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Arbetsmarknadsförvaltningen

Svar på motion - Integrationsplikt för nyanlända
Sverigedemokraterna har inkommit med motion till Trelleborgs
kommunfullmäktige med yrkande på att omgående införa integrationsplikt i
Trelleborgs kommun.

Beredning
Integrationsplikten, enligt den inlämnade motionen, innebär att nyanlända ska visa
tydliga framsteg inom SFI, genomgå ett godkänt prov samt genomgå kurs i
samhällsorientering och bli godkänd i den. Integrationsplikten ska enligt motionen
syfta till att stärka kunskapen om demokratiska värderingar, svenska normer och
kvinnor och barns rättigheter. Frånvaro eller bristfälliga resultat ska leda till
indragen ersättning.
I Trelleborgs kommun har arbetsmarknadsnämnden ansvar för etablering av
nyanlända på arbetsmarknaden och bosättning av nyanlända som omfattas av
bosättningslagen. Till skillnad från många andra kommuner i Sverige erbjuds
nyanlända i Trelleborg en planering mot egen försörjning en arbetsdag efter att de
anvisats till kommunen. Det formella ansvaret för etableringsplanen har
Arbetsförmedlingen, men arbetsmarknadsnämnden har valt att arbeta tillsammans
med Arbetsförmedlingen och erbjuda alla tillgängliga insatser från första dagen.
Obligatoriska insatser är Svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknads- och
samhällsorientering (ASO) samt öppen mottagning (coachning och uppföljning)
och efter hand även praktik, branschlösningar, deltagande på rekryteringsträffar
och andra individuellt anpassade insatser. Detta har visat sig ge väsentligt bättre
resultat vad gäller hur många som avslutas till egen försörjning 90 dagar efter
avslutat etableringsprogram på Arbetsförmedlingen. För 2018 var Trelleborgs
resultat 60 % vilket är högre än resultatet i riket. Trelleborg har också lägre
arbetslöshet bland utrikesfödda än både Skåne och riket.
En av de insatser som erbjuds nyanlända är arbetsmarknads- och
samhällsorientering (ASO) som Trelleborg anordnar i egen regi jämfört med
många kommuner i Skåne som istället använder Länsstyrelsens samhälls- och
hälsokommunikatörer. ASO i arbetsmarknadsförvaltningens egen regi följer
lagkraven men har ett arbetsmarknads- och jämställdhetsperspektiv i samtliga delar
till skillnad från den som erbjuds genom Länsstyrelsen som har större fokus på
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hälsofrågor. Trelleborgs ASO omfattar 120 timmar varav 35 timmar är insatser
tillsammans med arbetsgivare. Lagkravet säger att kommunen ska erbjuda 60
timmar. Den utvärdering som görs visar att över 90 % upplever att de vet mer om
det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden efter genomgången ASO.
Insatsen har uppmärksammats och förvaltningen har fått medel från Länsstyrelsen
för att sprida upplägget till andra kommuner, i första skedet till Svedala kommun.
För alla nyanlända som anvisas till kommunen är ASO ett krav, likaså för
nyanlända som uppbär försörjningsstöd. För övriga är det ett erbjudande. För de
som har försörjningsstöd utgår ingen ersättning om man inte deltar och för de som
har ersättning via Arbetsförmedlingen är det Arbetsförmedlingen som bedömer
konsekvenserna vid frånvaro. För personer som uppbär pension eller
föräldrapenning har kommunen ingen möjlighet att dra in ersättningen eftersom
detta är ersättningar som utgår via Försäkringskassan. För de som är
självförsörjande finns inga ekonomiska konsekvenser av uteblivit deltagande.
För att säkra deltagande i ASO och nå ut till fler nyanlända kommer
arbetsmarknadsförvaltningen från och med hösten, när Svenska för invandrare
övergår till arbetsmarknadsnämndens ansvar, att lägga in ASO som en del av SFIundervisningen. På detta sätt säkrar vi deltagande även för de som är
självförsörjande och studerar SFI.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna motionen utan bifall.

