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Indiktor 1: 50 procent av medlemmarna har antagit riktlinjer eller politiska beslut för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommuner och landsting

Indikator 2: Framgångsrika metoder för att öka andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning har kommuicerats till politiker och tjänstemän och uppfattas som användbara i utvecklingen av det lokala förändringsarbetet

Indikator 3: Medlemmarna har tagit del av goda exempel 

              

 

1.1 Indikator 1 

Det är 42 procent av kommunerna som har riktlinjer eller planer. För att kunna göra en 

nulägesbeskrivning av läget har kontakter tagits med aktörer som har relevant 

statistik/information som kan användas i analysarbetet. Via samkörning av 

information ville vi se samband mellan förekomst av riktlinjer m m och utfall.  

 Myndigheten för delaktighet (MFD) kommunenkäter ställt frågor till alla 

kommuner. Vi har samkört kommunsvaren med den statistik vi fått från 

Arbetsförmedlingen om de anställningar som gjorts i de fyra 

anställningsformer som är förbehållna de med funktionshinderskod. Det visar 

sig att om man har en plan eller riktlinje inte ger avtryck i om man har fler 

anställda med stöd från Arbetsförmedlingen. Den skillnad som finns gäller för 

de kommuner som uppger att man har uppföljningsbara mål. Hos dessa 

kommuner finns det fler anställda med dessa Arbetsförmedlingsstöd. Det är 

här viktigt att påpeka att de riktlinjer och policies som finns kan ha haft 

effekter för de anställningar som görs i kommunen utan stöd via 

Arbetsförmedlingen. 

 Arbetsförmedlingen har tillhandahållit statistik vi efterfrågat på deras 

insatser/anställningar på arbetsgivargrupp, kommun, diagnos, ålder och kön till 

vårt analysarbete. Vi har konstruerat fyra huvudgrupper av 

funktionsnedsättningskoder hos Arbetsförmedlingen för att få en överblick av 

hur det ser ut. Man kan konstatera att kommunerna har cirka 20 procent av 

dessa anställningar att jämföra med att de har cirka 19 procent av anställda på 

arbetsmarknaden. Landstingen har drygt en procent av dessa anställningar mot 

att de har cirka 5,5 procent av arbetsmarknaden. I statistiken har en analys av 

personer som har funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga gjorts 

gällande kön. Ser vi till alla sökande med funktionsnedsättning med nedsatt 

arbetsförmåga på arbetsförmedlingen så är fördelningen 44 procent kvinnor, 

motsvarande för män är 56 procent. 

Andelen kvinnor som får anställningar i någon av de fyra anställningsformer 

(lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, OSA) där enbart de 

med funktionsnedsättning kan anställas arbetsförmedlingen är 40 procent, 

motsvarande för män är 60 procent. Detta visar att kvinnor i lägre utsträckning 
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får dessa anställningar av arbetsförmedlingen i förhållande till alla sökande i 

målgruppen. Detta gäller dock inte anställningar i kommunerna där andelen för 

kvinnor är 47 procent och män 53 procent.  

Personer under 30 år får generellt mindre stöd än de som är 30 år och mer 

vilket gäller även för kommunerna. Kommunerna har flera med dessa 

anställningar än andra arbetsgivare för målgruppen med socialmedicinskt, 

missbruk och beroendeproblematik. Kommunens andel är 35,7 procent. 

 Under hösten 2015 fick SKL beviljat en förstudie i ett ESF-projekt om 

Framtidens välfärd som har flera spår där ett har fokus på arbetsgivarspåret. 

Arbetet fokuseras på att tillsammans med ett antal kommuner med 

representanter från HR, arbetsmarknadsverksamhet och verksamheter som 

anställer ta fram jobb som ger fler möjliga jobb för målgruppen som ett led i 

framtida kompetensförsörjningen. Här är fokus personer med 

funktionsnedsättning och de fackliga parterna är med i arbetet och en forskare 

följer arbetet. Förstudien ska vara klar vid halvårsskiftet och tanken är att 

resultaten från förstudien ska resultera i framtida utlysningar som kan leda till 

att hela landet har möjlighet att ansöka om ESF-medel för att stärka 

målgruppens ställning på arbetsmarknaden.  

1.2 Indikator 2  

Indikatorn är grön då vi anser att arbetet löpt enligt plan. 

 En förfrågan om goda exempel och synpunkter på vad som behöver göras för 

att underlätta att fler med funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden 

har skickats ut brett till olika kommunala verksamheter. Systematisering och 

analys har skett och sammanställt i en pm.  

 Kartläggning har genomförts av det arbete som gjorts och görs inom ramen för 

samordningsförbunden. Myndigheten för ungdomspolitik och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) har ett regeringsuppdrag som sammanfaller med 

vårt när det gäller unga. Vi har samarbete med dem i den dialog som de har 

med våra medlemmar och deltagit vid fyra dialogmöten som de anordnar där 

vi föreslagit många av de som bjuds in från våra medlemsled. Rapporten 

presenterades och överensstämmer mycket med den pm vi sammanställt. 

Rapporten har utmynnat i ett antal uppdrag som lagts i den handlingsplan för 

arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Där återfinns uppdrag med 

satsningar på samordningsförbund, men också analyser som ska ske i nära 

samråd med oss och våra medlemmar. En stor del som finns i gruppen unga 

som varken arbetar eller studerar har funktionsnedsättningar eller psykisk 

ohälsa.  

 En ytterligare del av den ESF-förstudie som nämns tidigare innehåller ett 

arbete om hur man kan vidareutveckla samordningsförbunden och dess arbete. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen är med i projektet. 

Förstudien ska även här mynna ut i möjliga framtida utlysningar inom ramen 

för ESF med spridning över landet. 

 Underlag har tagits fram som input till arbetet med ny överenskommelse inom 

psykiatriområdet mellan SKL och regeringen som beslutades i december 2015. 
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Underlag och information har också kommunicerats med Delegationen unga 

till arbete och samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar.  

 Framtagande av informationsmaterial om samordnad individuell plan (SIP) i 

samråd med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kommit långt. Två 

möten har hållits och material finns och nu arbetar myndigheterna med hur 

informationen ska läggas ut på intranäten och hur man ska ha information 

kopplat till det egna arbetet. Försäkringskassan har lagt ut informationen på sitt 

intranät men Arbetsförmedlingen valde tyvärr att inte göra det. Men SIP lyfts i 

olika sammanhang. 

 Fem kommuner har varit med i en dialog om att ta fram en beräkningsmodell 

för att belysa ekonomiska incitament för att arbeta med att få personer med 

funktionsnedsättning i arbete. ES ekonom har tagit fram ett underlag och vi har 

beslutat att gå vidare med arbetet under 2016 med kommunerna. 

 Lärande exempel har lagts ut på hemsidan och har kommunicerats i olika 

sammanhang och det har bl a resulterat i artiklar och en film om Gävle 

kommuns arbete.  

1.3 Indikator 3 

Indikatorn är grön då arbete gått enligt plan. Däremot är frågan om hur vi ser på 

sociala företagen och kommunernas roll en fråga som måste bearbetas ytterligare på 

SKL. 

 SKL är med i styrgruppen för två stora förstudieprojekt med ESF-finansiering 

med fokus på sociala företag. Arbetet har blivit fördröjt och projekten skulle 

rullat från halvårsskiftet så vi har inte haft fokus på de sociala företagen då 

projekten skulle ha det ansåg vi. Nu rullar dock projekten under våren 2016. 

 Lärande exempel har lagts ut på hemsidan och vi har också lagt ut information 

om Idéburet offentligt partnerskap( IoP) i kommunerna. Det är något vi ser 

finns ökat intresse av och det fanns också med vid SKL-s kongress att vi ska 

arbeta för att främja det. 

 Vi har kontakt med SKL:s jurister om deras syn på social hänsyn i 

upphandling och möjligheten att ta sådan hänsyn. Under 2016 kommer EU-s 

nya upphandlingsdirektiv att implementeras och då kommer det att bli tydligt 

vilken väg Sverige går när det gäller möjligheterna för sociala 

företag/arbetsintegrerade företag. Regeringen har också aviserat att man vill se 

vilka möjligheter det finns att arbeta mer med dessa företag. 

 

1.6 Jämställdhet  
Jämställdhetsaspekten har funnits med i arbetet då det finns möjlighet att belysa den. 

Den statistik vi fått från Af är könsuppdelad vilket göra att vi kan analysera om det 

finns skillnader mellan könen på insatsnivå hos våra medlemmar. 

 

2 Projektstatus 

2.1 Sammanfattning 



 STATUSRAPPORT 4 (4)  

  

    

 2016-01-20   

   

 

(Mall från PPS ME04, 3.1.2) 

                   Resultat        Tidsplan     Kostnad      Risker        Resurser 

                  

Arbetet har fungerat bra inom alla områden men vi ser att det är svårt att uppnå 

indikator 1 under året därför blir resultatet röd även om arbetet som genomförts har 

varit gott och gett resultat på olika sätt som redovisats under de ovanstående 

indikatorerna. Det finns ett stort engagemang hos medlemmarna, men att uppnå 

resultat tar tid och kräver ett långsiktigt arbete på många fronter för att nå ökad 

sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Vi har haft ett brett anslag 

vilket vi ser som nödvändigt och ett ytterligare fokus på skolan och övergång från 

skola till arbetsliv är av vikt. Samarbetet mellan avdelningarna har varit bra i prio-

arbetet och vi hoppas att det kommer att fortsätta även nu när priofrågan avslutas och 

det långsiktiga arbetet tar vid både på SKL och med andra aktörer och kontakter.    

2.2 Hänt sedan sist 

Se information under avsnitt 1. 

2.3 Vad händer närmast 

Vi fortsätter arbeta vidare med de spår som beskrivits ovan och att ge input i de olika 

initiativ som tas av våra medlemmar och av regeringen och dess myndigheter. Flera av 

spåren återkommer i de priofrågor som SKL har 2016.  

 Särskilt vill vi arbeta för att de förstudier som görs under våren 2016 resulterar 

i bra underlag för nya utlysningar som kan bidra till utvecklingsarbetet på 

strukturnivå när det gäller stöd och insatser 

 Bygga vidare på arbetsgruppens arbete och hålla dialogen vidare mellan 

avdelningarna  

 Uppmärksamma gruppen unga som har funktionsnedsättning eller ohälsa och 

se hur stöd till dem kan resultera i att flera kommer ut på arbetsmarknaden 

 Vidareutveckla arbetet med en beräkningsmodell och om utfallet visar att det 

finns delar som motverkar övergång till arbetsmarknaden påtala dem för 

regeringen 

 Arbeta vidare med de goda exemplen och spridning 

2.4 Tidsplan, resurser, kalkyl 

Avslutat. 

2.5 Hinder och möjligheter 

Se punkten sammanfattning.  

2.6 Övrigt 

Se ovan. 


