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Sammanfattning
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen, skolroteln ombetts att
yttra sig om motionen ”Om förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet”; en motion inlämnad av Yvonne Ruwaida (mp). Andra remissinstanser är utbildningsnämnden,
stadsledningskontoret samt Skärholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder. Remisstiden sträcker sig till den 2 maj. Förvaltningen redovisar i ärendet hur RinkebyKista stadsdelsförvaltning arbetar med SFI och introduktionsplanen.
Bilaga: Motion 2008:6 av Yvonne Ruwaida (mp)
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Remissen
Ledamoten av kommunfullmäktige Yvonne Ruwaida (mp) har väckt en motion om
förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändring i SFI
och introduktionsprogrammet (motion 2008:6). Motionen har av kommunstyrelsen
för yttrande senast den 2 maj 2008 remitterats till stadsdelsnämnderna i RinkebyKista, Älvsjö och Skärholmen samt till utbildningsnämnden och stadsledningskontoret.
Motionen
I motionen framförs farhågor för att ”de regler som Stockholm stad har för introduktionsprogram och introduktionsersättning för nyanlända flyktingar innebär
strukturell diskriminering av personer med utländsk bakgrund”. I motionen framhålls att ”föräldrar som väljer att vara föräldralediga och därmed får mindre tid för
SFI-studier med ersättning riskerar diskriminering och möjlighet att lära sig
grundskolenivåns svenska. Ofullständig SFI-undervisning minskar dramatiskt individens möjligheter att vidareutveckla sig och därmed möjligheten till personlig
utbildning och karriär på arbetsmarknaden. Det leder till en kanske livslång inlåsningseffekt i okvalificerade arbeten.” Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Introduktionsprogrammet utformas så att alla som påbörjar SFI har rätt att
med ersättning studera till och med nivån för nationella provet, under förutsättning att man sköter sina studier i rimlig takt.
2. Reglerna för introduktionsprogrammet förändras så att alla, både kvinnor
och män, har rätt till föräldraledighet under introduktionsperioden och
ändå garanteras att få studera till och med nivån för nationella provet.
3. Stockholm stad ska ha som mål att alla som påbörjar introduktionsprogrammet ska klara nationella provet i svenska.
4. Alla ska få adekvat information om sina rättigheter gällande t.ex. föräldraledighet när introduktionsperioden påbörjas.
5. SFI tillförs resurser i enlighet med miljöpartiets förslag (+ 50 miljoner) så
att kvalitén kan förbättras.
Förvaltningens redovisning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har sedan 1 januari 2005 haft ansvaret för
flyktingmottagandet. Under 18 månader efter erhållet uppehållstillstånd erbjuds
flyktingen ett introduktionsprogram vars syfte är att skapa förutsättningar för individen att bli självförsörjande och integreras i samhället så snabbt som möjligt.
Flyktingmottagningen tar emot nyanlända flyktingar i stadsdelen, ansvarar för
planering och uppföljning av introduktionsprogram samt för myndighetsutövning
rörande rätten till introduktionsersättning.
Introduktionsplan
Vid kartläggningssamtal med flyktingsekreteraren upprättas en introduktionsplan i
samråd med flyktingen. Introduktionsplanen omfattar bl.a. att flyktingen ska vara
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aktuell på jobbtorg och studera svenska samt erbjudas samhällsinformation.
Flyktingar anvisas till SFI-språktest på Vuxenutbildningens SFI-centrum och till
jobbtorg. Språktestet ger information om vilken språknivå personen befinner sig
på och kan därefter ganska omgående få en plats på lämplig språknivå. Förutom
de vanliga SFI-nivåerna; A- B- och C-nivå, finns även ett antal special SFI; t.ex.
SFI för pedagoger, SFI för akademiker samt SFI för personer med svåra trauman
eller av annan orsak har svårt att tillgodogöra sig undervisning.
SFI-undervisningen är viktig för flyktingens fortsatta integration i samhälls- och
arbetsliv. Undervisningen sker på halvtid, antingen för- eller eftermiddag. Jobbtorgen följer upp att personerna varit på SFI-test och påbörjat sina studier. Närvarorapport lämnas som bilaga till ansökan om introduktionsersättning till förvaltningens flyktingmottagning. Studierna kan kombineras med aktiviteter som jobbtorgen
erbjuder, t.ex. praktikplats. Många som av olika skäl (sjuka, gravida eller föräldralediga) avbrutit studierna kan fortsätta studera SFI även efter introduktionsperioden. Arbete kombinerat med t.ex. SFI-undervisning kvällstid kan vara en bra lösning. Det förhindrar också att studietiden blir passiviserande. Om flyktingen inte
är självförsörjande efter avslutad introduktionsperiod och inte klar med studierna
har flyktingen möjlighet att erhålla försörjningsstöd.
Samhällsinformation
Flyktingmottagningen samverkar med Rinkeby-Kista Medborgarkontor om att
erbjuda samhällsinformation till samtliga nyanlända flyktingar. Samhällsinformationen sker via tolkade föreläsningar inom följande områden;
Allmän information om Sverige och det svenska samhället
Arbetsrätt
Ekonomi och boende
Reaktioner vid migration
Att leva i Sverige
Våga vara förälder
Lag och rätt
Arbete och studier
Deltagarna i samhällsinformationen träffas i grupper och får möjlighet att ställa
frågor om introduktionsersättning, föräldraledighet, studier, arbete och SFIundervisningen. Förvaltningens erfarenhet är att information om hur samhället
fungerar tas mycket väl emot och bidrar till att underlätta flyktingens integration i
samhället De nyanlända flyktingarna framhåller ofta att de vill arbeta och bli självförsörjande så snabbt som möjligt.
________________________

