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Migrationsverket är positivt till utredningens förslag. Migrationsverket vill
särskilt lyfta att de förslag som förs fram inte i stort förändrar de förhållanden
som utbildningen utgörs av idag, utan snarare utgör en förstärkning av de beslut
som redan föreligger.
Inriktningen i utredningen är att stärka framförallt de nyanländas deltagande
och undervisning för de som har ”kort utbildning som efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet”. Dessa individer omfattas enligt utredningen av utbildningsplikt. Denna utbildningsplikt har till viss del varit möjlig att tolka på olika sätt.
Migrationsverket instämmer i att regleringen av individanpassad utbildning bör
skärpas. En sammanhållen utbildning för de nyanlända med kort utbildning
som omfattas av förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare är därför ett bra alternativ för att underlätta en kvalitativ
undervisning initialt.
Tydlighet för kommuner, skolanordnare och Arbetsförmedlingen kring utbildning och undervisning underlättar uppföljning av verksamheten och flera skolanordnare kan samverka kring utbildningsplanering.
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Migrationsverket instämmer med utredningen att det är oklart hur lång tid
schablonersättningen är tänkt att täcka. Möjligheten till etableringsinsatser
kan, med sen start eller uppehåll, sträcka sig över mer än två år. Därför har
Migrationsverket fortsatt bedömt att schablonersättningen genomsnittligt
ska täcka kostnader under längre tid än de två år som ersättningen betalas ut,
på motsvarande sätt som innan etableringsreformen infördes.
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Liksom i Migrationsverkets tidigare remissvar i betänkandet Lite mer lika –
Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting (SOU 2018:74)1
vill vi uppmärksamma på att definitionen nyanlända behöver förtydligas.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av experten Anneli Westerling Greer. I den slutliga beredningen
har även chefen för nationella samordningsavdelningen Veronika
Lindstrand Kant deltagit.
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