
 

2015-03-13 Rnr 9.21 

                                                

                                                             Arbetsmarknadsdepartementet 

                                                             103 33 Stockholm 

  

Tiina Kangasniemi 

Samhällspolitiska 

avdelningen 

08-613 48 06 

tiina.kangasniemi@saco.se 

Sveriges akademikers 

centralorganisation 

Box 2206 
103 15 Stockholm 

Besök: Lilla Nygatan 14 

Tel växel: 08-613 48 00 

Fax: 08-24 77 01 

E-post: kansli@saco.se 

www.saco.se 

 

 

 
 
 
 

REMISSVAR (A2015/816/IU) 

Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar 

 

Saco tillstyrker att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla 
ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.  

De systemfel som nu påtalas har påpekats av många aktörer under lång tid. 
Saco beklagar att dessa inte har tagits om hand på ett tidigare stadium, vilket 
hade möjliggjort en mindre akut hantering av denna fråga.  

Syftet med etableringslotsarna var att ge de nyanlända professionellt stöd så att 
de kan etablera sig i arbets- och samhällslivet. Detta behov kvarstår och Saco 
saknar en analys av hur behovet bäst kan tillgodoses framöver. Saco betraktar 
det föreliggande förslaget som en tillfällig lösning och utgår ifrån att regeringen 
återkommer med en gedigen konsekvensanalys och ytterligare förslag.  

Innan en ny långsiktig lösning har tagits fram är det viktigt att de nyanländas 
mötestid med sina etableringshandläggare ökar med minst motsvarande tid per 
kund som gäller för etableringslotsarna. 

Saco vill därutöver göra följande medskick:  

För att kunna ge kvalificerat stöd till nyanlända akademiker, oberoende av om 
stödet kommer från en etableringslots eller en arbetsförmedlare, krävs att 
denne har relevanta yrkes- och branschkunskaper. Detta inbegriper bland 
annat kännedom om eventuella krav för etablering och relevanta insatser inom 
och utom myndighetens regi. Sveriges läkarförbund ger i bilagt remissvar 
exempel på den kompetens som krävs för att kunna stödja nyanlända läkares 
etablering. 

Saco vill också, i likhet med Akademikerförbundet SSR, understryka att frågan 
om hur etableringsmålgruppens behov av socialt stöd bäst tillgodoses behöver 
utredas (se bilagt remissvar från förbundet).   

I de fall kompletterande aktörer används framöver är det viktigt att 
möjligheterna för den nyanlända att göra ett välinformerat val stärks, att de 
kompletterande aktörerna får möjlighet att specialisera sig mot yrke eller 
bransch, att myndighetens kontroll och uppföljning av de kompletterande 
aktörerna ökar, samt att en utvärdering av huruvida ersättningssystemet till de 
kompletterande aktörerna fungerar ändamålsenligt sker. 

 

Bilagt finns yttrande från Sacoförbunden Akademikerförbundet SSR och 

Sveriges läkarförbund. 
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