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Utskottet behandlar i detta betänkande 8 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Språkintroduktion och svenskundervisning 

 

1.1. Nyckeln till framgång 

 

Motion 2019:1UbU76Mo 

 

Utveckla en permanent mobilapplikation för språkinlärning som installeras i 

alla nyanländas mobiltelefoner 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

Motivering: Det är utskottets uppfattning att de bakomliggande funktionerna 

för att säkerställa att appen fungerar tillfredställande, i linje med vad motion-

ärerna efterfrågar, inte är tillräckligt utredda. Utskottet ser därtill att det kan 

finnas behov av att säkerställa att appen inte medför kränkningar av den per-

sonliga integretiteten, samt att förslaget inte kan antas vara kostnadseffektivt i 

förhållande till samhällsvinsten. Med hänvisning till ovanstående avstyrker ut-

skottet motion 2019:1UbU76Mo.  
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Klass EKSA 18, Bergska Gymnasiet 

 

 

 

1.2. Erbjud SFI-undervisning för asylsökande under asylprocessen 

 

Motion 2019:1UbU43Mo 

 

Erbjud SFI-undervisning till asylsökande under asylprocessen 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

Motivering: Utskottet kan konstatera att det i dagsläget tar allt för lång tid för 

nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och att SFI-systemet som det 

ser ut i dag inte är effektivt. Det är uppenbart att den gängse prövoperioden för 

asylsökande skulle kunna utnyttjas bättre för att förberada nyanlända för ett 

liv i Sverige. Med hänvisning till ovanstående tillstyrker utskottet  motion 

2019:1UbU43Mo. 

 

Klass Ek18, Fridegårdsgymnasiet 

 

1.3. Inrätta obligatorisk svenskundervisning för invandrare med praktisk ar-

betslivsorientering 

 

Motion 2019:1UbU63Mo 

 

Inför obligatorisk svenskundervisning för invandrare med praktisk arbetslivs-

orientering inom ett år från godkänt uppehållstillstånd 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

Motivering: Utskottet kan välkomna ansatsen att göra SFI-undervisningen ob-

ligatorisk, men ser samtidigt praktiska hinder med att integrera ett sådant ini-

tiativ med arbetslivsorientering. Det kan t.ex. innebära merkostnader för ar-

betsgivaren att utbilda praktikanterna. Med hänvisning till ovanstående avstyr-

ker utskottet 2019:1UbU63Mo. 

 

Klass EKEK19, Jensen Gymnasium Malmö 
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1.4. Minskad segregation i samhället 

 

Motion 2019:1UbU55Mo 

 

Inför obligatoriska språkkurser och samhällsorientering för nyanlända från 

första dagen i Sverige 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

Motivering: Utskottet ser ett stort behov av insatser för att minska segregat-

ionen och stärka samhällsgemenskapen i Sverige. Det är utskottetes uppfatt-

ning att obligatoriska språkkurser och obligatorisk samhällsorientering är av-

görande insatser som kan bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle. Med 

hänvisning till ovanstående tillstyrker utskottet Motion 2019:1UbU55Mo. 

 

Klass E18B, Lundellska skolan 

 

 

 

1.5. Större satsningar på SFI 

 

Motion 2019:1UbU104Mo 

 

Inför mindre klasser och fler lärare i SFI-utbildningen 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

Motivering: Utskottet anser att främjandet av nyanländas kunskaper i svenska 

språket är av betydande vikt för integrationsprocessen i samhället. Det kan 

dock inte ske på bekostnad av vissa jämlikhetsprinciper, som genom att dela 

upp olika språk i olika klasser, vilket utskottet anser skulle försämra integrat-

ionen. Med hänvisning till ovanstående avstyrker utskottet .otion 

2019:1UbU104Mo. 

 

Klass SA1, Martin Koch-gymnasiet 

 

 

 

1.6. Mer strikta regler för nyanlända 

 

Motion 2019:1UbU182Mo 
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Inför krav på godkänd SFI-utbildning för rätt till etableringsbidrag för nyan-

lända och invandrade 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

Antal ledamöter: 10 bifall, 8 avslag 

Motivering: Utskottet kan konstatera att dagens frivilliga SFI-undervisning 

inte har önskad effekt på integrationen i Sverige, samtidigt som utskottet anser 

att den potentiella nyttan med SFI och kunskaper i det svenska språket är 

mycket stor. Utskottet anser därför att det borde införas en obligatorisk utbild-

ning i det svenska språket för nyanlända. För att säkerställa att deltagandet är 

högt bör den som inte tar examen i SFI kurs 1C få etableringsbidraget indraget. 

Medn hänvisning till ovanstående tillstyrker utskottet motion 

2019:1UbU182Mo. 

 

Klass EK1B, ProCivitas privata gymnasium Helsingborg 

 

 

 

1.7. Angående det svenska språkets betydelse för den sociala sammanhåll-

ningen 

 

Motion 2019:1UbU187Mo 

 

Gör SFI obligatoriskt för alla nyanlända asyl- och anhöriginvandrare med krav 

på godkänt för förnyat uppehållstillstånd 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

Motivering: Utskottet vill återigen understryka vikten av en välfungerande 

SFI-undervisning för nyanländas möjligheter till en god etabliering det 

svenska samhället. Samtidigt anser utskottet att det inte finns tillräckligt starka 

skäl att använda SFI-betyg som generell grund för uppehållstillstånd när det 

samtidigt kan finnas starka skyddsskäl. Med hänvisning till ovanstånde avstyr-

ker utskottet motion 2019:1UbU187Mo.  

 

Klass SA1, Procivitas privata gymnasium Helsingborg 

 

 

 

1.8. Inför akademiska svenskakurser för andraspråkstalare 

 

Motion 2019:1UbU196Mo 
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Inför svenskkurser i akademisk svenska 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

Motivering: Det är utskottes uppfattning att det visserligen är önskvärt med 

goda kunskaper i olika varianter av facksvenska, och att initiativet i sig har 

goda meriter, men att kostnaden för åtgärden inte rimligen kan åläggas skatte-

betalarna samtidigt som den reguljära SFI-undervisningen är undermålig. Med 

hänvisning till ovanstående avstyrker utskottet motion 2019:1UbU196Mo. 

 

Klass CMP19A, Thoren Business School Stockholm 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:1UbU43Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

(Obs! Utskottets motion, reservation och talare meddelas Linneá Tolf, enligt 

dagordningen.) 

 

 

Stockholm den 21 januari 2020 

 

 

På första utbildningsutskottets vägnar 

Annika Hirvonen Falk 

Jonas Brynhildsen 
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