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Remissyttrande: Promemoria om förslag till
ändring i Förordning (2018:1118) om
körkortslån

Arbetsförmedlingen tillstyrker i stort förslaget om utvidgning av
målgruppen för körkortslånet.
Arbetsförmedlingen bedömer att en utvidgning av målgruppen kan leda
till att fler tar del av lånet och till en ökad chans att få arbete för dem som
med hjälp av lånet tar körkort. Arbetsförmedlingen ser också positivt på
förslaget att den som ansöker om lånet inte behöver ha en
gymnasieexamen utan att det räcker med fullföljd gymnasieutbildning.
Arbetsförmedlingen bedömer dock att det är otydligt om det är ett krav
enligt 10 a § att vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
I promemorian och förslaget på förordningsskrivning nämns inte att
Arbetsförmedlingen eventuellt skulle påverkas av förslaget eller huruvida
den sökande som omfattas av utvidgningen ska vara anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller inte. Det tyder på att
sökanden inte behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att
uppfylla villkoren i 10 a §.
I föreslagna 10 a § står det samtidigt att, för att en sökande ska beviljas
lånet, så får den inte delta i något av de arbetsmarknadspolitiska
program som anges i 9 §. I den föreslagna 35 § står även att
Arbetsförmedlingen på begäran ska lämna upplysningar till Centrala
studiestödsnämnden (CSN) om huruvida en sökande uppfyller villkoren
enligt 10 a §. Detta kan tolkas som att en sökande ska vara anmäld hos
Arbetsförmedlingen för att uppfylla villkoren i 10 a §.
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Om det är ett krav enligt 10 a § att vara anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen, bör detta klart framgå av förordningstexten för att
undvika tolkningssvårigheter.
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Om 10 a § innebär att sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen medför det behov av IT-utveckling för
Arbetsförmedlingen som idag inte är tydligt aviserat och därmed inte
planerad.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Sara Nilsson

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av den kvalificerade handläggaren Sara Nilsson,
avdelning Stärka förutsättningar enheten Utbilda och samverka. I den
slutliga handläggningen av ärendet har även biträdande
verksamhetsområdesdirektör Maria Kindahl, enhetschef Emil Johansson
samt verksjuristen Thomas Jonasson deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

