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Ärende 6. Verksamhetsberättelse
År 2020 kännetecknas i stor utsträckning av de olika problem och svårigheter som uppstått
som resultat av coronapandemin. Även om pandemins effekter varit särskilt påfrestande för
de vård- och omsorgsrelaterade verksamheterna i kommunen, går det inte att komma ifrån
dess påverkan även på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Med anledning av detta
krävs det såklart en förståelse för att mycket av nämndens verksamhet behövts anpassas för
utmaningar som varit svåra att förutspå.
I tjänsteutlåtandets punkt 2 framgår det bland annat att en mängd mål för kommunens
gymnasie- och arbetsmarknadsverksamhet föreslås revideras. Vi har under sammanträdet
ställt frågor om detta förslag på reviderade mål, men vi är inte nöjda med förvaltningens
svar.
Vi anser att det visar på ovilja att ta frågan på stort allvar och prioritera förbättringar inom
SFI-verksamheten som en strategisk del i kommunens och nämndens mål, vision och arbete
för integration och självförsörjning. Vi ser helst att det genomförs en omfattande utredning
på hur SFI-verksamheten fungerar, styrkor vs. brister, utfrågning av elever, samt att det finns
en kontinuerlig uppföljning av kvalitet och resultat. Eventuellt skulle det kunna vara
intressant att vidareutveckla verksamheten genom en samverkan med näringslivet och
användandet av digitala eller innovativa läromedel för snabbare inlärning.
Vidare framgår det av verksamhetsberättelsen att nämnden dras med större ekonomiska
förluster än budgeterat, på grund av ett par olika anledningar. Det är givetvis oacceptabelt
att nämndens ekonomi fortsätter hanteras oansvarigt. Som resultat av detta anser vi att
nämnden borde begära de 1,2 miljoner för juridiska kostnader och 29,2 miljoner ur centrala
medel för nyanlända från Socialnämndens budgetavvikelse. Vi förstår även behovet om
resultatöverföringen på -16,1 miljoner för att täcka underskottet från 2020.
Vi vill dock poängtera att nämnden borde ha informerats om dessa stora ekonomiska
avvikelser långt tidigare och vi vill även påpeka att det är vår åsikt att beslut som rör sådana
höga summor borde fattas i kommunfullmäktige, inte i nämnden. Sverigedemokraterna
reserverar sig av ovan anledningar därmed mot beslutet i ärende 6 för punkt 2, 3 och 4, samt
avstår från att delta i beslut för dessa punkter.
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