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LOs yttrande 
LO ställer sig bakom promemorians förslag om ändringar i 
valfrihetssystemet för etableringslotsar. Ett dåligt fungerande 
valfrihetssystem försvårar Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och kan 
även inverka menligt på nyanländas möjlighet till snabb etablering 
arbetsmarknaden.  
Just när det gäller upphandling och kontroll av privata aktörer är det riktigt 
att Arbetsförmedlingens uppdrag om att anlita kompletterande aktörer har 
visat sig svårt. Upprepade gånger har brister i kvalitet hos privata aktörer 
uppmärksammats. I forskningen saknas dessutom stöd för att privata aktörer 
gör jobbet bättre än vad den offentliga myndigheten gör. LO menar därför 
att uppdraget i sig kan ifrågasättas. 
Försöket med valfrihetssystemet inom etableringsreformen ger ett antal 
slutsatser som lagstiftaren bör ta med sig till framtida eventuella 
valfrihetsreformer. Det första handlar om brukarens, i många fall, 
begränsade möjligheter att göra välgrundade och rationella val. Ofta saknas 
den kunskap som behövs. Det blir extra tydligt när det gäller nyanlända.  
Men också att utförare kan kortsluta marknadsfunktionen genom att vid 
sidan av systemet locka till sig brukare genom gåvor, pengar eller andra 
förmåner.  
 
 
Sammantaget innebär detta att kvalitetshöjande syftet med konkurrensen 
aldrig uppnås. 
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Promemorian menar att den nyanländes behov av ett arbetsmarknadsnära 
lotsstöd kan tillgodoses via Arbetsförmedlingens befintliga tjänsteutbud.  
Promemorian menar också att  ”syftet med etableringsreformen är att 
underlätta och påskynda nyanländas etablering i samhället genom framför 
allt etablering på arbetsmarknaden.”  
För att detta ska vara möjligt krävs en profession med bred kunskap och tid 
att göra sitt arbete. För att lyckas med uppdraget krävs kunskap som är 
bredare än enbart arbetsförmedling. Att uppdraget sker inom 
Arbetsförmedlingen istället för inom ett valfrihetssystem möjliggör att 
kvaliteten i detta hänseende lättare kan upprätthållas.  
För att det ska vara möjligt behövs också resurser för att säkerställa ett 
rimligt antal sökande per handläggare. 
 
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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