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Arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende
Bildningsnämndens svar på beställning av
Svenska för invandrare, dnr: BIN 2017/241
Bakgrund
Den 29 mars 2017, § 46 (dnr: BIN 2017/241) beslutade bildningsnämnden om
ett förslag på svar avseende beställning av SFI till arbetsmarknadsnämnden
samt till kommunstyrelsen (se bilaga 1).
Arbetsmarknadsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2017-05-16, § 63
(dnr: AMN 2017/6) att besvara skrivelsen med ett yttrande och översände
detta både till bildningsnämnden och till kommunstyrelsen (se bilaga 2).
Den 21 juni 2017, § 82 (dnr: BIN 2017/241) beslutade bildningsnämnden att
föreslå åt kommunstyrelsen att besluta att föra över ansvaret för SFI till
bildningsnämnden så att reglementet överensstämmer med gällande
lagstiftning. Detta beslut skickades även till arbetsmarknadsnämnden för
kännedom 2017-09-27 (se bilaga 3).
Nuläge
Arbetsmarknadsnämnden kan inte se någon konflikt i att fortsätta beställa SFI
av bildningsnämnden enligt gällande reglemente även om SFI sedan 1 juni
2016 är en del av den kommunala vuxenutbildningen.
Arbetsmarknadsnämnden anser dock att målsättningen med SFI skiljer sig
markant mellan arbetsmarknadsnämndens- och bildningsnämndens mål.
Arbetsmarknadsnämnden ser SFI-undervisningen som ett nödvändigt steg för
att den enskilde ska kunna träda in på arbetsmarknaden och bli
självförsörjande. Bildningsnämndens mål är att utfärda SFI betyg.
Förslag
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Arbetsmarknadsnämnden anser att då SFI är, sedan 2017-06-01, en del av den
kommunala vuxenutbildningen skulle den kommunala vuxenutbildningen
med stor fördel kunna flyttas över till arbetsmarknadsnämnden.
Arbetsmarknadsnämnden anser vidare att en sådan överflyttning skulle
generera stora fördelar både för den enskilde och för kommunen.
Arbetsmarknadsnämndens främsta mål är att så många som möjligt ska blir
självförsörjande och har därmed en stor kännedom om vilka behov av flexibel
kompetenspåfyllnad som finns hos enskilda individer. Denna koppling skulle
vara till fördel för att utforma och genomföra de utbildningar inom den
kommunala vuxenutbildningen som skulle leda till arbete och därmed öka
Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post:
arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199

antalet självförsörjande individer i kommunen och på så sätt även öka
kommunens skatteintäkter.
Sammanhållen process för etablering ger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivitet och ökad produktivitet, inga glapp mellan aktörer,
kortare ställtider och samlat resursanvändande
Högre grad av flexibilitet utifrån arbetslivets behov och enskildas
förutsättningar
En väg in för arbetslivet. Processer inom arbetsmarknad som kan
adderas finns.
En samlad planering för den enskilde, matchning mellan yrke och
utbildning stärks vilket leder till högre grad av fullföljda studier
Ökat nyföretagande genom att sammankoppling av företagsinkubator
och vuxenutbildning
Ökad kompetensförsörjning genom branschlösningar
Ökad möjlighet till individuella lösningar genom arbetsplatsbaserad
inlärning
En samlad ingång för vuxenutbildningen i Trelleborg

Goda exempel där SFI och den kommunala vuxenutbildningen ligger under
arbetsmarknadsnämnden är Växjö kommun och Helsingborgs stad. Vidare
hänvisar nämnden även till den aktuella kommunövergripande utredning som
pågår i Trelleborg för avvaktan av slutanalys.
Förslag till beslut:
Att arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag:
Att arbetsmarknadsnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att föra över
ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen till arbetsmarknadsnämnden
och ändrar därav i nämndens reglemente.
Att arbetsmarknadsnämnden översänder sitt beslut till bildningsnämnden för
kännedom
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