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Kf §95    Dnr: KS.2015.173      

 

Svar på motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i 

vår kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Lennart Kastberg (KD) och Fredrik Svenningsson (L) har den 11 juni 2015 

lämnat en motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos 

asylsökande i vår kommun. 

 

Motionärerna yrkar att 

1. det utreds vilka möjligheter det finns att under SFI-tiden finna en 

tjänstgöringsgrad som passar med denna aktivitet och anställa personer för 

att "skugga" arbeten som liknar tidigare utbildning eller arbete. Detta på 

kort eller lång tid beroende på vad som är möjligt. 

2. utreda möjligheten att införa en decentraliserad och/eller tidsanpassad 

kvälls- eller helgförlagd SFI-undervisning. 

3. utreda möjligheten att anpassa kollektivtrafiken och nyttja skolskjutsarna till 

och från de mindre orterna där det behövs, för att underlätta resandet för 

våra nyanlända i "Etableringsreformen". 

4. kommunens alla förvaltningar ska aktivt hitta och ordna 

sysselsättning/arbetsplatser. 

 

Motionärerna beskriver som bakgrund till motionen situationen för flyktingar 

på kommunens fyra asylboenden under asyltiden och tiden efter 

uppehållstillstånd. De ideella krafterna på de orter, där asylboendena finns, 

bidrar på ett positivt sätt till att olika aktiviteter, språkstudier och viss 

matchning mot praktikplatser skapas. Därigenom kan det bidra till att flyktingar, 

som beviljas uppehållstillstånd, kan känna sådan tillhörighet till sin boendeort 

att man vill bosätta sig där. Brist på allmänna kommunikationer kan då vara ett 

problem eftersom aktiviteter inom etableringsverksamheten är förlagda till 

Gislaveds tätort. Behov av praktikplatser för att snabbare lära sig svenska och 

se möjligheter för möjliga arbeten behöver stödjas. Vidare konstateras att en 

stor andel av de nyanlända har hög utbildningsnivå. Dessa kompetenser bör 

kommunen och dess näringsliv ta till vara. Rätt hanterat kan det leda till ökad 

befolkning, ökade kunskaper och ökade skatteintäkter. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen remitterade den 3 augusti 2015 motionen till 

kommunens samtliga nämnder för beredning.  Samtliga nämnder har yttrat sig 

över motionen i sin helhet eller i de delar man anser sig ha rådighet över. 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en PM, daterad den 11 maj 

2016, i vilken remissvaren redovisas. 

 

Sammanfattningsvis framgår det av yttrandena att det finns en allmänt positiv 

inställning till praktikplatser av olika slag, även om en oro för att inte kunna ge 

en handledning alternativt vägledning av tillräckligt hög kvalité. Resursbrist samt 

svårigheten att kunna ta emot praktikanter i de fall särskilda kompetens- eller 

andra krav ställs i respektive verksamhet. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden tillstyrker i princip den första att-satsen. 

Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter och risk för suboptimering i att 

decentralisera SFI-utbildningen. 

 

 

 

Kf § 95 (forts.) 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-20     2(4) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Socialnämnden beskriver den utökningen av busstrafiken mellan Burseryd och 

Smålandsstenar som var på gång vid tiden för yttrandet. Denna utökning av 

turer har kommit till som ett tvåårigt försök. Barn- och utbildningsnämnden 

framhåller att skolskjutsar redan nu är öppna för medresande i mån av plats 

och mot avgift. 

 

I samband med kommunfullmäktiges handläggning av Revidering av Strategiskt 

styrdokument inför mål och budget 2016 – 2020 den 19 november 2015,  

§ 165, yrkade Fredrik Svenningsson (L) ”att 400 tkr avsätts inom ramen för vår 

gemensamma motion med kristdemokraterna om kommunala praktikplatser”. 

Kommunfullmäktige biföll yrkandet.  Anslaget placerades under 

kommunstyrelseförvaltningens budget.  Medlen finns endast i 2016 års budget 

och är inte ramhöjande.  Några insatser för att precisera vad anslaget ska 

användas till har inte gjorts utan det kopplas därför nu till motionssvaret.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin samordnande beredning av de 

båda ärendena att förslaget att inventera praktik- eller skuggningsplatser skulle 

leda till att användningen av anslaget skulle fördröjas och att det finns en risk 

medlen inte kommer till användning för sitt syfte under 2016. I stället är det 

viktigt att förvaltningarna kan använda medlen till stöd för att skapa tid och 

möjligheter för handledning av praktikanter och det merarbete som 

skuggningsplatser kan innebära för verksamheterna. Ett förslag om delegering 

av anslagshanteringen till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera till 

kommundirekören att efter ansökan från förvaltningscheferna fördela medel på 

olika aktiviter som stödjer motionärernas syften. Återrapportering ska ske till 

kommunstyrelsen inför dess bokslut för 2016. Den totala inventeringen av 

praktik- och skuggningsplatser får anstå tills vidare. 

 

På förslaget om decentraliserad SFI föreslås avslag i enlighet med barn- och 

utbildningsnämndens yttrande. 

 

Ifråga om kommunikationer föreslås att en enklare inventering av möjligheterna 

att från orter med flyktinganläggningar nå Gislaves tätort görs samt att 

information om dessa möjligheter förbättras och riktas till målgruppen i första 

hand. 

 

Motionen föreslås därmed genom lagda förslag till beslut bifallas till sitt syfte 

men också i vissa delar avslås.  

 

Kommunstyrelsen har den 8 juni 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

avslå första och andra yrkandet i motionen och bifalla innebörden i tredje 

yrkandet samt att föreslå att fjärde yrkandet i motionen kan anses som bifallen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att bättre ta tillvara den kompetens som finns i vår kommun,  

daterad den 11 juni 2015 

Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om att bättre ta till vara den 

kompetens som finns i vår kommun, daterad 2016-05-11  

Tekniska nämnden den 23 september 2015, § 119  

Bygg- och miljönämnden den 25 september 2015, § 178 

Barn- och utbildningsnämnden den 28 september 2015, § 100 

Fastighetsnämnden den 30 september 2015, § 107 inkl. bilaga  
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Socialnämnden den 1 oktober 2015, § 87 inkl. bilaga, daterad den 18 augusti 

2015 

Fritidsnämnden den 5 november 2015, § 97 

Räddningsnämnden den 30 september 2015, § 41 inkl. bilaga, daterad  

den 12 augusti 2015 

Kulturnämnden den 25 april 2016, § 19 

Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 198 

 

Fredrik Sveningson (L) framför ett tack för motionssvaret. 

 

Yrkande 

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Anton Sjödell (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att  med anledning av vikten av att ge förutsättningar för att skapa fler 

möjligheter till praktikplatser, god handledning och möjligheter till 

skuggningsplatser och inom ramen för av kommunfullmäktige anslagna 

medel om 400 tkr att användas i motionens syfte, ska dessa anslagna 

medel användas till bidrag till förvaltningar som under 2016 kan 

medverka till detta, varvid fjärde yrkandet i motionen kan anses bifallen, 

 

att  kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att handlägga och efter 

ansökan från förvaltningar besluta om anslag enligt föregående att-sats. 

Redovisning av genomförda uppdrag ska lämnas till kommunstyrelsen så 

att uppföljning kan beaktas i kommunstyrelsens bokslut för 2016,  

 

att avslå första yrkandet om inventering av kort- eller långsiktiga praktik- 

och skuggningsplatser, då insatser från förvaltningarna enligt ovanstående 

att-satser bör ge motsvarande men också mera direkt effekt, 

 

att  avslå andra yrkandet om decentraliserad SFI-undervisning på andra orter 

i kommunen, samt 

 

att  bifalla innebörden i det tredje yrkandet i motionen genom att uppdrag 

ges till kommunstyrelsen i samråd med barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden (AMO) att skyndsamt genomföra genomlysning av 

resmöjligheterna med kollektivtrafik och skolskjutsar för boende på 

kommunens asylboende på de mindre orterna i relation till viktiga 

målpunkter, främst Gislaveds tätort. Syftet är att dels bättre informera 

om möjliga resealternativ, dels kartlägga behov av ev. ytterligare 

kommunalt tillköp av trafik.  

  

  

 

 

 

Kf § 95 (forts.) 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-20     4(4) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Expedieras till: 

Lennart Kastberg 

Fredrik Sveningson 

Samtliga nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten 

Kommunstyrelseförvaltningen, utvecklingsenheten 

 


