Behovsanalys
Fångas individer i behov av extra stöd upp?
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Hypoteser



Individer i behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering identifieras inte i tillräcklig
omfattning hos Arbetsförmedlingen.



När individer i behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering inte identifieras innebär det att
samhällsinsatser och metoder som står till buds
inte nyttjas optimalt.

Riksdagens
utredningstjänst

• RUT 2021-627
• RUT 2021-945
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Arbetslösa individer med
funktionsnedsättning får i större
utsträckning än tidigare lönestöd.

Riksdagens
utredningstjänst

”Fel svar”
Varför? Frågeställningarna har utgått
från andel av arbetslösheten. Svaret är
egentligen inte fel men bilden
signalerar inte problemet.

Arbetslösheten för individer
med funktionsnedsättning
minskar.

Arbetslösa individer med
funktionsnedsättning får i mindre
utsträckning än tidigare lönestöd.

Riksdagens
utredningstjänst,
rapport 2

Arbetslösheten för individer
med funktionsnedsättning ökar
något.

Analys
Funktionsnedsattas arbetslöshet
hos Arbetsförmedlingen ökar från
ca 60 000 individer 2019 till
63 000 individer 2020 vilket
motsvarar en ökning av
arbetslösheten för
funktionsnedsatta med 5%.
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I statistiken från SCB så ökar
arbetslösheten för
funktionsnedsatta från 63 000
individer 2019 till 92 000 individer
2020, en ökning av arbetslösheten
för funktionsnedsatta med 46%.
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Den totala arbetslösheten ökar
från 349 000 individer 2019 till
490 000 individer 2020. Ökningen
motsvarar en ökning med 40%.

03

Slutsats: Individer med
funktionsnedsättning identifieras
inte hos Arbetsförmedlingen i den
utsträckning som målgruppen är
aktuell som arbetssökande.

• Fungerande service till individer med funktionsnedsättning kräver att de behov
som funktionsnedsatta har identifieras. Ett självskattningsverktyg ska vara
under uppbyggnad.
• Beslut om särskilt stöd till funktionsnedsatta (ex. lönebidrag) ställer höga krav
på kompetens och resurser för att genomföras.

Vad säger
Arbetsförmedlingen?

Hämtat ur RUT 2021-627

• Omställningen 2019 innebar att antalet medarbetare med kompetens inom
arbetslivsinriktad rehabilitering minskat.
• Myndigheten avser att specialisera handläggare inom olika områden för
bedömning av olika tjänster.
• Forskningsöversikter lyfter ofta att samverkan är en grundförutsättning för en
lyckad etablering på arbetsmarknaden för individer med funktionsnedsättning.

Heiti Ernits
- Författare till
”Gränsgångare i
offentlig sektor”
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Sammanfattningsvis

• För att identifiera och möta individer med behov av fördjupat
stöd krävs resurser. Dessa resurser tycks ha saknats för
individer med funktionsnedsättning under en längre period.
• Omställningen hos Arbetsförmedlingen har försvårat
samverkan pga av resursbrist i form av färre medarbetare.

Inriktning för en reformerad arbetsmarknadspolitisk
verksamhet

• I den reformerade verksamheten kommer det också fortfarande att finnas t.ex. utredande, vägledande,
rehabiliterande och arbetsförberedande insatser, som kan erbjudas oavsett om den enskilde har en
funktionsnedsättning eller t.ex. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Liksom i dag kommer det att vara
upp till Arbetsförmedlingen att avgöra hur sådana mer specialiserade insatser bör utföras, t.ex. utföras i
egen regi, erbjudas i samverkan med andra aktörer eller anskaffas från leverantörer
• Det s.k. förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avseende sjukskrivna och
unga som uppbär aktivitetsersättning kommer att finnas kvar i den reformerade verksamheten.
Detsamma gäller Arbetsförmedlingens uppdrag att delta i samordningsförbund för finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser (Finsam). En väl fungerande operativ samverkan kommer att vara grunden för
detta arbete.
(Ds 2021:27 s. 32)

Vad behövs?
Riktat uppdrag under tre år till Samordningsförbund för att genom
pilotverksamhet utveckla metoder för att:
• I samverkan med andra aktörer identifiera individer i behov av
fördjupat stöd.
• I samverkan identifiera behov av

Stärka Arbetsförmedlingens lokala samverkan

Varför genom
samordningsförbund?

