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Öppna sfi för de som flyr från Ukraina redan nu
Politikerinitiativ den 23 mars 2022 av Gunnel Nyman Gräff (S),
Stefan Hult (S), Henrik Frank (S) och Hadia Mian (S).

Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden noterar att flyktingar från Ukraina har möjlighet att
delta i ”Svenska från dag ett” och ges därmed möjligheter att lära sig svenska
språket och således är det inte motiverat i nuläget att erbjuda svenska för
invandrare.
När det gäller stöd till frivilliga krafter finns redan idag en nära dialog med de
organisationer som har insatser för flyktingar i kommunen. Regeringen har avsatt
medel för civila samhällets insatser för ukrainska flyktingar.
Politikerinitiativet är med detta färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar ett politikerinitiativ där Socialdemokraterna ger utbildningsoch arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar att erbjuda
svenska för invandrare (sfi) till flyktingar från Ukraina samt undersöka behov och
erbjuda frivilliga krafter stöd i deras arbete med dessa flyktingar.
Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet, har precis som asylsökande, begränsad rätt till utbildning. De
har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.
Utbildningsenheten följer utvecklingen i länet och har kontinuerlig kontakt med
de andra kommunerna i länet kring möjligheterna att erbjuda sfi till flyktingar från
Ukraina. I nuläget finns det ingen kommun som avser att frångå det som
bestämts nationellt.
När det gäller stöd till frivilliga krafter finns redan idag en nära dialog med de
organisationer som har insatser för flyktingar i kommunen. Regeringen har avsatt
medel för civila samhällets insatser för ukrainska flyktingar.
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Förslagen i politikerinitiativet
Socialdemokraterna yrkar i politikerinitiativet att utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att




ta fram förutsättningarna för att inrätta och underlätta, samt stötta privata
initiativ för att sfi-verksamhet kommer igång direkt för de som flytt
Ukraina, även före dessa anmält sig hos migrationsverket samt
snabbt undersöka behov och erbjuda frivilliga krafter stöd i deras arbete
med flyktingar från Ukraina.

Enhetens utredning och bedömning
Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas
som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning
begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.
Regeringen har avsatt totalt 90 miljoner kronor under 2022 så att alla flyktingar
som kommer till Sverige via massflyktsdirektivet får tillgång till undervisning i
svenska. Satsningen kallas ”svenska från dag ett” och organiseras i studiecirklar
eller liknande och genomförs av studieförbund och folkhögskolor.
Då massflyktsdirektivet inte ger rätt till studier inom den kommunala
vuxenutbildningen gör Utbildningsenheten bedömningen att satsningen ”svenska
från dag ett” tillgodoser behovet av språkundervisning för tillfället och ser inte att
det är motiverat att erbjuda sfi i detta läge.
Utbildningsenheten följer utvecklingen i länet och har kontinuerlig kontakt med
de andra kommunerna i länet kring möjligheterna att erbjuda sfi till flyktingar från
Ukraina. I nuläget finns det ingen kommun som avser att frångå det som
bestämts nationellt.
Regeringen har avsatt 100 miljoner för det civila samhällets insatser för ukrainska
flyktingar och 30 miljoner för samverkan mellan kommun och civilsamhället när
det gäller insatser för människor som flytt från Ukraina. Kommunen har en nära
dialog med de organisationer som arbetar med flyktingmottagande i Nacka och
kan fånga upp behov av att samverka kring insatser för målgruppen. Civila
samhällets organisationer kan också söka medel på egen hand för sina insatser.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser eftersom
målgruppen, enligt nuvarande lagstiftning, inte har rätt att läsa inom den
kommunala vuxenutbildningen. En klassrumskurs i svenska för invandrare kostar
i genomsnitt 18 000 kronor per elev enligt nuvarande checkbelopp. När det gäller
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stöd till civila samhället kommer det att avsättas statliga medel för insatser för
ukrainska flyktingar. Det innebär därmed inga ekonomiska konsekvenser för
kommunen.

Konsekvenser för barn
När föräldrar lär sig det svenska språket ökar deras anställningsbarhet och
möjlighet till vidare studier. Genom arbete och egen försörjning minskar risken
för utanförskap vilket påverkar barn positivt.

Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ den 23 mars 2022 av Gunnel Nyman Gräff (S), Stefan Hult (S),
Henrik Frank (S) och Hadia Mian (S).
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