
verksam-utvecklingochför styrningmetoder avvecklar synsätt,

resultat.verketsförbättraråtgärderidéerheten samt somomger

informationsenheten,nämligenkanslienheter,finns åttaDet
personal-praxisenheten,integrationsenheten,ochmottagnings-

ochutbildningsenhetenlT-enheten,ekonomienheten,enheten,
service.administrativförenheten

dedriveråa14,2 stra-anställdamed 17,5Informationsenheten
tillserviceledningsstöd ochinformationsfrågorna,tegiska ger

interntproducerarEnhetenorganisationen.helaiverksamheten
verketsförochinformationsmaterial press-och svararexternt

tjänst.
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Mottagnings- och integrationsenheten, anställda16,0 13,9 åa,
stöd till regionernas mottagnings- och integrationsarbete ochger

driver de strategiska frågorna dessainom områden, Enheten föl-
och dokumenterarjer integrationen i samhället och samverkar

med centrala myndigheter. Enheten följer de statliga ersätt-upp
for flyktingmottagandet,ningarna handlägger bidragsgivningen

till invandrares riksorganisationer, samordnar det statliga stödet
till projekt, arbetar med frågor återvandringrör medsamtsom
frågor kring främlingsfientlighet.ochrasism

Praxisenheten, anställda16,5 16,1 åa,ger stöd till verksamheten
asyl-,i tillstånds- och medborgarskapsprövningen vad gäller län-

derkunskap, praxisbildning och kvalitetsfrâgor. Enheten svarar
för EU-arbete och andra internationella kontakter inom sitt sak-
område. Samordning och dokumentation det regelverkav som

huvudkontoret allmänjuridiska frågorutges hör ocksåsamtav
till arbetsuppgifterna.

Personalenheten, anställda13,0 11,8 åa, driver de strategiska
personalfrågorna personalpolitik och ledar-mot en gemensam
skapsutveckling. Enheten för uppgifter rörande strate-svarar
giska personal- och organisationsfrågor, arbetsgivarfrågor,
arbetsrätt beredning ärenden till personalansvarsnämn-samt av
den. Enheten har för personal- och löneadministra-systemansvar
tiva personal- och löneadministrativtsystem stödsamt tillger
verksamheten vid huvudkontoret och TM-avdelningen.

Ekonomienheten, anställda16,8 15,7 åa, arbetar i nära samver-
kan med regionerna och TM-avdelningen med ekonomisk styr-

uppföljningning, och redovisning. Enheten för statistik tillsvarar
grund för uppföljning informationoch ekonomiservice tillsamt
huvudkontoret och TM-avdelningen.

O
IT-enheten, anställda15,0 12,6 åa, utvecklar IT-strategin, IT-
planer och och verktyg for IT-verksam-system, nätgemensamma
heten. Enheten samordnar olika informationsstrukturer, utveck-
lar modeller, metoder och verktyg och har externt/-gemensamma
internationellt samarbete angående verkets IT/IS-utveckling

leder och deltar i verksövergrip ande informationsgivning.samt

Av personalresurserna 9,3 ADB-enheten11,0 leve-avser som
IT-tjänster fram till höstenrantör Upphandling1997.av av

leverantör systemdrift,extern systemunderhåll och systemut-av
veckling pågår.
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uppdragpåarbetaråa,anställda 4,1 av5,5Utbildningsenheten,
Genomkompetensutveckling.strategiskmedgeneraldirektören

beställningpåmedenheten att,arbetarstödochrådutbildning,
skallEnhetenkompetens.personalensökaorganisationen,från

invandrarverket attprofileratill genommedverka attockså
externt.kompetensverketsmarknadsföra

åa,anställda 48,557,0service,administrativ gerförEnheten
bibliotek,områdenaledningsstöd inomochserviceadministrativ

registraturdistribution,upphandling,säkerhet,ochberedskap
ledningsfunk-FörVaktmästeri.växel/reception samtarkiv,och

bibliotek 6,0föråa,anställda 1,8åtgår 2enheteninomtionen
4,9,upphandling 5,0för4,0,beredskap/säkerhet 4,0för4,5,

centralarkivetarkivochfor registratur5,1,6,0distributionfor
Vaktmästeri 10,0för8,39,0 samtväxel/receptionfor11,9,15,0

8,0.

huvudkontoretvidinköpsfrågorförUpphandlingsgruppen svarar
Vaktmäste-ochVäxel/receptionsgruppenTM-avdelningen.och

TM-avdelningen.ochhuvudkontoretförriet är gemensamma
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upphandlingoffentligföroch NämndenStatskontoretMellan§ l
avtal.följandeträffasNOU

nedanstöd inomadministrativtsig lämnaåtarStatskontoret att
till NOU.områdenangivna

områdeni avtalet angivnaförNOUUtgångspunkten är att
gäller förmotsvarande denserviceadministrativfåskall som

personal.Statskontorets egen

Uppsägning1994-07-01--1995-06-30.gällerAvtalet av§2-
månader före denminstskriftligenskall ske treavtalet

medavtalet förlängtfall ärhyrestidens utgång. lavtalade annat
varje gång.år förett

betalar till Stats-NOUutförda tjänsterersättning förSom§3
Ersättningen erläggasmånad.kr16.000kontoret per

idebiterasHärutöverfaktura.förskottmånadsvis i mot
enligt vadmateriel särskiltvissttjänster ochvissaefterskott

nedan.angessom

följandeStatskontorettillhandahålleravtalsperiodenUnder§4
materiel.ochtjänster

Telefonisttjänst-

och 18.40mellan 08.00vintertidTelefonväxeln är öppen
eventuelloch08.00 16.00. Ensommartid mellanoch
11.30 ochinfalla mellanväxeln skalllunchstängning av

13.00.

till skall dockdirektadresserade samtal NOUickeinkommande,
köordningsfunktion.automatiskiomhändertas en

serviceoch övrigVaktmästerio

lämning enligt Statskontoretshämtning ochDaglig-
mellani lokalerturlista NOUs extern post samt postav

och Statskontoret.NOU

Hantering returpapper.av-

frankering normala volymer.Posthantering av-
försändelser500utskick änstörre merFör per
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tillfälle för vilka Statskontoret måste anlita hjällpextern
debiteras särskilt. Portokostnader för högst kr150 per
dag ingår

Tillsyn hjälpmedel interna omflyttningar,av samt enklare-
installationer och småreparationer.

Statskontoret tillkallar hjälp eller serviceextern när så
erfordras. Sådant stöd faktureras NOU direkt.

Skrivmaterielc

Normal förbrukning dvs genomsnittliga förbrukningsamma
för Statskontorets personal sådant kontors-som egen av

papper,materiel pennor, plastfickor, pärmar, tillpapper
kopiatorer etc normalt inköps Statskontoret ingår isom av
ersättningen enl § 3.

Kuvert, brevpapper med NOUs trycketc upphandlas av
Statskontoret och faktureras nämnden direkt.

Sådant materiel behöver inköpas endast för NOUsom
debiteras eller faktureras särskilt. l avgiften ingår dock normal
förbrukning bläckpatroner och även NOUav toner använderom
andra fabrikat än Statskontoret.

Internt ADB-stödo

NOU skall ha tillgång till ADB-stöd Statskontoretsamma som
vid inflyttningen i kv. Gråmunkeholmen. funktionerFör utöver
dem finns tillgängliga för Statskontorets personal kansom
särskild överenskommelse träffas för installation, drift-prov,
sättning och lnstallationsarbetet utförssupport. leveran-av
törens eller Statskontorets personal och debiteras särskilt.egen

valSamma riktlinjer beträffande teknisk miljö och av program-
gäller för NOU för Statskontoret.varor rikt-m.m. Dessasom

linjer har preciserats i PM 1993-11-12 och 1994-01-28.

Inköp utrustning och material flexskivor ombesörjsav mm av
Statskontoret på beställning NOU. lnköpskostnadenav
faktureras direkt.NOU

Löpande användarstöd, rådgivning och tekniskt stöd tillhanda-
hålls Statskontoret.av

Bibliotekstjänstero

Utlån litteratur bibliotekets bestånd.av ur-

Tillgång till referenslitteratur inkl offentligt tryck och-
tidskrifter.
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tryck.offentligtinkllitteraturinköpmedHjälp av-

fråninlånmedhjälpochdatabaseriSökning externa- bibliotek.andra

direkt-årsböcker etc,tidskrifter, somPrenumeration av- NOU.tilladresseras

gemensamttidskriftercirkulation avavGemensam- Statskontoret.medintresse

i formpublikationer avtidskrifter samtDirektadresserade mm
nämndenfakturerasellerseparatdebiterasarbetsmaterial

direkt.

PAochEA0
löpandePA-områdetpåsärskilt gesignattåtarStatskontoret

ingår.rekryteringvidstödstöd. Avenochrådgivning

Registratoro

närdiarieföringnämndenssköterregistratorStatskontorets
tillfälligharellersjukär annanhar semester,registratorNOU:s

frånvaro.

kopiering etcutskrifter,sekreterartjänster t.ex.Sedvanliga som§5 förmedlakanStatskontoretavtal,dettainteomfattas menav
särskildefterochkapacitetmåniochtjänstersådana av

sådanatillhandahållaävenStatskontoretöverenskommelse kan
tjänster.

vilkasoch tjänster,sådanaförgäller varorAllmänt att§6
föregåsupphandlingenskall avNOU,debiterasskallkostnader

NOU.beställningellermedsamråd av

772 lfC/Ifádf-Ã-C-v..denStockholm

ø- -ç"- y; vl-ientzeargaretaHaageJohan
offentligNämnden förStatskontoret

upphandling
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Justitiedepartementet Sverigeinför epokskiftet.
IT-kommissionens 5/97.63rapportFastighetsdataregister.3
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medborgarnasl tjänst.
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kommissionenochKommunikationsforsknings- Reformeradstabsorganisation.80
beredningen.IT-kommissionens 2/97.23rapport
Kristallkulan framtiden.röster-tretton om
lT-kommissionens 3/97.31rapport

kurs i trañkpolitikenNy bilagor.35+



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

handelsdepartementetNärings- ochUtbildningsdepartementet
13helaSverige.Regionpolitikför1forgymnasieskolan steg steg.Dennya - 16industriforskningsinstituten.utvecklaoch Attläroplanfor barnFörslagtilllärande.iVäxa

201993-1996.Konkurrenslagenår. 216-16unga
37forskningsinstituti Göteborg.teknisktEtt Inrikesdepartementetsmått.69ochiBesparingarstort

19konsumentpriser.informationBättre omJordbruksdepartementet 40ocharbete.Unga
Politik förEU-fat. 25Svensk unga.mat4 71bilagor.2livsmedels-denglobalajordbrukspolitik och + stEU:s
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74utveckling. Miljödepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet miljöinfonnation. 4Förbättrad

32till miljöbalken.Följdlagstiftningstödföreffektivarelönebidrag.EttAktivt
Övervakning 34miljön.arbetshandikappade.5 av

58Personaluthyrning.
arbetsmarknadspolitiskåtgärdSamhall.En

Bilagedel.64+

rdepaKultu rtementet
14i tjänst.IT kulturens

trossamfundenochStaten
regleringRättslig

Grundlag-
trossamfundLagom-

41Svenskakyrkan.Lagom-
trossamfundenStatenoch

Begravningsverksamheten.42
trossamfundenochStaten

ochkyrkliga egendomenkulturhistorisktvärdefullaDen
arkiven.43kyrkligade

trossamfundenochStaten
44kyrkanspersonal.Svenska

trossamfundenochStaten
45ochfinansiering.Stöd,skatter

trossamfundenochStaten
46avgiftsbetalning.medverkanvidStatlig

trossamfundenochStaten
egendomen.47kyrkligaDen

Sammanfattningamatrossamfunden.ochStaten av
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59förvaltningsform.VoksenåsensSvenskhemmet
Television.60inomSverigesBetal-TV
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