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Förord 
Föreliggande studie har utarbetats inom ramen för ett övergripande 
forsknings- och utredningsarbete knutet till IMER-frågor (IMER = 
internationell migration och etniska relationer) vid Sociologiska 
Institutionen vid Umeå Universitet. Ekonomiskt stöd har getts av 
Statens Invandrarverk, Region Norr. Ett tack skall gå till chefen för 
kommunsektionen, Freja Tjärnberg. Hon tryckte på startknappen 
och det är hennes förtjänst att översikten och diskussionen blivit av. 
Större delen av fältarbetet har gjorts tillsammans med Lars 
Karlsson, också vid Umeå Universitets Sociologiska Institution. 
Bakom texten ligger i grunden gemensamma intryck och grundliga 
diskussioner med honom. Ett stort tack skall gå till honom för 
konstruktiv handledning. 



I. 

Inledning 

Bakgrund 

Svensk flyktingmottagning efter den 1 januari 1985 bygger på en 
ordning med statligt övergripande ansvar. Men den tillämpade 
flyktingmottagningen för invandrare med permanent uppehålls
tillstånd bygger i huvudsak på överenskommelser och samarbete 
mellan å ena sidan Statens Invandrarverk (SIV) som statlig 
myndighet och å andra sidan kommunerna som flyktingmottagare 
och anordnare av den samhällsservice som svensk flykting
mottagning skall organisera. Den är alltså främst en kommunal 
angelägenhet. Detta innebär att kommunerna spelar en central roll 
när det gäller genomförandet av den av riksdagen fastställda 
invandrarpolitiken. 

Efter riksdagsbeslut (se prop 1989/90: 105, Sfu 21 rsk 281) 
infördes den första januari 1991 ett nytt system för schabloniserad 
statlig ersättning till kommunerna för vaije mottagen flykting eller 
annan invandrare som omfattas av den kommunala flykting
mottagningen. I samband med denna förändring stadgades att de 
flyktingmottagande myndigheterna för vaije flykting, i samråd med 
denne och så snart som möjligt, borde upprätta en individuell plan 
för hans eller hennes introduktion till eget liv i svenskt samhälle 
(SFS 1990:927). Enligt förordningen är idag upprättande av intro
duktionsplaner i princip ett villkor för kommunens rätt till schablon
ersättning för mottagna flyktingar. 
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mottagning, socialförvaltning, SFI-undervisning, barnomsorg, 
vårdcentraler och så vidare. Helhetssynen innebär också att berörda 
myndigheters insatser och resurser bör samordnas och utgå ifrån 
flyktingens individuella behov och förutsättningar. Även landstinget 
har en viktig roll i detta sammanhang liksom andra parters 
engagemang och kunskaper, tex frivilligorganisationer, arbets
marknadsparter, kyrkor och enskilda. 

Interorganisatoriskt samordnande och engagemang kan 
naturligtvis spela en central roll för möjligheten att uppnå målet att 
ge nödvändiga förutsättningar för att underlätta flyktingars 
integration i samhället. En väsentlig och avgörande förutsättning för 
en lyckad och fungerande insatssamordning är förmodligen att vaije 
part har den kompetens och de kunskaper som fordras i arbetet med 
flyktingar och invandrarfrågor. Och att tillgängliga resurser i olika 
avseenden ställs till förfogande för dessa samlade insatser. 

Den konventionella uppfattningen inom administrativ teori är 
att förvaltningar av skilda slag "neutralt" verkställer politiskt fast
ställda beslut. I realiteten är relationen mellan beslut och genom
förande aldrig så enkel eller rätlinjig, vilket statsvetenskaplig imple-
mentationsforskning också gång på gång har kunnat uppmärk
samma. I detta sammanhang kan två olika perspektiv på sambandet 
mellan organisationsmekanismer och genomförande av bestämda 
mål nämnas: 

Det hierarkiska perspektivet; Detta perspektiv utgår ifrån 
tanken om en hierarkisk organisatorisk ordning, att de politiska 
besluten är tydliga, detaljerade och vilar på rationella grunder, att 
berörda myndigheter och organisationer fungerar lojalt och neutralt 
samt att de juridiska och administrativa (tvångs-) medlen och 
resurserna är hierarkiskt ordnade. Utifrån detta perspektiv fokuseras 
politiska mål och dess konsekvenser (Sabatier, 1986). Den 
väsentliga frågan blir: hur (mycket) påverkar de politiskt fastställda 
beslutens innehåll och inriktning organisationernas sätt att genom
föra dessa politiska beslut i praktiken? 

Det interorganisatoriska perspektivet; Utifrån detta 
perspektiv fokuserar man på de samrelaterade organisationernas 
insatser och samordning inom ett visst politikområde. Interaktionen 
mellan ett antal organisationer, på olika nivåer, för att genomföra ett 
"gemensamt" mål, som man kan kalla, en multiaktörskaraktäriserad 
verksamhet. Här kan man identifiera två olika varianter. En när 
aktörerna är löst kopplade till varandra (Weick and Sandelands, 
1990). En annan när aktörerna är tätt kopplade till varandra och har 
regelbundna kontakter (Reisman, 1990). Det är inte bara en 
hierarkisk och politisk detaljstyrning som skapar betingelser för 
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olika besluts tillämpning i praktiken. Även nätverkens och "för
handlingsspelens" struktur över olika aktörer, nivåer, myndigheter 
och handläggare, spelar en roll för fattade besluts omsättning i 
praktiken. 

Implementering påverkas starkt av rådande politiskt-
administrativa kultur. Det är inte ovanligt att man finner fruktbart 
samarbete och samordnande mellan olika statliga och kommunala 
organisationer/myndigheter även i fall där formellt hierarkiskt styr
system och tydlig över- och underordning saknas. Men politiskt-
administrativ kultur, den uppfattning om egen roll och uppgift, som 
myndigheter och organisationer har om sina arbets- och ansvars
områden, är mycket dynamisk och skiftande. Mycket av detta beror 
på arbetsuppgiftens förankring i organisationens huvudarbetssfar 
och på organisationens (in)stabilitet och ekonomiska (o)beroende. 

Administrativ verklighet präglas också av en vidare 
komplexitet, nämligen att det alltid finns både skrivna och oskrivna, 
formella och informella, regler. Samtidigt som formella regler ofta 
uppfattas som direkt befallande kan informella regler (normer och 
attityder om arbetssätt och relevant kompetens) ofta spela en i 
realiteten lika uttalad roll (Gustafsson, 1987). Praktisk tillämpning 
av allmän policy hänger också samman med en lång rad andra 
centrala omständigheter. 

a) Om beslutad policy är tydlig och om det råder ett klart 
politiskt åtagande eller en uttalad samstämmighet eller ej. Diffus 
lagstiftning kan vara ett uttryck för en oenighet bland de politiska 
aktörerna i den centrala makten. Denna oenighet kan spegla sig i 
olikheter i den lokala politiska tolkningen om hur implementering av 
allmän policy bäst skall ske på lokal nivå (Sabatier, 1986). 

b) Frågan om organisatorisk (in)stabilitet och ekonomiskt 
(o)beroende. Stabiliteten kan innebära förankring och utveckling av 
arbetsrutinerna och är beroende av varaktiga resurser. Stora 
variationer härvidlag kan leda till organisatorisk osäkerhet och 
underprioritering av det mål verksamheten är satt att förverkliga. 

c) Interaktionen och samverkansformerna mellan olika myndig
heter, ansvarsfördelning och gränsdragningar, är kritiska punkter i 
en verksamhet av multiaktörskaraktär. Organisationer och myndig
heter som arbetar med invandrarpolitiken är ofta funktionellt 
kopplade till varandra. Denna koppling kan vara präglad av starka, 
nära och regelbundna relationer, formellt klar ansvarsfördelning 
med utrymme för en slags central kontroll. Kopplingen kan också 
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vara icke-hierakisk lös koppling med oregelbundna kontakter och 
frånvaro av koordination, gemensam kontroll och gemensamma 
intressen. Det som intressant för forskningen enligt inter-
organisatoriska perspektivet är hur de berörda organisationerna 
läggs till varandra i stället för hur formella reglar och/eller lagar 
läggs till varandra. 

Hierarkisk ordning förknippas ofta med byråkratisering och 
relativt rigid arbets- och ansvarsfördelning inom och mellan 
organisationer och myndigheter. I en verksamhet som kommunal 
flyktingmottagning, som så uttalat måste präglas av att olika 
myndigheter med skild kompetens behöver samverka, kan ett 
hierarkiskt system lätt bli till hinder för ändamålsenliga och effektiva 
interorganisatoriska verksamhetsformer. Det är aldrig lätt att tvärs 
över skilda myndighetsområden samla resurser och kompetens för 
gemensamma insatser. Även i de fall när handläggarsamarbetet är 
intimt över myndighetsområden kan problem uppstå till följd av 
begränsad uppbackning så att säga uppifrån. En strikt reglerad 
flyktingmottagning är ingen garanti för ändamålsenlig flykting
mottagning i överensstämmelse med de invandrarpolitiska målen. 
Dessutom bör också den kommunala handlingsfriheten få ett visst 
utrymme för att verka utifrån egna villkor och politiska målsätt
ningar. 

Det är långt ifrån alltid så att olika myndigheter tillsammans 
upplever det så att man "äger" uppgifter eller problem gemensamt 
och tillsammans verkar för att lösa sina åtaganden. Ett exempel på 
detta inom svensk kommunal flyktingmottagning är att man på 
arbetsmarknadssidan (AF/AMU/AMI) inte alltid ställer öronmärkta 
resurser till förfogande eller att man från flyktingmottagningens sida 
samordnar sin verksamhet med diverse arbetsmarknadsmyndig
heter. 

Det kommunala huvudmannaskapet för flyktingmottagning
en spelar också en roll. I vissa fall faller verksamheten under social
nämnden, i andra under särskild invandrarnämnd med egen 
förvaltning eller kulturnämnd. Flyktingmottagningens administra
tiva praxis, stil och inriktning, varierar också med dessa yttre 
politiska sammanhang. På det lokalpolitiska planet upprättas ibland 
invandrarpolitiska målprogram. Dessa kan i sig spela en viktig roll 
beroende på vilken status de har i det lokala/politiska livet liksom i 
de kommunala politiska styrelseformerna över lokal förvaltnings
apparat. 

När det gäller att få en bild av svensk invandrar- och 
flyktingpolitik i praktiken så räcker det inte med att fokusera endast 
på den lokala kommunala nivån. Det är också viktigt att ta reda på 
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hur den allmänna politiken för flyktingmottagningen är formulerad, 
hur stabil den är både i inriktning och omfattning samt vad gäller 
resurser. Möjligheterna till att arbeta med individuella introduktions
planer som redskap för en ändamålsenlig och effektiv flykting
mottagning hänger naturligtvis nära samman med nämnda för
hållanden. Ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga betingelser, 
inte bara på lokal nivå utan också på nationell, är också i många 
avseenden avgörande. Rådande konjunkturläge påverkar säkert i 
fundamental mening den roll som individuella introduktionsplaner 
kan spela. 

Uppföljning som syfte 

Föreliggande inblick och diskussion av individuella introduktions
planer (PL) inom ramen för kommunal flyktingmottagning syftar i 
första hand till att samla upp, i viss mån analysera och värdera, de 
erfarenheter som man hitintills gjort i några skilda kommuner när 
det gäller EPL som redskap för flykting- och invandrararbete. 

Å ena sidan har det varit av intresse att få en bild av intro
duktionsplanernas upprättande, genomförande och resultat i några 
olika kommuner. Å andra sidan har det också varit av intresse att 
försöka titta på både gemensamma erfarenheter och viktiga 
skillnader mellan kommunerna. Sist, men inte minst, kan en 
uppföljning av IPL i kommunal flyktingmottagning tjänstgöra som 
ett litet underlag för bedömning av i vilken mån flyktingmottag
ningen i praktiken relaterar sig till de övergripande invandrar-
politiska målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

De individuella introduktionsplanerna omfattar som idé en 
rad viktiga förhållanden som är avgörande för flyktingars eller 
invandrares integration i svenskt samhälle. Alla berör olika funda
mentala aspekter att beakta för den samhällsservice som skall 
organiseras kring flyktingmottagandet. Individuella introduktions
planerna måste naturligtvis lämpligen upprättas efter hand och 
successivt under introduktionstiden, vars längd beräknas till tolv 
månader (SIVs och AMS beräkning) eller arton månader (Kommun
förbundets beräkning). 

Omedelbart kan det konstateras att stora krav ställs på en 
samordning mellan olika myndigheters insatser och resurser, olika 
slags professionell kompetens och olika slag av ekonomiska och 
kunskapsmässiga resurser, för att de individuella introduktions
planerna dels i en relevant mening överhuvudtaget skall kunna 
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upprättas och dels också skall kunna förväntas lämna papperet och 
förverkligas för enskilda berörda. 

Följande översikt och diskussion fokuserar på frågor som 
har att göra med mål och resultat, men tyngsta vikt läggs vid arbetet 
med IPL som process. Hur upprättas introduktionsplanerna? På 
vilket sätt verkar de och omsätts i praktiken? Vilka aktörer av skilda 
slag är med i denna process, i vilken grad och med vilka skilda 
roller? Vilka mål och delplaner finns angivna för skilda aktörer? Hur 
verkar dessa i ett helhetssammanhang och i relation till IPLs mål? 
En särskild fråga av vikt att belysa är hur introduktionsplanerna 
hanteras i samband med sekundärflyttningar ut från och in i olika 
kommuner. Följer de ursprungliga planerna med? Hur beaktas de i 
dessa fall? 

Frågan om de individuella introduktionsplanerna är också en 
fråga om de enskilda flyktingarnas delaktighet i formandet av sitt liv 
i svenskt samhälle. Det har visat sig vara väldigt svårt att få en 
konkret bild av detta utan att själv ha möjlighet att delta i den 
process genom vilken IPL upprättas och genomförs under längre 
tidsperiod. Trots detta kan man genom en allmän översikt av IPL 
inom kommunalt flyktingmottagande få en inblick i hur flyktingars 
situation och behov beaktas, även om också kommunernas skilda 
planer för barnomsorg, skol- och kulturverksamhet osv här är 
relevanta. 

På ett konkret plan bygger följande översikt och diskussion 
på besök och intervjuer vid berörda kommuners flyktingmottag
ningar. Så många olika personalfunktioner som möjligt har 
kontaktats. Inte bara de som i formell mening sorterar under 
flyktingmottagningen, utan även de som överhuvudtaget spelar en 
viktig roll för denna. Syftet med denna typ av uppföljning är att 
lyfta fram gemensamma erfarenheter liksom problem, visa på goda 
exempel och i allmänhet befrämja ett berikande erfarenhetsutbyte. 
Först mot bakgrund av denna typ av verksamhet kan flykting
mottagningen bli ännu mer ändamålsenliga och effektivare i relation 
till centrala invandrar- och flyktingpolitiska mål. 
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II. 
Individuella introduktionsplaner i några 
kommuner 

Urval, datainsamling och representativitet 

Den översikt över förhållandena i några olika kommuner som här 
följer bygger på besök och intervjuer i respektive kommun. Urvalet 
av kommuner är inte systematiskt, annat än i den meningen att både 
små och stora kommuner är med, kommuner i inland och kustland, 
kommuner i norr och söder. Översikten ger inte i kvantitativ mening 
en representativ bild av hur förhållandena ser ut inom svensk 
kommunal flyktingmottagning. Däremot ger översikten i kvalitativ 
mening en förmodligen ganska representativ bild av hur kommunal 
flyktingmottagning är upplagd. I summeringen längre fram skall de 
gemensamma erfarenheterna från, liksom skillnaderna mellan, de 
olika kommunerna något mera systematiskt beröras. 

Valet av Sundsvall, Bollnäs och Finspång hänger samman 
med att det för dessa kommuner redan finns en noggrann 
bakgrundsteckning i Maritta Soininen "Det kommunala flykting
mottagandet" (Ceifo 1992). I norr Malå och Nordmaling 
representerar mindre kommuner, Skellefteå och Gävle ett par större 
kustkommuner. Enligt Årsbok för Sveriges Kommuner 1993 är 
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folkmängden, andelen utländska medborgare och andelen nordiska 
medborgare i kommunerna den 1 januari 1993 följande: 

Kommun Folkmängd Andelen Varav 
utländska nordiska 
medborgare medborgare 

Malå 4.125 2.1% 0,5% 
Bollnäs 28.150 1.7% 0.3% 
Nordmaling 8.193 2.5% 0.9% 
Finspång 23.127 5.2% 2.3% 
Skellefteå 75.734 2.1% 0.7% 
Gävle 89.194 3.9% 1.3% 
Sundsvall 94.329 3.2% 1.2% 

Hela riket 8 692 013 5.7% 2.1% 

Malå kommun 

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för Malås flykting
mottagning. Flyktingsamordnaren verkar inom socialkontoret och 
har ett nära samarbete med socialchefen, SFI-lärare, AF och inte 
minst personalen vid daghemmet för flyktingbarnen., Gläntan som 
är nära knutet till socialkontoret/ flyktingmottagningen. 

Malå kommun har ett flyktingpolitiskt program (1991-93). 
Syftet enligt detta program är att kommunen skall medverka vid 
flyktinginvandringen och ge flyktingarna i kommunen "så goda 
förutsättningar som möjligt" till en normalisering av sina livs
situationer. Flyktingmottagningen syftar mer precist, enligt 
kommunens socialtjänstplan, att "normalisera förhållanden för 
flyktingar så att de vuxna flyktingarna ska vara ute i arbetslivet eller 
i en yrkesutbildning 12 månader efter kommunplaceringen". Den 
underförstådda meningen är och har varit att huvuddelen av 
mottagna flyktingar endast kan vara en kortare tid i Malå. Vad Malå 
skall ställa upp med är en "god start" utifrån vilken flyktingen 
sedan, med goda språkkunskaper, samhällsorientering och praktik
erfarenheter, skall kunna söka sig fram på mera differentierade 
arbets- och utbildningsmarknader än vad Malå kan erbjuda. 

Enligt avtalet med SIV (1991-93) tar kommunen emot 40 
flyktingar årligen. Det antal som faktiskt tagits emot har dock med 
åren kommit att bli betydligt mindre. Motsvarande resursinstabilitet 
har naturligtvis inte varit gynnsam för flyktingmottagningen i dess 
helhet. 
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När flyktingarna kommer till kommunen blir de anvisade 
bostäder man redan har hyrt för deras räkning. Samma dag får 
flyktingen tillgång till hemutrustningslånet och man försöker ordna 
inköp av nödvändig utrustning liksom möbler omedelbart i Malå 
eller Lycksele kommun. Under de första dagarna i kommunen 
informeras flyktingen om SFI, sjukvårdsmöjligheter, skol- och 
daghemsverksamhet för flyktingbarn, boendevillkor, vilka myndig
heter flyktingen har att kontakta vid vissa situationer och så vidare. 

Under första veckan upprättas de individuella introduktions
planerna. De består dels av ett underlag för allmän information om 
flyktingens bakgrund, erfarenheter och kompetens samt dels två 
delplaner för svenskundervisning (SFI) och AF-relevanta åtgärder 
(se bilaga 1). Delplanen angående SFIn upprättas av flyktingsam-
ordnaren och flyktingen med hjälp av tolk. Delplanen angående 
arbete/utbildning och framtidsplaner upprättas av en arbetsför
medlare på AF som ägnar 25% av sin arbetstid åt flyktingar. 

Flyktingarna undertecknar ett avtal där de förbinder sig att 
delta i de aktiviteter som anordnas för dem, omfattande SFI, 
praktikplatser, beredskapsarbete, annan utbildning och så vidare. 
All ogiltig frånvaro från anordnade aktiviteter leder till en reduktion 
av det så kallade introduktionsbidrag som kommunen ställer till 
flyktingens förfogande. 

För att underlätta arbetet med flyktingar finns en samarbets
grupp etablerad. Samarbetsgruppen består av representanter för 
flyktingmottagningen, SFI, försäkringskassa, daghem för flykting
barnen och arbetsförmedling. Man har regelbundna träffar och sam
arbetet sker samtidigt genom täta bilaterala kontakter. Frågor 
diskuteras per telefon eller vid personliga besök. Detta gör att man 
trots skilda roller och uppgifter kan samverka med stor flexibilitet. I 
en liten kommun som Malå blir interaktionen mellan skilda myndig
hetsutövare och politiska aktörer ofta av otvungen karaktär. Under 
förutsättning att tillgängliga resurser finns att tillgå betyder detta att 
gapet mellan vad man avser genomföra och vad som faktiskt 
åstadkommits lättare än annars kan överbryggas. 

SFI betraktas som det viktigaste momentet i de individuella 
introduktionsplanerna. Man är av den uppfattningen att allt hänger 
på hur mycket svenskkunskaper flyktingarna förvärvar. SFIn 
anordnas av KomVux på uppdrag av kommunen. Eleverna är 
klassificerade i fyra olika grupper. Kunskapsnivån i svenska, för de 
flyktingar som tidigare bott på flyktingförläggningar, avgör i vilken 
grupp/nivå de hamnar. Analfabeter och äldre läser SFI på 
grundvux. Här går man långsammare och grundligare tillväga. Efter 
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två månader på SFI (med 35 tim/v) börjar eleverna varva studier i 
svenska (med 15 tim/v) med praktik (med 20 tim/v). 

På varje etapp försöker man uppnå ett delmål. Det handlar 
om språklära på olika nivåer, men också att ge kunskaper om 
vardagsfraser, familjen i Sverige, ekonomi, daghem, bostaden, 
hälsa och sjukvård, utbildning, arbete, rättigheter och skyldigheter 
mot enskilda, familj och samhälle och så vidare. Olika former av 
studiebesök på gymnasieskola, AMU, museer och liknande 
organiseras också. 

Praktikplatser ordnas av SFI-lärare, flyktingsamordnare och 
arbetsförmedling i samråd med flyktingarna. Valfriheten när det 
gäller praktikplatser är dock begränsad till följd av att kommunen är 
liten med en motsvarande begränsad arbetsmarknad. Det har blivit 
svårare att skaffa fram tillräckligt med praktikplatser. Istället 
organiseras relevanta studiebesök och relevant samhällskunskaps-
och svenskundervisning. 

Det är viktigt att notera att socialkontoret har anordnat kurs 
för de handledare/arbetsledare som fungerat som ansvariga för 
flyktingarna ute på praktik på skilda arbetsplatser. Viktigt att notera 
är också att introduktionsbidraget betydligt höjs under praktiktiden. 
Syftet med ett differentierat introduktionsbidrag har varit att 
premiera framgång med SFI-studierna och visa fördelarna med att 
snabbt komma ut i arbetsliknande praktik. 

Delplanen angående arbete och yrkesutbildning upprättas av 
en arbetsförmedlare som ägnat en fjärdedel av sin arbetstid åt 
flyktingarna. Arbetsförmedlaren inventerar allt efterhand flyktingens 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Efter diskussion med flyktingen 
kommer man fram till en arbets- eller utbildningsplan. Mycket 
viktigt att uppmärksamma är att Arbetsförmedlingen mer eller 
mindre permanent har ställt ett antal beredskapsarbeten till för
fogande för de flyktingar som avklarat SFI. Denna värvning, på 
halvtid och parallellt med SFI, ut i regelrätt arbete har varit en stor 
tillgång. I möjligaste mån har man försökt utnyttja de möjligheter 
som getts via AMU och diverse projekt lokaliserade till närliggande 
kommuner. Även om samarbetet över kommungränserna varit 
begränsat. 

Flyktingbarnen har haft sitt eget daghem (Gläntan). De 
stannar där ungefår ett år innan utslussning sker till vanligt daghem. 
I och med att Malå kommun har haft ett vikande antal mottagna 
flyktingar och nu tecknar nollavtal med SIV kommer daghemmet för 
flyktingbarnen att avvecklas. Skolpliktiga barn går i vanliga skolor, 
men i introduktionsklass. Där kan de gå i ett år eller mer. Den part 
som har varit minst integrerad i den samlade kommunala flykting
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mottagningen är skolan. Detta är också en erfarenhet som Malå delar 
med andra kommuner. 

Koordinationen mellan SFI-lärare, flyktingsamordnare och 
daghemspersonal har varit uttalad. Dels genom dagliga direkt
kontakter och dels genom tidvis regelbundna kvällsmöten varje 
vecka. Syftet har varit att verka för bra relationer mellan flyktingar 
själva och mellan flyktingarna och berörd personal i flykting-
verksamheten. 

Daghemmet för flyktingbarnen, Gläntan, har fungerat som 
en träffpunkt för denna täta samordning och uppföljning. Kanske 
skulle man också kunna säga att Gläntans verksamhet fungerat som 
spindeln i nätet för ett samlat flyktingmottagande. Via dess 
verksamhet har olika sociala problem i flyktingfamiljerna, liksom 
motsättningar mellan skilda flyktingar, kunnat upptäckas och 
bearbetas. Mycket tid har under vissa perioder ägnats åt att hjälpa 
och stödja de vuxna flyktingarna. Genom daghemmetsföräldra-
kontakter har en stor del av introduktionen till svenskt samhällsliv i 
stort som smått ägt rum. Gläntans verksamhet har alltså haft 
karaktären av en kombination av daghemsverksamhet, sociala 
insatser och samhällsintroduktion. I första hand har man naturligtvis 
arbetat mot flyktingbarnen, men nästan i lika hög grad för föräldrar 
och ensamstående flyktingar. Inte minst i syfte att aktivera kvinnor 
och män på fritiden. För personalens del har man haft personal
konferens 2 tim/v där olika frågor kring flyktingverksamheten har 
diskuterats. Personalen har också fått handledning 1 gång / månad, 
vilket har varit positivt för en nödvändig psykisk avlastning. 

Bollnäs kommun 

1985 tecknade Bollnäs kommun sitt första avtal med SIV om 
flyktingmottagning. Motståndet bland många kommunpolitiker var 
till en böljan utbrett. Så småningom fick man ett eftersträvat 
flyktingmottagande under ett tak av "reglerat antal". Under det 
första året skulle kommunen ta emot 30-40 flyktingar. Under 1985 
och 1986 tog man emot 67 stycken. Det skulle visa sig att ungefar 
hälften av de flyktingar som placerats i kommunen ganska snart 
flyttade ut till andra kommuner, ofta efter det att man klarat av sin 
SFI utbildning. 

Ibland de politiska partierna, särskilt moderaterna men även 
SAP, har det förekommit en skepsis mot att ta emot fler flyktingar. 
Den angivna orsaken till detta har varit att man bedömt tillgången på 
bostäder för dålig för ett flyktingmottagande. Denna politiska attityd 
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har naturligtvis snarare negativt än positivt påverkat den lokala 
opinionen angående flyktingar och flyktingmottagning. 
I Bollnäs kommun är det socialnämnden som har det övergripande 
politiska ansvaret för flyktingmottagandet. På den administrativa 
nivån är det flyktingenheten inom individ- och familjeomsorgs-
avdelningen på socialkontoret som är ansvarig för flykting
verksamheten. Flyktingenheten består av en flyktingsamordnare 
som har varit med från starten, en flyktingsekreterare, en familje
pedagog, ett utredningsbiträde och en tolk. Flyktingenheten i 
Bollnäs kommun har också sin egen budget. Den ersättning som 
betalas ut till flyktingarna kallas socialbidrag och motsvarar det 
vanliga kommunala socialbidraget. 

Individuella introduktionsplaner upprättas (se bilaga 2) av 
socialsekreteraren i närvaro av SFI-lärare och flykting. Tolkservice 
utnyttjas ofta. Tidigare var även en representant från arbets
förmedlingen med, men man har senare tyckt att det inte varit så 
nödvändigt att redan i början dra in arbetsförmedlingen i IPLs 
upprättande. En sådan ordning kan också, tror man, ge litet falska 
förhoppningar. Det är SFIn som är det viktigaste anser social
sekreteraren. 

IPL upprättas så snart som möjligt. Det kan ske redan första 
veckan eller veckan därpå. IPL består av personuppgifter, 
utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och framtidsplaner. Det 
finns också en uppföljningsplan och "överenskommelse" om att 
flyktingmottagning, SFI-utbildning, AF och flykting skall förbinda 
sig att enligt bästa förmåga följa planens intentioner. Vid upp
rättandet av IPL har flyktingen möjlighet att föra fram sina framtids
planer och önskemål. Flyktingsekreteraren ser IPL som något 
positivt, trots att justeringar ofta sker efterhand av de ursprungliga 
planerna. 

Kommunen saknar ett politiskt flyktingprogram. Den under
förstådda meningen är att man skall följa de allmänna målen om 
flyktingmottagning och tillämpa gällande lagar. Samarbetet och 
samverkan mellan olika berörda myndigheter är inte uttalat 
organiserat. Vaije myndighet tycks ha koncentrerat sig på "sitt". Ett 
direkt samarbete med arbetsförmedlingen förekommer till exempel i 
liten grad. Samtidigt är det inte ovanligt med personliga kontakter 
mellan den ansvariga personalen i respektive myndighet, särskilt 
mellan flyktingenheten och SFI-personalen. Man har också en 
kontaktgrupp bestående av representanter för AF, SFI och flykting
enheten för ömsesidig information. 

Introduktionsplaner följer inte med flyktingen vid sekundär
flyttningar. Inte heller begär flyktingenheten in individuella intro
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duktionsplaner när sekundärflyttning sker till Bollnäs, vilket i och 
för sig också är mycket sällsynt förekommande. 

KomVux och ABF har ansvaret för SFI-undervisningen. 
Utbildningen sker med ungefär 20 tim/v. Renodlad svenska och 
samhällskunskap/-information varvas efter kursdeltagarnas önske
mål och "rätt" tillfälle att arrangera studiebesök. Ett par månader 
från SFI-starten kan kursdeltagarna gå på praktik i två veckor på 
heltid på platser som anskaffas av SFI-lärare i samarbete med 
flyktingenheten. Urvalet av praktikplatser bestäms i viss mån i 
samråd med flyktingen själv efter ett samtal med en SYO-konsulent 
på KomVux. Man räknar med att flyktingarna ska läsa SFI ungefär 
ett år för att klara SFI-testet. Analfabeter och äldre elever som läser 
vid grundvux kan ta längre tid på sig. Samhällskunskap arrangeras i 
samband med ett antal studiebesök i företag, myndigheter och 
skolor. Det kommer även gästinformatörer från vissa myndigheter, 
tex polis och landsting. 

Kursdeltagare som inte fullföljer SFI-programmet blir upp
kallade till personliga samtal med läraren och/eller vid svårare fall 
kontaktas av flyktingassistenten på flyktingenheten. Vid ogiltig 
frånvaro reduceras socialbidraget i motsvarande grad. KomVux-
och ABF-lärama håller ett möte en gång per månad för att diskutera 
SFI-frågor och koordinera praktiska förhållanden. Någon egentlig 
utvärdering av SFI-utbildningen eller annan del av flykting
verksamheten har inte gjorts i kommunen. 

Samordningen mellan AF och flyktingenheten är inte 
strukturerad. Samma sak gäller för samverkan mellan KomVux/ 
ABF och AF. Arbetsförmedlingen får t ex inga kopior av IPL. 
Ingen representant från AF är närvaro när IPL inledningsvis 
upprättas. Flyktingen som besöker AF diskuterar sin utbildning och 
arbetslivserfarenhet, får service angående översättning och utvärd
ering av betyg och berättar om sina framtidsplaner. Det som sker på 
AF blir inte alltid känt inom flyktingenheten. AF har i sig under 
många år fram till idag framgångsrikt arbetat med ett mer eller 
mindre fast antal beredskapsarbeten, framförallt kommunala 
finansierade av arbetsförmedlingen med 60% och kommunen med 
40%. 

En tilltagande främlingsfientlighet blev tydlig sedan man fått 
flyktingförläggningsverksamhet i kommunen. Det uppstod enligt 
flyktingsamordnaren en del problem i samband med bråk och 
påstådda stölder, vilket även lett till att de kommunplacerade 
flyktingarna en period fått det lite svårare i det lilla samhället. 
Kommunen fick en halv miljon kronor av SIV för att motverka 
främlingsfientlighet. Verksamheten bestod av information till skolor 

17 



KOMMUNAL FLYKTINGMOTTAGNING 

och företag, köpmän och flyktingar själva. Även frivilligorganisa
tioner och kyrkan har bedrivit en verksamhet för att skapa en vänlig 
atmosfär mellan lokalbefolkning och flyktingar. Idag bedrivs ingen 
flyktingförläggningsverksamhet i Bollnäs kommun. "Skadan" som 
av olika omständigheter har skett kvarstår ändock i viss mån. 

Flyktingbarnen har sitt eget daghem där de maximalt stannar 
i ungefär ett år. Syftet är att förbereda dem så att de senare kan 
"fungera" på ett vanligt svenskt daghem. Skolpliktiga barn böljar 
sin skolgång i särskild introduktionsklass. 

Nordmalings kommun 

I Nordmalings kommun råder det inga politiska motsättningar kring 
den kommunala flyktingpolitiken. Kommunen har inte haft något 
särskilt invandrar- och flyktingprogram. Man säger också att det 
inte har förekommit några nämnvärda diskussioner kring invandrar-
och flyktingfrågor inom kommunalfullmäktige eller kommun
styrelsen. Kommunen tar emot flyktingar sedan 1987 och har också 
sen ett år tillbaka en flyktingförläggning förlagd till centralorten. 
Antalet flyktingar till kommunen har årligen varit mellan tio till 20. 
Det totala antalet mottagna flyktingar till och med 1992 är 218. 
varav 89 bam. Utflyttningen har under samma period legat på cirka 
50%. Den höga utflyttningsfrekvensen har vållat vissa svårigheter 
för ett långsiktigt arbete med flyktingverksamheten. 

Kommunens socialnämnd har det övergripande ansvaret för 
flyktingmottagningen. Denna drivs av en flyktingsamordnare, 
socialsekreterare och kanslist. Socialnämnden får rapport från 
flyktingmottagningen ett par gånger om året rörande verksamheten 
och allmänna flyktingfrågor. Det har i detta sammanhang före
kommit resonemang om man kanske går för långt med det sociala 
omhändertagandet. 

Avtalet med SIV om flyktingmottagning går ut innevarande 
år. Enskilda moderater har uttryckt en oro över "socialbidrags
beroende flyktingar". Facket har uttryckt en oro över flyktingmot
tagningen och arbetsmarknadsläget. En viss tveksamhet har alltså 
uppkommit inför frågan om det kommunala flyktingmottagandet 
och det antal flyktingar som bör tas emot. En rekommendation har 
dock ställts till socialnämnden om fortsatt flyktingmottagning. 

När flyktingen anländer till kommunen blir han/hon anvisad 
bostad och informeras allmänt om kommunen och samhällsservice 
angående t. ex. skola, vårdcentral och svenskundervisning. 
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En preliminär introduktionsplan upprättas redan första 
veckan (se bilaga 3). Denna plan kallas introduktionsplan och är 
mycket enkel. Framförallt omfattar den SFIn. Syftet är att "få 
igång" flyktingen, som också förbinder sig att följa planens 
program. Om inte introduktionsplanen åtföljs riskerar man att 
introduktionsersättningen reduceras eller dras in. Den preliminära 
individuella introduktionsplanen upprättas bara av flyktingmottag
ningen och flyktingen. 

Flyktingmottagningen har i samarbete med AF utformat de 
individuella introduktionsplanerna. Denna "riktiga" IPL upprättas 
efter cirka 4-6 månader. Här medverkar flyktingmottagningen, 
arbetsförmedlingen, representant för KomVux och flyktingen själv. 
Tolkservice utnyttjas alltid i detta arbete. Enligt socialsela-eteraren 
deltar flyktingen aktivt i IPLs upprättande, vilket innebär att 
flyktingen efter att ha lyssnat på alla parter yttrar sig angående sina 
egna framtidsplaner om utbildning eller arbete. När denna andra 
"huvudplan" upprättas har redan många praktiska frågor lösts, som 
t.ex. barnomsorg, barnens skolgång och liknande. Vid sekundär
flyttning skickas introduktionsplanerna om de efterfrågas. För 
sekundärinflyttade upprättas nya planer. 

SFIn är för de vuxna till en böljan det viktigaste. KomVux 
bedriver kommunens SFI-undervisning. Eleverna läser 250 timmar 
renodlad svenska med 20-25 lektioner (45 minuter vardera) per 
vecka. Efter ca 250 timmar börjar undervisning i samhällskunskap 
en eftermiddag per vecka. Häri ingår olika studiebesök på olika 
utbildnings- och arbetsplatser. Under 10-12 veckor går eleverna på 
praktik 3 eftermiddagar i veckan, samtidigt som de fortsätter med 
vanlig svenskundervisning. Praktikplatserna bestäms av läraren i 
samhällskunskap i samarbete med arbetsförmedlingen och i samråd 
med flyktingen. Numera är det lite svårare att anskaffa praktik-
platser. Kursdeltagarna är uppdelade i 4 grupper på skilda nivåer. 
En elev ansluts till den grupp som passar med hans/hennes 
kunskapsnivå i svenska efter muntligt test. Äldre och analfabeter går 
i en speciell grupp. 

Somliga klarar SFI-testet efter 500 timmar. Andra kan ta 
betydligt längre tid (upp till 1500 tim) på sig. Man inriktar sig på att 
få alla att klara sin SFI, bl a genom uppföljning, stimulerande 
lektioner och hög närvarofrekvens. SFI-lärarna anser att man trots 
en grundläggande läroplan måste förhålla sig ganska flexibel inom 
SFIn. 

En närvarolista från SFI-undervisningen lämnas konti
nuerligt till flyktingmottagningen. Studierektor på KomVux och 
SH-lärare har ständig eller daglig kontakt med flyktingmottagning
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en för att diskutera vissa frågor och eventuella problem. SFI-läraren 
är alltid med när de individuella introduktionsplanerna upprättas. 
Detta tycks vara bra för att flyktingens bakgrund, förhoppningar 
och framtidsplaner korrekt skall kunna bedömas. 

Konjunkturläget har helt klart negativt kommit att påverka 
möjligheten till de individuella introduktionsplanernas förverklig
ande. Det är svårt att få utbildningsplats på AMU och ännu svårare 
att anvisa arbete åt flyktingar efter genomgången SFI. Beredskaps
arbete för de som håller på att bli utförsäkrade prioriteras. AMU-
utbildningar har dessvärre avbrutits på grund av brist på pengar för 
utbildningsbidrag. AMU tar normalt inte emot flyktingar som inte 
har klarat SFI-testet. På flyktingmottagningen anser man att det 
finns flyktingar som skulle kunna passa för yrkesutbildning trots att 
man inte klarat sin SFI. Samarbetet mellan flyktingmottagningen 
och AF har inte karaktären av kontinuerligt samarbete. Inga 
särskilda resurser är avsatta för att hjälpa flyktingarna in på arbets
dier utbildningsmarknaden. Inga diskussioner har heller före
kommit med arbetsförmedling eller länsarbetsnämnd om öronmärkta 
resurser eller särskilda åtgärder. 

De individuella introduktionsplanerna är svåra att förverkliga 
inte bara på grund av rådande arbetsmarknads- och konjunkturläge. 
Den höga utflyttningsfrekvensen till andra kommuner försvårar 
också ett systematiskt genomförande. Inom flyktingmottagningen 
anser man ändå att IPL fyller ett viktigt behov. De individuella intro
duktionsplanerna fyller en bra psykologisk funktion. Flyktingen 
upplever att det är någon myndighet som bryr sig om hans/hennes 
framtid och tar tillvara de erfarenheter och färdigheter som man har. 
Planerna är bra av praktiska skäl och spelar på sätt och vis rollen av 
trygghetsfaktor. "Man bör vara optimist, det kan bli bättre, och då 
har man färdiga planer att genomföra. Man ska överhuvudtaget 
kämpa hur än konjunkturläget är för att förverkliga dessa planer", 
anser socialsekreteraren på flyktingmottagningen. 

Samarbetet med andra kommuner rörande gemensamma 
problem kring flyktingmottagning har varit begränsat. Ett exempel 
är dock att man tidvis samordnat tolkservicen. Flyktingmottag
ningen har ett fungerande samarbete med KomVux. Samarbetet med 
AF är inte lika nära och systematiskt med samordnad samverkan i 
åtgärder och resursutnyttjande. Samarbetet med landstinget är bra. 
Man har en sjuksköterska på vårdcentralen som är ansvarig för 
flyktingar vid medicinska behov. Tillgängligheten av psykologisk
behandling för vuxna, speciellt för tortyrskadade, upplevs dock 
som bristfällig. 
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Något organiserat eller utbrett motstånd mot flyktingar eller 
flyktingmottagandet finns inte i kommunen. Det har förekommit 
röster om att flyktingar "tar våra jobb" och "tar våra tjejer". Oro 
över att flyktingarna lever på socialbidrag, liksom en viss 
tveksamhet mot nivån på det antal flyktingar som tas emot varje år. 
Två faktorer har bidragit till dessa nya tongångar. Dels låg
konjunkturen och dels etableringen av en flyktingförläggning i 
kommunen. I förläggningen bor asylsökande från före detta 
Jugoslavien. Rykten och anklagelser har spritts om stölder. Dock 
utan bevis, menar flyktingsamordnaren. Folk känner rädsla och 
osäkerhet. 

Främlingsfientligheten motarbetas av bl a Röda Korset och 
frikyrkorna på orten. Flyktingmottagningen har också via möten i 
skolorna, föreningar, kontakter med partierna, köpmännen och 
allmänheten, försökt att belysa flyktingarnas behov av skydd och att 
sprida kunskaper om flyktingarnas bakgrund. Denna verksamhet 
fungerar bra, menar man. Dock är kommunstyrelsens ordförande 
inte av den meningen att det behövs ett organiserat samarbete med 
ett program för att motverka främlingsfientligheten. 

Kommunen har ett daghem för flyktingbarn och intro
duktionsklass för skolpliktiga flyktingbarn. 

Finspångs kommun 

Från och med den första januari 1993 blev socialnämnden huvud
ansvarig för flyktingverksamheten i Finspångs kommun. Flykting
mottagningen inom socialkontoret har det administrativa ansvaret 
för verksamheten. Tidigare hade man en invandrarnämnd, men på 
grund av "rationaliseringsåtgärder" avvecklades denna nämnd. 
Invandrarnämnden i Finspång etablerades redan under 1970-talet. 
Mellan 1985-1987 var kommunstyrelsen direkt ansvarig för 
flyktingverksamheten. 

Flyktingmottagningen består av en flyktingsamordnare som 
är socionom och har 20 års erfarenhet av arbetet på socialkontoret. 
På mottagningen arbetar också några socialsekreterare (sammanlagt 
2.5 tjänster), en kanslist och en flyktingassistent som hjälper till 
med praktiska frågor. 

När flyktingen anländer till kommunen hänvisas han/hon till 
genomgångsbostad tills dess att egen lägenhet kunnat ordnas. 
Dettakan ta mellan en till tre veckor. Under tiden får flyktingen 
information om staden, berörda myndigheter och liknande. Hemut-
rustningslånet ordnas, medicinsk undersökning görs och så vidare. 
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Till skillnad från övriga besökta kommuner upprättas de 
individuella introduktionsplanerna i Finspång av SYO-konsulenten 
på KomVux tillsammans med en representant från arbetsför
medlingen samt med flyktingen själv och i närvaro av tolk (se bilaga 
4). Flyktingmottagningen var tidigare med vid planernas upp
rättande. Numera anser man att det är praktiskt onödigt att sitta med, 
eftersom det egentliga arbetet handlar om SFI-utbildning, framtida 
planer och arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Man menar från 
flyktingmottagningens sida att dessa frågor hör till SYOs och AFs 
ansvarsbord. Man tror också att med många deltagare i IPLs 
upprättande så försvåras flyktingens möjlighet att själv yttra sig. 

Individuella introduktionsplaner upprättas efter 2-4 veckor 
efter ankomsten till kommunen. Linan dess har en kartläggning av 
flyktingens situation och personliga förhållanden gjorts av flykting-
samordnaren. SYO-konsulenten redogör för flyktingen om de 
möjligheter som finns inom utbildning på olika nivåer och av olika 
slag. Arbetsförmedlingens representant redogör från sin sida om 
möjligheter till arbete och yrkesutbildning på arbetsmarknad och 
inom AMU. Hänsyn tas till flyktingens tidigare arbetserfarenheter 
och utbildning liksom framtida önskemål. Tidigare betyg och 
meriter blir översatta till svenska och utvärderade. 

Originalet för den upprättade individuella introduktions
planen skickas till flyktingmottagningen. AF behåller en kopia. 
Däremot behåller SYO, som aktivt deltar i IPLs upprättandet och 
som så småningom får besök av flyktingen, inte någon kopia av 
EPL. Det är oklart hur justeringar sker när flyktingen senare besöker 
SYO innan han/hon slutar SFIn. Samordningen mellan flykting
mottagning, arbetsförmedling och SYO är inte uttalat organiserad. 
Vid sekundärflyttning skickas inte IPL med. Inte heller kräver man 
in sådana för sekundärinflyttade till kommunen. 

SFI anordnas av KomVux som i sin tur köper utbildning av 
ABF. På ABF går de elever som kan och vill läsa svenska med 
snabbare takt. På KomVux läser analfabeter och de äldre flyktingar 
som behöver speciell och långsammare svenskundervisning. 
Frånvaro från SFI-undervisningen anmäls till flyktingmottagningen. 
Ogiltig frånvaro innebär reduktion av det så kallade ekonomiska 
bistånd som man praktiserar i kommunen gentemot mottagna 
flyktingar. Man är dock av den uppfattningen att frånvaro är ett 
problem som också måste behandlas pedagogiskt av SFI-lärare. Om 
frånvaron och andra avvikelser stör gruppen kopplas en ledare från 
ABF in för att hjälpa till. I andra fall kan även studierektorn delta i 
detta uppföljningsarbete. 
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ABF:s undervisning organiseras på följande sätt. Dels en 
introduktionsperiod. Här informeras flyktingarna om t.ex. de 
villkor som gäller för att få ekonomiskt bistånd, presenteras svensk
undervisningen samt klassificeras eleverna efter sin färdighet i 
svenska. På ABF indelas kursdeltagarna i fyra grupper på skilda 
nivåer. På KomVux arbetar man med tre skilda grupper. 
Dels en period av svenskundervisning på "heltid" (ca: 5 tim/dag). 
Läroplanerna och ämnena bestäms av ansvariga lärare. Under SFI-
utbildningen sker en kontinuerlig utvärdering genom möten mellan 
lärare och studierektor på KomVux. 

Kursdeltagarna går ut på praktikplatser när de har läst minst 
400 timmar. Meningen är, enligt studierektorn, att eleverna skall 
kunna kommunicera på svenska för att kunna utnyttja praktiken 
också språkligt. Arbetsförmedlingen anskaffar praictikplatserna i 
samarbete med SYO-konsulenten och i samråd med flyktingen. Ofta 
är möjligheten att hitta efterfrågad praktikplats liten. Man försöker 
under alla villkor att göra det bästa möjliga. Praktikplatserna är inte 
så många numera på grund av att också många andra grupper i 
samhället behöver praktikplatser. 

Målet är att man på ungefär ett år (i genomsnitt 700 timmar) 
skall kunna avklara SFIn och få godkänt på SFI-testet. Detta test är 
nödvändigt för att flyktingen skall kunna gå vidare på t ex AMU. 
Inte alla flyktingar kan dock klara SFI-testet på ett år. Därför kan de 
också läsa vidare längre tid. 

Någon direkt främlingsfientlighet har man inte haft att jobba 
med. Och inte heller finns något organiserat arbete mot främlings
fientlighet. En del kontakter har man med skolan i informations
arbete. En del frvilligorganisatoriskt arbete förekommer också i 
denna fråga. 

För flyktingbarnen har man ett särskilt daghem. Skolbarnen 
går i introduktionsklasser. 

Skellefteå kommun 

En särskild Invandrarnämnd har det övergripande ansvaret för 
flykting- och invandrarverksamheten i Skellefteå kommun. Under 
denna nämnd sorterar ett Invandrarkontor. Kontoret består av 12 
tjänster av olika slag. Meningen med många tjänster är man skall 
kunna driva invandrar- och flyktingverksamheten så effektivt som 
möjligt. På kontoret arbetar t.ex. socialsekreterare, flyktingsekrete
rare, flyktingvägledare och informationsamordnare. Man har sin 
egen budget. Flyktingarnas så kallade introduktionsbidrag, och 
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andra kostnader knutna till verksamheten, betalas av kontoret inom 
denna budget. 

När flyktingen anländer till kommunen tas han/hon om hand 
av en flyktingmottagare som kör flyktingen till den bostad som man 
redan inhyrt. Praktiska frågor som möbelinköp, hur man använder 
kollektiva saker som tvättstuga och liknande avklaras under de 
första dagarna. Samtidigt försöker ordna så att flyktingen får träffa 
flyktingsekreterare och informationsamordnare för att göra en första 
planering. Denna omfattar frågor om flyktingens tidigare arbetslivs-
erfarenheter, utbildning och framtida önskemål. Flyktingen ges 
också information om de myndigheter och skolor som han/hon 
kommer att ha kontakt med framgent. Flyktingen gör en ansökan 
om introduktionsbidrag på villkor att han/hon fullföljer de planer 
som man upprättar. 

De individuella introduktionsplanerna upprättas genom en 
dialog mellan flyktingsekreterare och flyktingen själv (se bilaga 5). 
Flyktingsekreteraren träffar flyktingen ett antal gånger. Upprättandet 
sker steg för steg. Planerna justeras ibland efterhand, allt efter det 
att flyktingens ambitioner förändras efter att han/hon har bott i 
landet ett tag och lärt känna det svenska samhället bättre. 

Flyktingen börjar läsa svenska inom två veckor efter 
flyttning till kommunen. Barn som är skolpliktiga börjar sin skol
gång så snart som möjligt. Småbarn sätts på ett daghem för 
flyktingbarn. Familjerna underrättas via invandrarkontorets social
sekreterare om hur sjukvården fungerai* och vilka möjligheter som 
ges till familjerådgivning. 

Invandramämnden har det övergripande ansvaret för SFI-
utbildningen i kommunen, men SFIn drivs av ABF (80 platser) 
samt KomVux/Grundvux. Man läser 32 tim/v, varav 8 tim/v 
samhällskunskap och studiebesök. Den totala tiden för SFI varierar. 
Man räknar med i genomsnitt cirka 500 timmar upp till SFI-testets 
nivå. SFI-lärare träffar regelbundet personal från invandrarkontoret 
en gång/månad. Dagliga kontakter förekommer också vid behov. 

På ABF har man 5 grupper/nivåer. Flyktingarna indelas efter 
sin kunskapsnivå i svenska och grupperna arbetar etappvis. Grupp 
1 arbetar med ordkunskap och biblioteksbesök. Grupp 2 med ord
kunskap och ordbildning, samt studiebesök till post och vissa 
kommunala myndigheter. Grupp 3 har renodlad svenska, samhälls
kunskap om bostadsförhållandet och studiebesök till familjeråd
givning, sjukvård och liknande. Grupp 4 har likaledes svenska samt 
studiebesök på tingshuset, hos kronofogden och på försäkrings
kassan. Grupp 5 fortsätter med svenska samt samhällskunskap om 
arbetslivet, i fackföreningsfrågor och konsumentrådgivning. 
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Förut kunde SFI-eleverna gå på 2-4 veckors praktik som 
anordnades av invandrarkontoret i samarbete med AF Detta är 
numera svårare att arrangera på grund av arbetsmarknadsläget. 

De äldre och andra flyktingar som inte har studievana går på 
Grundvux. Där läser man svenska på halvtid och i långsammare 
takt. Det är viktigt att notera att SFI-avbrotten är ganska många, upp 
till 50 % av eleverna avbryter sina studier i förtid. Anledningarna till 
detta är flyttning, arbete, barnafödsel, deltagande i projekt/annan 
utbildning och så vidare. En SYO finns till förfogande på KomVux. 

De flyktingar som har klarat sin SFI eller som har läst 400-
500 tim SFI kan om de vill påbölja en teknisk eller sjukvårds-
orienterad utbildning på av kombinationsutbildnings karaktär. Den 
så kallade Kuben är en utbildningsinstitution som drivs av AMU för 
att erbjuda invandrare och flyktingar orienteringskurser i teknik och 
sjukvård samt svenska. Idén har man anammat från Västerås. 
Utbildningen kan ta 25-53 veckor efter individuella behov och 
förutsättningar. Erfarenheterna av denna är goda. Kubenutbildning-
en omfattar också arbetsprövning i varierade perioder (2-8 v). 
Prövningsplatser anordnas i samarbete med AF. Idag är det mycket 
svårt att anskaffa platser. Därför förläggs allt mer praktik tül ut
bildningen själv. Förut utgick utbildningsbidrag for de studerande. 
Idag får de ersättningsbidrag som hanteras av invandrarkontoret. Ett 
visst samarbete, stimulerat av Kubenverksamheten, tycks före
komma mellan invandrarnämnd/invandrarkontor och länsarbets
nämnd. 

På AMU finns en orienteringsvägledare som hjälper till att 
informera om möjliga yrken och utbildningar, nödvändiga för
kunskaper och liknande. 

Intervjuer med ett antal flyktingar, av vilka två har gått på 
Kuben och åtta läser SFI på ABF, visar att bara ett mindre antal 
kände till att introduktionsplaner hade upprättas för dem. De andra, 
sju stycken, visste inte vad IPL innebär. Men de kommer ihåg att de 
har talat med personal på invandrarkontoret om sina arbets
erfarenheter, sin tidigare utbildning och framtida önskemål. De 
känner till att de måste fullfölja SFI-utbildningen för att inte få sitt 
ersättningsbidrag reducerat. Hälften tyckte att det är lätt att 
kommunicera med myndigheter, samtidigt som man menade att det 
inte alltid är lika lätt att övertyga dem om vad man tycker och tänker 
eller att få sin vilja igenom. På frågan om de tycker att det är brist på 
pengar som skapar problem när det gäller att få den utbildning man 
vill ha så svarade tre att de inte anser att det handlar om pengar. "Vi 
får ju löner och det finns tomma utbildningslokaler", sade en av 
dem. 
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Det är alltid svårt att avgöra i vilken grad flyktingar själva 
har varit delaktiga i upprättandet av IPL. Det är också svårt att 
avgöra i vilken grad de fått sina intressen tillräckligt beaktade. De 
flesta har berättat att de inte i början visste vad de precis skulle 
utbilda sig till eller arbeta med. Långsiktig planering är inte lätt 
utifrån ett sådant utgångsläge. 

Verksamheten mot främlingsfientlighet drivs genom att man 
bland annat utbildar flyktingar och invandrare till informatörer. 
Informatörerna går för invandrarkontorets räkning ut i skolor och 
berättar om sina erfarenheter och varför de måste söka asyl i 
Sverige. Invandrarnämnden uttrycker också ambitioner om ett 
vidgat stöd till invandrarföreningar för deras eget arbete. 

Gävle kommun 

I Gävle kommun har Invandrarcentrum (IC) ansvaret för arbetet 
med flykting- och invandrarfrågor. IC etablerades 1988. Tidigare 
var det invandrarbyrån och flyktingmottagningen som svarade för 
verksamheten. Tidigare var socialnämnden ansvarig nämnd, men 
från och med januari 1993 sorterar IC under utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Avsikten med denna nyordning har varit 
att försöka skapa en arbetslinjeorienterad verksamhet. Det 
övergripande målet är att verka för att mottagna flyktingar så snart 
som möjligt lämnar ett socialbidragsberoende, helst inom ett år. 

Invandrarcentrum består av fem "sektioner". Mottagnings
gruppen består av introduktörer och en vaktmästare som sköter 
praktiska och informativa uppgifter under den första perioden. 
Gruppen informerar tex om villkoren för att få socialbidrag, 
barnomsorg, skola, svenskundervisning och så vidare. Dessutom 
ansvarar gruppen för de praktiska detaljerna angående bostäder och 
hjälp till inköp av möbler. Övriga sektioner är Tolkservice, 
Ekonomigruppen, Administrationsgruppen samt Integrations
gruppen. Det är den senare som ansvarar för IPL. Den femte 
sektionen arbetar med informationsverksamhet och ansvarar för att 
informera om och till flyktingarna i kommunen. 

På IC arbetar ungefär 18 personer. Chefen är socionom och 
är själv invandrare. Enligt avtalet med SIV skall Gävle ta 
emotmellan 200-230 flyktingar varje år. 1992 tog kommunen dock 
emot endast 165 på grund av verksamhetens omorganisering. IC 
har sin egen budget. Ersättningen till flyktingarna kallas för social
bidrag och hanteras av ekonomi- och administrationsgruppen. 
Nivån är kommunalt socialbidrag. Ersättningen reduceras om inte 
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flyktingarna fullföljer sina studier enligt planerna. Efter introduk
tionstiden, fixerad till ungefär ett år, överförs flyktingen ekonomiskt 
och administrativt till socialtjänstens förvaltning. IC fortsätter dock 
att stödja flyktingen för att påskynda integrationen. IPL upprättas av 
integrationsgruppen tillsammans med en projektanställd medarbetare 
(betald av IC till 50% och av AF med 50%). Flyktingen deltar också 
i upprättandet. Målet är att 40 timmars arbetsvecka skall ordnas (se 
bilaga 6). Heltidssysselsättningen skall omfatta 50% SFI och 50% 
andra aktiviteter, vilka anordnas av integrationsgruppen. Man har 
delat in dessa aktiviteter i fyra olika faser: 

a) Första månaderna får flyktingarna information/samhälls 
orientering (ofta sker detta via tolk), konversation på 
svenska i olika ämnen samt studiebesök. Detta sker i 
Invandrarcentrums lokaler. 

b) Studiecirklar köps av olika studieförbund. 

c) Praktikplatser. 

d) Individuella aktiviteter, b, c och d ordnas så att det passar 
flyktingens önskemål, erfarenheter och tidigare utbildning. 

Praktikplatserna anskaffas av en den nämnda projektanställda 
medarbetare som har 19 års erfarenhet av AF-arbete. Det är denna 
person som utgör länken mellan AF och IC och som sköter frågor 
kring arbete och praktikplatser under det första året. 

Med sin långa erfarenhet medverkar hon i integrations-
gruppen och med flyktingarna i IPLs upprättandet och informerar 
flyktingarna via studiecirklar om betyg, utvärdering, ekonomi, 
arbetsförmedlingens uppgift och andra relaterade frågor om t.ex. 
AMI och AMU. Det är inte svårt att skaffa praktikplatser för 
flyktingarna, men det är inte alltid lätt att få de önskade platserna. Så 
"vi försöker att skaffa praktikplatser så nära som det går till 
flyktingens kompetens" säger hon. 

Efter bara ett år överförs ansvaret för flyktingarna till 
socialkontoret. Detta innebär också att flyktingen då tar kontakt med 
arbetsförmedlingen på egen hand. Det är viktigt att notera att arbets
förmedlingen inte får kopior av IPL. Man upprättar "sina egna". 
IPLs utformning har inte remitterats till andra berörda parter som tex 
SFI och AF utan handhas endast av integrationsgruppen själv. IPL 
skickas inte när en flykting sekundärflyttar, om inte den nya 
mottagarkommunen så begär. IC har själv inte begärt eller fått ta del 
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av tidigare upprättad IPL för de flyktingar som sekundärinflyttat till 
kommunen. 

I Gävle har KomVux ansvaret för SFI-undervisningen. SFI-
personalen består av lärare (11,5 tjänster), en SYO-konsulent, 
kurator (0,5 tjänst), skolsköterska (0,75 tjänst), skolassistent (1,5 
tjänst) och utbildningsledare (0,75 tjänst). Intagningen till nybörjar-
grupper sker sex gånger om året. Väntetiden kan alltså variera 
mellan två veckor till två månader. Under de första två till tre 
veckorna (introduktionsveckor) informeras kursdeltagarna av SYO-
konsulenten om studievägar samt ges individuell vägledning med 
eller utan tolk. För kursdeltagare som IC har huvudansvaret för 
föreslår SYO studiebesök och praktikplatser. 

Praktikplatserna anskaffas efter elevernas önskemål med 
vissa begränsningar på grund av rådande arbetsmarknadsläge. 
Kuratorn informerar kursdeltagarna om de uppgifter hon har. I sam
råd med personalen på daghemmet för flyktingbarn, Kanalen, ser 
kuratorn till att barntillsynen är ordnad för kursdeltagarna. Hon 
hjälper också de som har särskilda behov till följd av fysiska, 
psykiska eller sociala svårigheter och hjälper kursdeltagarna 
angående praktiska frågor, tex kontakter med myndigheter, sjuk
vård och liknande. 

Svenskundervisningen sker i två etapper. Den första etappen 
innehåller undervisning i svenska och samhällsorientering fem 
tim/dag. Under denna etapp träffar kursdeltagarna SYO-konsulenten 
vid minst två tillfällen och informerar om vad som händer under 
SFI, berättar om olika möjligheter efter SFI, kartlägger utbildning 
och tidigare arbetserfarenheter och så vidare. SYO-konsulenten ger 
en allmän information om studievägar, om arbetsförmedling, om 
arbetsmarknad och arbetsmarknadsutbildning. För studiebesöken 
ansvarar SFI-lärare och SYO-konsulenten tillsammans. 

I slutet av den första etappen, efter 400-500 timmar, sker en 
test. De kursdeltagare som klarar testet delas in i två kategorier. 
Kategoriseringen sker efter kursdeltagarnas önskemål och enligt de 
individuella planeringssamtal som SYO-konsulenten tidigare har 
haft med deltagarna. Den första kategorin består av så kallade 
studieinriktade kursdeltagare. Här läser man svenska och andra 
ämnen med syfte att studera vidare på KomVux eller högskola. Den 
andra kategorin är inriktad mot arbete och yrkesutbildning. Här 
läser man också svenska, men deltagarna går på praktikplatser två 
dagar i veckan på heltid i 4 till 5 månader. När lärarna tycker att 
kursdeltagarna har uppnått en viss SFI-nivå fastställs ett testtillfälle 
som genomförs av annan lärare. 
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I genomsnitt tar hela svenskundervisningen 700 timmar. 
Varje kursdeltagare har ett frånvarokort som ifylls av SFI-lärare. 
Kortet inlämnas vaije månad till IC. Vid ogiltig frånvaro reduceras 
socialbidraget. Sociala problem och andra avvikelser som behöver 
en speciell behandling hanteras av kuratorn på KomVux. Vid svåra 
fall kopplas socialsekreterare från socialkontoret in. När det gäller 
arbetet mot främlingsfientlighet så sköter informationsgruppen (2 
tjänster) på IC information om och till flyktingarna. Verksamheten 
drivs också av en arbetsgrupp som består av representanter från 
partier, skola, socialtjänst och IC. Frikyrkorna driver en effektiv 
verksamhet mot rasism och främlingsfientlighet. I Gävle finns en 
organiserad och aktiv rasistisk verksamhet. Därför har de politiska 
partierna, speciellt fp, vpk och SAP, varit aktiva i antinazistiskt 
arbete. Man har etablerat en "internationell kulturorganisation" som 
består av representanter för politiska partier, invandrar-
organisationer och IC. IC ger finansiellt stöd till olika kulturella 
aktiviteter som anordnas av olika organisation för invandrar
kulturers främjande. 

Flyktingbarnen har sitt eget daghem "Kanalen". De går där i 
2 till 6 månader innan de omplaceras till vanliga daghem. 

Det förekommer ett visst regionalt samarbete i form av 
gemensamma konferenser. Personal från olika berörda myndigheter 
som arbetar med invandrarfrågor träffas 2-3 ggr om året för att 
utbyta erfarenheter och idéer samt för gemensam information. 

Sundsvalls kommun 

Till skillnad från i andra kommuner så är det kulturnämnden som i 
Sundsvalls kommun har det övergripande politiska ansvaret för 
flyktingmottagandet (fr o m januari 1993). Tidigare var det en 
invandrarnämnd som hade detta ansvar. Omorganisering av 
kommunens förvaltningsstruktur har motiverat nyordningen. I den 
direkta verksamheten är det invandrarkontoret som under kultur
nämnden har hand om flyktingmottagningen. 

Kontoret består av fyra enheter: tolkförmedling, invandrarin-
formation, grupphemsboende och flyktingmottagning. Kommunen 
har en ganska stor organisation för arbetet med invandrare och 
flyktingar. Avsikten har varit effektivt kunna ta hand om cirka 250 
flyktingar årligen enligt avtal med SIV. I realiteten har också här 
antalet mottagna flyktingar tenderat att bli betydligt lägre. Av t.ex. 
270 flyktingar som skulle anlända till kommunen 1993 har hitintills 
(maj 1993) bara 53 kommit. 
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Det är flyktingmottagningen som tar emot flyktingarna när 
de anländer till kommunen. I mottagningen arbetar en utbildnings
administratör, ett antal familjepedagoger, ekonomihandläggare, 
flyktingassistent/utrustare och en flyktingsamordnare. Innan 
flyktingarna anländer till kommunen tar flyktingsamordnaren 
kontakt med SIV för att komma överens om när, vilka och hur 
många som skall tas emot. Flyktingsamordnaren informerar en 
familjepedagog som oftast har samma modersmål som de väntade 
flyktingarna. Denne koordinerar sedan själv med diverse parter en 
så noggrann förberedelse som möjligt för flyktingens ankomst till 
kommunen, hjälper till med inflyttning och andra praktiska detaljer 
och så vidare. Familjepedagogerna började sin verksamhet redan 
1985. Ett speciellt omhändertagande inriktas mot de kvotflyktingar 
som Sundsvalls kommun tar emot för att underlätta deras vistelse 
den första tiden i en helt ny samhällsmiljö. 

Inom tre veckor efter flyktingarnas ankomst upprättas 
individuella introduktionsplaner av utbildningsadministratören och 
flyktingen med närvaro av tolk (se bilaga 7). Varken SFI-lärare eller 
representant från arbetsförmedlingen sitter med. En kopia av IPL 
släckas till arbetsförmedlingen. Utbildningsadministratören har en 
lång erfarenhet av AF-arbete med upparbetade kontakter inom 
arbetsliv och arbetsmarknadsmyndigheter. Individuella introduk
tionsplaner skickas med de flyktingar som flyttar ut ur kommunen. 
För sekundärinflyttare upprättas nya planer. 

Ersättningen till flyktingarna kallas ekonomiskt bistånd och 
är i nivå med socialbidragsnormen. Det ekonomiska biståndet och 
andra relaterade kostnader betalas av ekonomihandläggaren på 
invandrarkontoret. Verksamheten har sin egen budget. 
Administrativt är "ekonomihandläggaren" socialsekreterare och 
knuten till socialkontoret. Biståndet reduceras vid frånvaro från 
SFI-lektioner eller andra organiserade verksamheter. Invandrar-
kontorets huvudmannaskap för ersättning och service till inflyttad 
flykting sträcker sig upp till två år, med en viss flexibilitet. 

SFI anordnas av KomVux. Utbildningen består av tre 
etapper. Första etappen kallas preparandaperiod och tar tre till sex 
veckor. Här förbereds flyktingen för kommande etapp genom 
tester, kartläggning, flerpartsamtal, skol- och barnomsorgsplanering 
och liknande. Familjepedagogerna medverkar intimt under denna 
period så att studierna får en så stabil och konstant rytm som 
möjligt. Här ges också hjälp med intyg eller dokument på tidigare 
utbildning och/eller arbetslivserfarenhet genom översättning till 
svenska. Villkoren för full utbetalning av det ekonomiska biståndet 
klargörs. Andra etappen är en basutbildning i SFI, så kallad SFI 
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grundläggande. Den som klarar testet på preparandautbildningen 
börjar på heltid 6 tim/dag i cirka 500 tim. I utbildningen ingår 
förutom svenska också matematik, samhällskunskap och natur-
orienterade ämnen. Studiebesök och gästinformatörer från olika 
myndigheter är en viktig del i undervisningen. Studieprogrammet 
läggs upp av ansvarig lärare. I böljan blir det mycket svenska. Elva 
kompetenta lärare arbetar med en studierektor som huvudansvarig. 
Det är värt att notera att utbildningen sker med lärarlag. En grupp 
elever kan ha två lärare som undervisar på olika moment. 

Praktikplatser, prövningsplatser, beredskapsarbete och 
vidare yrkesutbildning anordnas av invandrarkontorets utbildnings
administratör. Hennes breda kontaktnät inom AMS och lokal 
arbetsmarknad gör att utbildning, praktik eller beredskapsarbete blir 
tillgängliga för de elever som klarar SFI. Det tycks som om ingen 
flykting som är knuten till flyktingmottagningen behöver att gå 
sysslolös. Detta verkar också vara ett resultat av ett organiserat 
samarbete och en nära samordning mellan flyktingmottagning och 
arbetsförmedling. På AF säger den ansvarige personen för 
flyktingar och invandrare att särskilda åtgärdsresurser finns avsatta 
för flyktingar och invandrare. AMU anordnar också kurser så att 
invandrare och flyktingar kan lära sig mer svenska i relation till 
rikstestets nivå. Detta Rikstest är en förutsättning för att man skall 
kunna läsa vidare på universitet och högskola. Länsarbetsnämnden 
(LAN) köper vissa kurser via särskilda resurser av AMU. Ofta går 
flyktingarna på utbildning eller i arbetsprövning med ekonomiskt 
bistånd istället för utbildningsbidrag. 

Sundsvall kommun har en lång erfarenhet av arbete med 
invandrare. Redan under 1970-talet hade kommunen redan mer än 
2000 utländska medborgare. Av dessa var drygt 10% utomnordiska 
invandrare. Invandrar- och flyktingantalet har sedan dess ökat och 
sammansättningen på invandrarnas bakgrund förändrats. Det är 
fortfarande en dominans av nordiska, främst finländska, 
invandrare. Men antalet utomnordiska flyktingar och invandrare har 
kraftigt ökat. Kommunen har ett program för invandrar- och 
flyktingfrågor som betonar de övergripande politiska målen i 
invandrarpolitiken: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Programmet 
riktar sig till flyktingar, förvaltningar och svenska medborgare. 
Målet är att arbeta så att flyktingar har samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medborgare samt kan få tillräckliga 
kunskaper i svenska och annan service så att det så snabbt som 
möjligt kan försöija sig själva. Kommunens invånare ska få 
tillräcklig information om varför flyktingar kommer till Sverige och 
om svensk invandrings- och invandrarpolitik. 
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Invandrarkontoret har två informatörer som sysslar med att 
informera svenskar i skolor och på arbetsplatser om invandrar- och 
flyktingpolitiken samt flyktingsituationen i Sverige och i världen. 
Avsikten är att skapa förståelse kring dessa frågor. Framförallt är 
det arbetet med flyktingarna, genom att underlätta för dem att 
integrera sig på ett effektivt sätt i samhälls- och arbetslivet, som 
motverkar främlingsfientlighet i kommunen. Frivilligorganisationer 
och kyrkor har en viss roll i detta sammanhang. Invandrarkontoret 
arbetar också med näraliggande flyktingförläggning för att mot
arbeta främlingsfientligheten. 

Det finns speciella daghem avsedda endast för flyktingbarn. 
Barnen går där i maximalt ett år innan de slussas ut i vanliga 
daghem. Skolpliktiga flyktingbarn går i introduktionsklasser. Det 
"Grupphem" med 7 anställda som invandrarkontoret driver för 
ensamma flyktingbarn etablerades 1987. Barnen går i vanlig skola. 
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III. 

Idé och verklighet 

Erfarenheter 

Det tycks föreligga en inte obetydlig variationsvidd inom kommunal 
flyktingmottagning och det sätt på vilket man hanterar IPL. Detta är 
säkert både på gott och ont. Vaije kommun är särskilt bra på någon 
aspekt och föregår i denna mening med gott exempel för andra. Det 
är kanske inte att förvåna att vaije kommun har etablerat sin egen stil 
som mer eller mindre återspeglar lokala förutsättningar och beting
elser av skilda slag. Samtidigt måste det väl sägas att variationen 
inte får bli alltför omfattande, innan en konflikt uppstår i relation till 
centrala invandrarpolitiska mål. Flyktingens integration i svenskt 
samhällsliv får naturligtvis inte allt för långt bli avhängig den 
speciella kommunplacering man erbjuds efter det att permanent 
uppehållstillstånd erhållits. 

Påtagligt är vikten av engagemang och kompetens hos den 
personal som hanterar IPL. Utan sådant kompetent engagemang 
skulle den kommunala flyktingmottagningen idag fungera ganska 
mycket på kryckor. Samordning och samverkan är genomgående 
fundamental. I samma utsträckning som man "äger problemet 
gemensamt" över myndighetsgränser blir verksamheten mer ända
målsenliga. Först då kan en nödvändig koordinering av insatser och 
resurser förverkligas. Och detta i sin tur är en absolut förutsättning 
för att idén om individuella introduktionsplaner fullt ut skall fram
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gångsrikt kunna tillämpas. Ytterligare en sak som tycks vara funda
mental är att flyktingmottagningens lokalt formulerade målsättningar 
klart måste uttryckas. Annars är det svårt att verka med målin
riktning inom ramen för bestämd tidsram, ekonomisk resursram och 
ramen av realistiska ambitioner gentemot sin egen organisation, 
andra myndigheter liksom flyktingar själva. I det följande skall 
några aspekter särskilt diskuteras. 

a. Om övergripande politiskt och administrativt ansvar 

Det övergripande politiska ansvaret ligger oftast hos kommunernas 
socialnämnder. Ofta har man den ordningen att flyktingmottag
ningen organisatoriskt knyts till socialkontoret men funktionellt 
direkt underställs socialnämnden. Det händer också att flykting
mottagningen underordnas en sektion vid socialkontoret, t.ex. 
enheten för familje- och individomsorg. Även i dessa fall tycks 
kontakten med socialnämnden vara direkt. Alternativa ansvars
former är att man har en egen invandrarnämnd med underställd 
förvaltning, eller att flyktingmottagningen knyts till kulturnämnd, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd eller liknande. I varierande 
grad tycks också invandrarkontor, invandrarcentrum, invandrarbyrå 
eller vad man valt att kalla flyktingmottagningens administrativa 
enhet för, vara mer eller mindre avsöndrad som eget verksamhets
centrum. 

Nämnda skillnader hänger naturligtvis samman med 
kommunens storlek och det antal flyktingar som kommunen tar 
emot. Samtidigt är skillnaderna inte bara något som hänger samman 
med skilda symboliska beteckningar för en och samma sak. Med det 
politiska ansvarets organisering och graden av självständighet i 
invandrar- och flyktingarbetet varierar också den ställning som 
flyktingmottagningen har i lokalt kommunalt liv. Förutsättningarna 
för att bedriva detta offensivt varierar i samma grad mellan olika 
kommuner. Vad som tycks vara viktigt är att ansvars- och själv
ständighetsfrågan löses så att invandrar- och flyktingfrågor inte 
drunknar i mängden av andra kommunala uppgifter och åtaganden. 

Betydelsen av att ha en särskild invandrarnämnd är ibland att 
man på högre nivå kan koordinera sitt åtagande med andra nämnder 
för att få en bättre verksamhet. I mindre kommuner där kontakterna 
mellan politiker, administratörer och skilda myndigheter är mer 
omedelbar tycks sådan koordinering utvecklas rent naturligt. Man 
möts ofta dagligen i personliga kontakter. Hur verksamheten 
ansvarsmässigt än är organiserad formellt eller informellt, så är det 
viktigt att uppmärksamma att flykting- och invandrarfrågorna inte 
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marginaliseras eller reduceras till blott och bart en fråga om bidrag 
eller omhändertagande. För IPLs del är detta helt avgörande. 

Kommunerna har både politiskt och administrativt anpassat 
sin invandrar- och flyktingverksamhet efter inte minst det antal 
flyktingar som mottas. Eftersom detta antal fluktuerar så förändras 
också hela tiden flyktingmottagningarnas storlek och struktur. 
Instabila resurser, under senare tid främst beroende på att antalet 
mottagna flyktingar understiger beräknat antal enligt avtal med SIV, 
leder till omorganiseringar och rationaliseringar som gör ett 
systematiskt och långsiktigt arbete svårt. 

I något större kommuner karaktäriseras invandrarkontorens 
eller motsvarande verksamhet av större specialisering. På dessa 
finnar man t ex familjepedagoger, särskilda informatörer, anställda 
medarbetare för att sköta arbetsmarknadsfrågor och liknande. Det 
finns storleksfördelar i att kunna engagera sådana specialist-
funktioner. Samtidigt tycks också på mindre kontor uppgifterna i 
sig bäras upp av flyktingmottagningens anställda, ibland genom 
samarbete med kompetens utanför den direkta flyktingmottag
ningen. Faran med stora och specialiserade flyktingmottagningar 
kan vara att man får ett eget revir kring vilket man tenderar att bygga 
en liten mur. Ibland kan detta innebära att samarbete och samverkan 
med andra myndigheter inte aktivt och kontinuerligt utvecklas. Stora 
och specialistinriktade organisationer för flyktingmottagning kan 
också lätt bli till en belastning för kommunal ekonomi om antalet 
mottagna flyktingar minskar i relation till beräknat antal. 

b. Om individuella introduktionsplaners upprättande 

Enligt lagstiftningen bör introduktionsplanerna upprättas av 
flyktingmottagning, arbetsförmedling, SFI-lärare och flykting själv. 
Ett sådant scenario enligt lagens bokstav finnar man sällan. IPL 
upprättas på många olika sätt. Graden av kontinuerlig revidering 
varierar högst betydligt. IPLs ställning är i linje med detta också 
skiftande. 

Ibland skiljer man ut en delplan för SFI (upprättad av 
flyktingmottagning och flykting) och en annan för AF (upprättad av 
AF och flykting). Planen kan också upprättas av SFI-lärare eller 
SYO och flykting. Ibland upprättas IPL i olika etapper. Dels för ett 
inledande introduktionsprogram, främst SFI. Dels också efter några 
månader av flyktingmottagning, AF, KomVux/SFI och flyktingen 
själv. Graden av dialog mellan flykting och handläggare varierar. 
Detsamma gäller graden av samordning av insatser och resurser 
som hör till skilda myndighetsområden. Där man har handläggare 
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med tidigare lång erfarenhet av AF-arbete tycks en samordning med 
arbetsmarknadsrelevanta åtgärder automatiskt utvecklas. Inga tvivel 
råder om att flyktingens egna önskemål och framtidsplaner allvarligt 
försöker beaktas. 

De individuella introduktionsplanernas upprättandet är en 
fråga om många aktörers, insatsers och resursers samverkan. 
Enhetligheten i hanteringen är begränsad och det föreligger alltid 
speciella skäl till detta. Vad man kan resa en allvarlig fråga om är 
om idén om IPL fullt ut omfattas i tillräckligt hög grad inom 
kommunal flyktingmottagning. IPL är inte bara en slags blankett-
fråga för ifyllande ute i kommunerna. A andra sidan visar samtidigt 
det faktum att IPL sällan automatiskt följer med sekundärflyttare att 
IPL inte har en uttalat central ställning i ett samorganiserat 
invandrar- och flyktingarbete. 

Individuella introduktionsplaner upprättas inte för barn, 
ensamstående barn och skolpliktiga. Orsaken till detta tycks vara att 
man allmänt menar att dessa på ett automatiskt sätt dras in i 
barnomsorgs- och skolarbete. 

c. Om SFI som kugge 

SFIn tycks överlag vara en central och välorganiserad kugge i 
flyktingmottagningen. Säkerligen hänger detta samman med att 
flyktingmottagningen i allmänhet bygger på den grundtanken att 
utan goda svenskkunskaper kommer man inte långt i sin integration 
i svenskt samhälle. Resurser för SFI upptar också en given och 
odiskutabel del av det som flyktingmottagningarna har att arbeta 
med. Variationerna i undervisningens form och längd är dock 
påtaglig. 

Värvning mellan svenska och praktik skulle enligt lag
stiftaren kunna möjliggöra för flyktingar i SFI-utbildning att 
praktisera sin svenska och samtidigt få erfarenhet och skaffa 
kännedom om svenskt arbetsliv. Praktiktiderna är väldigt varierande 
mellan kommunerna. Skillnaderna i antal timmar svenskunder
visning per dag är också påtagliga. Vissa kommuner arbetar med en 
SFI som omfattar 5 tim/dag, medan andra har som mål att hålla 
flyktingarna sysselsatta i svenskundervisning kompletterad med 
andra aktiviteter på heltid med 8 tim/dag. Ur IPL-synpunkt tycks det 
vara allra fördelaktigast om man kan varva in i successivt ökande 
grad praktik och vidareutbildning eller arbete i SFI-planeringen upp 
till och bortom SFI-testning. För IPLs förverkligande tycks också 
detta vara centralt. När man dessutom arbetar med differentierad 
introduktionsersättning beroende på om man är ute på praktik eller 
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ej understöds i allmänhet en effektivare integration. I de fall man har 
tillgång till fasta beredskapsarbeten att bygga in i detta program 
verkar också förutsättningarna för att offensivt arbeta med IPL vara 
goda. Utvecklade kontakter med vidareutbildningsmöjligheter spelar 
också ofta en betydelsefull roll. 

Ofta finns en ganska stor flexibilitet inom SFIn vad gäller 
hur lång tid man får på sig att klara grundläggande SFI-test. Trots 
detta föreligger alltid en risk att icke avklarat SFI-test innebär att 
flyktingen överförs till socialtjänstens omhändertagande. Den 
individuella introduktionsplanen roll som redskap faller därmed 
också som regel. 

KomVux har i de flesta berörda kommuner ansvaret för 
svenskundervisningen. Men även ABF anordnar ofta SFI-
undervisning. Ibland tycks det vara en viktig fråga att resa om 
resurserna för SFI skall hanteras suveränt av flyktingmottagning, 
eller om skolnämnd eller motsvarande automatiskt skall förfoga 
över SFI-resurserna. Om SFI fullt ut skall kunna integreras i arbetet 
under ledning av en central ställning för IPL så kan en ordning med 
oklar förfoganderätt över SFI-resurserna ställa till problem. 

SFI-lärare eller representant för KomVux/ABF deltar långt 
ifrån alltid i upprättandet av de individuella introduktionsplanerna. I 
den mån som detta innebär att SFI-personal inte har en känsla av att 
deras arbetsuppgifter ingår i ett större sammanhang spelar detta en 
negativ roll visavi IPLs förverkligande. 

d. Om arbetsförmedlingens roll 

AF är den näst viktigaste parten efter SFIn för flyktingmottag
ningen. Men arbetsförmedlingens roll i upprättandet av individuella 
introduktionsplaner tycks dessvärre överlag vara sekundär. 
Samarbetet mellan och samordningen av insatser och resurser 
mellan flyktingmottagning och arbetsmarknadsmyndigheter som 
AF/AMU/AMI är inte alltid så organiserat som IPLs förverkligande 
förmodligen kräver. Personliga kontakter finner man däremot 
ganska ofta mellan AF-folk och flyktingmottagningsanställda. 
Ibland har också personal vid flyktingmottagningarna egna 
erfarenheter av AF-arbete. I dessa fedi spelar de en mycket viktig 
roll, särskilt i förhållande till arbetet med IPL. Reguljärt 
institutionellt samarbete skulle ändå kunna skapa stabilare och 
effektivare insatser och resursutnyttjande. 

"Särskilt riktade insatser" för att underlätta invandrares och 
flyktingars inträde på arbetsmarknaden mobiliseras långt ifrån 
regelbundet. Man får ett intryck av att det råder en viss passivitet 
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härvidlag. Erfarenheterna visar att där kompetent engagemang 
finns, där finns också resurser i dessa avseenden att tillgå. IPL 
förutsätter sådana resurser. Viktigt måste vara att finna systematiska 
sätt att arbeta in dessa resurser i förverkligandet av de individuella 
introduktionsplanerna. 

På samma sätt som SFIn har öronmärkta resurser måste 
förmodligen också arbetsmarknadsåtgärder ha sådana. Annars är det 
lätt att IPL inte lyckas sträcka sig längre än vad anbelangar SFI-
frågor. 

e. Om samordning för samverkan 

De individuella introduktionsplanernas upprättande, målformulering 
och förverkligande, är en komplicerad kollektiv verksamhet och 
process. Det krävs av alla berörda parter en gemensam förståelse 
och beredskap, medvetenhet om den roll man skall spela och vilken 
betydelse denna roll har. Det är inte lätt att på ett ändamålsenligt sätt, 
och i överensstämmelse med ambitiösa invandrarpolitiska mål, 
verka för att integrera invandrare och flyktingar i svenskt samhälls-
och arbetsliv. En samordning av insatser och resurser för 
samverkan krävs. 

De individuella introduktionsplanerna som idé kräver, för ett 
förverkligande, att finansiella förutsättningar föreligger. Den tid 
som flyktingen står under flyktingmottagningens, och IPLs, 
ansvarsområde får inte vara för kort. Det tar tid att slussa ut 
flyktingen i det normala "systemet". Introduktionstiden får inte bara 
omfatta SFI och begränsad praktik. Och ersättningsformen under 
introduktionstiden bör utformas så att den i möjligaste mån är 
ersättning för arbetsinsatser i enlighet med individuell introduk
tionsplan för ett liv på egna ben. 

Efter SFI-test är det dags att arbeta eller utbilda sig vidare. 
Enligt många representanter för arbetsförmedling är det svårt att 
skaffa utbildning, arbete, beredskapsarbete eller liknande åt 
flyktingar i dagens konjunkturläge. Invandrare och flyktingar står 
inte främst i kön. Mobiliseringen av extra resurser eller aktivering 
av särskilda resurser är inte självklar utan medveten samordning för 
samverkan. 

Individuella introduktionsplaner är ett helt möjligt redskap 
för målinriktat och effektivt arbetet att integrera flyktingar. Inte 
minst för att de markerar vikten av arbete, utbildning, och 
egenförsöijning. Skall de i högre grad än idag kunna lämna det 
papper de är formulerade på så måste dock helt klart mer av 
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organiserad samordning av insatser och resurser för samarbete i 
enlighet med IPLs andemening till. 

f Om arbete mot främlingsfientlighet 

I många kommuner finns inte ett systematiskt arbete mot rasism och 
främlingsfientlighet. Men på många håll förekommer ett informa
tionsarbete rörande dessa frågor.oEn förebyggande verksamhet 
borde kanske utvecklas mera. Å andra sidan är en effektiv 
integrering av invandrare och flyktingar i svenskt samhällsliv, i 
överensstämmelse med de invandrarpolitiska målen om jämlikhet, 
valfrihet och samverkan, naturligtvis också här är a och o. 
Professionellt upprättande av IPL och målmedvetet förverkligande 
spelar härvidlag därmed också en viktig roll. 

g. Om socialpsykologisk beredskap 

Det behövs inom invandrar- och flyktingarbete en social och 
psykologisk beredskap som ofta saknas, åtminstone i organiserad 
form. Landstingssidan är långt ifrån tillräckligt inordnad i flykting
mottagningen med sina kompetenser och resurser. Här skulle ett 
utvidgat samarbete kunna efterlysas. Det är inte så sällan på det viset 
att hindren för ett förverkligande av IPL ligger i den så att säga 
socialpsykologi som är nära förknippad med flyktingliv i nytt 
samhälle. En medvetenhet härom och ett hänsynstagande till att 
integrationsprocessen ofta är smärtsam, bör också inordnas i ett 
samlat arbete kring IPL. 

Problem och möjligheter 

Det råder ingen tvekan om att individuella introduktionsplaner (IPL) 
som idé berör något av fundamental betydelse för ett flykting-
mottagningsarbete som skall underlätta flyktingars integrering i 
svenskt arbets- och samhällsliv. För sitt förverkligande är dock idén 
om IPL något som förutsätter en verksamhet som drivs genom ett 
funktionellt, tätt kopplat och utvecklat, samarbete mellan olika 
samhälleliga organisationer. Både vad avser insatser, det vill säga 
målinriktade strävanden och konkreta åtgärder, och resurser, såväl 
kompetensmässiga som ekonomiska. 

IPL lovar mycket, men möter också på stora problem. Några 
problem, och möjligheter att övervinna dessa, skall i det följande 
skisseras. Vid IPLs upprättande saknas inte så sällan viktiga 
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samverkande parter, tex representant för AF eller SFI. Härmed 
saknas i motsvarande grad kompetenser som behövs i samma-
hanget, också på ett tidigt stadium av IPL. I vissa kommuner har 
arbetsförmedlingen inte heller några kopior av upprättade IPL och är 
därför inte informerade, inte heller om de justeringar som ibland 
sker över tid av ursprungliga introduktionsplaner. I andra 
kommuner upprättar arbetsförmedlingens representant en alldeles 
egen "journal" om flyktingens framtida planer. En annan problem
atisk sida av en ordning med frånvarande parter är att det gemen
samma åtagandet då inte så lätt blir helgjutet redan från böljan i 
integrationsarbetet. 

Upprättandet av IPL behöver inte nödvändigtvis vara i form 
av flerpartssamtal, trots att dessa har många fördelar och därför bör 
eftersträvas. Flyktingen bör under alla villkor åtminstone få träffa 
relevanta parter och ha individuella samtal innan IPL upprättas av 
flyktingmottagningen. En kontinuerlig och kollektiv uppföljning bör 
dock göras av dessa parter, t.ex. genom någon form av samarbets
grupp med regelbundna kontakter. 

Ett särskilt problem att beakta är den tolkservice som IPLs 
upprättande kräver. Tolkservice bör utnyttjas vid åtminstone ett par 
tillfällen i detta sammanhang. 

Upprättandet av IPL kräver målmedveten koordinering och 
mycket tid. Särskilt i större kommuner med stort antal mottagna 
flyktingar. Samarbetet mellan berörda myndigheter, flyktingmottag
ning, SFI-anordnare, arbetsförmedling och så vidare är som man 
lätt kan konstatera mycket varierande. I små kommuner ges av 
naturliga skäl ofta möjlighet till täta informella kontakter mellan 
skilda parter. Denna typ av funktionella relationer korsar ofta 
organisatoriska revirgränser. I större kommuner måste man däremot 
för det mesta ordna samordningen institutionellt, något som inte 
alltid är gjort utan ett ganska mödosamt och envist arbete. Inte desto 
mindre är det många gånger avgörande. Det är t.ex. ett faktum att 
arbetsmarknadsmyndigheterna, inte bara AF utan också AMU och 
AMI, är de myndigheter som förfogar över den typ av resurser och 
åtgärdsmöjligheter som är avgörande för de individuella intro
duktionsplanernas förverkligande när det gäller arbete och yrkes
utbildning bortom SFIn. Utan ett nära samarbete med dessa 
myndigheter blir flyktingmottagningarnas arbete, och inte minst 
arbetet med IPL, lätt mycket begränsat och hämmat. 

En del flyktingmottagningar har egna anställda medarbetare 
med långvarig och gedigen erfarenhet från skilda specialinriktade 
myndighetsområden, särskilt viktig kanske när det gäller arbets-
marknadsinriktade. Då har man så att säga den slags kompetensen 

40 



IDÉ OCH VERKLIGHET 

"på plats". Modeller som bygger på denna typ av "inbyggd" 
kompetens i flyktingmottagningen tycks ofta kunna fungera bra. På 
sätt och vis organiseras härigenom arbetet i en slags projektform. 
Metoderna är dock inte helt problemfria. Många gånger är ett 
institutionaliserat samarbete en förutsättning för att enskilda 
handläggare fullt ut skall kunna verka i enlighet med sin kompetens. 
Stöd måste finnas "uppifrån" och resurser måste ställas till 
förfogande. Om flyktingmottagningen spelar solo i för hög grad kan 
svårigheter i dessa avseenden lätt uppstå. 

Det finns stora skillnader angående uppfattningen om vid 
vilken "lämplig" tidpunkt som de individuella introduktionsplanerna 
bör upprättas. Vissa kommuner upprättar planerna redan första eller 
andra veckan. Andra väntar några månader, till och med upp till ett 
halvt år, innan man anser att tiden är inne för IPL. Det finns fördelar 
och nackdelar med alla skilda typer av "timing". IPL kräver 
naturligtvis en flexibilitet i planeringen. De måste justeras och 
kompletteras steg för steg. IPL behöver eller bör inte upprättas som 
en slags definitiva dokument. Gradvisa justeringar är nödvändiga. 
Det handlar ju om människor som ofta har gått genom traumatiska 
händelser. Flyktingarna ändrar av helt naturliga skäl sina framtids
planer. Man lär sig mer svenska, får mer information om hur 
samhället fungerar och blir mer medveten om både möjligheter och 
begränsningar. Det är därför viktigt att föra en upprepad dialog med 
flyktingen för att hjälpa honom/henne med att utveckla sina planer 
på ett sätt som tar till vara individuella förutsättningar, tidigare 
utbildning och arbetserfarenheter. 

Flexibiliteten när det gäller IPLs upprättande bör dock inte 
vara obegränsad. Det bör på ett tidigt stadium klart kunna framgå 
för flyktingen att en seriöst menad planering ligger bakom de 
åtgärder som flyktingen berörs av. Samtidigt som det naturligtvis 
också är en självklar sak att flyktingen själv aktivt medverkar. IPL 
måste upprättas utifrån den enskildes förmåga att bestämma sig om 
sin framtid samt reella möjlighet att kunna påverka upprättandet 
utifrån egna kunskaper om svenskt samhälle, utbildning och 
arbetsliv. För att flexibiliteten i IPLs upprättande och kontinuerliga 
revidering skall fungera bra måste också SFI-sidan på något sätt 
vara inkuggad. Inte minst när det gäller inslagen av samhälls
kunskap och praktik. Man kan också misstänka att det arbete som 
faller inom ramen för familjepedagogiskt arbete bör finnas med i 
bakgrunden. Integrationsprocessen går sällan på räls. Även om det 
finns en plan och ett tidsschema. 

Vad gäller IPL i samband med sekundärflyttning både ut ur 
och in i skilda kommuner så föreligger uppenbara brister. Det 
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behövs ett intensivare samarbete mellan olika kommuner. Tidigare 
planer måste beaktas även om flyktingen byter bostadsort. Det är 
viktigt att redan gjorda insatser följs upp och vidareutvecklas i den 
"nya" kommunen. Inte minst för att flyktingen själv inte skall 
bibringas den tron att avsikten med IPL inte var allvarligt menad. 

I flertalet kommuner tycks fortfarande flyktingmottagningen 
sortera under socialtjänstlagens övergripande anda om social 
omsorg och omhändertagande. Man kommer inte ifrån det intrycket 
att invandrar- och flyktingverksamhet i onödan identifieras som 
traditionellt socialbyråarbete. Detta intryck motverkas inte av det 
faktum att introduktionstidens ekonomiska ersättning oftast 
organiseras som en direkt parallell till socialbidrag. Kanske borde 
flyktingmottagningen mera målmedvetet, både praktiskt och 
symboliskt, klarare åtskiljas från socialtjänsten. Introduktions-
ersättningen bör snarare ha med studie- eller utbildningsbidrag att 
göra än med socialbidrag. Önskvärt vore också att nivån kunde 
likställas över kommungränserna, t.ex. genom koppling till en 
rikslikare av något slag. En särskild sak att uppmärksamma är att 
introduktionsersättningen i princip kan differentieras så att ersätt
ningen höjs med förvärvad kompetens, kompetens i form av t.ex. 
avklarad SFI på olika nivåer eller att man visat sig klar att gå ut på 
praktik eller liknande. I de fall där man har arbetat med 
differentierad ersättning visar det sig att motivationen att prestera för 
egen utveckling blir mera uttalad. 

Till skillnad från SFI-undervisningen saknar uppföljnings
arbetet kring individuella introduktionsplaner som regel särskilt 
avsedda resurser. Utslussningen i vidareutbildning, arbetsprövning 
av olika slag eller regelrätt arbete bortom SFIn får som en följd 
härav en påtaglig beroendeställning. Beroende på konjunkturer, 
beroende på entusiastiska handläggare, beroende på lokalt 
samarbete, beroende av den ena eller andra särskilda situationen. 

En bit mot detta problems lösning kan vara en utökad 
samverkan mellan SIV och AMS, lokal flyktingmottagning och 
AF/AMU/AMI. Extra, öronmärkta eller på annat sätt väldefinierade 
resurser behövs för beredskapsarbete, AMU-utbildning i olika 
varianter, arbetsprövning och så vidare. I allmänhet borde också en 
del av schablonersättningen till kommunerna knytas till arbets-
marknadsinriktade åtgärder. Introduktionsersättningens fri-koppling 
från socialbidragsliknande former skulle också kunna underlätta 
detta. I vissa kommuner kan man redan idag gå på introduktions
ersättning och delta på av AMU organiserad och finansierad 
utbildning. 
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Den kommunala flyktingmottagningens osäkra och instabila 
ekonomi är, eller håller på att bli, ett problem. Antalet mottagna 
flyktingar tenderar på många håll att ligga betydligt under planerat 
och avtalat antal. Detta hänger nära samman med asylpolitikens 
förändring. 

Flyktingförläggningsverksamheten expanderar, men det 
kommunala flyktingmottagandet reduceras. Problemet med instabila 
resurser gäller inte bara för små kommuner utan även för stora. 
Situationen är osäker och osäkerheten förhindrar ett målmedvetet 
och långsiktigt, samlat och offensivt, arbete. Inte minst när det 
gäller IPL, deras upprättande, genomförande och ställning över
huvudtaget. På den kommunala nivån kan man tydligt iaktta en ökad 
försiktighet när det gäller invandrar- och flyktingarbete. Huvud
ansvariga myndigheter måste uppmärksammas på detta innan 
förutsättningarna för svensk invandrarpolitik och flyktingmottag
ande radikalt förändras eller till och med radikalt försämras. 
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IV. 
Individuella introduktionsplaner mellan 
idé och verklighet 

Poängen med uppföljning och summering 

Man skall vara klart medveten om att vissa praktiskt-politiska 
problem inom den svenska flyktingmottagningens verksamhet 
många gånger har skapats inom den organisatoriska apparaten själv. 
På samma sätt som "invandrarproblemet" i allmänhet är ett problem 
som i mycket hög grad fabriceras inom ramen för hur "invandrare" 
stereotypt avbildas, porträtteras eller representeras i media och 
offentlig politisk debatt. Oavsett om diskussionen gäller praktiskt-
politiska genomförandefrågor, eller mer principiella frågor om 
politisk inriktning och målformulering, så bör uppföljning få spela 
en konstruktiv roll. Poängen med uppföljning är att summera 
erfarenheter, peka på problem och bana väg för möjliga 
förbättringar. 

Efter riksdagsbeslut (se prop. 1989/90: 105, Sfu 21, rsk 
281) infördes den första januari 1991 ett nytt system för schablon-
iserad statlig ersättning till kommunerna för vaije mottagen flykting 
eller invandrare som omfattas av den kommunala flyktingmottag
ningen. Förändringen innebar att kommunerna, för och i samråd 
med varje flykting, förutsätts upprätta en så kallad individuell 
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introduktionsplan (IPL). Sådant upprättande är i princip ett villkor 
för kommunernas rätt till schablonersättning. 

IPL som idé är ett tänkt nav för den kommunala flykting
mottagningen och av fundamental betydelse som målrelaterat 
redskap för en smidigare och effektivare samhällsservice för 
flyktingars samhällsintegration. 

Föreliggande studie av hur man arbetar med IPL i några 
olika kommuner pekar på erfarenheter, problem och möjligheter 
som grovt sätt kan summeras enligt följande: 

Det föreligger betydande variationsvidd inom kommunal 
flyktingmottagning och det sätt på vilket man hanterar IPL. Detta är 
säkert både på gott och ont. Vaije kommun är särskilt bra på någon 
aspekt och kan föregå i denna mening med gott exempel för andra. 
Varje kommun har etablerat sin egen stil som mer eller mindre 
återspeglar lokala förutsättningar och betingelser av skilda slag. 
Olikheterna att hantera IPL får dock inte bli alltför omfattande, 
annars kan konflikter uppstå i relation till centrala invandrarpolitiska 
mål. 

I flertalet kommuner sorterar invandrar- och flykting
verksamheten under socialtjänstlagens övergripande anda om social 
omsorg och omhändertagande, och i onödan identifieras som 
traditionellt socialbyråarbete. Flyktingmottagningen borde, både 
praktiskt och symboliskt, kanske klarare åtskiljas från social
tjänsten. Dessutom borde nog introduktionsersättningen inte kallas 
socialbidrag. Ersättningens nivå skulle kunna likställas över 
kommungränserna och differentieras så att den höjs med förvärvad 
kompetens. 

En helhetssyn bör naturligtvis prägla upprättandet av 
individuella introduktionsplaner. Detta kan bara uppnås genom ett 
nära samarbete mellan företrädare för berörda parter. Samordningen 
av dessa myndigheters insatser och resurser är en avgörande 
förutsättning för ett lyckat upprättande och förverkligande av IPL 
som bör utgå ifrån flyktingens individuella behov och förut
sättningar. Men här finns vissa brister. Vid IPLs upprättande saknas 
inte så sällan viktiga samverkande parter, tex representant för AF 
eller SFI. Härmed saknas i motsvarande grad kompetenser som 
behövs i sammanhanget. 

Upprättandet av IPL bör ske steg för steg och med hänsyn 
till flyktingens ökande kunskaper om svenskt samhälls- och 
arbetsliv. Med detta ökar flyktingens möjlighet att reellt samverka. 
Detta upprättande behöver inte nödvändigtvis vara i form av 
flerpartssamtal, trots att detta är önskvärt och därför bör efter
strävas. Flyktingen bör under alla villkor åtminstone få träffa 
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relevanta parter och ha individuella samtal innan IPL upprättas av 
flyktingmottagningen. En kontinuerlig uppföljning bör dock göras 
av dessa parter, t.ex. genom någon form av samarbetsgrupp. Utan 
goda svenskkunskaper kommer flyktingen inte långt i sin 
integration i svenskt samhälle. Det är därför SFIn tycks överlag vara 
en central roll i flyktingmottagningen. Men variationerna i under
visningsform och - längd är dock påtagliga. De mycket viktiga 
praktikinslagen varierar till innehåll och målinriktning. Ett erfaren
hetsutbyte och en konstruktiv harmonisering i dessa avseenden bör 
eftersträvas över skilda kommuner. 

Uppföljningsarbetet kring individuella introduktionsplaner 
vad gäller utslussningen i vidareutbildning, arbetsprövning eller 
regelrätt arbete bortom SFI saknar som regel särskilt avsedda 
resurser och som följd härav får en påtaglig beroendeställning. 
Beroende på konjunkturer, beroende på entusiastiska handläggare 
etc. En lösning kan vara en utökad samverkan mellan SIV och 
AMS, lokal flyktingmottagning och AF/AMU/AMI. Extra, öron-
märkta eller på annat sätt väldefinierade resurser för beredskaps
arbete, AMU-utbildning, arbetsprövning osv. En del av schablon
ersättningen till kommunerna borde också knytas till arbets-
marknadsinriktade åtgärder. 

Vad gäller IPL i samband med sekundärflyttning både ut ur 
och in i skilda kommuner så föreligger uppenbara brister. Tidigare 
planer måste beaktas även om flyktingen byter bostadsort. Det är 
viktigt att redan gjorda insatser följs upp och vidareutvecklas i den 
"nya" kommunen. Med detta sparar man tid och resurser. 

En social och psykologisk beredskap i organiserad form 
saknas ofta. Landstingssidan är långt ifrån tillräckligt inordnad i 
flyktingmottagningen med sina kompetenser och resurser. Här 
skulle ett utvidgat samarbete kunna efterlysas. Det är inte så sällan 
på det viset att hindren för ett förverkligande av IPL ligger i den 
socialpsykologi som är nära förknippad med flyktingliv i nytt 
samhälle. 

I många kommuner saknas ett systematiskt arbete mot 
rasism och främlingsfientlighet. Däremot förekommer ett informa
tionsarbete rörande dessa frågor. Arbetet mot främlingsfientlighet 
och rasism inte något som exklusivt bör ligga på flykting
mottagningens bord. Denna typ av arbete bör genomsyra många 
myndigheters verksamhet. Politiska partier, frivilligorganisationer 
och kyrkor bör mobiliseras för ett aktivare deltagande i denna 
verksamhet. Verksamheten mot rasismen och främlingsfientligheten 
bör ta en mer organiserad form, vara offensiv och förebyggande. 
Men det direkta flyktingmottagandet måste vara ändamålsenligt för 
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att inte ge näring åt främlingsfientliga tendenser. En effektiv 
integrering av invandrare och flyktingar genom effektivt arbete med 
individuella introduktionsplanerna till svenskt samhälls- och 
arbetsliv är naturligtvis av fundamental betydelse i detta samman
hang. Detta gör vikten av ett gott arbete med IPL desto angelägnare. 

Vi lever de facto i ett mångkulturell, etniskt blandat, Sverige. 
Världen och samtiden är mångkulturell. Det gäller att finna former 
för att underlätta "de andras" integration. De praktiskt betonade 
problem som arbetet med individuella introduktionsplaner ställs 
inför, och som nämnts ovan, kan övervinnas. Det finns inom ramen 
för rådande form för kommunal flyktingmottagning inget som 
förhindrar att problemen ifråga löses. Det vill säga, de förslag som 
har påtalats kan realistiskt sett genomföras. Både problem
beskrivningen och åtgärdsförslagen har markkontakt. 

Samverkansprincipen under introduktionstiden har mycket 
att göra med i vilken grad hänsyn tas till flyktingens egna önskemål, 
individuella behov, förutsättningar och kompetens. Jämlikhets
principen har att göra med hur IPL genomförs, och om flyktingen 
härigenom ges förutsättningar att verka på jämlika villkor med andra 
samhällsmedborgare. När det gäller valfrihetsprincipen och IPL så 
handlar det kanske främst om att invandraren måste ges möjlighet att 
förvekliga sina legitima och realistiska ambitioner och intressen. 

Framgångsrikt arbete med IPL kan bana väg för jämlika 
villkor, tillämpad valfrihet och samverkan i form av delaktiga 
medborgare. Misslyckat arbete med IPL kan leda till problem i alla 
dessa avseenden. Det är först med olika slags uppföljningar som 
graden av misslyckande och framgång i dessa avseenden kan 
bedömas. Föreliggande översikt över IPL mellan idé och verklighet 
har syftat till att vara ett bidrag till sådan uppföljning. 

48 



LITTERATURFÖRTECKNING 

Litteraturförteckning 

Gustafsson, Gunnel, (1987) Decentralisering av Politisk Makt, 
Helsingborg. 

Reisman, D. (1990) Theories of Collective Action, London. 

Sabatier, P., (1986) Top-Down and Bottom-Up Approaches to 
Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested 
Synthesis. Journal of Public Policy 6:1, pp. 21-48. 

Soininen, M., (1992) Det kommunala flyktingmotagandet, 
Genomförande och organisation, CEIFO, Stockholm. 

Weick, K. & Sandelands, L-E., (1990) Social Behaviour in 
Organizational Studies. Journal for the theory of Social Behaviour, 
Vol, 20, 4. 

Årsbok för Sveriges kommuner (1993) Statistiska centralbyrå. 

49 





Bilagor 





MALÅ KOMMUN (Bilaga 1) 

MALA KOMMUN INTERVJUFORMULAH 

UNDERLAG FÖR INTRODUKTIONSPLAN 

Namn: . 

Adress: 

Tele: . 

Man: 

Kvinna: 

Flykting: 

Anknytning: , 

Asylsökande : 

Personnr: 

Medborgarskap: 

Hemspråk: 

Tolkbehov: 

Religion: 

INVANDRARBAKGRUND ; 

Hur flykten såg ut? 

Hur bodde Ni i hemlandet? 

Vilka släktingar är kvar i hemlandet? 



BILAGOR 

INDIVIDUELL INTRODUKTIONSPLAN 

Namn: 
Personnr: 

SFI 

Bör j ar ( datum ) Grupp ... 

Max antal timmar 

Beräknas färdig 

Utbildningsbakgrund 

Utbildning utanför Sverige 

Betygshandlingar Ja Nej 

översatta Ja Nej 

Bedömda Ja Nej 

Eventuella arbetshinder (allergi, syn, hörsel osv) 

Arbetslivserfarenhet 



MALÅ KOMMUN 

SOCIALA KONTAKTER Z SVERIGE 

Släktingar i Sverige 

Andra viktiga personer i Sverige 

Fritidsintressen 

Arbete i hemlandet 

Utbildning i hemlandet 

Vilka förväntningar har Ni pé ert liv i Malå? 



BILAGOR 

Egna önskemål om arbete/utbildning 

önskemål oa praktik 

övrigt 

Omprövas (datum) 



MALÅ KOMMUN 

MALA KOMMUN AVTAL 

Under tiden .../.. .1991— .19... .1 Malå, förbinder Jag »ig 
att delta i de aktiviteter son anordnas för mig, sa att Jag 
känner till det svenska samhället och den svenska 
arbetsmarknaden. 

De aktiviteter som anordnas för mig kan vara svenska för invand
r a r e ,  b e r e d s k a p s a r b e t e ,  p r a k t i k p l a t s ,  u t b i l d n i n g  o s v .  

Jag vet att jag ska acceptera det arbete eller utbildning som er
bjuds mig. Jag vet att mitt introduktionsbidrag kommer att be
gränsas om jag inte följer avtalet. 

Jag förstår att all frånvaro som inte är giltig innebär avdrag på 
min ersättning, med motsvarande frånvarotiminar. Giltig frånvaro 
är; sjukdom, vård av barn och ledighet som beviljats av lärare/ 
arbetsledare. Anmälan om frånvaro ska göras till skolan och ar
betsplatsen. 

Jag har fått detta avtal översatt till mitt hemspråk och förstått 
innebörden av avtalet. 

Malå den / 19.... 

Namn: 

Personnr: 

Monica Sandström 
Socialsekreterare 





BOLLNÄS (Bilaga 2) 

-»OLLNÄS KOMMUN 
Flyktingmottagningen 

INDIVIDUELL INTRODUKTIONSPLAN 
i samarbete med Skolan och Arbetsförmedlingen 

Datum: 

Upprättad av: 
Flyktingmottagningen 
Skolan 
Arbets förmedlingen 

PERSONUPPGIFTER 

Namn Personnummer Ooss.nummer 

Kvinna Man MedborgarsJcapsland Etnisk tillh. 

Modersmål övrigt språk 

Religion 

Ankomst t. Sv, UAT datum Ankomst kommunen 

Adress Telefon nr 

Eget kontrakt Annat 

Hemutrustningslån sökt | ej sökt 1 j 

Hälsotillstånd och ev särskilda servicebehov 

Körkortsinnehav: svenskt Bilinnehav: j* p 
j a 1 I utländskt • 
nej I 1 internationellt 



BILAGOR 

G Gift/sammanboende Äcd 

• Ensamstående 

Bann ___ 

förnamn efternamn 

personnummer 

• ocdbam O uttnbam 

iOnxasm kön 

T* »rrom ^ imatinn 

• helnd • deltid.. • ej ordnad G säribainoarcorgsfcg 

Familjens servicebehov 

Ovnjt 



BOLLNÄS 

Utbildningsbakgrund 

Grundskola Längd Slut. år. 

Gymnasium, linje L&ngd Slut År. 

Universitet, linje Langd .Slut år. 

Beskrivning av den högsta alt. viktigaste utbildningen 

Dokumenterat betyg | 1 översatt I 1 

Undervisning i svenska före ankomsten till första kommun: 

Antal timmar 

Arbetslivserfarenhet : 

Yrke Arbetsuppgifter Tidsperiod 

Framtidsplaner: 

Utbildning 

Arbete 

Fritidsintressen 



BILAGOR 

Introduktionsfas och uppföl-fninq 

Delmål 1* startdatum avslutningsdatura ansvarig 

Aktuell försörlninaskälla: 

socialbidrag | KAS studiemedel/studiestöd 

utbildningsbidrag | föräldr.peng. lön 1 i 

Delmål 2 startdatum avslutningsdatum ansvarig 

Aktuell försörlninaskälla: 

socialbidrag KAS r Studiemedel/studiestöd 

utbildningsbidrag f öräldr. peng.[_ _J lön 

Delmål 3 startdatum avslutningsdatum ansvarig 

Aktuel1 försöri ninaskälla: 
socialbidrag KAS r jstudiemedel/studiestöd 1 
utbildningsbidrag f öräldr. peng JL. _J lön LJ 

ÖVERENSKOMMELSE 
Denna introduktionsplan är en ömsesidig överenskommelse mellan 
flyktingmottagningen, skolan , arbetsförmedlingen och mig. 
Undertecknade parter förbinder sig att, enligt bästa förmåga och 
befintliga möjligheter, följa planens intentioner. 

Datum: 

Namnteckning 

Flyktingmottagningen Skolan 

Arbetsförmedlingen 

Introd.planen avslutad pqa: Utvärdering av introd. planen 

behovet av introd. tillgodosett Delmålen: uppnådda 

flyttat till annan kommun delvis 

uppnådda ej uppnådda 



NORDMALINGS KOMMUN 
(Bilaga 3) 

Norda&liags koaaun 

pa-tun / 199 Individuell introduktionsplan 

Adress Postm Postadress 

.Egen bostad O Genomgång******"* f"T Annat Q. 

Kön 
Kvinna Q Man • 

Modersmål I hemmet talat språk 

Ankomst fapmnmnea 

frtft qmmanhn^mvi» med: 

förnamn 

O med barn Q bara O 

Barn: 

förnamn 



BILAGOR 

Bars^msoryftmtion: 

QHeitid • Ddtid, Q *3 ordnad QSdr i baraomsorgikô 

ÂktneQ försdijnmgskilla: 

n Intrcxiukîionscrsittimg Q lön O «xficmcdd/stixficstöd 
O Utbildningsbidrag OKAS/EAK OAanac 

KdrkortsmnebarDJa-klass SvensklQ bfliimebav Ja 0 
UtöndsfaQ NqQ 

Utbildnings- odi arbetslivserfarenhet mm 

Utbildningsbakgrund: 
T"1 Grondatola ir nGymrarcinknla ir fl Högskola. ir 

Beskrivning ar den högsta alt viktigaste nthflriningm: 

O Dokumenterat betyg O Begäran om ôvenJekvxvalering avsänd  ̂

Underrisaing i Svenska: SFL Antal timman 

Godkänd Q Pibôtjad den:_ 

15 gorildndG Avslutad den:_ 



NORDMALINGS KOMMUN 

Utbildning (Iren AMU och STCSskkorser) 

Skola (land, typ av skola) Utb.linje UtbJångd LJtb.iiut 
är 

Om Utb. q fullföljts beskriv 
orsaken 

Arbetslivserfarenhet I hemlandet: 

Yrke fcib.uppgifter Hel/deltid Tidsperiod Dokum/betyg 

Er. arbetshinden 

Arbete, praktik mm i Sverige I ? Aldrig haft arbete/praktik i Sverige 

Företagets sann, typ av ansL Huvudsakliga arb.uppgifter AnsLtid Orsak till ansLsiut 



BILAGOR 

Frifld/Tmftnr: 

Mixa wwi; 

Utbildning: 

Arbete  ̂

Iniroduktiantfas; 

TVImil Planerat slntdaînm Aîwvariff 

1 

2 

3 

4 

• Delmålen omfatta situation, »tfhnHwîng/a rjytr  ̂̂ o f̂tning och 
försäljning. 

Introduktionsplanen arshxtad pga: Utrirdering ar hxtrodnktio 

Behovet av introduktion tiUgodosœD Ddmikn: Uppniriria: O 
Flyttal till kommun: f"l Ej 
Anwaf» Delvis uppnàddarQ 



N ORDMALIN GS KOMMUN 

OVEKENSKOÌù MIST 

DeXSQL ir coi 

(Jndgtcdradc parter ßrbindcr sig att, cnEgl bistt fSnzdga odi bcfintfiga oipgbctcr, 
följa planant în^wf^oypf J 

Dama och ort 

Namnteckning 

Aibeöfonnedlingei 





FINSPÅNGS KOMMUN 
(Bilaga 4) 

gglggjSPÀNGS introduktionsplan %V 
L Flyktingmottagning Arbetsförmedlingen 

Kartläggning" 

_ 
r- H nr—" i 

Ammm j**- r r i 
UMMMÄMW 

r~ 1 1 
*W«NI |< NW< 

1" L1 "• 
|^6—1 »WWFI JMAAAI AMW« — IM j 

'  1 1  Ig* G* i* ! 
IG«** L«C 1 

Utbildning 
G In UK ! 

Arn.* ' ' i 
MM« i 

"» •«. IG- G~ 1 

Artetsifvserfarenhet 

C* C—' 

1Q rimi 

b* C-' 

b* G*-' 

Flyktingmcttagningen 

1&-C 

Arbetsförmedlingen 
»G wn 

====lg_ 

a '> ww C »* 



BILAGOR 

Handlingsplan 

Planer/önskemål för framtiden 

Srì-planering 

'O " • 

Underskrift 
• *—• 

Praktik under SR 

övrigt under SR 

Övrigt som varit ocii fortsatt planering 



SKELLEFTEÅ 
(Bilaga 5) 

Skcilwftc-ri kom mun 

TiwpgaiLAG FÖR nrraoDUKTioysPLfty 

Handläggare: 

Besöksdatun: 

NSsta besök: 

Personirooaifter 

Nann: Pers.n: 

Man : | | Kvinna : | 1 

Henspråk: Andra språk: 

Make/sazabo: / Pers.nunner: 

Telefon: Re<r. ledare: 

Introduktionsplan f grlsyming. ? inns : I 1 rinns inta: Q 

Sociala kentakter- slSkt i Sverige 

Fritidsintressen; 



BILAGOR 

Sollefteå Kan)mim 

INDIVIDUELL INTSODDXTTONSPLAN Datun: 

Namn: HQ KO Pers.n: 

Målsättning (ex arbete inom branch, yrkesutb, förbereda vidare 
studier till ... o.liknande) 

Enligt individuell introduktionsplan från förläggning, J:Q N:Q 

Ggurtó-sfi 
Kombinera med förberedande yrkesutbildning: 

Kombinera med andra ar b. mar kn. pol. åtgärder: 

Kombinera med praktik: 

Utbildningsanordnare grund-sfi: 

Börjar (datum) : Max. antal tia: 

Anmäler sig hos: 

Kontakta vid frånvaro: tel: 

Timmar per vecka: fr o m: t o m: 

Planen ej färdig omarbetas senast: 

Nästa besök: 



SKELLEFTEÅ 

Sktüeilen kommun 

Ecna anskenâl en arbete/utbildning, sant skälen till det; 

Önskemä 1 on praktik: 

BedSnriinq av kunskap on svenskt saahälls- och arbetsliv; 

ävriert: 

Tolkbehov; 



BILAGOR 

kel'eflfefi kowr.-.tin 

Utbildninosbakarund 

Utbildnina utanför Sverige: 

Betygshandlingar, Ja:Q Nej:Q 

Översatta, Ja:Q Hej :| [ Bedöada, Ja:Q 2?e j :| [ 

Utbildning i Sverige: 

"gaula" grund-sfi klar: 

"ganla" påb-sfi klar: 

beräknas färdig: 

beräknas färdig: 

Nya grund-sfi, nivå: 

Beräknade tiasar till nivi: 

Grundvux, startdatua: 

Lärare: 

Antal tisaar nu: 

Andra utbildningar i Sverige: 

Sventuella arbetshinder; (allergi, syn, hörsel eller litoiar.de) 

Arbets1ivserfarenhefc 



GÄVLE (Bilaga 6) 

Invandrar?^ 
CentrunVi>w  ̂ - INTRODUKTIONSPLAN KARTLÄGGNING 
8ox 753 80J 29 "*"• eV,|^ 

Datum 

Aktualiserad av: Handläggare på 
Förläggning Integrationsenheten:.. 
övrigt Mottagningsenheten.. 

PERSONUPPGIFTER : 

namn personnr. 

adress telefon 

medborgarskap land 

ankomst Sverige ankomst Gävle 

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN : 

gift / / sammanboende / / ensamstående / / 

namn pé make/maka personnr 

BARN : 

namn personnr 

KOMMENTAR: 



BILAGOR 

SPRÅKKUNSKAPER Kartläggning sid 2 

modersmål: 
talar 
/ / 

skriver 
/ / 

läser 
/ ; 

andra språk: / / / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / / 

KOMMENTARER 

UTBILDNING FRÄN HEMLANDET 

GRUNDSKOLEUTBILDNING: 

Antal är 

Betyg finns / / saknas / / 

GYMNASIEUTBILDNING: 

Antal år. inriktning 

Betyg finns / / saknas / / 

Betygshandlingar för översättning ja / / datum nej / / 

Betygstiandlingar för bedömning ja / / datum nej / / 

HÖGSKOLEUTBILDNING: 

Antal ir inriktning -

Betyg finns / / saknas / / 

Betygstiandlingar för översättning ja / / datum nej / / 

Betygshandlingar för bedömning ja / / datum nej / / 

ANDRA UTBILDNINGAR: 

körlcort: ja / / nej / / utländskt svenskt / / 

KOMMENTARER: 



GÄVLE 

ARBETSLIVSERFARENHET ! HEMLANDET Kartläggning sid 3 

arbetsplats tidsperiod arbetsuppgifter 

EVENTUELLA ARBETSHINDER: 

KOMMENTARER: 

ARBETSLIVSERFARENHET I SVERIGE: 

SVENSKUNDERVISNING ( innan icommunplacering ): 



BILAGOR 

SVENSKSTUDIER KOMVUX: INTRODUKTIONSAR Kartläggning sid 4 

Ämne påbörjad avslutad 

INFORMATIONSPROGRAM: 

STUDIECIRKLAR: 

PRAKTIK: 

ARBETSMARKNADSUTBILDNING: 

ANNAT: 



SUNDSVALL KOMMUN (Bilaga 7) 

Sundsvalls kommun Introduktionsplan Träff 1 Ankomst 
Invandrarförvailningen 

Personuppgifter 
Personnummer Efternamn Tilltalsnamn 

Utdelningsadress Telefonnummer 

Postnummer Ort Medborgarskap 

O
 

O
 

. Sammanboende {*"*") EnsamstÅende Q 

• Peisoanummer — . 

Anal barn Födda ir 

Barnomsorg ordnad  ̂D Ja Q genom 

Ankomst Ull Sverige 19 Förläggning -

Ankomst till Sundsvall —— 

Språkkunskaper 
Slower Liser Talar Tolttebov 

xxxxx xxxxx 
Modersmål 

Svenska 

övriga spcik 

Utbildning från hemlandet 
Skola dr Tim/vecka Dokumenterat. 

Gymnasieskola — ir länkning ; 
: 

Högskola ir Inriktning • — 

Beginn om översitmin^eritocrieg avsänd — 

KSrtort Nq'O J» • UtlindsfaQ Svenili • 

Arbetslivserfarenhet från hemlandet 
Arbetsgivare Tid Arbetsuppgifter 

Eventuella ArbcishimJcr 



BILAGOR 

Sociala kontakter, släkt/vänner i Sverige, flyttplaner 

Planering/önskemål i Sverige 

Böljar SFI 

Tim/dag 

Vilka framtidsplaner har Du? 

Studies? 

Arbete? 

Axbetsprövning , 

Studiebesök 

Utbildning och/eller erfarenheter att bygga vidare på 

Aktuell försörjningskälla 

Socialbidrag 
Utbildningsbidrag 

Datum 
n 
n StudieaoedeV-stöd 

LÖo ••
 

s . n Socialbidrag 
Utbildningsbidrag 

Fritidsintressen 

Överenskommelse s««ii*aii<ien 1 199_ 



SUNDSVALL KOMMUN 

Praktik 

Onstemll 1 

2 

3 

Pnfei3q>iaeensg 

Pnhifeid 

Basutbildaicg^Axaun utbildning 

övrigt. exempelvis tootaktt med svœriar 



BILAGOR 

Introduktionsplan Arbetsförmedling 

Koxtsüaig plaa 

LingsiJdg plan 

övrigt 

HaadIXggtre 



SUNDSVALL KOMMUN 

Introduktionsplan Flyktingmottagning 

KonsUaig plan 

Licgsikrig pian 

övrigt 


