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1.  Inledning 
 

Aldrig förr har så många människor sökt asyl i Sverige som just nu. Under Balkankrigets största 

asylår, 1992, sökte 84 000 personer asyl i Sverige. Förra året, 2015, var motsvarande siffra 163 

000 personer.1 

 

I Sverige rådde redan innan vad media refererar till som ”flyktingkrisen” generell bostadsbrist, 

framförallt i storstäderna. I och med tillströmningen av asylsökande har bostadsfrågan plötsligt 

blivit akut. Under hösten 2015 blev trycket på välfärdssystemen mycket hårt och under vissa 

nätter tvingades asylsökande sova utomhus. 2  Migrationsverket har varit mycket pressade av 

situationen och har vädjat till fastighetsägare att inventera möjligheterna till lokaler för 

asylboenden.3  

 

Ansvaret för asylsökande är strikt statligt – det är således Migrationsverkets uppgift att förse den 

asylsökande med en tillfällig bostad i väntan på resultat av asylutredningen. Hur länge den 

asylsökande bor på asylboende har varierat över tid, men i dagsläget tar det upp till ett år för en 

asylutredning att påbörjas.4 Det innebär att hela asylprocessen beräknas ta upp till två år under 

2016 enligt Migrationsverkets beräkningar.5 I takt med att asylprocessen blivit allt längre, har de 

tillfälliga boendena alltså blivit mer än just tillfälliga.  

 

Sedan hösten 2012 är Migrationsverkets egna bostäder slut och sedan dess har verket varit 

”hänvisade till marknadskrafterna”, som Generaldirektör Anders Danielsson själv uttryckt det.6 

																																																								
1 Migrationsverket, Översikt och statistik från tidigare år, 2015. 

2Runol, M. ”Flyktingar sover utomhus i Malmö”,  Sydsvenska Dagbladet, 2015-11-19 
3 Fastighetsägarna, ”Fastighetsägare – så kan du hjälpa i flyktingkrisen”, 2015-11-20 
4 Kärnstrand, M., ”Ett års väntan på asylutredning”, Dagens Nyheter, 2016-05-30 
5 Pettersson, L., ”Asylsökande får vänta allt längre”, SVT Nyheter, 2016-01-24 
6 Lagerström & Jönsson, ”Många ser chansen att tjäna pengar på asylboenden”, SVT Nyheter, 2015-10-28 
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Migrationsverkets upphandlingar av platser på privata asylboenden sker under sekretess vilket 

leder till att kommunen kopplas in i processen i ett väldigt sent skede. För även om det är statens 

ansvar att bistå den asylsökande med bostad så får kommunerna ta stora konsekvenser av den 

ökade invandringen när de ska ombesörja bland annat skolgång och kollektivtrafik. I vissa fall har 

inte kommunen fått reda på att ett asylboende ska öppna förrän ett fåtal dagar innan invigningen, 

vilket gör det omöjligt för kommunerna att planera och förbereda de tjänster som är garanterade 

inflyttarna.7 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skarpt kritiserat rådande ordning och den korta 

framförhållning som idag finns vid utplaceringen av asylsökande.8 Det är enligt SKLs tolkning av 

kommunallagen inte en kommunal angelägenhet att kommuner driver flyktingförläggningar på 

uppdrag av Migrationsverket.9 Trots dessa invändningar har Härnösand planerat att öppna det 

första asylboendet i kommunal regi under våren 2016.10  

 

Migrationsverket har svårt att ge prognoser över den framtida flyktingsituationen, men mycket 

tyder på att asylprocessen även fortsatt blir långdragen.11  Det är alltså av stor vikt att hitta 

fungerande boendelösningar för asylsökande och Migrationsverket prövar nu ny mark, bland 

annat med samarbetet kring det kommunala asylboendet i Härnösand. Den fortsatt pressade 

boendesituationen skapar ett stort behov av kunskap kring hur och varför nya boendelösningar 

kommer till stånd, och här kan min undersökning vara ett bidrag. Kunskap om varför vissa 

kommuner väljer att ta ett stort ansvar i flyktingfrågor bidrar till en tydligare förståelse för hur 

man ska hantera asylprocessen i framtiden. Genom denna kunskap finns det förutsättningar att 

klara en långdragen asylprocess bättre. 

																																																								
7 Enström & Widell, ”Nya asylboenden – trots många asylsökanden i kommunen”, SVT Öst, 150128 
8Sveriges Kommuner och Landsting, ”Samverkan mellan stat och kommun om asylboenden”, 2016-03-06 
9Sveriges Kommuner och Landsting, ”Kommunernas ansvar för boende och stöd till asylsökande”, 2016-01-27 
10 Thelberg, O.,”Landets första kommunala asylboenden kan öppna i Härnösand”, Allehanda, 2015-01-21 
11 Migrationsverket, ”Stor osäkerhet präglar Migrationsverkets prognos”, 2016-02-04 
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2. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats undersöker orsaksmekanismerna bakom beslutet att starta Sveriges första 

asylboende i kommunal regi. Syftet är att förstå varför en kommun väljer att ta ett så stort ansvar 

i asylprocessen genom att besvara forskningsfrågan: Hur kommer det sig att Härnösand valt att starta 

Sveriges första asylboende i kommunal regi? 

 

Uppsatsen undersöker olika aspekter som kan förklara det politiska beslut som kommit till stånd. 

Ambitionen är att kartlägga utfallet – beslutet att driva ett asylboende i kommunal regi – genom 

en processpårning, med målet att få en så heltäckande bild som möjligt av bakomliggande orsaker 

och motiv. Empiriskt sker detta genom en fallstudie i Härnösand, där jag gör semi-strukturerade 

intervjuer med majoritetspolitiker, oppositionspolitiker, anställda på asylboendet och 

fastighetsägare, samt Migrationsverkets förhandlingspart. Fallstudien som metod lämpar sig väl 

för att kartlägga just orsaksmekanismer. 

 

3. Tidigare forskning 

Det är sedan tidigare känt att hanteringen av flyktingfrågan har sett mycket olika ut i olika 

kommuner och att fördelningen kommuner emellan skiljer sig väldigt mycket åt. Det har visat sig 

att antalet asyltillströmmande är överrepresenterade i landets minsta kommuner, kommuner som 

många gånger dras med ekonomiska problem och hög arbetslöshet.12 Att antalet asylsökande har 

blivit så ojämnt fördelade mellan landets kommuner beror till stor del på att Migrationsverket 

som myndighet är bunden till lagen om offentlig upphandling, och får i praktiken svårt att styra 

var i landet asylboenden placeras.13    

 

																																																								
12 Önner & Wennström, ”Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst”, Dagens Industri, 2015-01-31 
13 Migrationsverket, ”Migrationsverket vill pröva ny modell för upphandling av asylboende”, 2015-02-05 
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När kommunerna själva har haft möjlighet att ta initiativ i flyktingrelaterade frågor, till exempel 

vid mottagande av ensamkommande flyktingbarn ser man att kommunstyrelsens sammansättning 

spelar roll. I en kvantitativ studie från 2013 visar Viktor Sjögren att vänsterkommuner14 tar emot 

ett större antal ensamkommande flyktingbarn än högerkommuner15. I en uppsats från 2014 

bygger Camilla Lönngren vidare på Sjögrens resultat genom en kvalitativ studie av 

orsaksmekanismerna bakom denna skillnad i ansvarstagande. De förklaringsfaktorer hon finner 

är bland annat motiv kopplade till ideologi, public opinion och stigberoende.16 Mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn bygger till stor del på att kommunerna själva väljer att ta emot 

barnen. Eftersom beslutet att starta ett asylboende i kommunal regi också bygger på eget 

initiativtagande från kommunens sida, kan det tänkas att de förklaringsfaktorer Lönngren för 

fram även gäller i Härnösandfallet – jag kommer därför inkludera dem i min teoribildning.  

 

När det kommer till forskning kring de privata asylboenden som Migrationsverket har varit 

hänvisade till vid upphandling, finns det få tidigare studier. Däremot finns forskning om attityder 

och ideologi kopplat till privatisering av närliggande sektorer så som vård och omsorg. Dessa 

studier visar att vänsterstyrda kommuner i högre utsträckning vill se välfärdstjänster i kommunal 

eller statlig regi, medan högerledda kommuner generellt är mer positiva till privatiseringar. 

Högerkommuner privatiserar också i högre grad, både när det gäller vinstdrivande och icke-

vinstdrivande verksamheter.17  

 

Med det sagt är det fortfarande inte klart vad de olika ideologiska bakgrunderna innebär för 

synen på vinster i asylbranschen och denna uppsats kan ha en stark inomvetenskaplig relevans, 

mot bakgrund av bristande forskning kring asylboenden och den nya industri som boendena 

																																																								
14 Vänster: I denna uppsats kommuner ledda av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet eller en koalition 
av dessa 
15 Höger: I denna uppsats kommuner ledda av moderaterna, folkpartiet (liberalerna), kristdemokraterna, centerpartiet 
eller en koalition av dessa 
16 Lönngren, 2015:30 
17 Jordahl (red.), 2013:159 
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utgör. Visar det sig att ideologiska ståndpunkter avseende flyktingpolitik och synen på privat 

verksamhet ligger bakom det kommunala flyktingboenden, så stärker det slutsatsen att det finns 

en avgörande skillnad mellan höger- och vänsterkommuner på dessa områden.  

 

Utomvetenskapligt sett finns också en stark relevans då kommuners agerande i spåren av 

flyktingkrisen kan lära oss mycket om exakt var begränsningarna i mottagningssystemen finns 

och hur man bättre kan hantera en situationen i framtiden. De motiv som ligger bakom att en 

kommun går in och tar ett statligt ansvar kan troligtvis säga någonting om var systemets brister 

finns. Genom att analysera orsakerna resonerar jag kring vad vi kan vänta oss i framtiden. 

Kommer fler kommuner att följa i Härnösands fotspår? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet nedan presenteras kort de teorier som ligger till grund för mina hypoteser kring 

orsakmekanismerna bakom beslutet att upprätta ett asylboende i kommunal regi. Dessa teorier 

har valts ut med anledning av att de ofta uppmärksammas vid analys av politiska beslut, 

exempelvis avseende bostadsfrågor. Teorierna har sedan nyttjats vid konstruktionen av de 

intervjufrågor som användes till intervjuer med inblandade aktörer, för att se om hypoteserna 

kring orsaksmekanismerna kunde stärkas eller förkastas.  

 

4.1 Stigberoende – historia och identitet 

Teorin om stigberoende, eller path dependancy, är en av de mer erkända teorierna inom det 

statsvetenskapliga fältet. Definitionerna varierar något, men i korthet innebär det att tidiga beslut 

spelar stor roll för de senare - historien säger mycket om vårt nutida agerande. Ofta är vi mer 

benägna att följa den stig som vi redan slagit in på, eftersom att helt byta riktning ofta är förenat 

med stora utträdeskostnader. Därmed är traditionen central i teorin om stigberoende.  
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Teorin om stigberoende har applicerats på en rad olika politiska områden, bland annat har 

forskaren Karin Borevi fastslagit att Danmarks och Sveriges mycket väsensskilda syn på 

flyktingmottagande härrör ur ländernas mycket olika traditioner på området.18 Tidigare nämnda 

Lönngren fann också i sin uppsats att just stigberoende kunde tänkas vara en av de 

bakomliggande faktorerna till varför en kommun valde att ta emot ett större eller mindre antal 

ensamkommande flyktingbarn.19  

 

Härnösand har en stark tradition av att ta ett stort ansvar när det kommer till flyktingfrågan, 

bland annat genom ett långvarigt engagemang för ensamkommande flyktingbarn. En hypotes är 

att denna starka tradition och långa historia kan vara en förklaringsfaktor bakom beslutet att 

starta ett asylboende i kommunal regi.  

 

4.2 Public opinion och rational choice – egenintresse hos beslutsfattare och medborgarnas	

opinion som påverkansfaktor  

	
En annan hypotetisk förklaringsfaktor är teorin om rational choice. Teorin innebär att alla 

personer agerar efter vad som maximerar deras egenintresse. För väljarnas del innebär det att de 

kommer rösta på vad som gynnar dem mest. För politiker innebär ett maximerat egenintresse 

istället att bli omvald, de kommer därför bedriva den politik som de tror kommer göra så att de 

får förnyat förtroende av väljarna (så kallad vote seeking) och kan därmed stanna kvar på sin 

eftersträvansvärda maktposition (office seeking).20 Värt att notera är att det kan tänkas att det 

uppstår situationer där politiker inte gynnas direkt av att följa medborgarnas opinion, det kanske 

inte alltid leder till fler röster att följa mindre opinioner, till exempel om medborgarna är delade i 

																																																								
18 Borevi, K, 2014:708  

19 Lönngren, 2015:30  
20 Downs, A. 1957:150  
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en fråga. En annan möjlighet är att politikernas egenintressen, det vill säga egenintressen som 

innefattar annat än viljan att bli omvald, kan komma i konflikt med väljarnas.  

 

I fallet Härnösand skulle teorin om rational choice hypotetiskt sett kunna innebära att 

lokalpolitikernas motiv till beslutet att starta ett asylboende i kommunal regi beror på att 

politikerna tror att det är något som väljarna skulle uppskatta. Ett stort antal asylsökande är 

självklart något som starkt påverkar kommunens alla instanser. Om inte ett asylmottagande är 

fungerande uppstår en rad sociala problem med ökad arbetslöshet etcetera som följd. Det är 

därför av yttersta vikt att asylmottagandet fungerar väl för att väljarna ska välja om de politiker 

som verkar som beslutsfattare i kommunen. Att driva ett eget asylboende och därmed få en 

större kontroll över asylsituationen i kommunen skulle därför kunna vara en tänkbar förklaring 

till beslutet att starta asylboendet i linje med rational choice-teorin.  

 

4.3 Ideologi – syn på privatisering 

Det är rimligt att anta att synen på privata aktörer inom exempelvis vård och omsorg stämmer 

överens med synen på privata aktörer i asylbranschen, eftersom båda är verksamheter som 

finansieras med statliga medel där man tar hand om människor i utsatta positioner. Under hösten 

2015 kunde man följa en rad artiklar i media som visade på stora vinster i asylbranschen21, vilket 

gjorde att debatten om vinster i välfärden återigen blossade upp – något som har mottagits på 

olika sätt beroende på partitillhörighet. 

 

Sedan tidigare har bland annat Jordahl och Elinder, i sin studie från 2013, visat att privatiseringar 

är en tydlig höger-vänsterfråga i Sverige. I Sverige är högerpartier betydligt mer positiva till 

privatiseringar än vänsterpartier.22 Inom socialdemokraterna finns ingen entydig linje i frågan, 

																																																								
21 Lagerström & Jönsson, ”Många ser chansen att tjäna pengar på asylboenden”, SVT Nyheter, 2015-10-28 
22 Ibid. 
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frontfigurer för socialdemokraterna har varit mer eller mindre positiva till privatisering och 

vinster i välfärden till följd av olika idétraditioner inom partiet – Lindbom har visat att synen på 

privatiseringar skiljer sig radikalt mellan olika partidistrikt. Trots dessa skilda uppfattningar inom 

partiet kan det ändå konstateras att kommuner med väljare och politisk majoritet till höger 

privatiserar välfärdstjänster i högre grad än kommuner med ett styre av Socialdemokrater eller 

koalitioner av dessa gör.23 

 

Socialdemokraterna har en stark position i Härnösand som sedan 2010 styrs av en koalition av 

socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.24 Även under mandatperioderna 1998-2006 

styrde samma partier.25 Med tanke på vänsterstyret i Härnösand skulle det kunna tänkas att den 

politiska ideologin hos Härnösands beslutsfattare har spelat in när det kommer till det nya 

asylboendet. I fallet Härnösand handlar det snarast om själva antitesen till privatisering, nämligen 

en uppstart av en kommunal verksamhet – som annars brukar drivas i privat regi, vilket skulle 

kunna motiveras med en negativ syn på privata alternativ.  

5. Metod och material 

5.1 Fallstudien som undersökningsdesign 

Min undersökningsdesign bygger på en fallstudie av kommunen Härnösand. Fördelen med denna 

design är att den tillåter en intensiv och detaljerad undersökning, vilket kan ge en så heltäckande 

bild som möjligt och lämpar sig väl för att studera en beslutsprocess. Med en kvalitativ metod är 

det också lättare att bestämma kronologisk ordning och följa inblandade aktörers reflektioner och 

beslut. 26  Härnösand är ett avvikande fall, asylboendet i kommunal regi är det enda kända och 

därför faller det sig naturligt att det är just den kommunen jag har valt att studera.  

 

																																																								
23 Jordahl (red.), 2013:162 
24 Valmyndigheten, Val till kommunfullmäktige i Härnösand, 2010 
25 Ortshistoria, Härnösands kommunala val 1919-2010, 2011-07-26	
26 Teorell, 2007:85 
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Eftersom Härnösandsfallet är helt unikt är det svårt att säga vilka generella slutsatser som 

kommer vara möjliga att dra, men det är möjligt att det med hjälp av min fallstudie kommer att gå 

att säga något om attityder till privatiseringar generellt. Visar det sig att ideologiska ståndpunkter 

avseende flyktingpolitik och/eller synen på privat verksamhet ligger bakom det kommunala 

flyktingboenden så stärker det slutsatsen att det finns en avgörande skillnad mellan röda och blå 

kommuner på dessa områden. Genom att resonera vad orsakerna bakom beslutet är, drar jag 

slutsatser om huruvida vi kan vänta oss fler kommunala boendelösningar i framtiden.    

 

5.2 Presentation av fallet 

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 000 personer. 

Centralort är Härnösand och denna stad är också länets residensstad. Härnösand har en lång 

historia och har under lång tid varit säte för både kyrka, förvaltning och utbildning för stora delar 

av Norrland.27  

 

Med denna bakgrund faller det sig naturligt att staden länge haft, och har, en identitet som 

tjänstemannastad. Mycket få personer i Härnösand arbetar inom tillverkningsindustrin, istället 

återfinns de flesta arbetstillfällena inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg. Staden har 

högre arbetslöshet (11,4%) än riksgenomsnittet (7,8%), samt lägre andel högskoleutbildade (21,8 

%) än riksgenomsnittet (26,2 %).28 Detta trots att Härnösand fram tills 2016 hade en högskola, ett 

av Mittuniversitets campus.29  

 

 

 

																																																								
27 Kairos Future, ”Kunskapsplattform för Härnösand”, 2014 
28 Ekonomifakta, ”Härnösand”, 2015 
29 Sjölander, Mittuniversitet lägger ned i Härnösand, Allehanda, 2013-02-06 
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Mandatfördelningen i kommunen efter valet 2014 ser ut som följer:30 

M C L (FP) KD S V MP SD Totalt: 

7 (17%) 3 (7%) 2 (4%) 1 (3%) 19 (44%) 3 (7%) 5 (11%) 3 (7%) 43 

  

Således har Socialdemokraterna i Härnösand stort stöd i kommunen. Även under 

mandatperioden 2010-2014 hade socialdemokraterna i koalition med vänsterpartiet och 

miljöpartiet makten i kommunen.   

 

5.3 Processpårning som metod 

I en processpårning gör man observationer för att kunna rekonstruera den process som leder till 

det utfall man intresserar sig för. Processpårning handlar alltså om att spåra mekanismerna i den 

historiska processen mellan orsak och verkan i ett enskilt fall. Genom att använda sig av olika 

källor kan man spåra beslutet bakåt i tiden och på så sätt ska man kunna sammanlänka ett urval 

hypotetiska förklaringsfaktorer med utfallet.31  

 

I denna studie är utfallet beslutet att starta ett asylboende i kommunal regi och de hypotetiska 

förklaringsfaktorerna grundar sig ur tidigare redogjord teori – ideologi, public 

opinion/egenintresse hos politikerna och stigberoende.  

 

Genomförandet av processpårningen beskrivs nedan:  

1. Fastställning av händelseförloppet. Utgångspunkt är försäljningen av fastigheten gamla 

sjukhemmet och det slutgiltiga skeendet är kommunfullmäktiges sammanträde där 

beslutet att starta asylboendet Soludden i kommunal regi klubbades igenom.  

																																																								
30 Valmyndigheten, ”Val till kommunfullmäktige, 2014 
31 Teorell, 2007:247 
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2. Redogöra för de förklaringsfaktorer som kan ha påverkat orsakskedjan som ledde fram 

till beslutet att starta Soludden, samt klargöra inblandade personers uppfattningar om 

vilken roll de olika aktörerna spelade i beslutet. 

3. Ställa orsaksmekanismerna mot varandra och diskutera vilka av dem som var nödvändiga 

för att beslutet skulle tas utifrån inhämtat material och nämnda teorier.  

 

En svaghet med processpårning som metod är att det finns en sannolikhet att man helt missar en 

förklaringsfaktor. Det kan också vara svårt att analysera resultatet av en processpårning eftersom 

förklaringsfaktorer tenderar att överlappa varandra.32  

 

5.4 Val av material 

För att få en tydlig bild av händelseförloppet har jag använt mig av beslutsunderlag och protokoll 

från kommunstyrelsens sammanträden. Jag har också tagit del av den avsiktsförklaring mellan 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunen som var en del av avtalet. Dessa 

dokument kan ge en bild av hur processen sett ut och vilka officiella motiv som har angivits till 

att ta beslutet från de olika förhandlingsparternas sida. Rapporteringen i media, framförallt 

genom lokaltidningen Allehanda, har varit relativt omfattande. Genom Allehandas arkiv finns det 

därför potential att få en god bild av den offentliga debatten samt nyckelhändelserna under 

beslutsprocessen.  

 

För ytterligare förståelse av bakomliggande orsaker och motiv har jag också genomfört  semi-

strukturerade intervjuer med en rad inblandade i beslutet. Dessa är centrala eftersom det inte är 

säkert att samma motiv anges i officiella handlingar eller i media som vid en intervju.  

Intervjuerna utgick från samma frågor som skrevs med anspråk att täcka in olika 

förklaringsfaktorer med utgångspunkt i teoridelen. Dessa följdes vid intervjutillfället sedan upp 

																																																								
32 Teorell, 2007:261	



	 14	

med olika följdfrågor beroende på respondenternas svar – på så sätt bibehölls reliabiliteten 

lämnade ändå rum för viss flexibilitet. Jag har totalt intervjuat sex personer, varav fyra 

intervjuades på plats i Härnösand och två som på grund av annat geografiskt läge intervjuades via 

telefon. Respondenterna valdes ut för att få ett helhetsgrepp på beslutet och har därför olika 

roller, men har gemensamt att de utifrån sina positioner anses vara väl insatta i händelseförloppet. 

 

Respondenterna är: 

Fred Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Anders Byquist (S), arbetsmarknadsutskottets ordförande.  

Anders Gäfvert (M), oppositionsråd, kommunstyrelsens ordförande 2006-2010. 

Gun-Britt Marklund, verksamhetschef på asylboendet Soludden.  

Emil Soleymanpur, fastighetsägare Caspien fastigheter. 

Claes Fritsch, förhandlingspart på Migrationsverket.  

 

Eftersom politiker per definition kan antas vara tendentiösa kommer detta troligen avspeglas i 

deras svar, partiskheten är alltså omöjlig att eliminera. Förutom de tre lokalpolitikerna har jag 

därför också valt att intervjua tre andra personer med insyn i verksamheten, men med ett 

perspektiv från en annan sida än politiken.  

 

Helhetsintrycket från respondenterna var att de var intresserade av ämnet, generösa med sin tid 

och villiga att svara på frågor. Undantaget är Fritsch som i sin roll som tjänsteman på en statlig 

myndighet inte ville spekulera eller svara på frågor kring motiv bakom beslutet, men som 

däremot kunde ge en bra bild av förhandlingsprocessen.  
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6. Avgränsningar och definitioner 

I denna uppsats kommer jag att avgränsa mig till asylsökande. Asylsökande är den person som 

söker skydd (asyl) i Sverige, men som ännu inte fått sitt ärende avgjort.33  

 

När en person har beviljats asyl och, enligt gällande huvudregel, fått permanent uppehållstillstånd 

i Sverige övergår personen till att definieras som nyanländ. Eftersom denna uppsats undersöker 

processen för asylsökande och asylboenden kommer jag inte fördjupa mig i processen för 

nyanlända. Detta eftersom de, per definition, är kommunens ansvar, och jag i denna 

undersökning tittar på när kommuner väljer att ta ett ansvar på eget initiativ.  

 

Givet ovan nämnda anledningar kommer jag inte heller fördjupa mig i processen för 

ensamkommande flyktingbarn. När det gäller ensamkommande flyktingbarn ser 

mottagningsförfarandet annorlunda ut, kommunen har redan från början en stor roll vad gäller 

boende, mottagande och omsorg34, medan kommunen i normalfallet har en något mer begränsad 

roll för asylsökande vuxna och familjer. Däremot tas Härnösands roll gällande ensamkommande 

flyktingbarn upp givet Härnösands långa historia av ett sådant mottagande och teorin om 

stigberoende. 

7. Bakgrund 

7.1 Asylprocessen i Sverige 

När en person som söker asyl kommer till Sverige lämnas en ansökan in till Migrationsverket, 

antingen vid gränsen eller direkt till myndigheten. När Migrationsverket får in ansökan bedömer 

myndigheten också huruvida personen behöver ett offentligt biträde i processen. Den 

asylsökande redogör sedan varför hen söker asyl i Sverige och därefter tas ett beslut om personen 

																																																								
33 Migrationsverket, Asylregler, 2016-01-25 
34 Migrationsverket, Om ensamkommande barn och ungdomar, 2016-05-12  
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har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige.35 Migrationsverket har under 2015 anställt drygt 

2000 nya personer36 men trots detta är handläggningstiden mycket längre än normalt, under året 

beräknas den som tidigare nämnt uppgå till uppemot två år. 

 

Under väntetiden är det Migrationsverket som ansvarar för att den asylsökande har någonstans 

att bo om den asylsökande inte väljer att ordna boende själv. Den som saknar inkomst kan 

beviljas dagsersättning som sätts in på ett bankkort. Under asylprocessen kan man under vissa 

förutsättningar arbeta och som barn har man rätt att gå i förskola eller skola i kommunen man 

bor.37 

 

Under hösten lades det fram ett lagförslag om att tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli 

huvudregeln för asylsökande som fick stanna, men detta lagförslag har skjutits fram i tiden och 

permanent uppehållstillstånd (PUT)  är fortfarande det som gäller i första hand för asylsökande 

med giltiga asylskäl.38 När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd övergår 

personen till att bli en så kallad nyanländ, som nyanländ kan man välja att antingen bosätta sig i 

valfri kommun eller så anvisas man och accepterar en plats i en kommun. I det senare fallet är det 

kommunen som är skyldig att ordna bostad för den nyanlända. Oavsett så är det kommunen som 

tar över ansvaret för personen när den fått permanent uppehållstillstånd – fram till dess är 

personen och dess bostad Migrationsverkets angelägenhet.39   

 

																																																								
35 Migrationsverket, Fakta om ärendets gång, 2016-04-12 
36 Lindqvist, Jesper. ”Danielsson tog ledigt – mitt i flyktingkrisen”, Expressen, 2015-11-13 
37 Migrationsverket, ”Fakta om att söka asyl”, 2013 
38 Kudo, Per,”Nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd försenas”, Svenska Dagbladet, 2016-03-14 
39 Sveriges Kommuner och Landsting, ”Boende för asylsökande och nyanlända”, 2015-11-20 
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7.2 Asylboenden i Sverige 

När den asylsökande kommer till Sverige bor den först i närheten av ansökningsenheten på ett 

ankomstboende som drivs av Migrationsverket eller av en privat leverantör. Här bor den 

asylsökande i en till sju dagar, innan den flyttar antingen till ett eget boende eller till en 

boendeplats som anvisas av Migrationsverket.40    

 

Enligt det senaste regleringsbrevet för budgetåret 2015 lyder Migrationsverkets uppdrag kring 

boenden som följer:  

”Migrationsverket ska eftersträva långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar när det gäller 

asylsökandes boende. Myndigheten ska i möjligaste mån beakta kommunernas behov av goda 

planeringsförutsättningar för sin verksamhet.”41 

 

I praktiken innebär det att Migrationsverket i första hand erbjuder boende i lägenheter med eget 

hushåll eller i kollektiva boenden, så som före detta studentkorridorer eller äldreboenden. I dessa 

fastigheter ansvarar Migrationsverket för bemanningen. Sekundärt ges den asylsökande plats i 

upphandlade boenden, som kan bestå av till exempel campingplatser, vandrarhem eller hotell.42 

Tillfälliga boendeplatser är en dyrare boendeform för Migrationsverket än lägenheter med eget 

hushåll, vilket medfört ökade kostnader för myndigheten.43 På grund av det stora antalet 

asylsökanden har Migrationsverket trots detta upphandlat ett stort antal platser på sådana 

boenden.  

 

7.3 Invandring i Härnösand – en kort historik 

Historiskt sett har Härnösand legat i framkant när det kommer till att ta emot flyktingar. 

Kommunen var en av de allra första att ta emot ensamkommande flyktingbarn under 80-talet. 
																																																								
40 Migrationsverket, ”Olika former av boenden för asylsökanden”, 2015-11-03 
41 Regeringen, ”Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverke”t, 2016-02-04 
42 Ibid.  
43 Riksrevisionen, ”Migrationsverkets uppgift att ordna asylboenden”, 2016-04-20 
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Reaktionerna lät inte vänta på sig och ledde till uppror och bråk i stadsmiljön, där bland annat Ku 

Klux Klan-kors brändes. I spåren av våldsamheterna startade en pacifistisk motståndsrörelse som 

kallades för 5i12-rörelsen. Namnet kom av att mötena hölls genom samlingar på torget i 

Härnösand klockan fem i tolv på söndagar vid lunchtid. En av frontfigurerna var den då 17-åriga 

Sara Westin som var mycket engagerad i civilsamhället kring de ensamkommande flyktingbarnen. 

När Sara blev mördad av en av flyktingarna blossade våldet upp på nytt, men även 

motståndsrörelsen blev starkare – nu med Saras far, Stig Wallin, i spetsen. Idag är rörelsen 

internationellt känd och den 5 december varje år ordnas manifestationer runt om i världen – och 

såklart i Härnösand. Flyktingfrågan är med bakgrund av detta starkt förankrad i Härnösand.44 I 

dagsläget är Härnösand en av de kommuner som tar allra störst ansvar när det kommer till att ta 

emot flyktingar, i förhållande till sin storlek ligger kommunen på plats 31 av de totalt 290 

kommuner som finns i Sverige.45 

 

I kommunen finns sedan tidigare flera stora asylboenden i, bland annat det gamla fängelset 

Waterfront där det idag bor över 300 personer.46 Den korta framförhållningen gällande 

etablerandet och utbyggandet av antalet platser på detta boende har kritiserats i media av ansvarig 

för integrationsfrågor från kommunens sida, Anders Byquist.47 Byquist är också en av 

respondenterna i undersökningen som ligger till grund för denna uppsats.  

 

Under våren 2016 fick kommunen in en ansökan där ett företag ville starta Sveriges största 

asylboende, med plats för 1800 asylsökande, på ett kryssningsfartyg i hamnen. Företaget hade fått 

godkänt från Migrationsverket – men Härnösand drog i nödbromsen genom att inte bevilja det 

bygglov som det ansöktes om.48 Under samma period påbörjades istället renoveringen av 

																																																								
44 Ezpeleta, ” Mordet på Sara Westin och 5i12-rörelsen ”, P3 Dokumentär, 2013-06-02 
45 Sveriges Radio Västernorrland, ”Såhär många flyktingar tar vi emot”, 2015-09-16 
46 Lundberg, Lennart,”Trångt för de 338 asylsökandena på Waterfront”, Sundsvalls Tidning, 2015-10-05 
47 Thelberg, O., ”Många flyktingar pressar Härnösand”, Allehanda, 2015-09-08 
48 Beijron, Anna, ”Härnösandspolitiker säger nej till asylboende på fartyg”, SVT Västernorrland, 2016-02-17 
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fastigheten Gamla Sjukhemmet, som ska bli ett asylboende med namnet Soludden med plats för 

420 asylsökande.49 Det är orsaksmekanismerna bakom beslutet att driva Soludden i kommunal 

regi som är vad jag tittar närmare på i denna uppsats.  

8. Resultat av undersökningen 

I nästföljande avsnitt redogörs kronologiskt för det händelseförlopp som ledde fram till beslutet 

av Härnösands kommun att starta ett asylboende. Avsnittet tar sitt avstamp i försäljningen av det 

gamla sjukhemmet i Härnösand, där asylboendet skall inrymmas och avslutas med att beslutet att 

upprätta asylboendet fastslås i kommunfullmäktige.  

 

8.1 Händelseförloppet kring asylboendet Soludden i Härnösand 

I maj 2015 gick kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson ut med att han var missnöjd över 

hur flyktingfrågan hanterades från Migrationsverkets sida. Dels var han kritisk till att privata 

aktörer drog in stora vinster från skattemedel, dels var framförhållningen alltför kort när ett 

boende skulle öppna och dessutom var fördelningen asylsökande kommunerna emellan mycket 

skev. Härnösands kommun hade redan flera stora asylboenden och nu hade det framkommit 

uppgifter som visade att det fanns planer på att ytterligare två stora asylboenden kunde komma 

att startas i centrala Härnösand. Det ena boendet planerades att förläggas i fastigheten 

Waterfront, det gamla fängelset, som stått tomt under en lång period. Det andra boendet var 

tilltänkt i en av landstingets lokaler som nu var till salu, nämligen det gamla sjukhemmet. Vad det 

gamla sjukhemmet skulle användas till var då ännu inte bestämt, men en av intressenterna var 

Bert Karlsson som ville starta asylboende i lokalerna. Nilsson uttryckte sitt missnöje i SVT den 

29:e maj:  

Vi är välvilligt inställda till flyktingar och människor som kommer till Härnösand 

men vi vill göra det på ett kvalitativt, gott och starkt sätt och om du har en aktör 

																																																								
49	Lundberg, ”Flyktingsatsning som ska ge många nya arbetstillfällen till Härnösand”, Allehanda, 2016-01-13 
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någonstans söderut i Sverige som blott vill tjäna pengar på asylsökande som 

kommer till Härnösand så tycker inte vi att det är det bästa läget (….) Vi tycker inte 

att det här har blivit en bra ordning med upphandlingsläget vi har idag i Sverige. Vi 

tycker att det är illa. (…) Det måste finnas någon rim och reson i var etablering 

sker och i vilken omfattning det sker. Det här vet regeringen om idag men det har 

ännu inte skett de förändringar som gör att vi har fått den kontroll som vi som 

kommun är värda och som vi behöver för att göra det här bra och rätt.50 

 

Det blev dock inte Bert Karlsson och företaget Jokarjo som la det högsta budet i upphandlingen. 

I juni 2015 stod det istället klart att företaget Caspien fastigheter, ägt av Sundsvallsläkaren Hassan 

Soleymanpur, köpte fastigheten för drygt 10 miljoner kronor.51 Enligt VD för Caspien tillika 

Hassans son, Emil Soleymanpur, var planerna vid den här tiden att förlägga ett trygghetsboende i 

lokalerna.52   

 

Under september 2015 rapporterades det i lokaltidningen Allehanda om hur Migrationsverket 

gick på knäna. Myndigheten dammsög Västernorrland – och övriga Sverige – på boendeplatser, 

sänkte tidigare krav på boendestandard och började direktupphandla – allt i jakten på 

boendeplatser för de 7000 asylsökande som anlände i veckan till Sverige vid den här tiden. 

Personalen på migrationsverket uttryckte oro över att de inte visste hur de skulle klara situationen 

och att fokus därför nu i första hand låg på att få tak över huvudet på de asylsökande.53  

 

Migrationsverket började således under hösten syssla allt mer med uppsökande verksamhet. 

Soleymanpur blev under hösten uppringd av en bekant som jobbade på migrationsverket som 

undrade om fastighetsföretaget inte hade några lokaler att tillgå – vilket ledde till att Soleymanpur 

																																																								
50 ”Bert och Fred i bråk om asylboende”, SVT Nyheter Västernorrland, 2015-05-29 
51 Leffler, ”Sundsvallsläkare köper sjukhuset”, Allehanda, 2015-06-08 
52 Soleymanpur, Emil, intervju 2016-05-06 
53 Sundin, ”7000 asylsökande i veckan”, Allehanda, 2015-09-30 
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mejlade över prospektet på det nya förvärvet. Migrationsverket blev direkt intresserade och 

ringde upp Soleymanpur. Soleymanpur återger händelseförloppet som följer: ”(…) så ringde 

någon från migrationsverket och var såhär väldigt angelägen och ville flytta in imorgon. Vi tar 

alltihop, vi flyttar in imorgon!” 

 

Soleymnapur hade dock lovat landstinget att stämma av med dem innan en ny hyresgäst flyttade 

in. Eftersom landstinget i resten av lokalerna bedrev rehabverksamhet för människor med 

allvarliga hjärnskador, som ställde höga krav på lugn och ro, var inte landstinget översvallande 

positiva till att ett asylboende skulle bedrivas vägg i vägg, detta eftersom migrationsverket är 

kända för sin höga boendetäthet. Enligt Soleymanpur var landstinget trots allt ändå öppna för att 

ett boende kunde vara möjligt – men det behövde drivas på ett sådant sätt att de inte störde 

landstingets övriga verksamhet.54 

 

Under samma period blev kommunen varse om diskussionen som fördes mellan 

migrationsverket och fastighetsägaren. Anders Byquist, ansvarig för arbetslivsnämnden därmed 

boendet, beskriver hur Migrationsverket ringde honom i ärendet, vilket ledde till en enorm 

frustration från Byquists sida.  

 

(…) det ringde en från Migrationsverket en dag och sa såhär till mig ”Jag tänkte 

bara tala om för dig att vi har påbörjat samtal med fastighetsägaren här på den här 

landstingsfastigheten och vi ser en möjlighet om 800 platser för asylsökande”. 

”Aldrig i livet!” svarade jag ”vi går inte med på det utan att ni sätter er ned och 

pratar med oss. Vi kommer att få en situation där vi får ett helt nytt samhälle inne i 

stan, vi har inga resurser att klara av det här. Nu måste vi från kommunen få vara 

med”. 

																																																								
54 Soleymanpur, Emil, intervju 2016-05-06	
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Efter en lång tid av påtryckningar från kommunens sida blev alltså Byquist till slut hänvisad till 

migrationsverket centralt, närmare bestämt till Claes Fritsch. Samtidigt etablerades kontakt mellan 

kommunen och fastighetsägaren Emil Soleymnapur som både tyckte var överens om att det var 

en god idé att kommunen tog en större roll i asylboendet. I oktober uttrycktes det för första 

gången i media att det fanns reella planer på ett asylboende i lokalerna Soleymanpur hade köpt 

under sommaren. Ännu var ingenting klart – men det konstaterades att en dialog fördes mellan 

de tre parterna migrationsverket, kommunen och Caspien fastigheter.55 Förhandlingen som nu 

hade inletts innebar att kommunen förhandlade med fastighetsägaren men på migrationsverkets 

villkor.56 

 

På redan befintliga asylboenden i kommunen var trycket samtidigt mycket stort när antalet platser 

runt om i landet maximerades. Asylboendet Waterfront, inrymt i det gamla fängelset i 

Härnösand, blev plötsligt överbelagt när bussar med 140 flyktingar dök upp på boendet som 

normalt hade 191 platser – varav 180 redan var fullbelagda.57 Efter att migrationsverket hade 

sänkt sina krav till tre kvadratmeter per person och upp till sex personer i ett rum58 blev 

lösningen ett boende som inrymde 338 personer istället, genom att våningssängar ställdes in i 

samtliga rum.59 Den pressade situationen gjorde att förhandlingarna mellan de tre parterna 

(fastighetsägaren, Migrationsverket och kommunen) påskyndades, Migrationsverket ville i sin 

pressade situation få fram ett avtal så fort som möjligt så att ett ombyggnation kunde påbörjas. 

Även Nilsson och Byquist var starkt pådrivande, de hade en gemensam vision om att äntligen få 

en större kontroll över asylprocessen. Avsiktsförklaringen var central för dem, en samverkan 

																																																								
55 Stattin, ”Asylboende planeras på rehabcenter”, Allehanda, 2015-10-23 
56 Byquist, Anders, intervju, 2016-04-29 
57 Ahlström, ”Akut problem med överbelagt flyktingboende”, Allehanda, 2015-10-04 
58 Östlund, ”Fler flyktingar till gamla fängelset”, Allehanda, 2015-09-28 
59 Lundberg, ”Trångt för de 338 asylsökande på Waterfront”, Allehanda, 2015-10-05 
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mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen presenterades där som de var 

övertygade om skulle säkerhetsställa en högre kvalitet än hos de privata aktörerna i kommunen.60 

 

Den 11:e december offentliggjordes planerna på asylboendet i kommunens regi i tidningen	

Allehanda. Asylboendet med sina 420 platser skulle komma att bli Ångermanlands största. I 

artikeln som publicerades framgick det att Härnösands kommun som första kommun i landet 

själv ville starta och driva ett asylboende genom ett samarbete med Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen. Migrationsverket uppgav i tidningen att avsikten var att åstadkomma ett 

bättre mottagande och en bättre introduktion på arbetsmarknaden. Från kommunens sida 

framhölls de många arbetstillfällena i denna första artikel, och även i intervjuerna med Nilsson, 

Byquist och Marklund trycks det på denna aspekt.61 

 

Enligt Byquist hade asylboendet kommit till oavsett om kommunen hade agerat eller inte.62 En 

bild som bekräftas av fastighetsägare Soleymanpur när han beskriver det extrainsatta mötet på 

kommunfullmäktige den 16:e december.  

 

(…) då frågade några i oppositionen, Sverigedemokraterna tror jag det var som var 

väldigt emot det här och då sa jag, då skrämde jag dem med att säga att det är inte en 

fråga om det här ska bli ett asylboende eller inte. ”Antingen så hyr kommunen det eller så 

hyr migrationsverket det eller så startar vi ett eget ABT-boende. Men frågan är ju, vem är 

bäst lämpad? Vi som inte har någon organisation eller erfarenhet av den här typen av 

arbete eller kommunen, Härnösands kommun, vilka skulle vara bäst lämpade att driva ett 

asylboende?”63 

 

																																																								
60 Byquist, Anders, intervju 2016-04-29, Nilsson, Fred, intervju 2016-04-29 
61 Byquist, Anders, intervju 2016-04-29, Nilsson, Fred, intervju 2016-04-29, Marklund, intervju 2016-04-28 
62 Byquist, Anders, intervju 2016-04-29 
63 Soleymanpur, Emil, intervju 2016-05-06 



	 24	

Det avgörande inriktningsbeslutet fattades sedan den 21:a december av kommunfullmäktige.64 

Vid detta sammanträdde fick Härnösand klartecken att etablera boendet eftersom en majoritet 

stod bakom beslutet. Även landstinget stod bakom, landstingsrådet Erik Lövgren som var på 

plats under mötet lovordade  beslutet: ”Jag säger bara grattis Härnösand. Ni går före och visar att 

det går att få ett bra mottagande”. Fritsch, från migrationsverket, uttryckte sig också i superlativ 

”för oss är det ett helt nytt och spännande upplägg”.  

 

Endast Sverigedemokraterna avvisade förslaget, medan Moderaterna begärde återremiss på grund 

av vad de ansåg vara en förhastad utredning med stora brister.65 Anders Gäfvert, oppositionsråd 

för moderaterna, hävdade att det var häpnadsväckande att informationen gick ut så sent och 

ifrågasatte att det var inom ramen för den kommunala kompetensen att driva ett asylboende i 

kommunal regi. 

Det är ju inte en kommunal angelägenhet så till vida, det är ju migrationsverket som har 

ett ansvar för det. De köper upp platser och placerar folk, då ska de också se till att det 

fungerar. Det är inte kommunen som ska springa ut och se till att det fungerar. Det är ju 

som att sätta problemet i knät på någon annan. Och det som är lite olyckligt här det är att 

kommunen kliver in och vill vara aktör på en marknad som är ifrågasatt.66 

 

Kritiken om att det skulle vara utom ramen för kommunal kompetens tillbakavisas av Byquist:  

 

De (migrationsverket) har sagt såhär: För oss är det inget problem, säger 

migrationsverket, men det kan vara ett problem för er. Så kan det vara. Men eftersom vi 
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66 Gäfvert, Anders, intervju 2016-04-28 
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då tog det här till fullmäktige och ingen har överklagat så är det inget problem – det har 

funnits den möjligheten – men det var ingen som överklagade…67 

 

Under det formella beslutet som skedde den 12 januari, avvisade återigen Sverigedemokraterna 

förslaget medan alla moderata ledamöter utom Gäfvert nu ställde sig bakom beslutet.68 Upplägget 

som fastställdes innebär att Caspien fastigheter, ägt av tidigare nämnda Soleymanpur, hyr ut 

lokalerna till kommunen som i sin tur hyr ut dem till migrationsverket. Migrationsverket 

garanterar hyran till kommunen i fem års tid. Tillstånd för att själva bedriva verksamheten 

operationellt ges i ett första skede halvårsvis, med en muntlig förespegling på ett år.69  

 

Det skrevs också en avsiktsförklaring med syfte att tillgodose viljan från kommunens sida att 

samordna och förbättra mottagandet av nyanlända personer. I avsiktsförklaringen fastslås att det 

ska ske ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen som ”skapar 

goda förutsättningar för nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet 

(…) Parterna har för avsikt att aktivt samverka i civilsamhället, ideella organisationer och 

näringsliv för att skapa bra förutsättningar för att etablera sig i Härnösand.”70 

 

Hyran landade på totalt sex miljoner per år,71 medan ersättning till kommunen för full beläggning 

fastställdes till maximalt 27 miljoner årligen enligt gällande ersättningsregler vid ABT-boende 

med självhushåll (199 kronor per person och natt). Lokalerna ska när de är färdigställda inrymma 

ett sjuttiotal små lägenheter med självhushåll. Tidsplanen var vid tiden för beslutsfattandet att de 

första 120 asylsökande skulle flytta in i början av mars, ytterligare 180 första maj och i sista 
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	 26	

etappen ytterligare 120 den första juni.72 Ombyggnationerna drog dock ut på tiden och i mitten 

av april var ännu ingen av etapperna öppnade, istället är siktet inställt på att öppna första veckan i 

juni. 73 

9. Diskussion 

9.1 Analys utifrån public opinion och rational choice – medborgarnas opinion som 

påverkansfaktor och egenintresse hos beslutsfattarna 

	
Något som är tydligt efter genomförandet av undersökningen är att initiativet att starta ett 

asylboende i kommunal regi aldrig handlade om en vilja att ta emot fler asylsökande. Istället har 

det uttryckts en frustration, både från lokalpolitikers sida och i media, över det stora ansvar 

kommunen fått ta i frågan. Asylboendet i det gamla sjukhemmet skulle bli av – oavsett vad 

kommunen tyckte, frågan var bara vem som skulle vara ansvarig för driften.  

 

Att kommunen valde att förhandla till sig ansvaret över driften av boendet stämmer väl överens 

med tanken om rational choice-teorin. Enligt avsiktsförklaringen, som framhålls som väldigt 

central av både Nilsson och Byquist, handlar beslutet helt enkelt om att få bättre förutsättningar 

att lyckas med asylmottagandet och en ambition om att många av de som anlänt ska välja att 

bosätta sig i Härnösand. Lyckas man inte väl med asylmottagandet uppstår en rad sociala 

problem till följd av detta vilket också kommer avspegla sig i opinionssiffrorna och skapa 

missnöje hos medborgarna.  

 

Härnösand har under de senaste decenniet förlorat många statliga jobb och till skillnad från 

många andra norrländska städer saknar staden nästan helt industriverksamhet. Detta har lett till 

Västernorrlands läns högsta arbetslöshet, något som inte ligger i varken medborgarnas eller 
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politikernas intresse.74 Just arbetstillfällena framhålls som något mycket centralt, såväl av 

politikerna i media som i informationstexter om boendet. Migrationsverkets rekommendation för 

ett boende av den planerade storleken är totalt 15 heltjänster, men enhetschef Gun-Britt 

Marklund talar istället om ett 30-tal tjänster – varav minst åtta kommer vara personer som på 

olika sätt hamnat utanför arbetsmarknaden.75  

 

Förhoppningen är också att de asylsökande ska stanna i länet och gå från att bli konsumenter till 

producenter.76 Därför har länet sedan 2015 en syn på asylsökande som nyanlända, just för att så 

många som möjligt ska stanna kvar.77 Nilsson uttrycker en stor önskan om att det ska gå bra för 

dem och att kommunen måste lyckas med första generationens invandrare. Det får inte uppstå 

några sociala problem och då är sysselsättningen för de asylsökande central.78  

 

Gäfvert framhåller en annan typ av egenintresse, i form av ekonomiska incitament för 

kommunen. 

”Ja, det här är jättebra – det här kommer vi tjäna pengar på”. Men det vill inte jag ställa 

upp på. Vi ska inte tjäna pengar på flyktingar. Vi ska göra ett jättebra jobb och det är ju 

inte bevisat att man lyckas med det. Man lyckas ju inte ens få igång det. (…) Den stora 

vinnaren här är fastighetsägaren.79 

 

Soleymanpur själv framhåller att anledningen till att de hellre ville ha ett avtal med kommunen än 

migrationsverket beror till stor del på att migrationsverket har dåligt rykte som hyresvärd och att 

den lugna miljö som landstinget kräver inte kan garanteras i så fall. Han sticker dock inte under 

stol med det ekonomiska egenintresse som finns i ett avtal med kommunen. 
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Vi gör ändå den ombyggnationen som vi hade tänkt oss samtidigt som vi får en väldigt 

säker inkomst genom att vi har ett hyresavtal med en kommun. Det är ju jättebra att ha 

ett hyresavtal med en kommun, det vill ju alla fastighetsägare.80 

 

Det står klart att det är en stor utmaning Härnösand står inför och att detta medför ett stort 

egenintresse från politikernas sida om att asylmottagandet ska bli lyckat. Byquist beskriver: 

 

Vi (Fred Nilsson och Anders Byquist) hade ju inte stöd fullt ut heller, Fred och jag när vi satte 

igång diskussionerna med migrationsverket och fastighetsägaren på tjänstemannanivå. För då 

blev man också lite orolig, vad kommer vi att få för konsekvenser av det här – vad blir vårt 

ansvar om det händer saker på boendet? (…) Det fanns en massa sådan oro (…) att en kommun 

gick in och gjorde det här som första och sen skulle det bli något negativt och då skulle det ju slå 

tillbaka väldigt hårt. Men vi säger såhär: nu gäller det att vi gör det här väldigt bra.81 

 

9.2 Analys utifrån stigberoende  

Just denna känsla av att göra något ”bra” är central och kan i allra högsta grad kopplas till 

stigberoende. Det talas om en speciell anda i kommunen och hur kommunen har varit ett 

föredöme i sitt integrationsarbete. Det tidiga engagemanget kring ensamkommande flyktingbarn 

och 5i12-rörelsen tas upp av samtliga respondenter utom Claes Fritsch. De internationella 

mötena och hur ansvariga från intergrationsverksamheten har fått turnera runt i Sverige för att 

berätta om arbetet tas upp. Fred Nilsson uttrycker det såhär: ”Härnösand har litet av en sån 

historia. Vi har 5i12-rörelsen, vi har alltid tagit emot flyktingar. Vi har varit ivriga för att göra bra 

helt enkelt.”82 
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Både Nilsson och Byquist är visionärer, för fastighetsägare Soleymnapur har de uttryck att de vill 

bygga Sveriges bästa asylboende.83 

 

Att ha stora visioner och profilera sig i integrationsfrågor är således en del av identiteten. 

Härnösands kommun har tidigare gått igenom en period av upplopp och våld relaterat till 

flyktingfrågor men kom ut stärkta på andra sidan och fick internationell uppmärksamhet. Detta 

har lett till att det finns en stark tilltro till den egna förmågan och att man ska lyckas uppnå bättre 

kvalitet än vad privata aktörer gör.  

 

9.3 Analys utifrån ideologiska motiv 

Just privata aktörer bland asylboenden är också någonting man inte ser på med särskilt blida ögon 

från kommunens sida. Både Byquist och Nilsson understryker att de medel som finns till 

asylboenden måste användas på ett bättre sätt än till vinster. 

 

Även Gäfvert bekräftar bilden av den kritiska hållningen till vinster, han framhåller att den även 

finns på andra områden i kommunen. Efter mandatperioden 2010 när alliansen hade haft makten 

återtogs många av de privata verksamheterna nämligen i offentlig regi.84  

 

Solidaritet är ett värdeord som betonas både i avsiktsförklaringen och av Anders Byquists. Ordet 

solidaritet i sig är något som ofta sammankopplas med den socialdemokratiska ideologin och 

något som omnämns i Socialdemokraternas partiprogram.85 Både Byquist och Nilsson vidhåller 

att de är ideologiskt styrda i beslutet att driva asylboende i kommunal regi och uttrycker sig 

kritiskt mot privata aktörer i kommunen och i landet. Om boendet Waterfront säger Nilsson:  
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”Fasen plocka in 340 man och trycka ihop dem i ett fängelse som tidigare var dimensionerat för 

100. Om man for illa då… Det är inte enkelt.” 

 

Han tycker att de privata aktörerna i kommunen kunde göra mer än att ge de asylsökande ett 

boende, han vidhåller att pengarna finns om man inte använder dem till vinster.86 

 

9.4 Sammanfattande analys 

Det går att konstatera att beslutet att starta asylboendet i kommunal regi kan kopplas till samtliga 

tre teorier ovan: ideologi, public opinion och stigberoende. Den gemensamma roten och 

katalysatorn förefaller dock vara Migrationsverkets oförmåga att fördela asylsökanden jämnt över 

kommunerna. 

 

Fred Nilsson upplevde att kommunen inte hade någon möjlighet att styra antal och placeringar 

och gick ut med detta i media i samband med att både det gamla fängelset, Waterfront, och gamla 

sjukhemmet var uppe på tapeten som potentiella asylboenden. Han tyckte att det saknades rim 

och reson i var etablering skedde och att kommunen saknade kontroll. Enligt Byquist var det 

också detta som ledde till att kommunen stämde möte med Migrationsverket centralt för att 

förhandla om att få driva boendet. Det handlade alltså om att uppnå kontroll och göra det mesta 

möjliga av en situation man dittills saknade inflytande över.    

 

Bilden av att Migrationsverkets bristande inlyssnande beskrivs av Byquist:  

Vi kan i den här kommunen hjälpa er (på migrationsverket) med den delen eftersom ni 

har en situation där ni säger att ni hinner inte med det, ni orkar inte med den delen. Ni 

jobbar bara med att få tak över huvudet på folk (…) För att vi har ju startat mötesplatser, 

vi har gjort olika aktiviteter på olika ställen i kommunen som egentligen är 
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migrationsverkets ansvar. Men vi har gjort det för att vi tycker att det är viktigt. Vi nådde 

aldrig fram oavsett vilka förslag vi la så hittade inte migrationsverket någon lösning på ett 

sådant finansiellt samarbete om jag formulerar mig väldigt snällt, utan det rullade på och 

vi kände oss frustrerade enbart. Vi gör ju precis samma saker som de har i sitt 

organiserade ansvar: med SFI, med svenska språket, med studiecirklar, 

samhällsorientering, allting. 

 

För att Härnösands kommun skulle gå in och ta ett, i grunden statligt ansvar, var det alltså 

nödvändigt med frustrationen och känslan av att Migrationsverket inte hörsammade kraven på en 

rättvisare fördelning av asylsökande kommunerna emellan. Att starta ett asylboende i kommunal 

regi handlade mycket om att, givet de förutsättningar man hade (för oavsett hur, så skulle ett 

asylboende startas) göra det bästa av situationen. Eller som Byquist uttrycker det: ”Det var en 

gång en person i mitt liv, i mitt arbetsliv, som sa till mig ”Anders, det gäller att fånga fågeln i 

flykten” och det är precis det det handlar om nu – nu fångar vi den här möjligheten. Vi gör det 

bästa av den.””87 

 

Utan denna frustration och känsla av att myndigheten inte tog sitt ansvar hade beslutet aldrig 

hade kunnat komma till stånd. Däremot så räcker inte det som förklaringsfaktor – för det finns 

fler kommuner runt om i landet som upplever precis samma frustration som Härnösands lokala 

politiker. Därför framstår också public opinion och ideologi som starkt bidragande 

förklaringsfaktorer till att beslutet togs just i Härnösand, men viktigast är enligt min analys 

stigberoendet.  

 

Härnösand har en lång historia av flyktingmottagande och det finns en stolthet över att ha klarat 

ut knepiga situationer relaterat till integration tidigare och man har en självbild av att vara 
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ansvarstagande och pionjärer på området, som återges av samtliga respondenter med koppling till 

kommunen. Det finns en stark tilltro till den egna förmågan när det kommer till migration och 

utan denna tror jag inte att kommunen haft samma vilja att ta saken i egna händer. I en 

tjänstemannastad som har förlorat sitt universitet och många statliga myndigheter finns en vilja 

att återigen sätta sig själva på kartan, och då söker man sig till ett område där man varit 

framgångsrik förut.  

 

Enligt genomförd processpårning ser alltså orsakskedjan ut som modellen nedan, där 

stigberoendet är den viktigaste förklaringsfaktorn. 
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10.  Slutsatser  

	
I denna uppsats har jag undersökt frågan: Hur kommer det sig att Härnösand valt att starta Sveriges 

första asylboende i kommunal regi? Genom en processpårning har jag försökt fastställa 

orsaksmekanismerna bakom beslutet och funnit flera bidragande förklaringsfaktorer. Känslan av 

maktlöshet i kommunen var den utlösande faktorn och samtliga av mina tre hypotetiska 

förklaringsfaktorer kan ha bidragit till utfallet. Av dessa tre bedömer jag att stigberoendet var 

viktigast. 

 

Grogrunden till beslutet är det stora ansvar Härnösand har fått ta i flyktingfrågan. Kommunen 

saknade kontroll över placeringen av asylboenden och upplevde att deras efterfrågan på 

framförhållning från Migrationsverkets sida inte hörsammades. Det kommunala asylboendet får 

alltså ses som en produkt av ett samhälle där kommunen går in och tar ett ansvar för att staten 

inte räcker till. Då många kommuner upplevt samma problematik under hösten 2015 blir en 

naturlig följdfråga varför det sker i just Härnösand. Jag har funnit tre andra bidragande faktorer: 

 

Ideologi: Socialdemokraterna har ett starkt mandat i kommunen och är kritiska till 

privatiseringar i allmänhet och privata aktörer på asylmarknaden i synnerhet. Solidaritet betonas 

om och om igen, och ideologiska förklaringsfaktorer framhålls av de drivande själva som en 

bakomliggande drivkraft till att ta ett stort ansvar.88 Detta är i linje med tidigare forskning som 

visat att det kan finnas en avgörande skillnad mellan höger- och vänsterkommuner i 

flyktingfrågor kopplat till ideologi. 

 

Egenintressen hos aktörerna: Det är viktigt för Härnösands kommun att skapa ett bra 

mottagande för de asylsökande så att det inte uppstår sociala problem i kommunen, att själv 
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kunna kontrollera kvaliteten på boendet är därför en stark drivkraft utifrån ett egenintresse. Den 

höga arbetslösheten är ett centralt problem i Härnösand och det finns en stark vilja av att skapa 

nya tjänster i offentlig sektor. Genom egen drift kan man dubblera antalet tjänster mot vad 

migrationsverket skulle ha anställt och därmed uppfyller man medborgarnas, och politikernas, 

önskemål om lägre arbetslöshet. 

 

Stigberoende: Eftersom det finns fler kommuner som varit i samma situation som Härnösand – 

frustrerade över asylpolitiken, negativt inställda till privata aktörer och därtill haft en hög 

arbetslöshet, men ändå inte valt att starta ett asylboende i kommunal regi finner jag den tredje, 

och starkaste, förklaringsfaktorn till att beslutet togs i Härnösands historiskt stora och engagerade 

flyktingmottagande.  

 

Enligt politikerna i kommunen har det funnits ett stort intresse från andra kommuner att driva 

egna liknande lösningar, framförallt bland grannkommuner i Norrland.89 Detta tyder på att vi 

skulle kunna få se fler asylboenden i kommunal regi i framtiden. Det förändrar i så fall tydligt 

spelreglerna och ger kommunerna mer makt och möjlighet att påverka asylfrågan. Enligt 

Migrationsverket så är upphandlingen av privata boenden ett sista alternativ, men givet den 

ansträngda situationen så ser det ut som att denna upphandling kommer fortgå,90 och då kan man 

tänka sig att upplägget med kommunen som operationellt ansvarig för asylboenden kan ske fler 

gånger. Boenden i kommunal drift skulle framförallt kunna startas i de kommuner som har en 

historia av ett starkt och lyckat mottagande i flyktingfrågor, och därmed har ett tillräckligt 

självförtroende för att driva ett boende.  
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Till dags dato har boendet fortfarande inte öppnat, och huruvida Härnösandspolitikernas hypotes 

om att en drift av asylboende från kommunens sida ger en högre kvalitet återstår att se. Givetvis 

spelar resultatet av detta allra första asylboendet i kommunal regi in för att vi ska få se fler 

liknande lösningar. Det uppstår därmed ett utrymme för framtida forskning att undersöka 

huruvida kommunen faktiskt kan erbjuda ett bättre asylboende när den tar saken i egna händer.  
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