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Nr 8. Motion av Elnaz Alizadeh 
(S) om befolkningsgruppen 
analfabeter ökar i Uppsala 
KSN-2012-0841 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
att kommunfullmäktige ska besluta att besvara 
motionen. 
 
Uppsala den 7 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, (båda S), 
och Emma Wallrup (V). 
 
I motion av Elnaz Alizadeh (S), väckt den 12 
juni 2012, yrkar motionären att kommun-
fullmäktige ger uppdrag att kartlägga utbild-
ningsbakgrunden och därmed även utbred-
ningen av analfabetism bland kvinnliga flyk-
tingar och anhöriginvandrade. Detta görs 
lämpligen genom samverkan med arbetsför-
medlingen och berörda utbildningsanordnare. 
Av kartläggningen bör framgå om utbred-
ningen av analfabetism ökar eller minskar. 

Vidare yrkas att lämna förslag på åtgärder som 
kan vidtas av kommunens berörda nämnder. 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, bilaga 2.  
 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN) påtalar i sitt yttrande att den kontroll av 
utbildningsbakgrund inför svenskundervisning 
för invandrare/flyktingar som motionären 
efterlyser redan görs. UAN hänvisar också, vad 
gäller motionärens andra förslag, till att all un-
dervisning redan tar hänsyn till individens be-
hov och förutsättningar. Nämnden redovisar 
vad som görs och att nämnden kontinuerligt 
följer upp samtliga verksamheter så att dessa 
ger varje individ det den behöver utifrån den-
nes behov och förutsättningar. 
 
Föredragning 
Förmågan att läsa och skriva är en grund-
förutsättning för delaktighet i det svenska sam-
hället och ett självständigt oberoende liv med 
möjlighet till egen försörjning. En av de grup-
per som har svårast att få arbete är gruppen 
med låg eller ingen utbildning. Dessa behöver 
individuellt anpassade och multifacetterade 
åtgärder för att på sikt kunna bli självför-
sörjande. Problemen är komplexa och måste 
angripas tvärsektoriellt från flera nivåer där 
kommunen är en av flera aktörer.  
 
Mot bakgrund av att undervisningen i svenska 
för nyanlända invandrare/flyktingar redan 
kartlägger individens utbildningsbakgrund och 
individuella förutsättningar för inlärning be-
hövs ingen ytterligare kartläggning av situa-
tionen. Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden som av fullmäktige fått uppdraget att 
ansvara för detta och även bland annat för 
arbetsmarknadsåtgärder har uppdraget att följa 
utvecklingen och vidta de åtgärder som be-
döms behövliga ur ett medborgarperspektiv. 
Nämnden har också, i likhet med alla övriga 
nämnder och styrelser, uppdraget att vid behov 
samverka med andra nämnder/styrelser i syfte 
att tillgodose medborgarnas intressen. Med 
anledning härav föreslås därför avslag på 
motionen.  



 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut.  
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