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Remissvar
Departementspromemorian Avskaffande av systemet med
etableringslotsar
Svenskt Näringsliv som fått rubricerade departementspromemoria på remiss får lämna
följande synpunkter.
1 promemorian föreslås att Arbetsförmedlingens skyldighet att tillhandahålla ett eller flera
valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och
kontrakterad leverantör ska upphöra att gälla den 1 januari 2016. Förslaget är en direkt
konsekvens av det beslut att avbryta samtliga avtal med etableringslotsarna som fattades av
Arbetsförmedlingen redan i början av 2015.
Skälet som anförs i promemorian är att etableringsreformen inte har fungerat enligt de
politiska intentionerna.
Svenskt Näringsliv menar att med tydligare uttalat arbetsmarknadsfokus och med en rimlig
struktur och finansiering har systemet med etableringslotsar förutsättningar att spela en
viktig roll för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.
Nu ledde implementeringen av etableringsreformen tyvärr till betydande brister i systemet.
Arbetsförmedlingen skulle upphandla sin egen konkurrens. Ansvarsförhällandena mellan
Arbetsförmedlingen och lotsarna förblev oklara. De resurser som ställdes till förfogande var
alltför snålt tilltagna. Det blev således en ineffektiv hybrid med två aktörer,
Arbetsförmedlingen och lotsarna.
Svenskt Näringsliv beklagar att systemet med etableringslotsar plötsligt och utan förvarning
avskaffades utan att beslutet föregåtts av någon bredare analys av vad som eventuellt gått
tel i systemet, eller av möjliga åtgärder för att komma tillrätta med de av Arbetsförmedlingen
uppgivna problemen.
Svenskt Näringsliv menar också att Arbetsförmedlingens sätt att dra alla levererande företag
över en kam strider mot normala villkor för leverantörer av tjänster till staten. Att myndigheter
Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise
Postadress/Address: SE-1 1482 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)855343000
www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

2 (2)

abrupt bryter avtal försvårar för seriösa leverantörer att sysselsäffa den egna personalen och
leva upp till sitt arbetsgivaransvar. Det stärker inte heller förtroendet för den upphandlande
myndigheten.
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