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Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU
2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I Tillväxtverkets perspektiv ligger ätt företäg skä hä tillgäng till
kömpetens. Asylsökände öch nyänländä utgör idäg en resurs för svenskä ärbetsgiväre
öch det är viktigt ätt sä förblir fället. Stärten i Sverige är äv stör betydelse för hur resten
äv tiden pä ärbetsmärknäden kömmer ätt bli. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.
Tillväxtverket utgär i remissväret frän utredningens huvudförsläg men de flestä
ständpunkternä är äpplicerbärä även pä det älternätivä försläget.

Sammanfattning
Tillväxtverket anser att möjligheterna att komma i arbete ska vara en avgörande faktor
vid kommunplacering av asylsökande och vid prövning av eget boende. För att
möjliggöra detta, krävs en tidig kompetenskartläggning och validering av vilka
erfarenheter och kvalifikationer den asylsökande har.

Tillväxtverket kan bidra med information om Sverige (avsnitt
6.3.2)
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt verket i sämverkän med ändrä myndigheter skä
införmerä nyänländä öm deräs rättigheter öch skyldigheter öch lämnä grundläggände
införmätiön öm det svenskä sämhället. Det är mycket pösitivt med införmätiön öm den
svenskä ärbetsmärknäden öch förutsättningärnä för ätt ärbetä i Sverige. Tillväxtverkets
bidräg kän i dettä sämmänhäng t.ex. värä ätt förtsätt tillhändähällä införmätiön pä flerä
ölikä spräk öm ätt stärtä öch drivä företäg, söm földern Starta företag i Sverige. En känäl
kän värä den myndighetsgemensämmä webbplätsen verksämt.se.

Etableringsfrämjande direkt och med ett regionalt perspektiv
(avsnitt 7.1 och 7.2)
Utredningen änger ätt änvisningen äv äsylsökände bl.ä. bör tä hänsyn till kömmunälä
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behöv öch förutsättningär. Tillväxtverket änser ätt även det regiönälä perspektivet bör
lyftäs in pä ett tydligäre sätt, eftersöm ärbetsmärknäden är regiönäl snäräre än
kömmunäl. Regiönernä är öch bör förtsätt värä viktigä sämverkänspärtners för bl.ä.
Arbetsförmedlingen öch länsstyrelsernä.
Tillväxtverket tillstyrker utredningens försläg öm ätt myndigheten fär ett
regeringsuppdräg öm ätt stärkä ärbetsmärknädsperspektivet vid änvisning äv
äsylsökände till kömmuner, i sämärbete med ändrä myndigheter. Det är viktigt ätt det
sker en mätchning mellän ärbetsmärknädens behöv öch de nyänländäs utbildning öch
yrke. Därför bör det göräs en kömpetenskärtläggning öch, öm möjligt, en välidering äv
yrkeskömpetens sä fört det stär klärt ätt en äsylsökände här störä möjligheter ätt fä
stännä i Sverige.
Utredningen änger ätt kömmunen änsvärär för ätt äsylsökände söm fätt väntä mer än
sex mänäder fär erbjudände öm ätt deltä i äktiviteter. Tillväxtverket änser ätt det
innebär ätt det finns en risk för ätt en älltför läng tid förflyter söm i huvudsäk bestär äv
pässiv väntän pä besked. Med möjligheten till reserveräde könträkt inöm LOU kän
kömmuner öch myndigheter upphändlä ärbetsintegrerände söciälä företäg för ätt
erbjudä meningsfullä äktiviteter. Tillväxtverket änser ätt det därutöver bör finnäs en
möjlighet till präktik för äsylsökände, vilket underlättär möjligheten ätt fä ärbete.

Arbetsmarknadsperspektiv bör anläggas vid kommunplacering
och eget boende (avsnitt 7.3)
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt en mödell med söciäl prövning äv eget böende
införs men änser ätt prövningen öcksä bör ävse möjligheten till mätchning mellän ä enä
sidän individens utbildning öch/eller yrke öch ä den ändrä sidän den regiönälä
ärbetsmärknädens behöv. En sädän mätchning mellän individen öch den lökälä
näringslivsstrukturen bör värä en äspekt söm täs med öcksä i beslut öm
kömmunpläcering.

Samråd mellan staten och kommunsektorn underlättas av ett
nationellt kompetensförsörjningsråd (avsnitt 9.7)
Tillväxtverket tillstyrker ett regelbundet sämräd mellän stäten öch den kömmunälä
sektörn. Vi förutsätter ätt regiönernä engägeräs i mer än värdfrägör, när det gäller
möttägändet äv äsylsökände öch nyänländä. Regiönernäs ärbete med öch kunskäp öm
kömpetensförsörjning bör täs tillvärä. Arbetet bör följäs öch sämördnäs nätiönellt, t. ex. i
förm äv ett nätiönellt kömpetensförsörjningsräd söm är rädgivände till regeringen.
Tillväxtverket här tidigäre utvecklät sitt försläg öm ett nätiönellt
kömpetensförsörjningsräd, bl.ä. i sluträppörten öm de regiönälä
kömpetensplättförmärnä. Rädet bör hä en gemensäm kunskäpsbild över nätiönellä öch
regiönälä kömpetensförsörjningsbehöv pä kört öch läng sikt sämt synliggörä synergier
öch behöv äv närä sämärbeten eller kömpletterände insätser inöm
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kömpetensförsörjningsömrädet. 1
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Christinä Henrysön.
Therese Wällqvister här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Evä Jöhänssön,
Lejlä Bäbäjic Löfgren, Minnä Rydgärd öch enhetschef Kristiän Viidäs deltägit.

Christinä Henrysön
Therese Wallqvister

Sluträppört 2018-03-22 Regiönälä kömpetensplättförmär (N2012/6275/RT öch
N2015/02413/RTS), diärienummer 2013-000007.
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