Information ang. Kalla Faktas granskning av Astars verksamhet på Liljeholmen i
Stockholm som sänds i TV 4 på måndag den 5 februari.
Under måndagen intervjuades ThorenGruppens VD Raja Thoren samt Astars
affärsområdeschef Katharina Sjögren-Edström av Kalla Fakta om den SFI-verksamhet som
Stockholms stad upphandlat av Astar på Liljeholmen i Stockholm.
Kalla fakta har genom en frilansande journalist som tagit anställning hos oss ”undercovered”
granskat verksamheten från i mars förra året fram till i januari i år. De påstår sig ha hittat
brister i verksamheten gällande de s.k. mervärden som Astar enligt anbudet ska leverera och
har i hemlighet filmat verksamheten i olika situationer bland annat från ett Arbetsplatsmöte
och i personalrummet. De mervärden som de anser sig ha funnit brister kring gäller
tvålärarsystemet och digital kompetens.
Astars enhet på Liljeholmen har sedan uppstart fört en kontinuerlig dialog med kunden
Stockholms stad för att i samförstånd hitta åtgärder för ständiga förbättringar kring bl a dessa
två mervärden. Det finns tillfällen då vi inte klarat av att leverera tvålärarsystemet pga.
sjukdom osv. Bristen på behöriga SFI-lärare är stor nationellt och även vi har problem med att
hitta behöriga lärare till vår enhet. Vi har på vår enhet haft en frilansande journalist anställd
som under 9 månader letat fel. Självklart har hen hittat problemområden där vi har
förbättringspotential.
Vi vill dock poängtera att samtliga filmklipp som förekommer i reportaget är tagna ur sitt
sammanhang och endast har till syfte att misskreditera vår verksamhet. De uppgifter Kalla
Fakta menar att de har som påvisar brister i verksamheten kan vi genom tillsynsprotokoll,
medarbetarundersökningar och elevundersökningar avfärda. Vi kan även genom att granska
schemaläggning tillbaka i tiden påvisa att de i inslaget för fram osanning om att en
medarbetare beordrats medverka vid en speciell lektion för att Astar skulle framstå i bättre
dager då Stockholms stad var på tillsynsbesök.
Kalla Fakta försöker göra gällande att Astar lovar mer än vad de kan hålla i
upphandlingsanbud för att på så sätt lura till sig skattepengar. Detta är helt fel och vi
vill med bestämdhet tillbakavisa det påståendet.
För att säkerställa trovärdigheten för vår egen del filmade vi själva hela intervjutillfället med
såväl Raja Thoren som Katharina Sjögren-Edström.
Som de flesta av Er vet har Raja Thoren av hälsoskäl en mer tillbakadragen roll inom
koncernen idag och jag har gått in som operativ chef. Raja Thoren är tydlig med sin mer
tillbakadragna roll till Kalla Faktas reporter som ändå väljer att ställa en mängd detaljfrågor
till honom som borde ha ställts till affärsområdeschef och rektor vid utbildningen.
Vi inom ThorenGruppen känner ett stort engagemang för att kunna bidra till integrationen av
nyanlända i vårt samhälle och vi har de bästa avsikterna med vår SFI-undervisning. Vi menar
att undervisningen håller utlovad kvalitet i enlighet med det anbud som ligger till grund för
verksamheten.
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