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Kommunal invandrarpolitik under omprövning 
 
Har olika slags kommunala särinsatser för flyktingar och invandrare möjligen 
bidragit till att förstärka ett ”vi och dom”-tänkande och försvårat en integration i det 
svenska samhället? Kan vi på ett bättre sätt än i dag utforma en strategi för 
inslussning och delaktighet i samhället utan att hämna i ett assimilationstänkande? 
 
Dessa liksom andra självkritiska frågor diskuteras i debattboken ”Bättre blandad än 
särbehandlad” som Kommunförbundet ger ut denna vecka. Syftet är att stimulera till 
debatt om den framtida kommunala invandrarpolitikens inriktning. Något tillspetsat 
skulle man kunna säga att den ytterst handlar om invandrarpolitikens vara eller icke 
vara. Ska den avvecklas eller utvecklas? 
 
I boken ger fem samhällsforskare och -debattörer i koncentrerade artiklar sin syn på 
hur ett mångkulturellt samhälle kan eller bör se ut i framtiden. En röd tråd i dessa 
debattinlägg kan kanske sägas vara en tveksamhet inför rådande 
omhändertagandefilosofi som bl a tar sig uttryck i en rad särsinsatser inte bara för 
nyanlända invandrare. 
 
Dessutom intervjuas tre kommunpolitiker av olika partifärg och de efterlyser 
samtliga mer eller mindre radikala kursändringar i den kommunala synen på 
invandrare. Någon ifrågasätter t ex om invandrarbyråer och hemspråksundervisning 
i framtiden ska organiseras i kommunal regi. Samtliga menar att den s k Hela 
Sverigestrategin för utplacering av flyktingar i kommunerna bör omprövas eller 
revideras. Kunskaper i svenska språket ses av alla som det viktigaste instrumentet för 
att klara sig bra i Sverige. 
 
Boken har en lättillgänglig utformning (80 sidor text med illustrationer) och vänder 
sig främst till kommunpolitiker, beslutsfattare samt till personer som konkret arbetar 
med flykting- och invandrarfrågor. 
 
För 100 kronor (exkl expeditionsavgift, frakt och moms) kan den beställas hos 
Kommuntus Förlag AB, 125 99  Älvsjö. Tfn 08-749 47 00. Beställningsnummer: 7099-
220-7. 
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