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Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar på promemorian Ökat fokus på vissa
nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus
(Ds 2013:61)
Införande av krav för nyanlända att acceptera erbjudet
lämpligt arbete
Statskontoret tillstyrker förslaget om ett krav för nyanlända med etableringsplan att acceptera erbjudet lämpligt arbete.
Statskontoret bedömde i slutrapporten om etableringsreformen (Statskontoret 2012:22) att möjligheten för en nyanländ med etableringsplan att
avvisa ett erbjudet arbete strider mot två syften – en snabbare etablering och
starkare incitament för att aktivt söka arbete. Det faktum att den nyanlände
kan avvisa ett erbjudet lämpligt arbete utan att ersättningen påverkas står i
direkt motsats till regeringens ambition om att inlåsningseffekter ska undvikas.
Som förslaget är formulerat menar Statskontoret dock att det finns utrymme
för visst godtycke och brist på transparens i bedömningen av begreppen
godtagbart skäl och lämpligt arbete. Det finns därmed risk för bristande
rättssäkerhet i tillämpningen av lagen. Statskontoret menar därför att föreskrifter för dessa begrepp bör meddelas skyndsamt av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.
Statskontoret instämmer i att förslaget bör avgränsas till nyanlända som står
nära arbetsmarknaden. Statskontoret konstaterade dock i slutrapporten om
etableringsreformen att inte alla etableringsplaner innehåller en dokumenterad arbetsmarknadspolitisk bedömning. Det innebär att det inte alltid finns
tillförlitliga underlag för att bedöma hur nära arbetsmarknaden den nyanlända står. För att tillämpningen av lagen ska vara rättssäker krävs att Arbetsförmedlingen gör arbetsmarknadspolitiska bedömningar i alla etableringsplaner.
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Avveckling av sfi-bonus
Statskontoret tillstyrker även förslaget om att avveckla sfi-bonusen. Motivet
för det, som även hänvisas till i promemorian, är att en utvärdering av
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
visar att sfi-bonusen har haft begränsad effekt på genomströmningen av
studerande inom sfi.
Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna Pauloff och utredare Maria Karanta, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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