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 Dnr 2021-000085 08 

KF § 28 Svar på motion om integrationsplikt för 

nyanlända 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Utifrån kommunallagens 

likställighetsprincip, att alla kommuninvånare ska behandlas lika, kan kommunen inte 

ställa särskilda krav på en utpekad grupp vid exempelvis bedömning av rätten till 

ekonomiskt bistånd.  

Reservation 

Ulf Lindström (SD), Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD), Heinz Barath (SD), Lennart 

Thunborg (SD) och Per-Olof Lilja (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Ulf Lindström och Åse Nicklasson 2021-03-15 inkommit 

med en motion om integrationsplikt för nyanlända. I motionen beskriver motionärerna att 

det svenska samhällskontraktet bygger på individernas frivilliga accepterande av att 

rättigheter går hand i hand med skyldigheter. Sverigedemokraterna vill att Tibro kommun 

inför en integrationsplikt för nyanlända invandrare som innebär att rätten att leva på bidrag 

kan gå förlorad om inte individen gör sitt bästa för att leva upp till skyldigheterna i det 

svenska samhället.  

Integrationsplikten innebär: 

- Att nyanlända individer från dag ett i kommunen ska acceptera en plan för att 

uppnå anställningsbarhet. 

- Planen ska föreskriva att individen ska – inte bör – göra sådana framsteg i SFI 

som innebär godkänt i Svenska A inom 12 månader.  

- Genomgå och få godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering som är 60 

timmar lång. Detta ska gälla alla vuxna, även föräldralediga och pensionärer.  

Dessutom ställs kravet att personen följer de aktivitetsinsatser som finns för att komma i 

arbete.  

Kursen i samhällsorientering ska genomföras inom ett år från kommunplaceringar. Ett 

prov ska säkerställa att målet med kursen har uppnåtts.  

Motionssvaret har utretts av kommunledningskontoret i samråd med berörda 

tjänstepersoner inom Kompetenscenter inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 

inom socialförvaltningen.  



 Sida 2 (2) 

 Kommunfullmäktige 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-03-28  

 

Protokollet är digitalt signerat.  Utdragsbestyrkande 

Ann Margareta Ohlsson 

 

Anders Göran Mikael Faleke 

 

ANNA-KARIN JOHANSSON 

 

 
   

Utifrån vad som framkommer av genomförd utredning görs bedömningen att 

motionärernas förslag är lagstadgade, pågående eller inte har stöd i lagstiftningen. Utifrån 

kommunallagens likställighetsprincip, att alla kommuninvånare ska behandlas lika, kan 

kommunen inte ställa särskilda krav på en utpekad grupp vid exempelvis bedömning av 

rätten till ekonomiskt bistånd.  

Plan för anställningsbarhet hanteras inom ramen för Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag. Kraven för att uppnå godkända betyg inom SFI regleras inom skollag, 

förordningar och läroplan. Även samhällsorienteringen är reglerad i lag och förordningar. 

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §.  Den samlade 

bedömningen är därför att motionen ska avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD), med instämmande av Lennart Thunborg (SD), Åse Nicklasson (SD), 

Heinz Barath (SD) och Kristoffer By (SD), föreslår bifall till motionen. 

Rolf Eriksson (S), Maria Marić (KD) och Jan Hanna (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ulf Lindströms (SD) med fleras förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 

och att nej-röst innebär ja till Ulf Lindströms (SD) med fleras förslag. Med 27 ja-röster mot 

sex nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-12-16 

Utredning motion Integrationsplikt av nyanlända, 2021-12-16  

Beslut delges 

Motionärerna 

Kommunstrateg, kommunledningskontoret 

___________________ 


