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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående integrationsplikt.
Motivering
Integrationen i Sverige har inte fungerat på önskvärt sätt. Enligt OECD:s rapport är Sverige det industriland
som har störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Detta är ohållbart. Sveriges
socialförsäkringssystem bygger på att de som arbetar bär mer än sin egen kostnad. Den planlöst ökade
invandringen har rubbat den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande, vilket märks tydligt i
såväl välfärdbelastningen som den framväxt av skuggsamhällen och utanförskapsområden som skett i
storstäder och förorter och vars konsekvenser till viss del även nått Hylte kommun.
Den här utvecklingen måste brytas omgående. Det måste finnas en tydlig vinst för den enskilde att arbeta
och bryta bidragsberoendet. Ett led i detta är att tydliga krav måste förmedlas på att om man sökt sig till
Sverige för att ta del av landets trygghet och generösa välfärdssystem, så måste man också bidra till detta
och anstränga sig för att bli en del i det svenska samhället. Nyanlända ska betraktas som både kapabla och
kompetenta att lära sig språket och hur det svenska samhällsystem och värderingarna fungerar. Ett viktigt
led i detta är att en motprestation kopplas till ekonomiskt stöd.
Sverigedemokraterna vill därför att alla vuxna nyanlända i Hylte kommun, även pensionärer och
föräldralediga, ska omfattas av integrationsplikt där följande delar ingår:
•

En obligatorisk kurs i samhällsorientering om vilka rättigheter och skyldigheter det finns i Sverige. Kursen ska
avslutas med godkänd examination, annars ska den läsas om.

•

Krav på deltagande i utbildning utifrån den nivå som den nyanlände bedöms behöva med sikte på framtida
arbetsliv.

•

Etableringsersättningen ska tydligare kopplas till krav på motprestation i form av deltagande i lämplig
aktivitetsinsats såsom godkänd SFI och liknande och minskas kraftigt vid ogiltig frånvaro, samt icke godkänd
kursgenomgång.

•

Kraven på lämplig aktivitet som motprestation för försörjningsstöd bör även utökas till att omfatta krav på
språkundervisning under föräldraledighet, dä nyanlända kvinnor enligt statistik är den grupp som står längst
ifrån arbetsmarknaden.
I Hylte är det endast 26% av eleverna i SFI som är godkända efter 2 år, detta måste vi försöka komma åt på
något sätt.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att skyndsamt utarbeta en modell enligt ovan för integrationsplikt i Hylte kommun
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