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Sammanfattning
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ställer sig positiv till
utredningens förslag. IAF bedömer att förslaget om en sammanhållen utbildning
för vissa nyanlända kommer bidra till en ökad tydlighet, både vad gäller
omfattning och innehåll av den utbildning som den aktuella målgruppen ska ta
del av. Förslaget bedöms även bidra till att fler som omfattas av
utbildningsplikten kommer att erbjudas individanpassad utbildning och att
utbildning kommer erbjudas i högre omfattning än i dag.
IAF vill påpeka vikten av att målgruppen, vid behov, erbjuds en sammanhållen
utbildning under hela programtiden, i syfte att stärka de arbetssökandes
möjligheter att matchas mot arbete.
IAF vill även i detta sammanhang framhålla behovet av att frågan om
informationsskyldigheten kopplat till Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag tas
om hand i ett annat sammanhang. En förutsättning för ett fungerande
kontrollarbete utifrån gällande lagstiftning är att Arbetsförmedlingen får
kontinuerlig information om frånvaron på individnivå.
5.5 Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna
IAF ser positivt på förslaget om en sammanhållen utbildning för nyanlända som
omfattas av utbildningsplikten. En reglering av utbildningen som den aktuella
målgruppen ska ta del av enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare, innebär en ökad tydlighet för både individen,
Arbetsförmedlingen och kommunerna. Förslaget bedöms bidra till att fler som
omfattas av utbildningsplikten kommer att erbjudas utbildning på heltid, som är
anpassad utifrån deras behov och förutsättningar.
IAF kan konstatera att det i delbetänkandet inte finns angivet något om längden
på den sammanhållna utbildningen. Det anges på sidan 111 att ”Den
sammanhållna utbildningen kan planeras för hela etableringstiden vilket bidrar
till framförhållning och tydligare målbild för individerna.” IAF vill påpeka
vikten av att målgruppen, vid behov, erbjuds en sammanhållen utbildning under
hela programtiden, i syfte att stärka de arbetssökandes möjligheter att matchas
mot arbete.
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5.6 Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmar
undervisningstid
Som nämns i promemorian finns det oklarheter gällande i vilken omfattning den
aktuella målgruppen, enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare, ska ta del av utbildning. En garanterad
undervisningstid på 23 timmar enligt förslaget bidrar till att förtydliga begreppet
i huvudsak, som används i förordningen. IAF välkomnar detta.
5.7 Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till
kommunerna
IAF instämmer i utredningens förslag om att Arbetsförmedlingen ska överlämna
information till kommunerna om vilka individer som deltar i
etableringsprogrammet och omfattas av utbildningsplikten. En förutsättning för
att kommunerna ska kunna erbjuda individerna i den aktuella målgruppen den
utbildning som de har rätt till är att de får kännedom om vilka som ingår i
målgruppen.
IAF vill även framföra behovet av en reglering av kommunernas
informationsskyldighet till Arbetsförmedlingen gällande individer som deltar i
arbetsmarknadspolitiska program. IAF instämmer i utredningens konstaterande
att denna fråga inte enbart berör utbildningsplikten inom etableringsprogrammet,
utan att behovet av en informationsskyldighet från kommunerna till
Arbetsförmedlingen berör de arbetsmarknadspolitiska programmen generellt.
IAF vill i detta sammanhang ändå framhålla behovet av att frågan om
informationsskyldigheten kopplat till Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag tas
om hand i ett annat sammanhang. IAF har i granskningar uppmärksammat att det
finns kommunala skillnader i hur frånvarorapporteringen till Arbetsförmedlingen
fungerar. En förutsättning för ett fungerande kontrollarbete utifrån gällande
lagstiftning är att Arbetsförmedlingen får kontinuerlig information om frånvaron
på individnivå.
___________________
I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Veronica Jansson,
utredare, har varit föredragande i ärendet. I den slutliga beredningen av ärendet
har även enhetschef Annelie Westman deltagit.
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