
 
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH 
ARBETSMARKNAD 

   

 
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 
E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Egnell Eva 
Åsa Danielsson 

Datum 
2013-05-02 

Diarienummer 
UAN-2013-0263 

 
 
 
 
 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Av ledamöterna aktualiserade frågor: Barnperspektiv vid sommaruppehåll 
för SFI-studerande 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  ge kontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer för sommaruppehåll för sfi-deltagare som 
uppbär försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 18 april 2013 väckte Ulrik Wärnsberg (S) fråga om att 
studerande inom vuxenutbildningen svenska för invandrare, SFI, som uppbär socialbidrag, 
inte får sommaruppehåll från studierna och hur det påverkar barnen, om de måste tillbringa 
hela sommarlovet på fritids.  
 
Kontoret svarade att individuella bedömningar görs och att de elever som haft socialbidrag 
under en längre tid får sommaruppehåll och att kontoret skulle återkomma till nämndens 
sammanträde i maj med utförligare information.   
 
Ärendet 
Ulrik Wärnsberg (S) har tagit upp om att studerande föräldrar som läser svenska för 
invandrare och som får ekonomiskt bistånd inte får sommaruppehåll från studierna. Frågan är 
utifrån ett barnperspektiv hur det påverkar barnen om de inte har möjlighet till ledighet 
tillsammans med föräldrarna under del av sommaren. Hur bedömer socialtjänsten detta? 
 
Det finns inga riktlinjer för hur socialtjänsten ska bedöma om och i så fall i vilka situationer 
en person som är biståndsmottagare kan vara ledig från aktiviteter som syftar till att förbättra 
möjligheterna till arbete och/eller utbildning. 
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Ansvarig chef för socialbidragsverksamheten informerar om att det görs individuella 
bedömningar, vilket kan medföra att olika handläggare ger olika beslut. Personer som har små 
barn, under tre år, eller barn med särskilda behov och där förskolan bedömer att de behöver 
ett kortare uppehåll kan beviljas det.  
 
Bedömningen är att studier utan uppehåll gör att språkinlärningen går snabbare. Normalt sett 
borde utbildningen svenska för invandrare var något som pågår under något år och i de fall 
personer har fastnat i ett flerårigt sfi-studerande erbjuder socialtjänsten andra lösningar. Som 
en jämförelse medger socialtjänsten inte att man upphör att vara arbetssökande under 
sommaruppehåll. 
 
När kommunen tidigare hade ansvar för flyktingmottagande och betalade ut 
introduktionsersättning fanns följande riktlinjer kring frånvaro från sfi och introduktion: 
 
Frånvaro/ledighet med full ersättning   
1. Inskolning av barn i förskola/skola max 10 dagar/per barn.     
2. Inbokade samtal på kommunens introduktionsenhet/arbetsförmedlingen. 
3. Begravning/bouppteckning som rör make/maka, sammanboende barn, syskon, föräldrar, 

mor- och farföräldrar.  
4. Tre dagar per halvår, s.k. EA-dagar (egen angelägenhet) enligt samma modell som 

Försäkringskassan tillämpar. 
5. Besök i tredje land (det land övriga familjemedlemmar flytt till) för att underlätta 

familjeåterförening, vid ett tillfälle i högst en månad, i de särskilda fall där huvudmannens 
närvaro är en förutsättning för att familjen ska få nödvändiga handlingar ordnade. 

 
Sjukfrånvaro eller annan giltig frånvaro 
1. Läkarintyg krävs efter fem dagars sjukdom. (arbetsdagar) 
2. Vid upprepad sjukfrånvaro krävs läkarintyg från första dagen.  
3. Vid vård av barn krävs läkarintyg efter fem arbetsdagar. 
4. Anhörigvård – läkarintyg krävs. 
5. Rätt till tio dagars ”pappaledighet” vid barnafödsel. 
6. Vid sjukskrivning under introduktionstiden gäller grundregeln att efter 28 dagars 
sjukskrivning inleda en rehabiliteringsutredning. Utgångspunkten är att i så stor utsträckning 
som möjligt följa de bestämmelserna som gäller i arbetslivet – dvs. att efter den enskildes 
samtycke kontakta Försäkringskassan, behandlande läkare eller terapeut.  
7. Långtidssjukskrivningar medges under pågående introduktion under förutsättning att den 
enskilde kan delta i rehabiliteringsprogram. Se även 2.5  
 
Ogiltig frånvaro 
Deltagare som utan giltiga skäl inte följer överenskommen introduktionsplan har inte rätt till 
introduktionsersättning. 
 
Närvarokontroll 
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Sfi-personal, praktikansvarig eller cirkelledare kontrollerar elevens närvaro och lämnar 
närvarorapporten till deltagaren. Deltagaren lämnar samtliga närvarorapporter till 
introduktionsmyndigheten. 
 
Nyanlända flyktingar som omfattas av etableringsersättningen ska följa de regler som 
Arbetsförmedlingen sätter upp. Etableringsplanen styr också kommunens agerande och det är 
viktigt att myndigheterna är överens om vilka regler som gäller. Men för personer som har 
avslutat sin etableringsfas men ändå är i behov av fortsatta sfi-studier och får ekonomiskt 
bistånd bör kommunen ta fram riktlinjer för vilka regler som ska gälla vid frånvaro från 
studierna. Annars är risken stor att det blir en godtycklig bedömning och att människor 
behandlas olika utan att det finns grund för detta.  
 
Nämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer som reglerar möjligheterna till 
ledighet för personer som får ekonomiskt bistånd och deltar i vuxenutbildning inklusive sfi. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör  


