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§ 341 Dnr KS 2021/00236-5.0.2 

Beslut - Svar på motion från (SD) om integrationsplikt för 
nyanlända 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Särskilt yttrande 

Erik Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande: 

"Att ställa krav är att bry sig. Västerås har stora problem med utanförskap 

och långvarigt bidragsberoende, vilket delvis beror på för lågt ställda krav på 

individen. Sverigedemokraterna arbetar för ett sammanhållet Västerås och 

motionens förslag är ett steg i den riktningen." 

Anna Lundberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande: 

"Vi instämmer i motionärens intentioner att fokus på jobb, språk och 

kunskap om det svenska samhället är ytterst viktigt för integration. Alla 

människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i 

samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. 

För att stärka integrationen så behöver fler komma i jobb, lära sig svenska, 

klara skolan och hitta någonstans att bo. Det är viktigt med tydliga krav och 

förväntningar och att utgå från allas möjligheter och eget ansvar. Den som 

vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig 

och ta ett jobb. 

Samhällsinformationen är en viktig del av etableringen av nyanlända där 

lagar, regler, rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige förklaras. Det 

är nödvändigt för en väl fungerande integration att denna information når 

alla som önskar bo permanent i Sverige.  Det var Liberalerna som i 

Alliansregeringen införde reformen med samhällsinformation.  

Därför är det också rimligt att ställa krav på den enskilde att närvara vid 

samhällsinformationen och att det finns konsekvenser för den som uteblir 

utan giltigt skäl. Det innebär i normalfallet sänkt eller utebliven ersättning. 

Precis som motionssvaret beskriver är detta något som ligger på 

Arbetsförmedlingen och inte kommunen. De personer som omfattas av 

samhällsinformationen har etableringsersättning och inte kommunalt 

försörjningsstöd. 

Vi bör som kommun vara mycket tydliga gentemot Arbetsförmedlingen att 

vi lägger stor vikt vid att alla närvarar vid samhällsinformationen och att vi 

förväntar oss att Arbetsförmedlingen delar denna uppfattning och använder 

sig av de åtgärder som lagar och regler medger för att stävja frånvaro." 
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Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 

avseende attsats 2 och 3 till förmån för Elisabeth Unell (M) med fleras 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

integrationsplikt för nyanlända föreslagit att Västerås stad inför en modell 

för integrationsplikt för nyanlända. Modellen innehåller fyra delområden: 

fokus på jobb från dag ett, SFI-undervisning, samhällsorientering och 

etableringsboende.  

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 99 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden och utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden.   

Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

har inkommit med remissvar.  

Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

har inkommit med i huvudsak följande synpunkter som redovisas under vart 

och ett av den föreslagna modellens delområden. I Västerås stad har individ- 

och familjenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvar 

för integrationsinsatser som delvis illustreras i punkterna 1 – 4 nedan.  

1. Fokus på jobb från dag ett 

Från den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den 

nyanländas etableringsinsatser enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen upprättar inom ett år 

efter att individen folkbokförs i en kommun en etableringsplan med samtliga 

nyanlända asylsökande utan egen ekonomi. Etableringsplanen ska utformas 

tillsammans med den nyanlände, och i samverkan med berörda kommuner, 

myndigheter, företag och organisationer. Målet är att deltagaren ska lära sig 

svenska, hitta ett jobb och klara sin egenförsörjning. Planen ska omfatta 

högst 24 månader. Den nyanlände och dess arbetsförmedlare planerar vilka 

insatser som bäst passar för att personen så snabbt som möjligt ska nå målet.  

En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan har rätt till 

etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg 

och bostadsersättning genom Försäkringskassan. Personen är berättigad till 

ersättningen under förutsättning att denne lämnar in en aktivitetsrapport 

varje månad som visar deltagande i etableringsplanen. Det är frivilligt att 

delta i programmet och om man väljer att delta måste deltagaren vara aktiv 

och följa planeringen för att få full etableringsersättning.  

Om inte etableringsersättningen uppgår till lagstadgad norm kan personen 

ansöka om ekonomiskt bistånd upp till norm genomkommunen. Vid ansökan 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

3 (7) 
Kommunstyrelsen 2021-09-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

om ekonomiskt bistånd handläggs ansökan på samma sätt som för andra 

sökanden. Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst och förutsätter en 

motprestation utifrån varje människas förmåga. Eventuell ogiltig frånvaro i 

etableringsplanen kompletteras inte med ekonomiskt bistånd. 

2. SFI-undervisning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen 

och SFI i Västerås stad. Samtlig SFI-undervisning drivs i Västerås av privata 

utbildningsanordnare som har upphandlats. Västerås stad är huvudman för 

vuxenutbildningen.  

Samordningen av vuxenutbildningen innehåller bland annat 

antagningsförfarande och kvalitetsuppföljning vilket sker inom 

Vuxenutbildningscentrum (VUC). Uppföljningen sker utifrån av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden antagna riktlinjer som i sin tur grundar sig på 

av kommunfullmäktige våren 2020 antagna program för uppföljning av 

utförare av kommunal verksamhet.  

Ersättningsmodellen i nuvarande upphandling av SFI-anordnare i Västerås 

bygger både på elevers närvarotimmar och resultat, utbildningsanordnarna 

för ersättning för den tid elever är på plats i skolan samt när de får betyg.  

Nuvarande upphandling gäller till och med 2022 och ett arbete med 

utformning av nästa upphandlings förfrågningsunderlag just har påbörjats. 

Arbetet sker i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Som 

stöd i arbetet kommer inom kort ett underlag från en revision som genomförs 

för SFI av Ernst & Young våren 2021. I ett annat nämndärende utreds nu 

också central rättning av SFI D-prov samt att det nationellt och lokalt 

efterfrågas en SFI som anpassas tydligare utifrån arbetsmarknadens behov.  

Individuellt anpassade utbildningsupplägg, Yrkes-SFI och effektivare former 

för validering av tidigare kunskaper ligger i Vuxenutbildningscentrums 

utvecklingsarbete inom ramen för sitt Lärcentrum. I dessa delar pågår 

ständig utveckling.  

Sammanfattningsvis finns i dagsläget i Västerås tydliga rutiner för:  

- Elever erbjuds plats i SFI-studier då de är nyanlända. 

- Närvaro, progression, kunskapsresultat och kostnadseffektivitet följs upp.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att det planerade arbetet 

inom SIF och vuxenutbildningen ska få fortsätta enligt liggande planering 

2021/2022.  

3. Samhällsorientering 

Samhällsorientering är en av beståndsdelarna i en nyanländs etableringsplan. 

Samhällsorienteringen är lagstyrd och ska kunna kombineras med arbete, 

studier och andra aktiviteter. Integrationsenheten inom individ och 

familjeförvaltningen i Västerås stad ansvarar för och genomför 

samhällsorientering. Innehållet i samhällsorienteringen består av 8 

lagstadgade delar och kursmaterial är ”Boken om Sverige” vilket inkluderar 
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ett avsnitt om individens rättigheter och skyldigheter och ett annat om att bo 

i Sverige som avhandlar demokratins grundvalar såväl som om jämställdhet. 

Samhällsorienteringen bedrivs i möjligaste mån på modersmålet eller ett 

språk som deltagaren behärskar väl. Integrationsenheten genomför 

kontinuerliga uppföljningar av samhällsorienteringen både när det gäller 

organisering och genomförande. Ett nämndinitiativ från S, Mp, L och C 

gällande utredning av om samhällsorienteringen ska organiseras inom 

vuxenutbildningscentrum bifölls i juni 2021 i utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden och individ och familjenämnden. Utredningen ska 

nu genomföras.  

För att säkerställa att alla mottagna nyanlända erbjuds samhällsorientering, 

även de som inte ingår i gruppen asylsökande nyanlända som har kontakt 

med Arbetsförmedlingen, får samtliga information vid mottagandet via brev. 

För att nå och motivera målgruppen att delta i samhällsorienteringen delar 

integrationsenheten också ut informationsblad hos utbildningsanordnarna.  

Deltagarna ska slutföra påbörjad samhällsorientering inom ett år från 

anmälan till orienteringen.  Det finns flera orsaker till att en deltagare 

avbryter eller gör paus i den påbörjade samhällsorienteringen. Till exempel 

svårigheter att samordna samhällsorienteringen med SFI eller med 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, arbete, praktik, föräldraledighet, 

sjukdom eller flytt till annan kommun.  

Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Intyget talar om vilka delar som 

personen deltagit i.  

I Västerås finns ett behov av närmare samverkan med Arbetsförmedlingen 

för att säkra individens etableringsplan och aktiviteter. Integrationsenheten 

har framfört behovet flera gånger till Arbetsförmedlingen men utan resultat. 

Tillsammans med länets andra kommuner har Integrationsenheten lyft detta i 

Länsstyrelsens nätverk för integration och integrationsfrågor. Vid senaste 

mötet kom nätverket överens om att varje kommun ska sammanställa en 

skrivelse till Länsstyrelsen där de lyfter varje kommuns respektive 

svårigheter till samverkan med Arbetsförmedlingen kopplat till målgruppen 

nyanlända. I Integrationsenhetens skrivelse lyfts enhetens 

samverkanssvårighet men beskriver också klienternas svårigheter och 

problem i kontakten med Arbetsförmedlingen.  

Motionen föreslår att samhällsorienteringen ska avslutas med en 

examination. För att genomföra examination och kunskapstest av 

samhällsorienteringen behöver flera personer arbeta fram 

examinationsunderlag på svenska men också på flera språk eftersom 

samhällsorienteringen helst ska genomföras på den nyanländes modersmål. 

En examination skulle innebära att kursledaren/ledarna behöver avsätta tid 

för muntligt test och examination på grund av vissa kursdeltagares läs- och 

skrivsvårigheter. Viss arbetstid behövs även för att rätta dessa examinations- 

och samhällstest. Integrationsenheten uppskattar resursbehovet vid införande 

av examination och samhällstest till en förstärkning med minst en 

heltidstjänst.  
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4. Etableringsboende 

Individ och familjenämnden har enligt reglemente ansvar för det kommunala 

flyktingmottagandet. Staden har en skyldighet att ordna bostad åt flyktingar 

från anläggningsboende inom två månader efter avisering från 

Migrationsverket. Nyanlända som anvisas till Västerås ska erhålla 

andrahandskontrakt som tidsbegränsas till två år och besittningsskyddet 

avtalas bort i enlighet med ”Riktlinjer för sociala bostäder”, beslutat av 

individ och familjenämnden 2019-09-18. Om behovet kvarstår efter två år 

kan kontraktet förlängas maximalt ytterligare två år. Därefter anvisas annan 

bostad om behovet fortsatt kvarstår. Om behov finns ska bedömas utifrån 

samma kriterier som för sociala bostäder enligt nämnd riktlinje. För 

egenbosatta flyktingar (EBOs) gäller samma villkor som för andra 

kommuninvånare vid anskaffande av bostad.  

Om individ- och familjenämnden särskilt ska villkora gruppen nyanländas 

sociala kontrakt, såsom föreslås i motionen, krävs en förändring och 

revidering av ”Riktlinjer för sociala bostäder”. Riktlinjen kom till med syftet 

att komma ifrån olika typer av hyreskontrakt så att samtliga sociala grupper 

har ett och samma underlag.  

Enligt individ och familjeförvaltningen är det inte möjligt för individ och 

familjenämnden att villkora boende och hyreskontrakt med deltagande i SFI, 

samhällsorientering och andra etableringsinsatser. Hyreslagstiftningen 

bygger på hur man sköter sitt boende, inte hur man lever i övrigt. Individ och 

familjeförvaltningen hittar heller inget lagstöd för att i annat fall, till exempel 

om boende skulle erbjudas på annat sätt än genom hyresavtal, sätta upp 

liknande villkor kopplat till boendet. Kommunen har en lagstadgad 

skyldighet att tillhandahålla bostad och det finns ingen reglering i lagen som 

innebär att Västerås stad kan undkomma denna skyldighet genom villkor om 

deltagande i SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser, som 

föreslås i motionen. Dessa villkor är kopplade till etableringsplanen från 

Arbetsförmedlingen och etableringsersättningen från Försäkringskassan och 

är inte kopplade till kommunens skyldighet att ordna bostad åt anvisade 

nyanlända.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att motionens föreslagna modell med fyra 

delområden som beståndsdelar delvis ligger utanför den kommunala 

kompetensen och delvis redan genomförs inom det individ och 

familjenämndens eller utbildnings och arbetsmarknadsnämndens 

ansvarsområden.  

Det pågår försök inom arbetsmarknadsenheten kopplad till utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden som enligt reglemente har ansvar för 

arbetsmarknadsfrågorna i Västerås stad samt inom integrationsenheten 

kopplad till individ och familjenämnden att skapa bättre samverkan med 

Arbetsförmedlingen. Såsom individ och familjenämnden redogjort i sitt 

yttrande är detta en problematik som samtliga av länets kommuner har och 

där Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig för att komma framåt.    
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Inom vuxenutbildningscentrum pågår också utvecklingsarbete kopplat till 

SFI, bland annat inför att ny upphandling av utförare av SFI kommer att 

upphandlas under 2022. Där kommer en revisionsrapport att belysa brister 

och kvaliteter i dagens SFI-utförare under hösten 2021, vilket kommer att 

lägga grunden för ytterligare utveckling.  

Frågan om examination av samhällsorienteringen är den punkt i den modell 

som motionen föreslår som inte i dagsläget planeras och som omfattas av 

den kommunala kompetensen. Siffror från individ och familjeförvaltningens 

uppföljning visar att 81–100 % av deltagarna slutför samhällsorienteringen 

inom ett år från påbörjad kursstart. I slutintyget framgår då vilka delmoment 

som deltagaren klarat av vilket sedan är grund för Arbetsförmedlingens och 

bedömning av individens uppfyllande av sin etableringsplan. Att i den 

kommunala servicen inkludera ett kostnadsdrivande moment kopplat till 

examination av samhällsorientering kommer inte nödvändigtvis innebära 

någon större skillnad kopplat till Arbetsförmedlingens processer kring 

etableringsplanen. Det är till exempel oklart ur många av delmomenten i 

slutintyget som Arbetsförmedlingen accepterar som godkänt utifrån dagens 

process. I kommuner där examination av samhällsorientering sker är 

samverkan med Arbetsförmedlingen befäst genom överenskommelser, något 

som Västerås stad inte har kunnat få till stånd sedan Arbetsförmedlingens 

omstrukturering. Att införa examination av samhällsorienteringen innan en 

bättre samverkan med Arbetsförmedlingen etablerats skulle inte med 

säkerhet leda till effekter kopplat till individers integration i samhället.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till attsats 2 och 

3 i motionen samt bifall till stadsledningskontorets förslag avseende attsats 1 

och 4. 

Anna Lundberg (L) och Carin Lidman (S) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende attsats 2 och 

3 i motionen, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Anna 

Lundberg (L) och Carin Lidman (S), dels bifall till motionens förslag från 

Elisabeth Unell (M) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning 

där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 

föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 

att kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag. 
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Vidare finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut avseende 

attsats 1 och 4, stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med detta. 

Kopia till 

Individ och familjenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Anna Björkman 
Epost: anna.bjorkman@vasteras.se 
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Individ och familjenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (SD) om integrationsplikt för nyanlända 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om 

integrationsplikt för nyanlända föreslagit att Västerås stad inför en modell 

för integrationsplikt för nyanlända. Modellen innehåller fyra delområden: 

fokus på jobb från dag ett, SFI-undervisning, samhällsorientering och 

etableringsboende.  

Kommunfullmäktige har den 4 februari 2021 § 99 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden och utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden.   

Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

har inkommit med remissvar.  

Individ och familjenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

har inkommit med i huvudsak följande synpunkter som redovisas under vart 

och ett av den föreslagna modellens delområden. I Västerås stad har individ- 

och familjenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvar 

för integrationsinsatser som delvis illustreras i punkterna 1 – 4 nedan.  

 

1. Fokus på jobb från dag ett 

Från den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den 

nyanländas etableringsinsatser enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen upprättar inom ett år 

efter att individen folkbokförs i en kommun en etableringsplan med samtliga 

nyanlända asylsökande utan egen ekonomi. Etableringsplanen ska utformas 

tillsammans med den nyanlände, och i samverkan med berörda kommuner, 

myndigheter, företag och organisationer. Målet är att deltagaren ska lära sig 

svenska, hitta ett jobb och klara sin egenförsörjning. Planen ska omfatta 

högst 24 månader. Den nyanlände och dess arbetsförmedlare planerar vilka 

insatser som bäst passar för att personen så snabbt som möjligt ska nå målet.  

En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan har rätt till 

etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-09-13 
Diarienr 

KS 2021/00236- 
5.0.2  

Sida 

2 (6) 

 

 

och bostadsersättning genom Försäkringskassan. Personen är berättigad till 

ersättningen under förutsättning att denne lämnar in en aktivitetsrapport 

varje månad som visar deltagande i etableringsplanen. Det är frivilligt att 

delta i programmet och om man väljer att delta måste deltagaren vara aktiv 

och följa planeringen för att få full etableringsersättning.  

Om inte etableringsersättningen uppgår till lagstadgad norm kan personen 

ansöka om ekonomiskt bistånd upp till norm genomkommunen. Vid ansökan 

om ekonomiskt bistånd handläggs ansökan på samma sätt som för andra 

sökanden. Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst och förutsätter en 

motprestation utifrån varje människas förmåga. Eventuell ogiltig frånvaro i 

etableringsplanen kompletteras inte med ekonomiskt bistånd. 

 

2. SFI-undervisning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen 

och SFI i Västerås stad. Samtlig SFI-undervisning drivs i Västerås av privata 

utbildningsanordnare som har upphandlats. Västerås stad är huvudman för 

vuxenutbildningen.  

Samordningen av vuxenutbildningen innehåller bland annat 

antagningsförfarande och kvalitetsuppföljning vilket sker inom 

Vuxenutbildningscentrum (VUC). Uppföljningen sker utifrån av utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden antagna riktlinjer som i sin tur grundar sig på 

av kommunfullmäktige våren 2020 antagna program för uppföljning av 

utförare av kommunal verksamhet.  

Ersättningsmodellen i nuvarande upphandling av SFI-anordnare i Västerås 

bygger både på elevers närvarotimmar och resultat, utbildningsanordnarna 

för ersättning för den tid elever är på plats i skolan samt när de får betyg.  

Nuvarande upphandling gäller till och med 2022 och ett arbete med 

utformning av nästa upphandlings förfrågningsunderlag just har påbörjats. 

Arbetet sker i samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Som 

stöd i arbetet kommer inom kort ett underlag från en revision som genomförs 

för SFI av Ernst & Young våren 2021. I ett annat nämndärende utreds nu 

också central rättning av SFI D-prov samt att det nationellt och lokalt 

efterfrågas en SFI som anpassas tydligare utifrån arbetsmarknadens behov.  

Individuellt anpassade utbildningsupplägg, Yrkes-SFI och effektivare former 

för validering av tidigare kunskaper ligger i Vuxenutbildningscentrums 

utvecklingsarbete inom ramen för sitt Lärcentrum. I dessa delar pågår 

ständig utveckling.  

Sammanfattningsvis finns i dagsläget i Västerås tydliga rutiner för:  

- Elever erbjuds plats i SFI-studier då de är nyanlända. 

- Närvaro, progression, kunskapsresultat och kostnadseffektivitet följs 

upp.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att det planerade arbetet 

inom SIF och vuxenutbildningen ska få fortsätta enligt liggande planering 

2021/2022.  
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3. Samhällsorientering 

Samhällsorientering är en av beståndsdelarna i en nyanländs etableringsplan. 

Samhällsorienteringen är lagstyrd och ska kunna kombineras med arbete, 

studier och andra aktiviteter. Integrationsenheten inom individ och 

familjeförvaltningen i Västerås stad ansvarar för och genomför 

samhällsorientering. Innehållet i samhällsorienteringen består av 8 

lagstadgade delar och kursmaterial är ”Boken om Sverige” vilket inkluderar 

ett avsnitt om individens rättigheter och skyldigheter och ett annat om att bo 

i Sverige som avhandlar demokratins grundvalar såväl som om jämställdhet. 

Samhällsorienteringen bedrivs i möjligaste mån på modersmålet eller ett 

språk som deltagaren behärskar väl. Integrationsenheten genomför 

kontinuerliga uppföljningar av samhällsorienteringen både när det gäller 

organisering och genomförande. Ett nämndinitiativ från S, Mp, L och C 

gällande utredning av om samhällsorienteringen ska organiseras inom 

vuxenutbildningscentrum bifölls i juni 2021 i utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden och individ och familjenämnden. Utredningen ska 

nu genomföras.  

 

För att säkerställa att alla mottagna nyanlända erbjuds samhällsorientering, 

även de som inte ingår i gruppen asylsökande nyanlända som har kontakt 

med Arbetsförmedlingen, får samtliga information vid mottagandet via brev. 

För att nå och motivera målgruppen att delta i samhällsorienteringen delar 

integrationsenheten också ut informationsblad hos utbildningsanordnarna.  

Deltagarna ska slutföra påbörjad samhällsorientering inom ett år från 

anmälan till orienteringen.  Det finns flera orsaker till att en deltagare 

avbryter eller gör paus i den påbörjade samhällsorienteringen. Till exempel 

svårigheter att samordna samhällsorienteringen med SFI eller med 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, arbete, praktik, föräldraledighet, 

sjukdom eller flytt till annan kommun.  

Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Intyget talar om vilka delar som 

personen deltagit i.  

I Västerås finns ett behov av närmare samverkan med Arbetsförmedlingen 

för att säkra individens etableringsplan och aktiviteter. Integrationsenheten 

har framfört behovet flera gånger till Arbetsförmedlingen men utan resultat. 

Tillsammans med länets andra kommuner har Integrationsenheten lyft detta i 

Länsstyrelsens nätverk för integration och integrationsfrågor. Vid senaste 

mötet kom nätverket överens om att varje kommun ska sammanställa en 

skrivelse till Länsstyrelsen där de lyfter varje kommuns respektive 

svårigheter till samverkan med Arbetsförmedlingen kopplat till målgruppen 

nyanlända. I Integrationsenhetens skrivelse lyfts enhetens 

samverkanssvårighet men beskriver också klienternas svårigheter och 

problem i kontakten med Arbetsförmedlingen.  

Motionen föreslår att samhällsorienteringen ska avslutas med en 

examination. För att genomföra examination och kunskapstest av 

samhällsorienteringen behöver flera personer arbeta fram 

examinationsunderlag på svenska men också på flera språk eftersom 

samhällsorienteringen helst ska genomföras på den nyanländes modersmål. 

En examination skulle innebära att kursledaren/ledarna behöver avsätta tid 
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för muntligt test och examination på grund av vissa kursdeltagares läs- och 

skrivsvårigheter. Viss arbetstid behövs även för att rätta dessa examinations- 

och samhällstest. Integrationsenheten uppskattar resursbehovet vid införande 

av examination och samhällstest till en förstärkning med minst en 

heltidstjänst.  

4. Etableringsboende 

Individ och familjenämnden har enligt reglemente ansvar för det kommunala 

flyktingmottagandet. Staden har en skyldighet att ordna bostad åt flyktingar 

från anläggningsboende inom två månader efter avisering från 

Migrationsverket. Nyanlända som anvisas till Västerås ska erhålla 

andrahandskontrakt som tidsbegränsas till två år och besittningsskyddet 

avtalas bort i enlighet med ”Riktlinjer för sociala bostäder”, beslutat av 

individ och familjenämnden 2019-09-18. Om behovet kvarstår efter två år 

kan kontraktet förlängas maximalt ytterligare två år. Därefter anvisas annan 

bostad om behovet fortsatt kvarstår. Om behov finns ska bedömas utifrån 

samma kriterier som för sociala bostäder enligt nämnd riktlinje. För 

egenbosatta flyktingar (EBOs) gäller samma villkor som för andra 

kommuninvånare vid anskaffande av bostad.  

Om individ- och familjenämnden särskilt ska villkora gruppen nyanländas 

sociala kontrakt, såsom föreslås i motionen, krävs en förändring och 

revidering av ”Riktlinjer för sociala bostäder”. Riktlinjen kom till med syftet 

att komma ifrån olika typer av hyreskontrakt så att samtliga sociala grupper 

har ett och samma underlag.  

Enligt individ och familjeförvaltningen är det inte möjligt för individ och 

familjenämnden att villkora boende och hyreskontrakt med deltagande i SFI, 

samhällsorientering och andra etableringsinsatser. Hyreslagstiftningen 

bygger på hur man sköter sitt boende, inte hur man lever i övrigt. Individ och 

familjeförvaltningen hittar heller inget lagstöd för att i annat fall, till exempel 

om boende skulle erbjudas på annat sätt än genom hyresavtal, sätta upp 

liknande villkor kopplat till boendet. Kommunen har en lagstadgad 

skyldighet att tillhandahålla bostad och det finns ingen reglering i lagen som 

innebär att Västerås stad kan undkomma denna skyldighet genom villkor om 

deltagande i SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser, som 

föreslås i motionen. Dessa villkor är kopplade till etableringsplanen från 

Arbetsförmedlingen och etableringsersättningen från Försäkringskassan och 

är inte kopplade till kommunens skyldighet att ordna bostad åt anvisade 

nyanlända.  

 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att motionens föreslagna modell med fyra 

delområden som beståndsdelar delvis ligger utanför den kommunala 

kompetensen och delvis redan genomförs inom det individ och 

familjenämndens eller utbildnings och arbetsmarknadsnämndens 

ansvarsområden.  

Det pågår försök inom arbetsmarknadsenheten kopplad till utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden som enligt reglemente har ansvar för 

arbetsmarknadsfrågorna i Västerås stad samt inom integrationsenheten 

kopplad till individ och familjenämnden att skapa bättre samverkan med 
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Arbetsförmedlingen. Såsom individ och familjenämnden redogjort i sitt 

yttrande är detta en problematik som samtliga av länets kommuner har och 

där Länsstyrelsen kommer att vara behjälplig för att komma framåt.    

Inom vuxenutbildningscentrum pågår också utvecklingsarbete kopplat till 

SFI, bland annat inför att ny upphandling av utförare av SFI kommer att 

upphandlas under 2022. Där kommer en revisionsrapport att belysa brister 

och kvaliteter i dagens SFI-utförare under hösten 2021, vilket kommer att 

lägga grunden för ytterligare utveckling.  

Frågan om examination av samhällsorienteringen är den punkt i den modell 

som motionen föreslår som inte i dagsläget planeras och som omfattas av 

den kommunala kompetensen. Siffror från individ och familjeförvaltningens 

uppföljning visar att 81–100 % av deltagarna slutför samhällsorienteringen 

inom ett år från påbörjad kursstart. I slutintyget framgår då vilka delmoment 

som deltagaren klarat av vilket sedan är grund för Arbetsförmedlingens och 

bedömning av individens uppfyllande av sin etableringsplan. Att i den 

kommunala servicen inkludera ett kostnadsdrivande moment kopplat till 

examination av samhällsorientering kommer inte nödvändigtvis innebära 

någon större skillnad kopplat till Arbetsförmedlingens processer kring 

etableringsplanen. Det är till exempel oklart ur många av delmomenten i 

slutintyget som Arbetsförmedlingen accepterar som godkänt utifrån dagens 

process. I kommuner där examination av samhällsorientering sker är 

samverkan med Arbetsförmedlingen befäst genom överenskommelser, något 

som Västerås stad inte har kunnat få till stånd sedan Arbetsförmedlingens 

omstrukturering. Att införa examination av samhällsorienteringen innan en 

bättre samverkan med Arbetsförmedlingen etablerats skulle inte med 

säkerhet leda till effekter kopplat till individers integration i samhället.   

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Förslaget medför ingen ekonomisk effekt.  

Om beslut skulle tas att införa examinering av samhällsorienteringen så 

innebär det ett behov av ramhöjning för individ och familjenämnden 

gällande Integrationsenheten som behöver anställa minst en ytterligare 

heltidstjänst för att genomföra examinationen. Det är dock oklart om en 

sådan examination får någon effekt på integrationen för den enskilde givet 

att det är Arbetsförmedlingen som sedan processar individens rätt till 

etableringsersättning.  

Hållbar utveckling 

Det är av yttersta vikt att nyanlända får en god start i Sverige för att kunna 

inkluderas, att vara och känna sig delaktiga i Sverige. Därför är det viktigt att 

de kommunala delarna av mottagandeprocessen fungerar väl och ger 

individen en möjlighet att navigera och få kunskap om Sverige och hitta 

vägar in i att så småningom hitta en sysselsättning här. Om processen att ta 

emot och inkludera människor från olika länder som flytt hit fungerar bra 

och är begriplig ökar det chansen till en hållbar utveckling. Om processen 
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inte fungerar väl riskerar många att hamna i utanförskap eller i gråzoner 

vilket är sårbart för individerna, skapar ojämlikhet i förutsättningar och är 

inte förenligt social hållbarhet eller de demokratiska grundvalar som Sverige 

är byggda på.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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Remiss - Motion från (SD) om integrationsplikt för nyanlända

Beslut
Individ och familjenämnden ställer sig bakom yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-02-17 remitterat en motion från 
Sverigedemokraterna (SD) till Individ och familj enämnden och Utbildnings- 
och Arbetsmarknadsnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 17 maj 2021.

Motionen från (SD) tar upp frågan om Integrationsplikt för nyanlända. 
Genom motionen vill (SD) att Västerås stad inför en modell som (SD) vill 
kalla ”Integrationsplikt för nyanlända i Västerås”. Detta för att förtydliga 
vikten av integration och den enskildes ansvar för detta.

Sverigedemokraterna föreslår i sammanlagt fyra att-satser aktiviteter och vill 
att kommunstyrelsen fattar beslut om att berörda nämnder ska agera enligt 
att-satsema.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Janeth Persson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
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kommunstyrelsen 

Individ och familjenämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (SD) om integrationsplikt 
för nyanlända 

Förslag till beslut 

Individ och familjenämnden ställer sig bakom yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  
 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2021-02-17 remitterat en motion från 

Sverigedemokraterna (SD) till Individ och familjenämnden och Utbildnings- 

och  Arbetsmarknadsnämnden.  Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 17 maj 2021. 

 

Motionen från (SD) tar upp frågan om Integrationsplikt för nyanlända. 

Genom motionen vill (SD) att Västerås stad inför en modell som (SD) vill 

kalla ”Integrationsplikt för nyanlända i Västerås”. Detta för att förtydliga 

vikten av integration och den enskildes ansvar för detta.  

Sverigedemokraterna föreslår i sammanlagt fyra att-satser aktiviteter och 

vill att kommunstyrelsen fattar beslut om att berörda nämnder ska agera 

enligt att-satserna.  
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Persson, Christina   

   

  
 

Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över motion från Sverigedemokraterna (SD)  
Integrationsplikt för nyanlända  

 
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Sverigedemokraterna (SD) till Individ- 
och familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 
Remissvaret ska vara KS tillhanda senast den 17 maj 2021. 
 

Motion om Integrationsplikt för nyanlända 

Motionen från (SD) tar upp frågan om Integrationsplikt för nyanlända. Genom 

motionen vill (SD) att Västerås stad inför en modell som (SD) vill kalla 

”Integrationsplikt för nyanlända i Västerås”. Detta för att förtydliga vikten av 

integration och den enskildes ansvar för detta.  

Sverigedemokraterna föreslår i sammanlagt fyra att-satser aktiviteter och vill att 

kommunstyrelsen fattar beslut om att berörda nämnder ska agera enligt att-

satserna.  

Sverigedemokraterna föreslår att Västerås kommun inför en modell för 

integrationsplikt enligt följande: 

1. Fokus på jobb från dag ett 

En individuell etablerings- och handlingsplan ska tas fram för varje individ med 

egenförsörjning som mål. Individen ska inte ha yrken där deras lön är 

subventionerad. Tydliga insatser och åtgärder ska anges i planen där krav såsom 

utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. 

Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning från kommunen. 

2. SFI-undervisning  

- ett av de viktigaste stegen för att integreras är att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta 
i SFI-undersökning och lära sig svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på 
närvaro, progression samt kunskapsresultat. Resultatbaserade ersättningsmodeller för 
utbildningssamordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i 
utbildningen.  

3. Samhällsorientering 

En obligatorisk kurs för alla vuxna nyanlända ska tydligt befästa att integration är en plikt och 
bygger på eget ansvar samt belysa vikten av det svenska språket, eget arbete samt de 
rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och 
kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen 
inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får 
kursen göras om helt eller delvis.  

 



VÄSTERÅS STAD 
Datum Diarienr Side 

 2021-05-10 Dnr: IFN 2021/00113 2 (8) 

 
 

 

4. Etableringsboende 

Västerås ska erbjuda etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett 
tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under 
den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin 
integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga 
skäl kan kontraktstiden kortas ner.  

 

Genomförande av remissvar  

Utifrån den politiska inriktningen i Västerås Stad om utökad samverkan mellan 

nämnder och dess verksamheter har motionens att-satser diskuterats och bearbetats 

gemensamt av tjänstemännen i de berörda förvaltningarna. Samtliga att-satsers 

innehåll har bedömts utifrån vilken nämnd som har huvudansvaret i respektive att-

sats och punkten har besvarats utifrån det. Samtliga nämnders remissvar enskilt 

bidrar som svar till motionen i sin helhet när samtliga remissvar har inkommit till 

kommunstyrelsen.  

 

Individ och familjeförvaltningens remissvar på motionen   

”Integrationsplikt för nyanlända” från Sverigedemokraterna (SD) 

 

1. Fokus på jobb från dag ett 
Före 1 december 2010 hade kommunerna det övergripande ansvaret för nyanländas 
etablering i samhället. Detta ändrades genom lagstiftning och efter den 1 december 2010 har  
Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den nyanländes etableringsinsatser1.  
 

Arbetsförmedlingens roll 

Personer som är nyanlända asylsökande i kommunen, utan egen ekonomi, och är mellan 20 
och 64 år ska upprätta en individuell etableringsplan med handläggare på 
Arbetsförmedlingen. Personer 18 och 19 år ska istället fullgöra sin gymnasieutbildning.  

Etableringsplanen innehåller en överenskommelse kring vad personen behöver för att 
underlätta en etablering i samhället.  En nyanländ asylsökande utan egen ekonomi har rätt att 
få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en 
kommun. 

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med 
berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta högst 24 
månader. Målet är att deltagaren så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, hitta ett jobb och 
klara sin egen försörjning. Personen och dess arbetsförmedlare planerar vilka insatser som 
passar bäst för att personen så snabbt som möjligt ska lära sig svenska och hitta ett jobb.  
 
Exempel på insatser i etableringsprogrammet är: 

 språkutbildning för den som inte har grundläggande kunskaper i svenska, svenska för 

invandrare (SFI)2 

 samhällsorienterande utbildning 

                                                      

 
1 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
2 Skollagen (1985:1100) 
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 utbildning på olika nivåer, ifall personen behöver utveckla eller bygga på sin 

kompetens 

 praktik 

 stöd när personen söker jobb 

 stöd och rådgivning till den som funderar på att starta eget företag. 

Av etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i 
insatserna, de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska 
tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat.  

Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande 
och pådrivande i förhållande till berörda parter3. Det är frivilligt att delta i programmet men 
om man deltar måste personen vara aktiv och följa planeringen.  

Rätten till etableringsplan gäller inte en nyanländ som har ett förvärvsarbete på heltid, går i 

gymnasieskola, eller som på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska 

eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 

procent av heltid.  

 

Ersättning till nyanlända 

Enligt 15§ SFS 2010:197 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har en 
nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan rätt till etableringsersättning och 
under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning genom 
Försäkringskassan. Om personen lämnar in en aktivitetsrapport varje månad som visar 
deltagande i etableringsplanen är personen berättigad till  etableringsersättning från 
Försäkringskassan. Etableringsersättningen från Försäkringskassan är villkorad och betalas ut 
när personen kan uppvisa sin månatliga aktivitetsrapport som utgår från heltidsdeltagande i 
etableringsplanen. Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar föreskrifter om ersättning till nyanlända som omfattas av denna lag.  
 

2. SFI-undervisning. 

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att i samverkan med den nyanlände och i samverkan 
med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer upprätta en 
etableringsplan.  
Planen ska minst innehålla; 
1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den 
som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).  
2. Samhällsorientering och 
3. Aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanställdes etablering i arbetslivet.4 
 
I Västerås stad ansvarar Nämnden för Utbildning och Arbetsmarknad för SFI-för nyanlända. 
Individ och familjenämnden hänvisar till yttrande från Nämnden för Utbildning och 
Arbetsmarknad i denna fråga.  
 

3. Samhällsorientering 

                                                      

 
3 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208. 
4 Lag (2015:484) Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; 
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Arbetsförmedlingen i Västerås ansvarar för att alla asylsökande nyanlända utan egen 
ekonomi får en etableringsplan. Som en del i etableringsplanen ingår att personen ska gå 
samhällsorientering.  

Samhällsorienteringen är lagstyrd och lagstiftningen beskriver till vem samhällsorienteringen 
riktar sig, när den kan påbörjas5 och avslutas6, omfattning och vad den ska innehålla. 
Samhällsorienteringen  ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för 
att underlätta och påskynda etableringen i samhälls- och arbetslivet7. 

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en 
grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om 
mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter 
och skyldigheter, hur samhället är organiserat, och praktiskt vardagsliv. 

Samhällsorientering erbjuds till flyktingar som omfattas av etableringsinsatser genom 
Arbetsförmedlingen samt den utökade målgruppen8. Den utökade målgruppen är 
anknytnings- eller anhöriginvandrare som fått uppehållstillstånd.  

 

Västerås stads Samhällsorientering 

Integrationsenheten inom Individ och familjeförvaltningen ansvarar för Västerås stads 
samhällsorientering. Det ligger på personen själv att ta kontakt med kommunens 
Integrationsenhet och anmäla sig.   

I samhällsorienteringen ingår samtliga lagstadgade områden9 och kursmaterial är ”Boken om 
Sverige”. 
De lagstadgade delarna är följande;  
   1. Att komma till Sverige. 
   2. Att bo i Sverige. 
   3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 
   4. Individens rättigheter och skyldigheter. 
   5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 
   6. Att påverka i Sverige. 
   7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 
   8. Att åldras i Sverige. 

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, 
omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala 
förutsättningarna10. I samhällsorienteringen ingår också besök från olika myndigheter och 
organisationer samt studiebesök.  
 
Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion. Samhällsorienteringen ska i 

möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. 

De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig pedagogisk utbildning eller 

erfarenhet och ämneskunskap. Utöver dessa kompetenser ställs krav på goda kunskaper om 

                                                      

 
5 Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
6 Förordning (2017:829) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
7 Förordning (2019:1310). Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020. 
8 SFS 2013:156/2014:954 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering  
9 SFS 2010:197 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
10 SFS 2010:197 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
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svenska samhället och i svenska språket. Integrationsenheten genomför kontinuerliga 

uppföljningar av samhällsorienteringen både när det gäller organisering och genomförande.  

 
För att säkerställa att alla mottagna nyanlända erbjuds samhällsorientering11, även de som 
inte ingår i gruppen asylsökande nyanlända som har kontakt med Arbetsförmedlingen, får 
samtliga information vid mottagandet eller via brev. För att nå och motivera målgruppen att 
delta i samhällsorienteringen delar integrationsenheten också ut informationsblad hos 
utbildningsanordnarna.  

Deltagarna ska, enligt förordning (2017:829) om ändring i förordningen (2010:1138) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare slutföra påbörjad samhällsorientering 
inom ett år från anmälan till orienteringen12. Det finns flera orsaker till att en deltagare 
avbryter eller gör en paus i den påbörjade samhällsorientering som till exempel, svårigheter 
att samordna samhällsorienteringen med SFI eller med Arbetsförmedlingens 
etableringsinsatser, arbete, praktik, föräldraledighet, sjukdom eller flytt till annan kommun.  

Deltagarna får intyg efter avslutad kurs. Intyget talar om vilka delar som personen deltagit i.  

 

4. Etableringsboende 

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen13 
 
Enligt Individ- och familjenämndens reglemente ansvarar nämnden för det kommunala 
flyktingmottagandet och har utifrån det ansvar att ordna boende för kvotflyktingar och de 
nyanlända som anvisas från anläggningsboenden. 

 
Staden har en skyldighet att ordna bostad åt flyktingar från anläggningsboende inom två 
månader efter avisering (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning). För egenbosatta flyktingar (ebos), dvs de flyktingar som på eget bevåg kommit 
till en kommun gäller samma villkor som för andra kommuninvånare vid anskaffande av 
bostad. För ebos gäller alltså att de måste tillhöra en av de särskilt utsatta grupperna samt att 
de tidigare nämnda förutsättningarna för att kunna beviljas ett socialt kontrakt måste vara 
uppfyllda. 

 
Nyanlända som anvisas till Västerås ska erhålla andrahandskontrakt som tidsbegränsas till två 
år och besittningsskyddet avtalas bort i enlighet med ”Riktlinjer för Sociala bostäder”, beslut 
av IFN 2019-09-18. Om behovet av socialt kontrakt kvarstår efter två år kan kontraktet 
förlängas i maximalt ytterligare två år. Därefter anvisas annan bostad om behovet kvarstår. 
Om behov finns ska bedömas utifrån samma kriterier som för sociala bostäder14. 

 
Föräldrar till ensamkommande barn har ofta svårigheter att få bostad pga. rådande 
bostadsbrist men anses i sig inte vara en grupp med särskilda svårigheter. Ansvaret att ordna 
bostad åligger den enskilde föräldern. Stöd och hjälp att söka bostad kan förälder som vistas i 
Västerås få av enheten för samhällsorientering och vägledning.  

 
 

Bedömning 
 

                                                      

 
11 Enligt lagen 2013:156 
12 Förordning (2017:829) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
13 Lag 2016:38, 5§, om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
14 Riktlinjer för sociala bostäder. Beslut av IFN 2019-09-18 
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Motionens att-satser besvaras enligt följande, 
 

1. Före 1 december 2010 hade kommunerna det övergripande ansvaret för nyanländas 
etablering i samhället. Detta ändrades genom lagstiftning och efter den 1 december 2010 har  
Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den nyanländes etableringsinsatser15. Av 
etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i 
insatserna, de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska 
tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat.  
 
Under etableringen har personen etableringsersättning från Försäkringskassan som är 
villkorad och betalas ut när personen kan uppvisa sin månatliga aktivitetsrapport som utgår 
från heltidsdeltagande i etableringsplanen. Skulle inte etableringsersättningen uppgå till 
lagstadgad norm kan personen ansöka om ekonomiskt bistånd upp till norm. Vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd handläggs ansökan på samma sätt som för andra sökanden. Ekonomiskt 
bistånd är inte kravlöst och förutsätter en motprestation utifrån varje människas förmåga. 
Eventuell ogiltig frånvaro i etableringsplanen kompletteras inte med ekonomiskt bistånd. 

 
 

2. I Västerås stad ansvarar Nämnden för Utbildning och Arbetsmarknad för SFI-för nyanlända. 
Individ och familjenämnden hänvisar till yttrande från Nämnden för Utbildning och 
Arbetsmarknad i denna fråga.  
  

3.  Arbetsförmedlingen i Västerås ansvarar för att alla asylsökande nyanlända utan egen 
ekonomi får en etableringsplan. Som en del i etableringsplanen ingår att personen ska gå 
samhällsorientering. Det är kommunens skyldighet att tillhandahålla samhällsorientering. 
Individ och familjeförvaltningens Integrationsenhet ansvarar för samhällsorienteringen och 
orienteringens innehåll inkluderar samtliga lagstadgade områden. Individ och 
familjeförvaltningen följer lagstiftningen som reglerar medverkan och innehåll i 
Samhällsorienteringen. Deltagarna får intyg efter avslutad kurs.  

I återremissen efterfrågar Sverigedemokraterna (SD) en beskrivning av problematiken som 
Västerås brottas med när man missar grupper av nyanlända. Individ och familjeförvaltningens 
integrationsenhet har vid flertalet tillfällen framfört behovet av samverkan till 
arbetsförmedlingen utan resultat. Integrationsenheten har även tillsammans med övriga 
kommuner i länet lyft detta i Länsstyrelsens nätverk för integration och integrationsfrågor. 
Vid senaste mötet kom nätverket överens om att varje kommun skulle sammanställa en 
skrivelse till Länsstyrelsen där samtliga kommuner lyfter respektives svårigheter som finns i 
samverkan med Arbetsförmedlingen kring just denna målgrupp. I Integrationsenhetens 
sammanfattning och skrivelse lyfter de enhetens samverkanssvårigheter med 
arbetsförmedlingen men de beskriver också klienternas svårigheter och problem i 
kontakterna med arbetsförmedlingen.  

 
I motionen ”Integrationsplikt för nyanlända” föreslås att ”Kursen avslutas med en 
examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis”. 
 
För att genomföra examination och kunskapstest av samhällsorienteringen behöver flera 
personer arbeta fram ett examinationsunderlag, dels på svenska men även på flera andra 
språk eftersom samhällsorienteringen i möjligaste mån ska bedrivas på modersmålet eller ett 
annat språk som deltagaren behärskar väl. En examination skulle också innebära att 

                                                      

 
15 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
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kursledaren/ledarna behöver avsätta tid för muntligt test och examination på grund av vissa 
kursdeltagares läs- och skrivsvårigheter. Viss arbetstid behövs även för att rätta dessa 
examinations- och samhällstest. I dagsläget skulle detta inte vara möjligt att genomföra på 
grund av resursbrist i form av personal. Integrationsenheten har gjort en uppskattning av 
resursbehovet vid införande av examination och samhällstest och uppskattar behovet av 
personal till ytterligare minst en heltidstjänst.    

 

 

 

 
4. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 
kommunen16. I enlighet med Riktlinjer för sociala bostäder, Beslut av IFN 2019-09-18, ska 
nyanlända som anvisas till Västerås erhålla andrahandskontrakt som tidsbegränsas till två år. 
Om behovet av socialt kontrakt kvarstår efter två år kan kontraktet förlängas ytterligare två 
år utan besittningsskydd. Om fortsatt behov finns ska bedömas utifrån samma kriterier som 
för sociala bostäder17. 

 
Ska Individ och familjenämnden särskilt villkora gruppen nyanländas sociala kontrakt så krävs 
en förändring och revidering av ”Riktlinjer för sociala bostäder”. Det skulle också innebära att 
den förändring som gjordes 2019 där grunden och syftet var att komma ifrån olika typer av 
hyreskontrakt och enbart ha ett underlag på hyreskontrakt som gällde alla, frångås. En 
förändring av de sociala hyreskontrakten och de särskilda villkor som följer i de kontrakten 
behöver då ändras i sin utformning. Med förändringen som (SD) vill ha blir det en tillbakagång 
till olika typer av kontrakt. 
 
Individ och familjeförvaltningen har svårt att se hur Individ och familjenämnden kan använda 
deltagandet i SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser för att villkora boende 
och ett hyreskontrakt på det vis (SD) önskar. Hyreslagstiftningen bygger på hur man sköter 
sitt boende, inte hur man lever i övrigt. Individ och familjeförvaltningen hittar heller inget 
lagstöd för att, i annat fall (om vi t.ex. skulle erbjuda boende på annat sätt än genom 
hyresavtal) sätta upp dessa villkor kopplade till boende. Kommunen har en lagstadgad 
skyldighet att tillhandahålla bostad och det finns ingen lagstadgad reglering som innebär att 
vi kan undkomma detta genom liknande villkor. De villkor som föreslås är ju kopplade till 
etableringsplanen från Arbetsförmedlingen och etableringsersättningen från 
Försäkringskassan.  
 
 

Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 
Utifrån önskemål i återremissen av motionen ”Integrationsplikt för nyanlända” där (SD) 
nämner Vellingemodellen har Individ och familjeförvaltningen tagit del av modellen. I de av 
(SD) nämnda kommunerna är det endast Staffanstorp som har en mindre omfattande och 
mindre kravfylld modell för nyanlända än vad man har i Vellinge men Staffanstorp hänvisar till 
Vellingemodellen. Två av de övriga kommunerna hänvisar till Vellinge i sina ansökningar om 
att förbjuda tiggeri. Haninge kommun har avslagit  motionen från (SD) med motiveringen att 
de genomför en samverkanssatsning, Etableringscentrum, tillsammans med Nynäshamn och 
Tyresö med EFS (Europeiska Socialfonden) som medfinansiär.  

                                                      

 
16 Lag 2016:38, 5§, om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
17 Riktlinjer för sociala bostäder. Beslut av IFN 2019-09-18 
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Då Vellingemodellen inkluderar och berör flera av Västerås stads nämnder och förvaltningar 
och även inkluderar en samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen anser Individ 
och familjenämnden att en eventuell utredning bör aktualiseras och genomföras av  
Kommunstyrelsen. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-04-29 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr UAN 2021/00194-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över  Motion från (SD) om 
integrationsplikt för nyanlända 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrande, daterat 2021-04-

20, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Christina Alman (M), Jonas Larsson (M) samt Avni Dervishi (M) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Christina Almans (M) yrkande. 

Håkan Malmström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Sverigedemokraterna 

(SD) avseende integrationsplikt för nyanlända till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjenämnden. 

I motionen föreslås att en modell om integrationsplikt för nyanlända införs i 

Västerås stad. Modellen innehåller fyra punkter. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens yttrande utgår från de fyra punkter som tas upp i 

motionen. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 maj 2021. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrande, daterat 2021-04-

20, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Håkan Malmström (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen 

att "Sverige har en modell som bygger på att den enskilda individen skall 

vara självförsörjande och delaktig i det svenska samhället, för att detta 

överhuvudtaget ska vara möjligt så finns det ingen annan väg än att den 

enskilda individen så fort det bara är möjligt integreras i alla delar av det 

svenska samhället.  

Varje enskild individ behöver känna att den uppskattas, behövs och gör nytta 

i det samhälle individen är en del av, det finns inget som är så destruktivt för 

individen som att känna att man inte har något att tillför, att man inte behövs, 

att man inte gör skillnad.  

Varje enskilt fall där vi i Västerås inte lyckas med integrationen på ett 

tillfredsställande sätt är inte bara ett misslyckande för samhället utan en 

katastrof för den enskilda individen som riskerar ett livslångt utanförskap 

med allt vad det innebär. 
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Yttrandet från tjänstemännen belyser inte på ett tillfredsställande sätt 

problematiken som Västerås brottas med där man missar målet och grupper 

av individer riskerar därmed ett långvarigt utanförskap." 

Christina Alman (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen " Vi 

anser att yttrandet inte besvarar de förslag som motionären ställer". 

Jonas Larsson (M) yrkar bifall till Christina Almans (M) yrkande. 

Markus Lindgren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Christina Alman (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns inledningsvis finns två förslag till beslut, att 

ärendet avgörs idag samt förslaget att ärendet återremitteras, enligt Christina 

Almans (M) yrkande, med bifall från Jonas Larsson (M) samt enligt Håkan 

Malmströms (SD) yrkande.  

Ordföranden finner att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

ärendet avgörs idag. 

Ordföranden finner att det därefter finns två förslag till beslut, förvaltningens 

förslag till beslut med bifall från Markus Lindgren (MP) samt enligt 

Christina Almans (M) yrkande om avslag på detsamma. 

Ordföranden finner att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag till beslut 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lina Walin 
Epost: lina.walin@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (4) 

Datum 

2021-04-20 
Diarienr 

UAN 2021/00194- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över motion från (SD) om integrationsplikt för 
nyanlända 

 
Utbildning och arbetsmarknadsnämndens remissvar på motionen   
”Integrationsplikt för nyanlända” från Sverigedemokraterna (SD). 

1. Fokus på jobb från dag ett 
 
Före 1 december 2010 hade kommunerna det övergripande ansvaret för 
nyanländas etablering i samhället. Detta ändrades genom lagstiftning och 
efter den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för den 
nyanländes etableringsinsatser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
hänvisar till yttrande från individ- och familjenämnden för svar i denna 
fråga.  
 

2. SFI-undervisning 

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att i samverkan med den nyanlände 
och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och 
organisationer upprätta en etableringsplan.  
 
Planen ska minst innehålla; 
1. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen 
(2010:800).  
2. Samhällsorientering och 
3. Aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanställdes etablering i 
arbetslivet.1 
 
I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för SFI. I 
Västerås stad bedrivs vuxenutbildningen av huvudsakligen privata 
utbildningsanordnare, detta till en andel av ca 93%. De delar som bedrivs i 
kommunal regi är direktbeställda och innefattar inte SFI undervisning. En 
upphandling utifrån tjänstekoncession ligger till grund för de avtal som 
privata utbildningsanordnare tecknar med Västerås stad. Västerås stad är 
huvudman för vuxenutbildningen. 

                                                      
1 Lag (2015:484) Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare; 
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Samordningen av vuxenutbildningen innehåller bland annat 
antagningsförfarande och kvalitetsuppföljning och detta ansvar har 
Vuxenutbildningscentrum (VUC) på uppdrag av Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Uppföljningen sker utifrån av nämnd antagna riktlinjer; ”Riktlinje för 
uppföljning av utförare av kommunal verksamhet” Riktlinjen är antagen av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-11-17, § 258 (Dnr UAN 
2020/00878 - 1.3.2) 

Dessa riktlinjer omfattar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ansvarsområde och avser kommunal verksamhet som utförs av privata 
anordnare inom vuxenutbildningen i Västerås stad. Kommunfullmäktiges 
program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet (antaget av 
kommunfullmäktige våren 2020) ligger till grund för nämndens riktlinjer. 

I enlighet med Kommunallagen (2017:725) kapitel 10 §§ 7-9 ansvarar 
kommunen för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet. För 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avser detta uppföljningsansvar 
vuxenutbildningen i Västerås stad. I Västerås stad ansvarar kommunen 
genom Vuxenutbildningscentrum för kvalitetsuppföljning av stadens 
utbildningsanordnare. Vuxenutbildningscentrum ansvarar också för 
återrapportering av kvalitetsuppföljningarna gentemot nämnden. 

Ersättningsmodellen i nuvarande upphandling bygger både på elevers 
närvarotimmar och resultat, utbildningsanordnarna får ersättning för den 
tid elever är på plats i skolan samt när de får betyg. Nuvarande upphandling 
gäller till och med år 2022 varpå ett arbete med utformning av nästa 
upphandlings förfrågningsunderlag just har påbörjats.  

I arbetet med det förfrågningsunderlag som ligger tillgrund för en ny 
upphandling arbetar Vuxenutbildningscentrum och upphandlingsenheten i 
samråd med utbildning och arbetsmarknadsnämnden, detta för att se över 
alla faktorer som har betydelse för att en kostnadseffektiv och kvalitativ SFI 
skall kunna bedrivas i Västerås stad.  

Som stöd i arbetet kommer inom kort ett underlag från en revision som 
genomförs för SFI av Ernst & Young våren 2021. Andra förändringar i och 
kring SFI kommer också ha påverkan på utformningen av 
förfrågningsunderlaget. En förändring som är nära förestående (från och 
med 1 januari 2022) är en förenklad betygsskala inom vuxenutbildningen, 
central rättning som en del i bedömningsrutinerna utreds nu i ett annat 
nämndärende och ytterligare en förändring utifrån behov är att det 
nationellt och lokalt efterfrågas en SFI som anpassas tydligare utifrån 
arbetsmarknadens behov. Individuellt anpassade utbildningsupplägg, Yrkes-
SFI och effektivare former för validering av tidigare kunskaper ligger i 
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Vuxenutbildningscentrums utvecklingsarbete inom ramen för sitt 
Lärcentrum. I alla dessa delar pågår ständig utveckling. 

3. Samhällsorientering 

Arbetsförmedlingen i Västerås ansvarar för att alla asylsökande nyanlända 
utan egen ekonomi får en etableringsplan. Som en del i etableringsplanen 
ingår att personen ska gå samhällsorientering. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden hänvisar till yttrande från Individ och 
familjenämnden för svar i denna fråga.  
 

4. Etableringsboende 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till yttrande från Individ 
och familjenämnden för svar i denna fråga.  

 

Sammanfattning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde sträcker sig 
över punkt 2 ” SFI-undervisning” i modellen som föreslås i motionen.  
Gällande SFI-undervisningen i Västerås innebär det i dagsläget att tydliga 
rutiner finns: 

 
- Elever erbjuds plats i SFI - studier då de är nyanlända. 
- Närvaro, progression, kunskapsresultat och kostnadseffektivitet följs 

upp. 
- Ett ständigt utvecklingsarbete pågår, detta då språket är en viktig del i 

nyanländas etablering såväl i samhället som på arbetsmarknaden samt 
att SFI måste följa övrigt utvecklingsarbete och lagstiftning i samhället. 
 

I framtagandet av förfrågningsunderlag inför kommande upphandling ses 
ersättningsmodeller över och målet är att ersättning och kvalitet i den 
tjänst som erbjuds skall ha tydlig koppling.  

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att i samverkan med den nyanlände 
och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och 
organisationer upprätta en etableringsplan. Planen ska minst innehålla; 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande 
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen 
(2010:800).  

 
 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen genom verksamhetsområdet utbildning 
och arbetsmarknad följer lagstiftningen som reglerar den kommunala 
vuxenutbildningen i Svenska för Invandrare (SFI). Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden föreslår att det planerade arbetet inom 
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ovanstående områden skall få fortsätta enligt liggande planering 
2021/2022. 

 

 






