Kommunstyrelsen

Datum 2019-10-23
Diarienummer 0953/19

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Göteborgs Stads yttrande över
Utbildningsdepartementets remiss av KLIVAS
delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget.
Göteborgs Stad ser positivt på en ökad tydlighet kring utbildningsplikt vad
gäller omfattning och ramar för innehåll i en sammanhållen utbildning.
Göteborgs Stad ställer sig positiv till förslaget om informationsöverföring
från Arbetsförmedlingen till kommunerna. Tillgång på personuppgifter är
avgörande för att planering ska kunna ske utifrån den enskilda individen.
Göteborgs Stad instämmer även med utredningens förslag om riktat stöd till
huvudmannen för att stärka utbildningens kvalitet samt förslaget om att
Skolverket ska kartlägga vuxenutbildningens behov av stöd och
kompetensutveckling när det gäller nyanländas lärande inom sfi, såväl som
resten av vuxenutbildningen.
Det finns en tveksamhet till om utredningens förslag om ikraftträdande
2020-07-01 ger huvudmännen tillräckligt med förberedelsetid för den
planering och organisering som förslaget om sammanhållen utbildning
innebär.
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Göteborgs Stad vill framhålla att en statlig ambitionshöjning och nya
åtaganden som får konsekvenser för kommunerna ska kompenseras av
staten.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga
meningar:
Helene Odenjung (L) yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den
lydelse som anges ovan enligt stadsledningskontorets förslag samt avslag på
yrkande från SD den 18 oktober 2019 (bilaga A).
Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD
den 18 oktober 2019 (bilaga A).
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Helene Odenjungs
yrkande.

Göteborg den 23 oktober 2019
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
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Bilaga A
Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2019-10-23
Ärende 4.2

Yrkande angående – Remiss från
Utbildningsdepartementet -KLIVA:s
delbetänkande På väg – Mot stärkt kvalitet inom
komvux för elever med svenska som
andraspråk
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Under rubriken Ekonomiska förutsättningar i SLK:s TU byts i de två
sista styckena alla ”kan” ut emot ”kommer troligtvis”, (fyra ställen i de
två sista styckena).
2. Under rubriken Stadsledningskontorets bedömning framför näst sista
stycket fälls ett nytt stycke in med texten: ”Det vore önskvärt att det i
utredningens förslag finns konkreta planer för en regelbunden
uppföljning av individuella studieresultat terminsvis. Detta för att få
tydliga indikationer på om eleven ligger i rätt fas med kunskapsnivån i
sina studier.”
Yrkandet
Göteborg har i maj 2019 fått ca 18,7 miljoner tillskjutet i tillfälligt
kommunstöd. Efter beslut av KS fördelas en del av dessa medel enligt en
fördelningsnyckel till arbetsmarknads- och vuxenutbildning för SFI,
vuxenutbildning och andra insatser till nyanländas etablering. 2300
ungdomar har således fått ett statsbidrag på ca 86 000 kr totalt per person.
Stödet bör hushållas väl och kommer givetvis inte täcka in alla kostnader
vare sig för utbildning, boende eller övriga omkostnader. Som SLK mycket
riktigt framhåller i sitt yttrande måste nya antaganden som får konsekvenser
för kommunen fortsatt kompenseras av staten.
Vad personerna som har fått ja av lagen studerar för ämnen är oklart.
Migrationsverket för ingen statistik över utbildningarna. I detta skede görs
heller inga kontroller av hur personerna klarat av sina studier hittills.
https://www.gp.se/nyheter/sverige/skl-gymnasielagen-har-kortslutit-sigsjälv-1.19279005
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SD yrkade i augusti 2019 på att berörda förvaltningar skulle få i uppdrag att
snarast ta fram och redovisa statistik på hur många av de ensamkommande i
Göteborgs kommun som klarar av att fullfölja sin gymnasie- och
vuxenutbildning med godkända betyg. Yrkandet avslogs i KS 19-08-21 av
samtliga övriga partier
Gymnasielagen har gett ett urval ensamkommande ungdomar möjligheten
att stanna i Göteborg för att avsluta sina studier. Det finns tydliga lagkrav
gällande godkända studieresultat, men alarmerande siffror visar att endast
en liten andel elever från språkintroduktionen klarar av gymnasiet.
Gymnasielagen har blivit ett hafsverk. När det handlar om elevers fortsatta
framtid, blir det svårt känslomässigt för många lärare att inte ge godkända
betyg. De hamnar ofta i etiska dilemman.
Vi anser fortsatt att en regelbunden uppföljning av studieresultaten är
nödvändig för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad
studieplan såväl i gymnasienivå som på Komvux. Vid rätt individanpassad
investering i elevernas utbildning ska detta på sikt leda till slutförd skolgång
med godkända resultat och därefter riktiga arbeten - inte minst för elevernas
skull.
Idag finns det exempel på ensamkommande elever i Göteborg som
genomgått en treårig gymnasielinje, men inte godkänts. Berörd elev har då
åter satts i första årkurs bland elever som är betydligt yngre. Som vi ser det,
blir den här sortens lösning ohållbar ekonomiskt för Göteborgs kommun. Vi
hoppas därför att övriga partier har mognat och insett vikten av att visa
humanitet och omtanke genom att regelbundet följa upp studieresultaten för
dessa nyanlända elever.
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