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Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka nyanländas
inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de
insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska
språket

GYVF-2019-4711
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och
utveckla arbetet med de insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket.
I uppdraget anges även att kvinnors särskilda situation ska beaktas. I ärendet redovisas de
insatser som förvaltningen genomfört och fortsatt arbetar vidare med inom ramen för
grunduppdraget.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdrag i budget
2019 om att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de
insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden
Sverigedemokraterna inkommer med särskilt yttrande före justeringen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-01-31 Återrapportering av uppdrag i budget 2019:
Stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden
GVN AU 2020-01-22 §5 Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka
nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser som
förbättrar möjligheterna att lära svenska språk
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-31 Dagordningens p 5 efter ändring i
dagordningen p 7,
Ärende: Återrapportering av uppdrag att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden.
Förvaltningen har upprättat en plan avseende erforderliga insatser för att förmedla språk- och yrkesutbildning, och därvid beaktat de särskilda svårigheter som bland annat, genom den rådande
hederskulturen i vissa invandrargrupper, försvårar och till och med omöjliggör för kvinnor att etablera
sig i det svenska samhället.
Insatserna riktar sig huvudsakligen, i samverkan med Arbetsförmedlingen, mot konstaterade
bristyrken.
Utöver detta bedrives löpande i Malmö
SFI, Svenska för invandrare för ca 3000 elever kommunalt och 1600 elever i fristående skolor och i
folkhögskolor
Kommunal vuxenutbildning för ca 3000 elever i egen regi och ca 700 i fristående skolor.
Det finns ingen koppling mellan studieprestationer i SFI och vuxenutbildning med försörjningsstöden,
flera har tagit mycket god tid på sig inom språkutbildningen, vissa avstår helt från utbildning vilket inte
har kunnat motverkas förrän nu då den lagstadgade utbildningsplikten kan etableras som allmänt
styrmedel.
Föräldrar som inte försörjer sig själva eller åtminstone går till ett arbete har svårt att motivera sina barn
i skolsystemet att arbeta seriöst med sina studier,
Sverigedemokraterna menar
Koppla alla bidrag till motprestationer för att stimulera föräldraintresset och skapa möjligheter till att
vara föredöme för sina barn.
Stoppa tills vidare all inflyttning till Malmö för personer som inte är självförsörjande,
Jämställ deltagarna i SFI och yrkesvux med svenska elever då det gäller studiefinansiering och
hänvisa till CSN istället för socialförvaltningen.
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