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Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Remiss av Vissa lagförslag med
anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds
2021:27
Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna
departementsskrivelse.
Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har
betydelse för folkhögskolan.

Sammanfattning
Folkbildningsrådet notera att departementsskrivelsen är tydlig kring att
studiemotiverande folkhögskolekurs är en önskvärd och viktig insats för att
kunna genomföra den reformerade arbetsmarknadspolitiken.
Folkbildningsrådet anser att studiemotiverande folkhögskolekurs även
fortsättningsvis ska styras via regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen.

Folkbildningsrådets ställningstaganden
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Regeringen har i regleringsbrev sedan 2010 beslutat att Arbetsförmedlingen
efter rekvisition från Folkbildningsrådet får lämna bidrag till
folkhögskoleutbildningar som kan innehålla moment av orienterande,
repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta
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för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, 30 § 3 p.
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Syftet med insatsen är att motivera arbetssökande att påbörja, eller
återuppta, reguljära studier inom vuxenutbildningen eller särskild
utbildning för vuxna, alternativt motsvarande inom folkhögskolan efter
avslutad utbildning i studiemotiverande syfte.
Sedan starten har cirka 40 000 personer deltagit i studiemotiverande
folkhögskolekurs. Sedan 2017 har i snitt 44 procent av de i åldern 16–24 år samt
33 procent i åldern 25–64 år gått vidare till reguljära studier på folkhögskola
eller komvux efter avslutad kurs.

3.1.2 Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska reformeras
Folkbildningsrådet noterar och är positiva till att Arbetsförmedlingen
fortsatt ska erbjuda en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser för att
svara mot varierande behov hos arbetssökande. Det är bra att
departementsskrivelsen är tydlig kring att utbildning på folkhögskola
fortsatt kommer att vara en viktig åtgärd. Arbetsförmedlingens samverkan
med andra kommer att vara central och de behöver fortsatt ha en aktiv roll,
även lokalt, för att anvisa sökande till sådana insatser.

3.3.1 En sammanhållen statlig verksamhet
Folkbildningsrådet konstaterar att även om många insatser kommer att
anskaffas genom LOV eller LOU, så behöver insatser också tillhandahållas
genom samverkan eller överenskommelse. Arbetsförmedlingen kommer
även i fortsättningen att vara den som gör den arbetsmarknadspolitiska
bedömningen och fattar beslut om insatser. Myndigheten behöver upprätta
arbetssätt och organisation för att det ska finnas ett stort utbud av
arbetsmarknadspolitiska insatser och utveckla och samordna insatser i
samverkan med kommuner och lokala samverkansparter.

3.3.3 Arbetsmarknadspolitiska insatser
Folkbildningsrådet noterar att Arbetsförmedlingen fortsatt kommer att ha
ansvar för att de arbetsmarknadspolitiska insatser som myndigheten har till
sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag finns tillgängliga, antingen genom
anskaffning, samverkan, överenskommelser eller genom att de utförs i egen
regi. Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten kommer det, liksom i
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dag, att finnas andra fristående aktörer som utför insatser men som
Arbetsförmedlingen inte anskaffar. Det handlar bland annat om möjligheten
för arbetssökande att under vissa förutsättningar ta del av studiemotiverande
utbildning inom folkhögskolor.

3.3.5 Arbetsförmedlingens ansvar för beslut om insatser tillenskilda
Folkbildningsrådet välkomnar beskedet att om en sökande anvisas till en
förmedlingsinsats (KROM) ska det inte hindra att den anvisas till
studiemotiverande folkhögskolekurs om man vid en kartläggning ser att
detta är rätt väg framåt mot reguljära studier.

3.3.7 Samverkan med andra myndigheter och aktörer
Folkbildningsrådet noterar att Arbetsförmedlingen fortsatt ska ansvara för
samverkan och vara den aktör som har samlad kunskap om arbetsmarknaden
och dess behov. Vidare ska Arbetsförmedlingen fortsatt vara ansvarig för
samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Folkbildningsrådet anser att det är viktigt med samverkan för insatser som
syftar till övergångar till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen behöver
säkerställa att det finns tydliga och smidiga kontaktvägar med
samverkansparterna. Vi har tolkat att eftersom det är Arbetsförmedlingen
som har ansvaret för myndighetsutövning kommer leverantörerna inte ta
över Arbetsförmedlingen utpekade samverkansskyldighet.
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