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Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
kommun 

Monica Fahrman (MP) inkom den 2 december 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun ska påbörja ett system med fadderskap för 
invandrar- och flyktingfamiljer. 

Motionären skriver att när invandrare kommer till Sverige möts de av en 
främmande miljö och det är svårt att veta hur allt fungerar och vad som är brukligt 
att göra. Ett socialt nätverk med svenska familjer är av stor vikt för att förstå och bli 
delaktig i samhället. 

Uppgiften att vara fadderfamilj innebär att vara stödfamilj. Fadderfamiljens insats 
handlar om den tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige och svensk kultur 
som man är beredd ge för att hjälpa en människa in i samhället. Det är berikande att 
vara fadderfamilj, att få inblick i andras kultur, matvaror och seder. Bakom 
främlingsfientlighet råder ofta okunskap. ju mer vi vet om varandra desto mindre 
benägna är vi att visa avstånd. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns verksamhet inom Sala kommun som tillgodoser det motionären efterlyser 

Det finns ett samarbete mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Sala kommun har en flyktingguide, ett projekt finansierat av länsstyrelsen fram till 
augusti 2014, som finns placerad på biblioteket några dagar i veckan. 
Flyktingguidens roll är att hjälpa nyanlända att mötas och skapa kontakter med 
andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av Röda korset, 
Hyresgästföreningen och stadsbiblioteket i Sala se till att sammanföra nyanlända 
med andra medborgare, gruppaktiviteter och studiecirklar. 

Under hösten 2013 testades något som kallas för språkvän. En språkvän umgås över 
gränserna. En språk vän kan vara en person, familj eller förening. Tanken är att 
nyanlända ska få kontakter med svenskar eller etablerade personer i Sverige för att 
lär sig sociala koder och det svenska språket snabbare. 
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Kommunstyrelsen 

l januari 2014 påbörjades ett samarbete mellan Röda korset och stadsbiblioteket 
kring ett språkcafe, där tanken är att träna svenska språket och prata om allt som 
handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Under hösten 2013 och början av 2014 har integrationsenheten i samarbete med 
idrottsföreningar, Tärna folkhögskola och Hyresgästföreningen ordnat 
idrottsaktiviteter och föreläsningar om motion och hälsa, det har även ordnats tjej
och ungdomskvällar. 

Glädjande är att Folkets Husföreningen fått 50 000 kr i projektmedel från 
Sparbanksmiljonen för att tillsammans med olika människor och 
invandrarföreningar bedriva ett integrationsprojekt. Projektet innehåller bl.a. 
språksko la, ett mindre bibliotek och barnteater 

Sala kommun gör en hel del av vad motionären efterlyser och föreslår. Önskvärt är 
att få människor som är etablerade i Sala kommun att engagera sig än mera i arbetet 
med integrationen. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion om att införa fadderskap för invandrare i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/35/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvalmingens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om att införa fadderskap för invandrare 
i Sala kommun". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

i!ll anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om att införa fadderskap för invandrare 
i Sala kommun". 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Aktbilagas 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNlNGEN 
Mauro Pliscovaz 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
Kommun 

Monica Fahrman (MP) har inkommit med en motion om att införa fadderskap för 
invandrare i Sala Kommun. l motionen yrkar hon på att Sala kommun påbörjar ett 
system med fadderskap för invandrar- och flyktingfamiljer. 

l motionen framförs att när invandrare anländer till Sverige möts de oftast av en helt 
främmande miljö och det kan ibland vara svårt att veta hur allt fungerar och vad 
som man förväntas göra. 

Motionären menar att genom att bli/erbjuda en fadder åt en nyanländ flykting, så 
erbjuder man också en guide in i det svenska samhället och därmed underlättar 
integrationen. 

l motionen finns också ett antal förslag på aktiviteter som tycker att man kan utföra 
tillsammans med personen eller familjen som man är fadder åt. 

Det föreslås även att en kontakt tas av flyktingSamordnaren med Röda korset i Sala 
för att påbörja en utveckling av ovanstående system och framhåller Växjö kommun 
som ett gott exempel. 

Förvaltningens svar 

Sala kommun har sedan en relativt lång tid tillbaka pilgående verksamheter som 
utför det motionären efterlyser. 

Ett samarbete finns idag mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa olika mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Idag finns även Sala kommuns flykting guide (projekt finansierat av länsstyrelsen 
fram till aug 2014), som ett antal dagar i veckan finns till hands på biblioteket. 
Flyktingguides roll är att hjälpa nyanlända att mötas- och skapa kontakter med 
andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av Hyresgästföreningen, Röda 
Korset och stadsbiblioteket i Sala se till att sammanföra nyanlända tillsammans med 

1 (2) 

2014-03-27 

SALAI<OMMUN 
vard-och om~orgsförvaltningen 
Box 304 
733 .25 sala 

Be~öksadr<Jss: Fredsgatan 23, Safa 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-192 98 

vard.och .om sorgsforvaltn ingen @sa la. se 
www.s~la.s(; 

Mauro flliSCOII<!!l 

Verksamhetschef 
mauro.pliscovaz@sala.se 

Direkt: 022:4-74 90 07 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

andra medborgare genom (personliga kontakter), gruppaktiviteter och 
studiecirklar. 

Under hösten 2013 prövade man också en kampanj som kallades språkvän. Att vara 
en språkvän är ett sätt umgås över gränserna. Tanken är att nyanlända ska få 
kontakter med svenskar eller etablerade personer i Sverige så att de lär sig sociala 
koder och svenska snabbare. En språkvän kan vara en person (svensk eller redan 
etablerad invandrare), familj eller förening som kan och vill göra en insats som 
språkvän. 

Syftet med språkvän är att underlätta social integration för alla nyanlända och skapa 
mötesplatser. Det här är ett sätt att bygga broar mellan mäniskor det förebygger 
fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade. 

I början på januari 2014 påbörjades ett samarbete med Röda korset och 
stadsbiblioteket kring ett språk cafe, där tanken är att träna svenska språket och 
prata om allt som handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Under hösten 2013 och början av 2014 har integrationsenheten i samarbete med 
idrottsföreningar, Tärna folkhögskolan och Hyresgästföreningen ordnat olika 
idrottsaktiviteter, föreläsningar om motion och hälsa, man har även ordnat tjej och 
ungdoms kvällar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sala kommun gör en hel del av vad som man i 
motionen efterlyser och föreslår. Problemet är idag kanske inte vad och hur man 
erbjuder för stöd, mottagande och aktiviteter för att underlätta integrationen av 
nyanlända i Sala kommun, utan kanske snarare att få människor som är etablerade i 
att Sala kommun att engagera sig än mera i arbetet med integrationen. 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
IFA (individ, familj och arbetsmarknad) 
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Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun. 

När invandrare anländer till Sverige möts de av en helt ny och främmande miljö och det är 
svårt att som ny veta hur allt fungerar och vad som är brukligt att göra. 

Genom att bli fadder åt en nyanländ flykting bidrar vi till att bli en guide in i det svenska 
samhället. Integrationen underlättas betydligt genom fadderskapet. 

Vem kan bli fadder? 

Alla kan bli det, såväl unga som gamla. Fadder är en helt vanlig svensk familj med eller utan 
barn. 

Att vara fadder är berikande. 

Att vara fadder åt en flykting eller flyktingfamilj innebär spännande möten med andra kulturer 
utan att för den skull resa hundratals mil. Det är berikande att vara fadderfamilj, att få inblick i 
andra människors kultur, matvanor, seder m.m. Bakom främlingsfientlighet råder det ofta 
okunskap. Ju mer vi vet om en annan, ju mer vi lär känna en annan människa, desto mindre 
benägna är att vi att visa avstånd mot den individen. 

Många gånger saknar våra nyanlända kontakt med vanligt svenskt vardagsliv. Uppgiften som 
fadderfamilj innebär att vara stödfamilj. Ett socialt nätverk med svenska familjer är av stor 
betydelse för att förstå och bli delaktig i vårt samhälle. 

Vad gör en fadder? 

Fadderfamiljens insats handlar om den tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige och 
svensk kultur man är beredd att satsa på att hjälpa en människa in i samhället. Ni bestämmer 
tillsammans vad ni vill göra. l första hand handlar det om att ha trevligt tillsammans. 

Några förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans. 

Laga mat eller baka. (Det kan vara riktigt trevligt att få lära sig annan mat än korv och 
köttbullar). 

Vara ute i naturen. (Många av de som kommer hit har inte haft möjligheter att vara ute i fri 
natur). 

Umgås i hemmet. 

Gå på stan. 

Ta en fika. 

Kulturevenemang. 

Fira svenska högtider tillsammans. 

Besöka bibliotek, museer etc. 

Hälsa på vänner, släktingar och bekanta. 



Förslag på tillvägagångssätt: 

l Växjö kommun har kommunen tillsammans med Röda Korset startat en fadderverksamhet 
som heter Mentor till Mentor. l Växjö går det till så att den som är intresserad av att bli fadder 
kontaktar Röda Korset. Röda Korset hjälper till att ordna första träffen. 

Därför föreslår jag att en kontakt tas mellan VOF (flyktingsamordnaren) och Röda Korset i 
Sala. 

Jag yrkar på: 

-att Sala kommun påbörjar ett system med fadderskap för invandrar- och flyktingfamiljer. 

Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala 

Fläckebo 24.11.2013 


