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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-10-07 

Justerand es sign. 

Au§ 172 Dnr KS 056/2015 

Yttrande över medborgarförslag rörande ekonomisk 

ersättning för språkträning, Birgitta Fransson 

Ärendebeskrivning 
Birgitta Fransson inkom med medborgarförslag daterat den 23 februari 2015 
angående ekonomisk ersättning till personer som hjälper nyanlända med 
språkträning. I medborgarförslaget angavs att det finns personer i kommunen som 
tar emot nyanlända i sina hem och där låter de nyanlända läsa svenska högt och i 
samband med detta hjälper till med uttal och ordförståelse. Förslagsställaren 
föreslår att kommunen ger ekonomisk ersättning till de personer som på detta vis 
hjälper till med nyanländas språkträning. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2015, § 29 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
29 september 2015 I förs laget till yttrande anges att huvudansvarig för mottagande av 
nyanlända personer vilka kommer till Sverige, exempelvis som flyktingar, åvilar 
myndigheten Migrationsverket. Detta innebär att samtliga kostnader för detta 
mottagande är en statlig angelägenhet som administreras av Migrationsverket. Således 
är inte ärendet om ersättning enligt medborgarförslaget någon kommunal angelägenhet 
utan förslagsställaren hänvisas till Migrationsverket 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande. 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande ekonomisk 
ersättning för språkträning 

Inledning 
Birgitta Fransson inkom med medborgarförslag daterat den 23 februari 2015 angående 
ekonomisk ersättning till personer som hjälper nyanlända med språkträning. I medborgar
förslaget angavs att det finns personer i kommunen som tar emot nyanlända i sina hem 
och där låter de nyanlända läsa svenska högt och i samband med detta hjälper till med 
uttal och ordförståelse. Förslagsställaren föreslår att kommunen ger ekonomisk ersättning 
till de personer som på detta vis hjälper till med nyanländas språkträning. 

Konununfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2015, § 29 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande med anledning av medborgarförslaget 
Huvudansvarig för mottagande av nyanlända personer vilka kommer till Sverige, exempelvis 
som flyktingar, åvilar myndigheten Migrationsverket. Detta innebär att samtliga kostnader för 
detta mottagande är en statlig angelägenhet som administreras av Migrationsverket. Således är 
inte ärendet om ersättning enligt medborgarförslaget någon kommunal angelägenhet utan 
förslagsställaren hänvisas till Migrationsverket. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till yttrande. 

Anders Andersson 
Kanslichef 

1 



1~ f\I l< O 11. 1· . I.,, I 

Ett med borgare förslag till våran kommun! 

Ett nytt förslag som jag anser att det skulle vara bra för oss människor som tar hand om nysvenskor 
med att lära de svenska språket. 

Jag tar hand om en kvinna från Afrika Eritrea och hon heter Aden Fisha och hon läser högt för mig. 

Hon kan ha svårt med vissa vokaler att uttala, då sjunger vi dom och säger vokalerna ofta tills hon 
kan uttala dessa ord. 

Ordens betydelse han jag informera Aden och vi tittar också tillsammans i ordlistor.Hon är duktig nu 
i svenska. 

Redskap som hon inte känner igen visar Jag Äden så hon ser dom i verkligenheten. 

Äden kommer till mig 3 gånger i veckan och vi läser och pratar i cirka 2 timmar. 

Mitt förslag är att vi som stödjer nysvenskor bör få en rimlig ekonomisk ersättning. 

Ingemar Javinder han Vet att jag hjälper Anden Fischa. 

Med Vänliga Hälsningar Birgitta Fransson Kopparberg. 
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