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Beställning av svenska för invandrare (SFI) under år 2017.
Protokollsanteckning
Här har den styrande Kvartetten dragit ner på ambitionerna. Språket är
viktigt för jobb integration men det bryr sig Kvartetten inte om. Minskad
utbildningstid, bara bildningsförvaltningen som leverantör samt sannolikt
inte möjligt att starta utbildningen inom 14 dagar. Kvartettens ovilja att
konkurrensutsätta SFI gör den sämre. Vi ville återremitera ärendet men
blev nerröstade.
Beställningen av SFI har nedmonterats och plockats bort från
arbetsmarknadsförvaltningen. Väldigt olyckligt att Kvartetten inte vill
erbjuda nya svenskar bättre möjligheter till integration och möjligheten till
att få ett arbete. Tidigare beslut i arbetsmarknadsnämnden att SFI erbjuds
inom 14 dagar, om möjlighet till 30 timmar SFI, för de som kan och vi vill
lära sig svenska snabbare tas nu bort när denna skall utföras av
bildningsnämnden.
Vi vill även att det ges möjlighet för fler aktörer som utförare av SFI.
Kvartettens beslut visar att bildningsnämndens ledning anser det viktigare
att de styr över SFI än att den blir bra.
§ 9 Komplettering till arbetsmarknadsnämndens delegationsordning
avseende bosättning och inkubatorverksamhet.
Protokollsanteckning

Vi valde att inte delta i beslut kring delegationsordning avseende
bosättning. Anledningen till det är att vi anser att det är fel att på detta sätt
ge nyanlända förtur i bostadsköer. Det är inte rätt att
arbetsmarknadsförvaltningen ska agera hyresvärd. Det är inte rätt av oss
att delta i ett beslut som vi inte står bakom. Det blir ju lika fel oavsett om
beslutet fattas av politiken eller av utsedd tjänsteman.
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Hej,

När, tror du, att du kan skicka protokollsantekningarna till mig?
Tacksam för svar.
Hälsningar Sarka

Med vänlig hälsning
Sarka Löfman
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