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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion angående integration av nyanlända
I kommunerna Vellinge och Landskrona fattades nyligen beslut om att införa integrationsplikt.
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge uttrycket intentionen så här i Expressen (20171112):
”Nyanlända som inte uppfyller vissa krav blir av med bidraget. Enligt beslutet måste nyanlända göra
framsteg inom SFI och delta i aktivitetsinsatser som ska leda till arbete för att få bidraget.”
En viktig del i integrationen till Sverige är att nyanlända anpassar sig till det svenska samhället och de
normer och värderingar som gäller här. I Sverige har varje enskild individ eget ansvar för att göra sig
anställningsbar och samhället ställer därför krav på bl.a. arbetslösa, mottagare av försörjningsstöd samt
elever och studenter. Uppfyller dessa inte de krav som ställs på dem så får de sin ersättning sänkt eller i
värsta fall helt indragen.
Det är viktigt att nyanlända känner till svenska lagar och regler, hur vårt samhälle är uppbyggt, hur
demokratin fungerar samt vilka normer och värderingar som präglar oss och gör oss till just svenskar. I
Sverige är det naturligtvis viktigt att kunna svenska och det har dessutom visat sig att goda kunskaper i det
svenska språket är en tydlig framgångsfaktor på svensk arbetsmarknad.
Karlskrona kommun kan skapa goda förutsättningar för nyanlända att bli en del av vårt samhälle men det
är till sist upp till var och en själv om man vill integreras, om man vill lära sig språket och om man vill göra
sig attraktiv på arbetsmarknaden. Karlskrona kommun måste våga ställa krav på nyanlända till vår
kommun och därmed göra det tydligt att arbete och egenförsörjning är målet - inte bidragsberoende. Vi
säger som arbetarrörelsen en gång i tiden sade men som de av någon anledning tappade bort - Gör din
plikt, kräv din rätt. Att ställa krav är att bry sig.
Sverigedemokraterna yrkar följande, dels för att ställa krav på nyanlända och dels för att säkerställa att
samhällsorienterande utbildning och SFI-utbildning genomförts på adekvat sätt.
Sverigedemokraterna yrkar att fullmäktige beslutar
Att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i integrationsfrågan i enlighet
med Vellinges och Landskronas förslag till integrationsplikt
-

Att ge berörd nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla kursdeltagare i samhällsorientering efter
60 timmars undervisning för att säkerställa att uppställda mål nåtts samt att utbildningen hållit
godtagbar kvalitet.

-

Att ge berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI efter genomförd
språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska språket för att kvalitetssäkra SFIutbildningen

-

Att ge berörd nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att underkända prov enligt ovan
kan leda till indragna bidrag.
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