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§ 160
Motion - SFI-studier på landsbygden, KS 2017/91
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i samverkan med
kommunstyrelsen och integrationsberedningen, utreda förutsättningarna
för att erbjuda SFI-studier i inlandet.
2. Utredningen ska vara färdigställd för ställningstagande i barn- och
utbildningsnämnden senast oktober 2018.
3. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda
förutsättningarna för att erbjuda SFI-studier (svenska för invandrare) på
lämplig ort i inlandet. Motionären anser att SFI-studier är en förutsättning
för de nyanlända att etablera sig i samhället. Då det finns nyanlända som
anvisas till Falkenbergs kommun och placeras på landsbygden menar
motionären att det kan det bli svårt att få ihop vardagen, eftersom SFIundervisningen kräver pendling in till Falkenbergs centralort. Vidare kan
tillgängliggörande av SFI-studier främja landsbygdsutveckling.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och föreslår att den bör avslås. Nämnden delar motionärens
uppfattning om närhetsperspektivet och värdet av att ha nära mellan sin
utbildningsplats och vardagen i övrigt, men det föreligger dock fler
argument som talar emot motionens förslag, främst ur ett pedagogiskt
perspektiv då SFI-studierna på landsbygden bedöms bestå av drygt 20
elever med varierande utbildningsbakgrund. Den språkliga inlärningen
skulle således vara ogynnsam. Vidare bedöms möjligheterna till integration
i samhället vara större i Falkenbergs centralort med omnejd där det finns fler
praktikplatser och samhällsfunktioner i högre utsträckning än på
landsbygden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade motionen 2017-08-29 och
beslutade att återremittera den till kommunstyrelseförvaltningen för
inhämtande av yttrande från arbetsmarknadsavdelningen vid
kommunstyrelseförvaltningen, samt integrationsberedningen och
Falkenbergs Näringsliv AB.
Integrationsberedningen förmedlar en positiv inställning till motionärens
förslag. Arbetsmarknadsavdelningen anser att det vore positivt om SFIundervisning sker på en strategiskt utvald plats i kommunens inland med
närhet till arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser, eftersom
undervisning i kombination med praktik är ett effektivt sätt att påskynda
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språkinlärningen. Vidare nämns i yttrandet att kommunen, i samarbete med
Gekås och biståndsorganisationen Human Bridge, kommer att starta en
textilåtervinning i Ullared som möjliggör för praktikplatser till 20-40
personer. Det finns nyanlända som ännu inte är klara med sina SFI-studier,
varför det bedöms vara intressant med utbildningsmöjligheter i Ullared.
Arbetsmarknadsavdelningen anser emellertid att barn- och
utbildningsnämndens resonemang om risk för sänkt undervisningskvalitet
på grund av för få deltagare är relevant att beakta.
Falkenbergs Näringsliv förmedlar också en positiv inställning till
motionärens förslag i sitt yttrande och anser att SFI-undervisning på
landsbygden kan medföra en ökad tillgänglighet och en mer positiv bild av
landsbygden. För närvarande finns språkcafé, stickcafé och andra
integrationsfrämjande aktiviteter på landsbygden, samt goda möjligheter att
erbjuda praktikplatser.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen, liksom samtliga remissinstanser, delar
motionärens syn på värdet av en närhets- och tillgänglighetsaspekt genom
att erbjuda SFI-undervisning på landsbygden. Att ha en utbildning och
behärska det svenska språket är ett obligatorium för god integration i
samhället. Att därutöver praktisera på en arbetsplats, kombinerat med att
studera, öppnar möjligheter för snabbare språkinlärning och bättre
möjligheter till framtida förvärvsarbete. Möjligheter till att studera SFI på
landsbygden skulle också underlätta i vardagen för de nyanlända som bor
och eventuellt också praktiserar i inlandet.
Barn- och utbildningsnämndens resonemang om att ett lågt elevunderlag i
kombination med stora kunskapsvariationer påverkar kvaliteten på
utbildningen utifrån pedagogiska aspekterna bör emellertid beaktas vid ett
eventuellt framtida beslut om etablering av SFI-undervisning utanför
Falkenbergs centralort. Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det kan
vara värt att utreda förutsättningarna för att etablera SFI-undervisning på
lämplig ort i inlandet för att ta reda på hur stort elevunderlaget bedöms vara
och hur studierna på bästa sätt kan kombineras med praktiktillfällen hos
arbetsgivare i inlandet. Vidare är det av vikt att beakta hur
boendeverksamheten i inlandet planeras, bland annat mot bakgrund av
Migrationsverkets beslut om att avveckla flertalet boenden runt om i landet.
Utifrån de presenterade förutsättningarna kan det därefter vara möjligt att
besluta huruvida en utbildningssatsning om SFI-studier på landsbygden är
erforderlig och efterfrågad eller ej.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att barn- och
utbildningsnämnden uppdras att, i samverkan med
kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning och
integrationsberedningen, utreder förutsättningarna för att erbjuda SFIstudier på lämplig ort i inlandet. Motionen bör därmed anses bifallen.
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Ekonomi
Om motionen bifalls kommer den kommunala ekonomin att påverkas i form
av kostnader för de personella resurser som erfordras för att utreda
förutsättningarna för etablering av SFI-studier på landsbygden. Om det
därefter bedöms som aktuellt att starta undervisning i inlandet kommer
kommunens ekonomi påverkas då det bland annat saknas finansering av
lärare till sådana undervisningsgrupper. En eventuell utredning över
motionens förslag kommer att utreda även de ekonomiska konsekvenserna.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-22
Motion om SFI-studier på landsbygden, 2017-02-14
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 86
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-17
Integrationsberedningen 2017-10-16, § 29
Falkenbergs Näringsliv AB 2017-10-17, § 36
Arbetsmarknadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2018-03-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29, § 244
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
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