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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över motion – Motion (SD)
Integrationsplikt
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-18, §15, väckte Wanja
Delén (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) rubricerad motion.
Ett yttrande över motionen har inkommit från Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden.
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att Svenska för invandrare (SFI) och
utbildning i samhällskunskap görs obligatoriskt för nyanlända invandrare och
att krav införs på deltagande och på framsteg i utbildningen för att få ta del av
etableringsstöd, försörjningsstöd och bostadsbidrag. Eftersom det är staten
genom Försäkringskassan som beslutar om etableringsersättning och
bostadsbidrag för olika individer så fokuserar inte yttrandet eller detta
utlåtande i så stor del på de förslag i motionen som gäller just statens ansvar
utan de delar som gäller kommunen. Gävle kommunfullmäktige har heller inte
rådighet över statliga frågor.
I yttrandet över motionen konstateras att enligt Socialtjänstlagen får och
ställer Socialnämnden krav på att den som behöver försörjningsstöd under en
viss tid också måste delta i anvisad insats som syftar till att kunna komma i
egen försörjning. Utbildningsplikt råder i Gävle för alla sökanden. Det gäller
alla sökanden att denne behöver delta i praktik, kompetenshöjande insatser
eller en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Om den enskilde sedan
upprepat avböjer att delta i dessa insatser så får också ersättningen minskas
eller helt tas bort. Detta framgår också och tillämpas enligt den lokala
riktlinjen inom Välfärd Gävle för försörjningsstöd i de fall där sökande vid
upprepande tillfällen uteblir och inte aktivt deltar. Välfärd Gävle betonar att
alla ansökningar av bistånd bedöms och utreds individuellt eftersom behoven
varierar och en personlig plan görs och följs upp för varje individ. Detta gör att
bedömningen är att inga nya beslut eller tillägg krävs för att ställa krav på den
enskildes deltagande då det redan sker idag. I motionen föreslås även att
obligatorisk undervisning i samhällsorientering ska införas.
Samhällsorientering ingår redan idag som en del i undervisningen på Svenska
för invandrare, SFI och enligt skollagen ska alla kommuner aktivt verka för att
nå vuxna i kommunen för att motivera dem att studera och ge dem de
kunskaper de behöver för att delta i arbetslivet.
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Sammanfattningsvis görs bedömningen från Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden att utifrån gällande lagstiftning och lokala riktlinjer
som följer denna så agerar kommunen redan inom lagens ramar och ställer
idag krav på den som erhåller försörjningsstöd.
När det gäller förslagen i motionen som handlar om etableringsersättning och
bostadsbidrag åligger det inte kommunen att besluta om, men en relevant
kommentar är att regeringen har skärpt kraven när nytt regelverk för
nyanlända med utbildningsplikt infördes 1 januari 2018. Det innebär att alla
nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som
bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete anvisas till att söka
och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.
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