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Dnr 2014/174 ,_f, 

Motion om integration och arbete 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Mattias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Peruilla Johansson (M) inkom 
den 29 januari 2014 med rubricerad motion, Motionärerna föreslår att svenskun
dervisningen i Sala (SFI) ska reformera till att bli mer yrkesinriktad, snabbare och 
förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att en del bidrag 
j ersättningar kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och kommun, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/198/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/198/2, yttranden BLN § 20, vård- och omsorgsnämnden VON§ 37 
Bilaga KS 2014/198/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, 

Utdrag: 
kommunstyrelsen 
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Per-Olov Rapp 
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Svar på motion om integration och arbete 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Matthias Goldkuhl (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) 
inkom den 29 januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att 
svenskundervisningen i Sala (SFI) ska reformeras till att bli mer yrkesinriktad, 
snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare samt att 
en del av bidrag/ersättningen kopplas till arbetsintroduktion/praktik på företag och 
kommun. 

Motionärerna skriver, för att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i 
samhället i stort samt kunna bidra till sin försörjning behöver 
svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär sig prata 
och förstå det svenska språket För att dessa människor inte ska hamna i 
utanförskap är det viktigt att undervisa dem i den svenska kulturen, traditioner och 
samhällets krav på individen. 

Vidare skriver motionärerna att dagersättningenfbidragen bör kopplas till någon 
form av arbetsintroduktion för nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt 
kunna komma ut i praktik och få in en fot på arbetsmarknaden. Kommunen ska 
bereda plats för instegsjobben som introduktion för att nå detta syfte. 

Bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över 
motionen. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen och SPI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken. 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag, men inte koppad till SPI-undervisningen. Det finns en stark koppling mellan 
att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att träna sin 
svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att språkinlärningen 
går snabbare. 

Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. Därför kan det vara svårt 
att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning. En lösning kan vara att 
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studie- och yrkesvägledningen inom SFl förstärks. Det kan även finnas skäl att se om 
den nuvarande samhällsinformationen till nyinflyttade kan förbättras. 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Den 
nyanländas etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader. En 
lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända ska fungera. 
Arbetsförmedlingen har från och med årsskriftet startat ett nytt samarbetsprojekt 
med ABF som syftar till att finna arbete eller praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen försörjning efter etableringsfasen. Det 
finns många orsaker till detta. Flera av de nyanlända har ett minimalt skriftspråk 
från sitt hemland vilket försvårar den svenska språkutvecklingen. Det finns få 
företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som endast kräver låg utbildning och 
begränsad svenskkunskap. Det krävs mycket information om integration i samhället 
för att förändra attityder och värderingar. Företag, kommun och myndigheter måste 
bli bättre på att ta emot nyanlända på olika typer av praktikplatser. 

Våren 2014 startar vård- och omsorgsförvaltningen ett jobbcenter som ger större 
möjlighet att stödja nyanlända till att snabbare få in en fot på arbetsmarknaden. 
Innehållet fokuserar på jobbsökande. Denna aktivitet ska kopplas till rätten att få 
försörjningsstöd. Det finns stora förhoppningar på att detta ska påskynda de 
nyanländas möjligheter att få egen försörjning. 

Det behövs troligtvis ytterligare direkt riktade insatser till denna grupp. Ett tänkbart 
projekt skulle kunna vara ett sarnarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
som jobbar med speciella grupper av nyanlända redan under etableringsfasen. 
Ytterligare ett samarbetsområde mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kan 
vara att anställa fler nyanlända i kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA 
(skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) eller utvecklingsanställning. 

Att få en anställning och bli försörjare har många positiva effekter på både individ 
och samhälle, även om anställningen är tillfällig. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kornmunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kornmunstyrelsen 
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Motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Dnr 2014/228 

Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska för 
invandrare, SFJ, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommunen. 

Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till SPI-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFJ bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning från sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SFJ-elever kan inte 
generellt enbart hänvisas till de yrkesutbildningar som kan erbjudas inom ramen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SF[- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istället vnra att studie- och yrkesvägledningen inom SF[ förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se om förbättringar kan göras. 
Motionarerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

Frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärandenämndens 
kompetensområde. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/12/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/12/2, remissvar. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

ill.!; lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

Utdragsbestyrkande 
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1(1) 
2014-03-04 

ÄRENDE 8 
DNR 2014/228 

BILAGA BLN 2014/12/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Från kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden 
inkommit en internremiss angående bifogade motion om integration och arbete. 
Yttrandet skall vara registrator på administrativa enheten tillhanda senast 18 mars 
2014. 

Mot bakgrund av denna redogörelse föreslår jag att nämnden beslutar 

att lämna bifogat remissvar angående motion om integration och arbete till 
kommunstyrelsen, bilaga BLN 2014/12/2. 

j uneAnn Wincent 

skolchef 
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DNR 2014/228 
BILAGA BLN 2014/12/2 

ÄRENDE 8 

SKOLFÖRVALTNINGEN 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 8002 

Bildnings- och lärandenämnden 

Remiss: motion om integration och arbete 
Till bildnings- och lärandenämnden har inkommit en internremiss angående motion 
om integration och arbete. Motionärerna vill reformera undervisningen i svenska 
för invandrare, SFI, så att den blir mer yrkesinritad, snabbare och de vill förbättra 
samhällsinformationen till nyinflyttande invandrare. 

Vidare vill motionärerna att en del av bidragen/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och kommunen. 

Yttrande 
Nyanlända i Sala genomgår idag ett program där samhällsinformation är ett viktigt 
inslag. Den är dock inte koppad till SFI-undervisningen. Det finns en stark koppling 
mellan att lära sig svenska språket och att få tillgång till arbetsmarknaden. Att få 
träna sin svenska dagligen i möte med andra arbetskamrater bidrar till att 
språkinlärningen går snabbare. Det är därför viktigt att kommunen föregår med gott 
exempel och upplåter praktikplatser till nyanlända. 

Att inom ramen för SFI bedriva yrkesinriktad utbildning kan dock vara svårt. 
Invandrare är ingen homogen grupp, utan har väldigt olika bakgrund. En del är 
mycket välutbildade eller har yrkesutbildning frän sitt tidigare hemland. Andra har 
en mycket sporadisk eller obefintlig skolgång bakom sig. SF!-elever kan inte 
generellt enbart hänvisas till de yrkesutbildningar som kan erbjudas inom ramen för 
vad som kan ges inom en liten organisation för SFI- eller vuxenutbildning. En 
lösning kan istället vara att studie- och yrkesvägledningen inom SFI förstärks. Det 
kan även finnas skäl att se över hur den nuvarande samhällsinformationen till 
nyinflyttade invandrare fungerar, för att se om förbättringar kan göras. 
Motionärerna sätter därför fokus på dessa frågor. 

Frågan om bidrag och ersättning ligger utanför bildnings- och lärandenämndens 
kompetensområde. 



IlsALA i';i KOMMUN 

VON§ 37 

Jus,terandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

-~~~ .. KOMMUN 
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Ink. 2014 -03- 1 9 
Sammanträdesdatum 
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Yttrande över motion om integration och arbete 

INLEDNING 

Opb; 

D nr 2014/44 

Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
integration och arbete. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/22/1 

Verksamhetschef Ma u ro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
iill: anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iill; anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om integration och arbete. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

YTTRANDE PÅ MOTION OM INTEGRATION OCH ARBETE 

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått motion om integration och arbete för 
yttrande. 

Arbetsförmedlingen har genom lagen om etableringsinsatser (2010:197) ett 
övergripande ansvar för nyanländas etablering pil arbetsmarknaden. Den 
nyanländes etableringsplan ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader. 

En lokal överenskommelse finns om hur mottagandet av nyanlända skall fungera. 

Kommunen har ansvar för samhällsinformationen samt SPI-undervisningen som 
erbjuds till alla nyanlända. Arbetsförmedlingen har ansvar för 
arbetsmarknadspolitiken. AF har från och med årsskiftet startat ett nytt 
samarbetsprojekt med ABF som syftar till att finna arbete, praktik för nyanlända. 

Många nyanlända står fortfarande utan egen försörjning efter etableringsfasen. 
Under 2013 beviljades ca 30 ärenden försörjningsstöd efter att ha lämnat 
etablerlngsfasen. 5 ärenden har tillkommit under 2014. 

Det finns mänga orsaker till detta. !'ler av de nyanlända som kommer till Sala har ett 
minimalt skriftspråk från sitt hemland vilket försvårar den svenska 
språkutvecklingen. Det finns få företag i Sala som har enklare arbetsuppgifter som 
endast kräver låg utbildning och begränsad språkförståelse i det Svenska språket. 
Det behövs även mycket information om integration i samhället för att förändra 
attityder och värderingar. Företag, kommun och myndigheter måste bli bättre på att 
ta emot nyanlända på olika typer av praktikinsatser. 

Då mänga av de nyanlända har låg utbildning från sitt hemland är det fler personer 
som inte har någon som helst kunskap i att hantera datorer. l dagens samhälle är det 
nästan ett krav att ha baskunskaper i användandet av dator. Tidigare fanns en 
verksamhet som kallades sprllkverkstad där många fick en grundutbildning i data. 
Denna verksamhet saknas idag. 

i och med att Vård o Omsorgsförvaltningen under våren 2014 startar ett jobbcenter 
finns större möjligheter att stödja nyanlända till att snabbare få in en fot på 
arbetsmarknaden. Innehållet har fokus på jobbsökeri, men innehåller även andra 
aktiviteter som kan få personer att våga ta nya steg i livet. Denna aktivitet kommer 
att kopplas till rätten att erhålla försörjningsstöd. Det finns stora förhoppningar att 
denna aktivitet skall påskynda den nyanländes möjligheter att erhålla egen 
försörjning. 

Om denna åtgärd är tillräcklig är svår att sia om. Det behövs troligen ytterligare 
direkt riktade insatser till denna grupp. Särskilda projekt som jobbar med speciella 
grupper av nyanlända finns l mänga kommuner. Ett samarbete mellan kommun och 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

AF behöver här intensifieras för att få Igång samarbetsprojekt kanske redan under 
etableringsfasen. 

Ett ytterligare samarbetsområde mellan AF och kommun kan också vara att anställa 
tler nyanlända l kommunens verksamhet genom nystartsjobb, OSA eller 
utvecklingsanställning. Att få anställning och bli försörjare har många positiva 
effekter på både individ och samhälle även om anställningen är tillfällig. 

Håkan Reuterwall 

Enhetschef IFA 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

2 (2) 
2014-<B-03 



bilaga KS 2014/198/3 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 2 9 
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Motion om Integration och arbete 

För att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i Sala och samhället i stort samt kunna bidra till 
sin försörjning behöver svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär 
sig prata och förstå svenska språket. För att inte dessa människor ska hamna i utanförskap är det 
viktigt att undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhällets krav på 
individen. 

Vi vill att en del av dagersättningen/bidragen kopplas till någon form av arbetsplatsintroduktion för 
nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till ott snabbt komma ut och visa vad man kan och få praktik 
och en fot in i arbetslivet. Kommunen måste bereda plats för instegsjobben som introduktion för att 
nå syftet ovan. 

Yrkande 

att reformera svenskundervisningen i Sala (SFI) till alt bli mer yrkesinriktat 
och snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade 
invandrare. 

all en del av bidrag/ersältningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik på förelag och kommun. 

/(,0/ (r 
.i (l ·, .l 'b' '-,! 1. w-vt..A_, ~ ~A.__..--.-
Jan-Oiov Erikssorf 

A/~? 
Ma~G~ku~-

Pernilla Johansson 

,)J\k h oJ ~yF-.f·r--~ 
• Michael PB Johanslian 

Allan Westin 


