
Arbetsförmedlingens uppdrag inom
Arbetslivsinriktad rehabilitering

”Vi gör Sverige rikare 
genom att få 
människor och företag 
att växa”



Arbetsförmedlingens uppdrag

• Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som 
söker arbetskraft

• Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden

• Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt



Personalresurser/kompetens

• Arbetsförmedlare med kompetens inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering

• Audionomer/Hörselpedagoger
• Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster
• Psykologer 
• SIUS- konsulenter
• Socialkonsulenter
• Synpedagoger
• Specialfunktioner för arbetssökande med 

funktionedsättning inom syn/döv /hörsel



Individ
Miljö

Uppgifter
arbetsförmåga

Funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmåga
bestäms av egenskaper hos en individ, en specifik 
arbetsuppgift och arbetsmiljö i samspel



Särskilda insatser och program
Reserverade för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

• Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
• Stöd till personligt biträde
• Lönebidrag
• Utvecklingsanställning
• Trygghetsanställning
• Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning
• Särskilt stöd för syn- och hörselskadade
• Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet
• Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
• Skyddat arbete vid Samhall
• Psykosocialt anpassningsstöd
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Programinsatser

• Utredande insatser när det gäller att pröva sin arbetsförmåga
• Vägledande insatser för att pröva ny yrkesinriktning
• Motiverande insatser i samarbete med specialist för att stimulera till nästa steg
• Arbetsmarknadsutbildning



• Försäkringskassan, gemensam 
kartläggning 

• Socialtjänsten 
• Skolan, främst särskolan
• Sjukvården/rehabkoordinatorer
• Kompletterande aktörer
• Samhall
• Kommunen 
• Kriminalvården
• Lärcentrum/utbildningsanordnare 

Samarbete



Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag 
för unga med funktionsnedsättning

• Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för 
att genom vägledning och information 
underlätta övergång från skola till arbetsliv –
elever som fyllt 16 men inte 30 år.

• Arbetsförmedlingen samverkar med 
Försäkringskassan för att öka möjligheterna 
till egen försörjning genom förvärvsarbete för 
ungdomar med aktivitetsersättning.



Förstärkt samarbete med Försäkringskassan

• Försäkringskassan är en viktig samarbetspart för Arbetsförmedlingen. 
Samarbetet startar med en gemensam kartläggning, där individen 
deltar, och för att tillsammans klargöra det samlade behovet av 
rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i 
arbete. Även andra parter (till exempel hälso- och sjukvård, kommun, 
arbetsgivare) kan medverka i den gemensamma kartläggningen. 

• Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ambition är att 
individen ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. 
Insatserna ska även kunna bedrivas parallellt med andra insatser från 
till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare. 



Samarbete med Samhall

• Tillsammans med Samhall har Arbetsförmedlingen uppdraget att 
underlätta möjligheterna till arbete för personer med en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

• Vi förfogar över samtliga arbetstillfällen i Samhalls kärnuppdrag och 
avgör vem som har behov av/ska anvisas till en anställning. 

• Syftet med en anställning i Samhall är att stärka eller bibehålla den 
sökandes arbetsförmåga.


