Eget förslag
Kommunstyrelsen 2021-04-26

§89 Finansiering av rivning Gamla Fredrik
Byggnaderna för Gamla Fredriks yrkesskola används nu till stor del av Centrumvux
verksamhet. Utbildningen Svenska för hantverkare (SFH) som är en del av Centrumvux
drivs på Gamla Fredrik för tillfället. Men nu under våren 2021 ska SFH fasas ut som en
konsekvens av budgeten och på utbildningens hemsida står det att SFH pausas på
obestämd tid. Detta trots att det inte finns något beslut om det i nämnden. Enligt
förvaltningen motiveras nedläggningen av SFH med att det är för få sökande och att
lokalerna är undermåliga.
I den politiska plattformen slår kommunledningen fast:

“Kommunens vuxenutbildning ska stärkas med inriktning mot bristyrkesutbildningar
och SFI.”
Nyanlända med tidigare erfarenhet inom hantverk är den grupp som utbildningen SFH riktar
sig till. Att stänga möjligheten för den här målgruppen att vidareutbilda sig är att stänga
möjligheten till arbete och snabbare integrering i samhället. Med pandemin och den stigande
arbetslösheten som vi idag har behöver vi dessa yrkesutbildningar mer än någonsin. När vi
börjar öppna upp våra landsgränser igen efter pandemin så kommer dessa utbildningar vara
ett bra sätt att motta våra nyanlända på. Vi vill ha kvar SFH i Haninge kommun och ge våra
nyanlända kommuninvånare goda möjligheter till en bra integrering från start här i Sverige.
Det bör göras insatser för att få fler sökande eller anpassa verksamheten för det minskade
söktrycket. Budgetramen bör utökas så att SFH och liknande utbildningar kan fortsätta.
Medarbetarna och facket bör få en chans att komma med förslag på anpassningar och
förbättringar innan man sägs upp pga arbetsbrist. Eftersom lokalerna används idag av
verksamheten så vill vi att man skyndsamt undersöker möjligheten att behålla verksamheten
SFH först och till vilka lokaler verksamheten kan flyttas. Innan dess bör lokalerna inte rivas.

Förslag till beslut:
1. Att återremittera ärendet för att undersöka möjligheterna att behålla verksamheten
SFH och i vilka lokaler den verksamheten kan bedrivas

Åsa Bååth (V)

