
 

Motion om att införa integrationsplikt i Ekerö kommun enligt 

Vellingemodellen 

Det svenska samhällskontraktet bygger på att individen frivilligt accepterar sambandet 

mellan skyldigheter och rättigheter. Rättigheterna är tveklöst många och kostsamma. Vi har 

till exempel skattefinansierad sjukvård, skolgång och försörjningsstöd vid behov. För att 

underhålla detta system krävs ett av världens högsta skattetryck på både individen och 

företagen. Tidigare generationer av invandrare anammade detta och integrerades följaktligen 

fort in i vårt samhälle. De senare årens enorma volymer av migranter har till stor del bestått 

av mer svårintegrerade grupper, samtidigt som kraven från svenska myndigheter inte på 

något sätt har stått i relation till de rättigheter som erbjuds. 

För att tydliggöra och öka kravbilden på nyanlända och ge dem en mer tydlig väg in i det 

svenska samhället så vill vi i Sverigedemokraterna Ekerö införa integrationsplikt för 

nyanlända som anvisas till vår kommun. Det skall ses som ett förtydligande från kommunens 

sida, gällande eget ansvaret hos den nyanlände.  

Integrationsplikten i korthet innebär, att den nyanlände skall (inte bör) acceptera en plan att 

göra sig anställningsbar från dag ett. I planen ingår märkbara framsteg i SFI samt en 60 

timmar lång kurs i svensk samhällsorientering. Denna samhällsorientering avrundas med ett 

test som handlar om lagar, regler och värderingar, med en tyngd på kvinnors rättigheter och 

hur vi bemöter barn och Barnkonventionens betydelse. Med den inställningen från vår sida, 

kan det bli ett verktyg att motverka den växande hedersproblematiken. Integrationsplikten 

gäller alla nyanlända vuxna, män och kvinnor, inklusive föräldralediga och pensionärer. 

Väljer man att inte genomgå utbildningen, innebär det sanktioner. Det är förödande för både 

individen och i längden den kommunala ekonomin att tillåta personer att försörja sig på 

bidrag utan hårda krav på motprestation till samhällskontraktet. Som förebild till förslaget 

rekommenderar vi Moderatstyrda Vellinge kommun och deras handlingsplan för 

integrationsplikt. (Handlingsplan för integration 2018-2019) 

Mot bakgrund av ovanskrivna yrkar Sverigedemokraterna Ekerö: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för ett införande av integrationsplikt, anpassat till 

Ekerö kommun enligt Vellingemodellen. 

Att ge berörd förvaltning i uppdrag att utforma ett test som bygger på Vellingemodellen 

För Sverigedemokraterna Ekerö 

Jimmy Fors 

Cecilia Fors 

Per Lönnestål 


