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Tjänsteutlåtande 

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 

 

Dnr: NAN 2023/0017 

 

Datum: 2023-02-22 

Till: Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Uppdrag om att erbjuda undervisning i 

svenska för Ukrainska krigsflyktingar 

Sammanfattning 

I Österåker finns drygt 400 krigsflyktingar från Ukraina. De vistas i Sverige 

enligt massflyktsdirektivet vilket inte ger dem rätt till SFI-undervisning. 

Kunskaper i svenska bedöms förbättra integrationen och öka möjligheten för 

anställning. Kommunen har dock möjlighet att bekosta SFI eller annan typ av 

svenskundervisning för målgruppen. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

 

Uppdra till förvaltningen att utreda de organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningarna för undervisning i svenska/SFI för ukrainska krigsflyktingar i 

syfte att påbörja verksamheten skyndsamt. 

Bakgrund 

Den fullskaliga invasionen av Ukraina har nu pågått i ett år. 

Massflyktsdirektivet har första gången aktiverats vilket möjliggjort en snabbare 

mottagande av ukrainska flyktingar i alla EU-länder. Drygt 50 000 ukrainare 

har sökt sig till Sverige och av dessa bor i dagsläget 404 krigsflyktingar i 

Österåker. Direktivet innebär vissa begränsningar i rättigheter, bland annat har 

ukrainare inte rätt till SFI-undervisning (29 kapitlet 2-3 §§ skollagen). 

Kriget har inte ha kommit in i någon form av slutfas, tvärtom. Många av de 

ukrainare som kommit till Österåker har börjat arbeta men språkkunskaper i 

andra språk än ukrainska och/eller ryska är relativt begränsade. Runö 

Folkhögskola har startat upp svenskundervisning på dagtid för målgruppen. 

SFI-undervisningen i kommunen bedrivs även på kvällar vilket troligen passar 

merparten av de yrkesverksamma bättre. SFI är en kvalitetssäkrad undervisning 

med fastställd läroplan. Hittills har 39 kommuner i Sverige valt att låta även 

ukrainare få läsa SFI. Många andra kommuner, såsom Österåker, erbjuder 

annan typ av undervisning i svenska.  
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Förvaltningens slutsatser 

Att behärska språket i det land som man bor är en nyckel till integration, 

försörjning och arbetsmarknad. Vissa av krigsflyktingarna har varit i Sverige 

närmare ett år och barnen går i skolan. Därmed ökar också behovet att 

föräldrarna kan kommunicera på svenska. 

Det kommer att få ekonomiska konsekvenser att låta ukrainare delta i SFI-

undervisning. Ersättningen för en SFI-elev, som exempelvis går studieväg 3, 

uppgår idag till 12 000 kr per elev/betyg. Kostnaden skulle kunna täckas, helt 

eller delvis, av den dagersättning som kommunen erhåller från 

Migrationsverket eller genom statliga medel såsom utlysningen av ESF Care 2. 
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Näringslivs- och utvecklingsdirektör   
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