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INFÖR RINKEBYMODELLEN OCH SFI MED BABY 

Vi vill att Sverige ska vara ett land av hopp och möjligheter, inte hopplöshet och utanförskap 

för de som flyttar eller flyr till Sverige. De som kommer till vårt land ska erbjudas en snabb 

väg in i samhällsgemenskapen. Vi vill ha ett samhälle där alla människor gör sin del, får vara 

med och bidra och arbeta 100 procent av sin förmåga. Vi behöver ta tillvara på människors 

inneboende drivkraft och vilja att bygga en trygg framtid i sitt nya hemland. Det samma 

gäller för de som kommit till Umeå. 

Integration är viktigt, men vi ser att insatserna för hur föräldrar, i synnerhet för de kvinnor 

som är födda i ett utomeuropeiskt land, ska integreras är bristfälliga. Vi vet sedan tidigare att 

just män och kvinnor födda utanför EU och som har begränsade kunskaper i svenska har en 

större risk att hamna i utanförskap. Låg utbildning är också en riskfaktor och föräldraskap där 

mamman stannar hemma med barnen länge kan riskera att permanenta utanförskapet.  

I många kommuner kan väntetiderna för att påbörja sin undervisning i svenska vara mycket 

långa. Som det ser ut idag påbörjar kvinnor dessutom sin svenskundervisning senare än män. 

Värdefull tid går till spillo och därför är det nödvändigt att ge tillgång till språkundervisning 

redan från dag ett. Många kvinnor som är hemma med små barn ges inte möjlighet till att 

delta i SFI (svenska för invandrare) och här vill vi att kommunen inför ’’SFI med baby’’. Detta 

tillåter de nyanlända kvinnorna att komma bort från isolering och så snabbt som möjligt lära 

sig språket. Inte bara ger detta kvinnorna möjlighet att öka sin självständighet, utan ökar 

också deras möjlighet att kunna ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden efter 

föräldraledigheten där språket är en viktig del.   

Vi kristdemokrater menar att en föräldrautbildning är ett gott verktyg som kan underlätta 

både för familjerna och för integrationen i samhället. Vidare kan den också möjliggöra att 

psykisk ohälsa upptäcks tidigt. Föräldrautbildningen kan ske antingen genom generella 

utbildningar i skolan eller genom hembesök där socialtjänsten tillsammans 

barnavårdscentralen besöker familjen för att få en inblick i barnets liv samt utbilda 

föräldrarna. I Rinkeby följer man denna modell sedan 2013. Där går det till så att hembesök 

genomförs när föräldrarna inte har möjlighet att närvara på föräldrautbildningen som BVC 

erbjuder. Tanken med utbildningen, eller hembesöket, är att socialtjänsten tillsammans med 

BVCs kunskap ska sammanflätas med föräldrarnas. Vid hembesöket är samtalet och mötet 

med familjen det centrala, men föräldrarna erbjuds även kunskap om det svenska 



samhällssystemet. Efter besöken har föräldrarna uttryckt att de har fått nya kunskaper och 

nya insikter samt ökad kunskap om samhällets stöd för föräldraskap.  

Idag bedriver kommunen projektet Umeå växer tryggt och säkert där de övergripande målen 

är; att förebygga droger och kriminell livsstil, stärka föräldrar, öka förutsättningar för en 

meningsfull fritid, förebygga utanförskap och utveckla samverkan. Detta är goda idéer, men 

det behövs mer. I Umeå ser vi hur utanförskapet växer i vissa områden, och det är någonting 

vi vill sätta stopp för. SFI med baby är ett bra sätt att integrera kvinnor i samhället snabbare 

och minska det långsiktiga utanförskapen. Likväl är föräldrautbildningar ett gott komplement 

till kommunens projekt, då utbildningen kan bidra till att stärka föräldrar, upptäcka 

potentiella problem i hemmet och förebygga utanförskap. Föräldraskapet är tufft och 

utmanande för de flesta föräldrar. För nyanlända med ofta bristfälligt socialt nätverk som 

kan stötta och avlasta är det ännu tuffare. Därför är det värdefullt att de tidigt erbjuds 

föräldrastöd för att knyta kontakter med andra föräldrar och för att få verktyg och strategier 

för att hantera föräldraskapets utmaningar.  

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar 

• Att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att i samråd med regionen 

implementera Rinkeby-modellen i områden där behovet finns 

 

• Att införa en obligatorisk SFI med baby under föräldraledigheten för nyanlända  
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