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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om svenskundervisning för asylsökande
På kommunfullmäktiges möte den 19 april togs ett beslut om att 496 miljoner av föregående års resultat skulle
kunna användas i år av nämnder för att finansiera insatser av engångskaraktär och projekt, som företrädelsevis
löper under pågående verksamhetsår.
Språket är i allmänhet avgörande för människors möjligheter till en bra etablering, viktigt är också tidig
samhällsinformation. I Helsingborg finns ett stort antal personer som väntar på att få börja studera svenska och
få svensk samhällsinformation. Det rör sig både om de personer som väntar på besked från Migrationsverket
på sin asylansökan och de ukrainska flyktingar som bor
Vänsterpartiet anser att det vore väl använda pengar både samhällsekonomiskt och ur den enskilde individens
perspektiv, om staden använder en del av fjorårets överskott till att ge undervisning i svenska och
samhällsinformation både till asylsökande och till ukrainska flyktingar, naturligtvis samordnat med den
undervisning för asylsökande som folkhögskolor och studieförbund i staden erbjuder.
Enligt uppgift skulle undervisning i svenska, SFI, för ca 800 studerande under ett halvår kosta ca 15 miljoner
kronor, för ett år innebär det då 30 miljoner kronor. Om det finns fler än 800 personer totalt i dessa båda
grupper, stiger naturligtvis kostnaden. Men detta kan och måste då vägas mot de kostnader som en
långsammare etablering medför för de personer som efter en ofta ganska lång väntetid får en asylansökan
beviljad.
Dessutom, flera föreningar och organisationer gör ett stort arbete för att hjälpa och stödja nyanlända och
därmed underlätta etableringen i Sverige. Detta gäller många föreningar, men under senare tid inte minst de
som hjälpt ukrainska flyktingar. Dessa har ju också haft ett helt annat regelverk att förhålla sig till än andra
asylsökande.
Mot bakgrund av ovanstående har Vänsterpartiet tre frågor till kommunstyrelsens ordförande
Vad anser den styrande alliansen om möjligheterna att både påskynda etableringen och ge den
enskilde en sysselsättning genom att erbjuda undervisning i svenska och samhällsinformation både till
asylsökande och till ukrainska flyktingar och att detta finansieras av medel ur resultatdispositionen?
Vad anser den styrande alliansen om behovet av att stärka arbetsmarknadsnämnden för att den ska
kunna erbjuda än fler coachning och kompletterande insatser i syfte att få än fler att på kortare tid gå
från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning och arbete?
Vad anser den styrande alliansen om att avsätta sökbara pengar för de föreningar och organisationer
som hjälper och stödjer nyanlända och att detta finansieras på liknande sätt som det
pandemirelaterade stödet till föreningar, dvs att detta inte belastar arbetsmarknadsnämndens
nuvarande budget?
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