18 |

fredag 1 november 2013 ● barometern-ot

n ledare

Politisk chefredaktör: Martin Tunström 0480-592 11
Ledarskribent: Daniel Braw 0480-591 81
E-post: opinion@barometern.se

Ölspionerna tillbaka till ritbordet
Hur ska man kunna kontrollera att den som säljer
folköl, tobak och receptfria
läkemedel inte slarvar med
åldersgränserna? Genom
att skicka personer som ser
minderåriga ut att köpa, har
regeringen tänkt. Kommu-

nerna ska, så är tanken, få
möjlighet att genomföra så
kallade kontrollköp. Också
i Kalmar kan detta bli aktuellt om lagförändringarna
går igenom (Östran 9/10).

”Förslaget
är ogenomtänkt och
orättvist.”

Lagrådet invänder dock helt

riktigt att kontrollköp inte
ger särskilt mycket. Kontrollköparna måste vara
över 18 år – annars blir det
fråga om brottsprovokation, som är förbjudet. Men
då bevisas å andra sidan
inget annat än att säljaren

underlåtit att kontrollera
åldern på någon som faktiskt har rätt ålder inne, en
underlåtelse som inte kan
motivera någon bestraffning. Med andra ord: förslaget är ogenomtänkt och
orättvist.

Ett lyft för SFI

KommunalsKatt

Koll på
kommunalskatten?
● Få medborgare vet hur den

kommunala ekonomin ser ut
och vad den kommunala skatten egentligen går till. Bland
annat beror det på att budgetdokumenten ofta är mer än 50
sidor långa. Filip Hadenius har
startat tjänsten skattekollen.se
för att göra informationen mer
lättillgänglig.
På SvD Brännpunkt skriver
han att kunskapen och intresset
för kommunalpolitiken sannolikt skulle öka om kommunerna
blev bättre på att beskriva hur
kostnaden för olika ansvarsområden fördelar sig. Det har
han troligen rätt i. Ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis viktigt att medborgarna vet
vad skattepengarna går till. Kan
en sådan förändring dessutom
öka intresset inför valet 2014 vore
det ytterligare en vinst.

I går presenterades SFI-

utredningen av regeringens utredare Christer
Hallerby. Den har varit
efterlängtad. Att utbild20131101 ningen i svenska för
invandrare fungerat
dåligt har varit känt sedan länge. I en
intervju i Barometern 2007 (Slopa SFI
och bygg ny utbildning) säger Farbod
Rezania, expert i integrationsfrågor på
Svenskt Näringsliv att SFI bara är i
vägen för invandrade som vill komma
ut i arbete. Han menar att alla som
kommit till Sverige lider av det här och
det är att slösa med människors liv.
Ett av problemen är rigida undervisningstider som gör det svårt att
kombinera SFI med andra aktiviteter
som jobb, praktik och annan utbildning. Detta ter sig tämligen kontraproduktivt för en funktion ämnad att
hjälpa människor in i det svenska samhället. Bland annat skrev Barometern
2010 (Polacker vill ha SFI på kvällstid)
om en grupp polska medborgare i
Nybro som gärna ville ha svenskundervisning på kvällstid. ”Vi jobbar
om dagarna och har inga möjligheter
att lära oss språket under de timmarna. Vi känner oss som funktionshindrade eftersom vi då inte kan fixa
saker själva”, hade de skrivit i ett brev
till kommunen.

Sfi har varit ett huvudbry för reger-

ingen under en längre tid och utan
vidare framgång har den försökt effektivisera och förbättra systemet. Exempelvis infördes den så kallade SFIbonusen, som skulle ge incitament att
läsa in utbildningen snabbare. Ett
märkligt tilltag, då utbildning torde
vara nog belöning i sig. Bonusen
avskaffades dock för en kort tid sedan
då den inte givit avsedd effekt.
I början av året bestämde sig så
regeringen för att ta ett nytt grepp om
situationen. Den redan pågående SFIutredningen utökades således med ett
tilläggsdirektiv, och resultatet av detta
redovisades alltså i går.
De förslag som utredaren Christer
Hallerby presenterar innebär flera
steg i rätt riktning. Enligt hans ordination ska SFI bli mer individualiserad
och mer flexibel. Undervisningen ska
kunna erbjudas på tider som passar
eleven och hänsyn ska tas till andra
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SFI har varit för svårt att kombinera med jobb, praktik och utbildning.
aktiviteter som arbetsmarknadsutbildning, praktik och annan utbildning.

Hallerby förespråkar också ett nationellt valfrihetssystem som ska möjliggöra för SFI-eleverna att själva välja
hos vilken aktör de vill studera. I takt
med att eleven klarar sina kurser ska
hemkommunen finansiera utbildningen genom en SFI-peng, liknande
skolpengen. Hallerby vill också att
enskilda anordnare ska kunna etablera sig för att bedriva SFI, förutsatt
att de godkänns som huvudmän av
Skolinspektionen.
Vidare är förslaget att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla SFI för
flyktinggruppen om det sker tillsammans med andra aktiviteter. Ett gott
förslag, då etableringen på arbetsmarknaden sannolikt blir enklare om aktiviteterna samordnas. Sfi och komvux
ska kunna kombineras, eller slås ihop
då vissa kurser överlappar varandra.
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Cementerat
”Utredningens främsta
förtjänst är
att den rör sig
bort från det
tidigare
cementerade
stadietänkandet.”

att det behövs ett flexibelt upplägg
i utbildningen är således uppenbart.
Sfi ska inte vara ett byråkratiskt onödigt ont, eller en förvaring. Den ska så
snabbt som möjligt ge nyanlända en
nyckel in i det svenska samhället.
Utredningens förslag verkar därför
lovande.
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Utredningens främsta förtjänst är
att den rör sig bort från det tidigare
cementerade stadietänkandet. I stället
för att göra allt i rätt ordning (först SFI,
sedan kurser motsvarande grundskolan och därefter kurser på gymnasial nivå) ska det vara möjligt att läsa
kurser på olika nivåer, efter behov. Av
de 100 000 personer som i dag finns
i systemet har många bara gått något
eller några år i skolan, men det är fler
som har mer än tolv års utbildning.
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På stället
opposition
● Oppositionens övertag och

Centerns kräftgång - stöd från
endast 3 procent av de tillfrågade
– var de förutsägbara vinklingarna
av gårdagens opinionsmätning från
Novus.
Men ser man tillbaka över de
senaste årens mätningar från
samma institut, visar sig en mer
intressant företeelse. De rödgröna
partierna har inte gjort några stora
framryckningar sedan september
2011: Socialdemokraterna 1,6
procentenheter, Vänsterpartiet 1,2.
Miljöpartiet har till och med
backat.
Däremot har de osäkra blivit
alltfler, från 8,7 procent för två år
sedan till 19,1 procent i dag. Större
är alltså inte förtroendet för de
rödgröna partierna.
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