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Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
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Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

ASN-2020-370
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det är viktigt att kvinnor och män som
har behov av det ges tillgång till, och deltar i, grundutbildning i svenska för att möjliggöra en
väg in i samhället för personer som är i behov av försörjningsstöd. I promemorian beskrivs
att förslaget om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) inte innebär någon förändring avseende
gällande rättspraxis eller de krav som redan idag ställs på enskilda försörjningsstödstagare att
vid behov delta i grundutbildning i svenska.
Förvaltningen delar beskrivningen i promemorian att förslaget inte innebär någon förändring
avseende gällande rättspraxis om att vid behov delta i grundutbildning i svenska för att anses
stå till arbetsmarknadens förfogande. Förslagets fokus på den enskildes plikt bedöms av
förvaltningen samtidigt kunna leda till en förenkling av den komplexitet av såväl individuella
som strukturella orsaker till att personer står utanför arbetsmarknaden och kan vara i behov
av ekonomiskt bistånd varvid ett nödvändigt utvecklingsarbete på strukturell nivå riskerar att
försenas eller förbises. Förvaltningen bedömer att otydligheten snarare förstärks genom
förslaget avseende vilka aktörer som gemensamt ska bidra till förutsättningar för att få effekt
av intentionerna i förslaget.
Förvaltningen ser även en risk för negativa konsekvenser för enskilda i de fall personer avstår
att söka stöd från socialtjänsten om de krav som generellt kommuniceras uppfattas som för
strikta av en enskild person. Socialtjänsten har att göra en individuell bedömning vid
prövning av rätten till bistånd. I förhållande till konsekvenser för barn är det särskilt av vikt
att enskilda föräldrar i behov av stöd och bistånd faktiskt kontaktar socialtjänsten som då kan
ställa krav på planering till egen försörjning utifrån familjens aktuella situation.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill betona vikten av att föreslagen ändring inte får
medföra att kommuninvånare, oavsett försörjningsform, riskeras att utestängas från statliga
arbetsmarknadsinsatser eller annat stöd och service genom Arbetsförmedlingen.
Utifrån en samlad bedömning om förslaget att införa ett tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande är arbetsmarknads- och socialförvaltningens samlade
bedömning att förslaget inte bör tillstyrkas i dess nuvarande form. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen ställer sig positiv till att ett uppdrag formuleras till lämplig myndighet att
ta fram goda exempel avseende arbetssätt och insatser till föräldralediga för att stärka deras
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende remiss från
Socialdepartementet – Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd enligt förslag.
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2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar, med bifall av Joacim Ahlqvist (C) och med instämmande av Simon
Enqvist (SD) att arbetsmarknads- och socialnämnden ska ställa sig positiva till förslaget från
Socialdepartementet.
Sedat Arif (S) yrkar, med bifall av Joel Laguna Ascacivar (L) och med instämmande av Mats
Högelius (V), bifall till föreliggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Sedat Arif (S) avser ställa proposition på eget bifallsyrkande till föreliggande
förslag till yttrande mot Helena Nannes (M) yrkande att arbetsmarknads- och socialnämnden
ska ställa sig positiva till förslaget från Socialdepartementet. Nämnden godkänner
beslutsgången.
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med eget bifallsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Max Lundstam (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma
med en skriftlig reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 09.50- 10:15.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
§30 Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
Förslag till yttrande - Remiss från Socialsdepartementet - Språkplikt - deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Ärende: Remiss från Socialdepartementet – Språkplikt – Deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd
ASN-2020-370
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i den inledande delen av förslaget till remissvar och
yrkade på att arbetsmarknads- och socialnämnden ska ställa sig positiv till förslaget om
språkplikt. Resterande yttrande är tyvärr en lång rad argument emot förslaget om språkplikt.
Det beskrivs som ett problem att enskilda personer avstår från att söka stöd från socialtjänsten
om kraven uppfattas som för strikta. Argumentationen är märklig, eftersom detta är en del av
poängen med förslaget om språkplikt. Om man är beredd att avstå från ekonomiskt bistånd för
att man inte är beredd att lära sig det språk som talas i det land som man bor, så är behovet av
ekonomiskt bistånd sannolikt inte så stort.
Språket är en central del av integrationen i Sverige. Utan att kunna förstå och tala språket är det
i princip omöjligt att få ett jobb. Dessutom är kraven i förslaget om språkplikt egentligen inte
särskilt högt ställda. Det handlar om att fysiskt närvara vid undervisning i svenska, inte att
tillgodogöra sig kunskapen och inte att klara några uppsatta mål. De hade kunnat vara ännu
högre och det hade fortfarande inte varit ett för högt ställt krav på personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
ASN-2020-307
Remiss till Socialdepartementet – Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt
till försörjningstöd

Nämnden ställer sig kritisk till att förtydliga den nuvarande lagtexten och därmed belysa vikten av att ta
till sig det svenska språket för de som är nyanlända. Bland annat så motiverar man sin kritiska hållning
med att nyanlända skulle vara mindre benägna att söka hjälp av socialtjänsten om skrivningen
revideras.
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till den föreslagna ändringen från socialdepartementet och vi
anser att det är av stor betydelse att de som kommer som nya till Sverige blir varse vikten av att ta till
sig språket.
Sverigedemokraterna yrkade därför att nämnden skulle ändra sitt yttrande och ställa sig positiva till
remissen.
Då vårt yrkande inte vann majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)

_____________________________
Linus Nilsson (SD)

____________________________
Max Lundstam (SD)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 21 februari 2020
Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i
Svenska för rätt till försörjningsstöd
Diarienr: ASN-2020-370

Miljöpartiet delar uppfattningen att det är viktigt att alla personer som anses stå till
arbetsmarknadens förfogande lär sig svenska eftersom detta är en kompetens som
värderas högt på arbetsmarknaden och möjliggör en egen försörjning även på lång
sikt. Det är dock lika viktigt att förstå den komplexitet som ligger bakom att personer
har behov av att söka ekonomiskt bistånd. Det handlar om individuella och
strukturella orsaker vars lösning inte kan förenklas till att införa en så kallad
språkplikt. Redan idag ställs krav på att personer som har behov av grundutbildning i
svenska deltar i denna för att beviljas ekonomiskt bistånd. Liksom andra krav på
exempelvis studier och olika insatser som ger förbättrade förutsättningar på
arbetsmarknaden.
Vi menar att det är synnerligen viktigt att personer som vänder sig till socialtjänsten
erbjuds stöd så väl som krav på eget ansvar och prestation. Individer och familjers
olika förutsättningar måste fortsatt tas hänsyn till. Det är problematiskt också utifrån
barnperspektivet. Där vi inte nog kan betona vikten av att det fortsatt måste handla
om att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall, så att inte barn drabbas av
att vårdnadshavare inte uppfyller krav på språkundervisning. Barnperspektivet får
aldrig riskera att tappas bort.
Ja, det är viktigt att personer som har behov av undervisning i svenska får tillgång till
detta. Men det är lika viktigt att se till varje individs och familjs situation och fortsatt
låta socialtjänsten ha uppdraget att främja den ekonomiska och sociala tryggheten
för kvinnor, män och personer med annat kön.
För Miljöpartiet i Malmö
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot
Med instämmande av
_____________________________
Louise Arndt, ersättare
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 24/2020-02-21/ Remiss socialdepartmentet Språkplikt
Språkplikt är ett bedrövligt ord.
Det blir ännu mer förfärligt när det används i samband med begreppet försörjningsstöd.
Det finns redan i dag många krav på de som uppbär försörjningsstöd. Vi kan inte lägga på
ytterligare ett.
Det är självklart en nödvändighet att kunna svenska mer eller mindre för att kunna vara
anställningsbar. Det är i de flesta fall en självklarhet för de som söker arbete. Att däremot
villkora försörjningsstödet, som är vårt samhälles yttersta skyddsnät med en språkplikt är att
gå fel väg och dessutom knappast i överrensstämmelse med socialtjänstlagens djupaste
mening.
Enligt Socialdepartementet så handlar det om 4 (män) respektive 6 % (kvinnor) som denna
språkplikt skulle beröra. Alltså en väldigt liten andel människor.
Vi anser att yttrandet var väl balanserat, även om vi i vänsterpartiet hade sett ett ännu
tydligare och skarpare svar på remissen.
Mats Högelius
Ledamot V

