Stockholm november 2017

Chefer på Arbetsförmedlingen och chefer inom kommunernas
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheter,
Vi skriver till er för att vi står inför förändringar i form av det nya etableringsprogrammet som
träder i kraft den 1 januari 2018. Genom det nya programmet införs utbildningsplikt för deltagare
med kort utbildning.

Utbildningsplikt ska stärka etableringen
Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering och bidra till att matchningen på
arbetsmarknaden förbättras. Utbildningspliktens målgrupp är deltagare i etableringsprogrammet
som har en kort utbildning och som därför inte kan matchas till arbete under tiden för programmet. Med kort utbildning avses personer som, efter bedömning av sin tidigare utbildning, inte
bedöms nå motsvarande en gymnasieutbildning.
Beslut om utbildningsplikt ska föregås av att Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk
bedömning där deltagarens förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden bedöms. Deltagare
som omfattas av utbildningsplikt kommer att anvisas av Arbetsförmedlingen att söka reguljär utbildning. Det avser studier vid kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt på grundläggande eller gymnasial nivå. Det avser dessutom särskild utbildning för vuxna eller motsvarande
utbildning inom folkhögskola. Det är individen tillsammans med kommunen som bedömer vad
den individuella studieplanen ska innehålla.

Kommunal vuxenutbildning spelar en allt större roll
Arbetsförmedlingens och kommunernas mål är att arbetssökande ska komma ut i arbete och
kunna försörja sig. För att lyckas med det är vuxenutbildningen avgörande. Samtidigt vet vi att
utbildningsplikten kommer innebära utmaningar när det gäller att anpassa vuxenutbildningen till
målgruppens behov och att rekrytera lärare och stödjande personal. För att uppnå ett bra resultat
behöver vi ha ett nära samarbete, diskutera förutsättningarna och använda våra gemensamma
resurser.

Samverkan kring processer och rutiner
Vår rekommendation till dig som chef på Arbetsförmedlingen eller i en kommun är att ni redan nu
ser över befintliga processer och rutiner. Hur kan ni utifrån lokala förutsättningar använda
era kompetenser och verktygslådor på bästa sätt? Allt i syfte att säkerställa att vi den 1 januari gemensamt vet hur vi ska jobba för att anvisa och vägleda nyanlända att söka och påbörja
reguljära studier.
Mycket positivt sker redan inom vår gemensamma samverkan. Använd gärna upparbetade
plattformar, såsom lokala överenskommelser, DUA eller studiestartsstöd för att möta de
utmaningar som kommer genom utbildningsplikten.
Det är genom ett gott och öppet samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen som vi
möter kompetensförsörjningsbehoven. Det i sin tur skapar förutsättningar för att arbetslösa med
utbildningsbehov kan etablera sig på arbetsmarknaden.
Med vänliga hälsningar
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Tips!
Skolverket tar fram stödmaterial och ser över kursutbudet
Skolverket har fått i uppdrag att ta fram ett material som ska ge kommunerna stöd i hur man kan
möta nyanlända elevers behov av att kombinera studier i sfi och svenska som andraspråk med
kurser i andra ämnen. Stödmaterialet publiceras successivt på Skolverkets webbplats från och med
slutet av november. Skolverket ser även över kursutbudet på grundläggande nivå utifrån ett vuxenperspektiv.

Läs mer om regeringens intentioner med utbildningsplikten
På regeringens webbsida Frågor och svar om utbildningsplikt finner ni mer information om
bakgrund till, och syfte med, att en utbildningsplikt för nyanlända införs.

Frågor och kontaktväg för chefer inom Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens chefer hittar fördjupad information om införandet på chefsrummet.
Chefer inom Arbetsförmedlingen kan också vända sig till följande adresser:
Frågor om etableringsprogrammet ställs till
enheten-integration- etablering@arbetsformedlingen.se.
Frågor om samarbete med utbildningsväsendet och införandet av matchning till jobb genom
utbildning ställs till emil.x.johansson@arbetsformedlingen.se.

Frågor och kontaktväg för chefer i kommunerna
Till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställs frågor om etablering av nyanlända till
bjorn.andersson@skl.se och frågor om vuxenutbildning till kristina.cunningham@skl.se.

