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REMISSVAR (A2015/1383/IU)
Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26)
Saco har i ett tidigare remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet tillstyrkt att
Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera
valfrihetssystem för etableringslotsar.1 Saco vidhåller de synpunkter som
framfördes i detta remissvar, i korthet följande:


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.



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.



De nyanländas mötestid med sina etableringshandläggare bör öka med
minst motsvarande tid per kund som gäller för etableringslotsarna.

Saco vill i förhållande till den sistnämnda punkten påpeka att Statskontoret, i
en utvärdering av etableringsreformen år 2012, slog fast att antalet nyanlända
per arbetsförmedlare inte bör överstiga 30 personer.2 Även i det nu aktuella
valfrihetssystemet för etableringslotsar anges att varje enskild lots får handleda
högst 30 nyanlända samtidigt.
Arbetsförmedlingen har inga uppgifter över antal nyanlända per
arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget, men av myndighetens
utgiftsprognos till regeringen framgår att de anslagna medlen per deltagare i
etableringsuppdraget har halverats mellan 2012 och 2014. De anslagna medlen
per deltagare antas minska ytterligare framöver – endast en fjärdedel av 2012
års nivå kvarstår år 2019 - enligt föreslaget anslag.3 Arbetsförmedlingen
påpekar att det faktum att anslaget inte har följt ökningen av antalet deltagare
har medfört stora problem i verksamheten, både för de arbetssökande och för
myndighetens personal. När etableringslotsarna nu avskaffas är det enligt Saco
av särskild vikt att se till att antalet nyanlända per arbetsförmedlare inte ökar
utan snarare minskar.
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