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Sverige, framtiden och mångfalden m.m.
I detta cirkulär behandlas:

1. Riksdagens beslut med anledning av proposition 1997/98:16 Sverige,
framtiden och mångfalden
2. Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet

1. Sverige, framtiden och mångfalden (prop. 1997/98:16).
Riksdagen beslöt den 2 december 1997 följande om den framtida integrationspolitiken.
Mångfalden som utgångspunkt
Samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för
den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Politik som riktar sig specifikt till invandrare som grupp
bör begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första
tiden i Sverige.
Mål för integrationspolitiken
Lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
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En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans
och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga och medansvariga för.
Integrationsarbetet skall särskilt inriktas på att:
Ge förutsättningar till individers egen försörjning och delaktighet i samhället.
Värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och
mäns lika rättigheter och möjligheter.
Förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.
Ny myndighet
En ny myndighet inrättas med ansvar för att integrationspolitiska mål och
synsätt får genomslag på olika samhällsområden samt för att aktivt stimulera
integrationsprocessen i samhället. Den nya myndigheten skall ha det övergripande ansvaret för att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vidare skall myndigheten förebygga
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt för att
alla nyanlända invandrare får stöd för sin integration i det svenska samhället.
Den nya myndigheten skall påbörja sin verksamhet den 1 juni 1998.
Riksdagen avslog regeringens förslag om att Diskrimineringsombudsmannen skulle
inordnas i den nya myndigheten.
Förbättrad introduktion
Introduktionen bör i fortsättningen i större utsträckning än hittills utgå från
individens behov och förutsättningar och i högre grad utformas tillsammans
med den enskilde. Syftet med introduktionen är att nyanlända skall kunna
skaffa sig en god grund för livet i Sverige. Introduktionen för vuxna bör därför innehålla svenskundervisning, praktik i den utsträckning som är möjligt,
orientering i svenska samhällsförhållanden och svenskt näringsliv samt information om vardagslivet i en kommun.
Barn och ungdomar behöver få stöd så att de på bästa sätt kan delta i förskole- och skolverksamhet.
Under introduktionen bör kommunen samverka med folkrörelserna och
föreningslivet för att underlätta för nyanlända att etablera sig i samhället.
Introduktionen bör normalt bedrivas på heltid.
Introduktionsersättning
Nuvarande system för introduktionsersättning bibehålls. En nyhet är dock
att en kommun, om det finns särskilda skäl, får bevilja introduktionsersättning till andra invandrare än skyddsbehövande och deras anhöriga om de
deltar i ett integrationsprogram.
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Uppföljning
Den nya myndigheten skall följa upp introduktionen och återföra resultatet
av uppföljningen till kommunerna.
Delaktighet och inflytande
Statliga och kommunala myndigheter bör inom sina respektive ansvarsområden sträva efter att samhällsinformationen når alla i befolkningen och att
den är anpassad till mottagarnas skilda förutsättningar och behov. Det behövs särskilda informationsinsatser för att tillgodose nyanlända invandrares
behov.
Staten bör ge bidrag till organisationer som bildats av invandrare eller annars
på etnisk grund och vars verksamhet ligger i linje med de integrationspolitiska målen.
Bidragsgivningen bör resultatstyras. En särskild utredare skall tillsammans
med bl.a. invandrarnas riksorganisationer utveckla former för ett nytt bidragssysten.
Den nya myndigheten skall administrera statens bidrag till invandrarnas
organisationer.
Den generella politiken
Samhällets mångfald bör genomsyra arbetslivet. För detta behövs attitydförändringar både i arbetslivet och samhället som helhet. Staten har ett särskilt
ansvar som föredöme i denna strävan. Regeringen kommer bl.a. att uppdra
åt landshövdingarna att samla berörda parter i länet för att diskutera och
komma med förslag till hur de kan föra in de integrationspolitiska målen i
sin verksamhet.
Insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör i ökad utsträckning präglas av
individualisering och flexibilitet. Den utbildning och kompetens som invandrare och andra med utländsk bakgrund har bör bättre tas tillvara.
Särskilda insatser bör göras för långtidsarbetslösa med kort skolgång och
begränsade förutsättningar att förbättra sina kunskaper i svenska språket.
Arbetsförmedlingsnämnderna bör han en central roll i detta sammanhang.
Invandrartidningen
Det statliga stödet till Invandrartidningen avvecklas från och med den 1 januari 1999.

2. Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet
Generalschablonen räknas upp med 0,3 procent. De nya beloppen blir, för
flyktingar som tas emot från och med den 1 januari 1998:
vuxna
barn under 16 år

151.900
93.200
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Ersättning till kommunerna för grundskoleundervisning av asylsökande
barn räknas upp med 1,3 procent. Ersättning utgår under 1998 med högst:
25.500 kronor per barn som vistas på utredningssluss
37.900 kronor per barn som vistas på förläggning eller i en kommun

Ytterligare några ändringar görs i ersättningsförordningen (SFS
1990:27 om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m.).
I 12 och 13 §§ görs en precisering av från vilken tidpunkt man skall utgå från
vid utbetalning av schablonersättning. I sak är det ingen förändring i förhållande till nuläget.
I 17 § görs en ändring som innebär att ersättning för ekonomisk hjälp enligt 6
§ socialtjänstlagen och introduktionsersättning enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som kommunerna betalat lämnas efter det att 20 månader gått från det första mottagandet i en
kommun. Hittills har sådan ersättning lämnats efter 12 månader.
I 34 § görs en precisering innebärande att ersättning utgår för varaktig medicinsk vård som ordinerats av läkare. Regeringen uppger att detta är en kodifiering av den praxis som för närvarande råder.
I 37 § görs en följdändring på grund av riksdagens beslut om ansvaret för
viss kollektivtrafik (SFS 1997:734 och SFS 1997:736). Ändringen innebär att
trafikhuvudman som svarar för färdtjänsten i länet har rätt till ersättning
enligt bestämmelserna i ersättningsförordningens 18 och 20 §§.
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