Motion till kommunfullmäktige
Integrationsplikt
Gävle kommun likt hela Sverige, har de senaste åren tagit emot en stor mängd nyanlända. En
konsekvens av detta är en väldokumenterad segregation runtom i vårt land, och Gävle
kommun är inget undantag. Denna undermåliga integration av nyanlända medför stora
utmaningar som påverkar alla instanser i samhället och har så gjort under flera år.
Det är därför önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för att skapa incitament
för den enskilde, att så snart som möjligt integrera sig i samhället, i tillräcklig omfattning för
att skaffa sig en egen försörjning. Ett led i detta är att så fort som möjligt lära sig språket,
men också att man känner till vilka lagar, regler, seder och bruk som tillämpas i Sverige.
Sverigedemokraterna anser att berörda parter ska anpassa sig till det svenska samhället
såsom det är utformat, efter svenska normer och värderingar. Därför vill vi se ett införande
av integrationsplikt. Vilket innebär att alla nyanlända ska aktivt delta i SFI,
samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs, för att
komma ut på arbetsmarknaden och stå för sin egen försörjning.
Följer man inte sin plan ska det få konsekvenser som exempelvis uteblivet bidrag, såsom det
är utformat för övriga svenska medborgare. Det är av stor vikt att nyanlända förstår att
rättighet och skyldighet hör ihop, och att integrationen in i ett samhälle ska vara ömsesidig i
fråga om aktivt deltagande, ansvar och intresse.
Vi föreslår därmed ett villkorande av utbetalning av etableringsstöd, försörjningsstöd och
bostadsbidrag mot att nyanlända invandrare inte bara deltar, utan faktiskt också gör
framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om vederbörande genom ovilja eller
ointresse inför att integrera sig i Sverige och sin nya hemkommun, antingen inte deltar i
sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av ovilja eller ointresse inte tillgodogör
sig dessa kunskaper i de aktuella ämnena, ska ovan nämnda bidrag kunna dras in eller
begränsas.

Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att utbildning i svenska för invandrare (SFI) görs obligatorisk för att kunna få
ersättning.

-

Att utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs obligatorisk.

-

Att lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen införs

-

Att den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning som
föreslås i första och andra att-satsen kan få sitt etableringsstöd, försörjningsstöd och
bostadsbidrag indraget.

-

Att invandrare som står i behov av utbildning i svenska och samhällsorientering för
att integreras och komma in på arbetsmarknaden ska innefattas av samtliga fyra attsatserna ovan.

-

Att uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överensstämmelse med
motionens intention.
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