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Uppdrag till statliga myndigheter att to emot personer med
funktionsnedsattning som medfor nedsatt arbetsformaga for praktik 20162018 m.m.
1 bilaga

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar at de statliga myndigheter som upptas i bilagan att
under tiden den 1 april 2016 —den 31 december 2018 stalla praktikplatser
till forfogande at Arbetsformedlingen och to emot arbetssokande
personer med funktionsnedsattning fran Arbetsformedlingen for
praktik.
Arbetsformedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds,

vilka krav som stalls pa myndigheterna och, beroende pa respektive
myndighets forutsattningar, matcha praktikplatser med arbetssokande
personer med funktionsnedsattning idialog med myndigheterna.
Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsomrade, svara for sadan
information, radgivning och utbildning som myndigheterna behover.

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 apri12017, 1 april 2018
och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomfors
och vilka resultat som natts enligt instruktion fran Statskontoret.

Statskontoret ska senast den 1 december 2016, 1 juni 2017 och 1 juni
2018 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) muntligen redovisa
hur arbetet med uppdraget fortskrider samt den 1 mars 2019 redovisa
uppdraget i en slutrapport. Statskontoret ska dels redovisa hur manga
myndigheter som har stallt eller ayser att stalla praktikplatser till forfogande, dels hur manga praktikplatser det handlar om, totalt samt per
myndighet, och hur manga personer med funktionsnedsattning som
paborjat och genomfort praktik. Statistiken ska vara konsuppdelad om
det inte finns skal for annat.

z

Bakgrund
Som ett led i strategin for genomforande av funktionshinderspolitiken
2011-2016 beslutade regeringen i december 2012 att ge
Arbetsformedlingen ett uppdrag om ett praktikantprogram inom
statsforvaltningenfor personer med funktionsnedsattning
(A2012/4066/A). Praktikantprogrammet tradde i kraft den 1 januari
2013 och skulle paga i minst tre ar.
Regeringen kan konstatera att cirka 500 personer har haft en praktikplats
inom Arbetsformedlingens praktikantprogram inom statliga myndigheterfor personer med funktionsnedsattning sedan 2013. Cirka 60
myndigheter har erbjudit och tecknat overenskommelser om ca 1 490
praktikplatser. Totalt tog 37 myndigheter emot praktikanter inom
programmet. Regeringen har i budgetpropositionen for 2016 uttalat att
den fortsatt kommer att folja utvecklingen.
Under 2014 var i genomsnitt 76 100 personer med funktionsnedsattning
inskrivna som arbetslosa (varav 48 procent kvinnor och 52 procent man)
jamfort med 80 400 aret finnan. Av dessa hade i genomsnitt 26 300
personer under aret varit utan arbete i minst 24 manader (varav 52
procent kvinnor och 48 procent man), vilket visar pa en hog andel med
mycket 1anga arbetsloshetstider. Av dessa 76 100 personer har ca 12 000
personer hogskoleutbildning, 33 000 har gymnasieutbildning och nastan
25 000 har grundskoleutbildning. Fler an 17 000 personer ar under 30 ar
och nastan 20 000 personer ar utrikesfodda.
Regeringens bedomning ar att statliga myndigheter bor ge fler personer
mojlighet att delta i arbetspraktik. Detta bor fortsattningsvis ske inom
ramen for Arbetsformedlingens ordinarie arbete med att anvisa till
arbetspraktik. Arbetsformedlingen ska arbeta vidare utifran
erfarenheterna fran det praktikprogram som pagatt under aren 20132015.
Narmare om uppdraget
Syftet med uppdraget ar att arbetssokande personer med funktionsnedsattning ska fa erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket
kan forbattra deras mojligheter till ett framtida arbete, oaysett
arbetsmarknadssektor, med eller utan lonesubvention.
Utgangspunkten ar att forstarkta praktikinsatser for arbetssokande
personer med funktionsnedsattning ska bedrivas av myndigheterna
under knappt tre ar.

Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen for Arbetsformedlingens
ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsformedlingen
och myndigheterna ska planera praktiken tillsammans. Vid
genomforande av uppdraget och vid Statskontorets uppfoljning behover
hansyn tas till kraven pa sakerhetsprovning inom vissa verksamheter. Ett
jamstalldhetsperspektiv ska genomsyra arbetet.
Av tillampliga regelverk foljer att myndigheterna inte pafors nagot
ekonomiskt ansvar for att forsakra den enskilde eller for att bidra till den
enskildes forsorjning genom att to emot denne for praktik. Ersattning
vid eventuell skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
beslutas och betalas ut av Kammarkollegiet.
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Kopia till
Socialdepartementet, FST AG/JAM
Finansdepartementet/BA1, BA 3, ESA och SFO
Offentliganstalldas forhandlingsrad (OFR/S,P,O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)
Buch-kretsen

Bila~a
Affarsverket svenska kraftnat
Allmanna reklamationsnamnden
Arbetsdomstolen
Arbetsformedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljoverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska hogskola
Bokforingsnamnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsforebyggande radet
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestodsnamnden
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnamnden
E-halsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsakerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnamnden
Fastighetsmaklarinspektionen
Finansinspektionen
Finanspolitiska radet
Folke Bernadotteakademin
Folkhalsomyndigheten
Forskningsradet for balsa, arbetsliv och valfard
Forskningsradet for miljo, areella naringar och samhallsbyggande
(FORMAS)
Fortifikationsverket
Forum for levande historia
Forsvarets materielverk
Forsvarshogskolan
Forsvarsmakten
Forsakringskassan
Gentekniknamnden
Gymnastik- och idrottshogskolan
Goteborgs universitet
Hays- och vattenmyndigheten
Hogskolan Dalarna
Hogskolan i Boras
Hogskolan i Gavle
Hogskolan i Halmstad
Hogskolan i Skovde
Hogskolan Kristianstad

Hogskolan Vast
Inspektionen for arbetsloshetsforsakringen
Inspektionen for socialforsakringen
Inspektionen for strategiska produkter
Inspektionen for yard och omsorg
Institutet for arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvardering
Institutet for rymdfysik
Instituter for sprak och folkminnen
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska instituter
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnarsnamnden
Konsumentverket
Kriminalvarden
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthogskolan
Kungl. Musikhogskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska hogskolan
Kustbevakningen
Lantmateriet
Linkopings universitet
Linneuniversitetet
Livrustkammaren och Skoklosters Slott
med Stiftelsen Hallwylska museet
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Lulea tekniska universitet
Lunds universitet
Lakemedelsverket
Lansstyrelsen i Blekinge lan
Lansstyrelsen i Dalarnas lan
Lansstyrelsen i Gotlands lan
Lansstyrelsen i Gavleborgs lan
Lansstyrelsen i Hallands lan
Lansstyrelsen i Jamtlands lan
Lansstyrelsen i Jonkopings lan
Lansstyrelsen i Kalmar lan
Lansstyrelsen i Kronobergs lan
Lansstyrelsen i Norrbottens lan
Lansstyrelsen i Skane lan
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Lansstyrelsen i Stockholms lan
Lansstyrelsen i Sodermanlands lan
Lansstyrelsen i Uppsala tan
Lansstyrelsen i Varmlands lan
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan
Lansstyrelsen i Vasternorrlands lan
Lansstyrelsen i Vastmanlands lan
Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan
Lansstyrelsen i Orebro lan
Lansstyrelsen i Ostergotlands lan
Malmo hogskola
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten for delaktighet
Myndigheten for familjeratt och foraldraskapsstod
Myndigheten for kulturanalys
Myndigheten for press, radio och tv
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
Myndigheten for tillgangliga medier
Myndigheten for tillvaxtpolitiska utvarderingar och analyser
Myndigheten for ungdoms- och civilsamhallesfragor
Myndigheten for yard- och omsorgsanalys
Myndigheten for yrkeshogskolan
Malardalens hogskola
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvardsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Namnden for hemslojdsfragor
Namnden for statligt stod till trossamfund
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsnamnden
Riksantikvarieambetet
Riksarkivet
Riksgaldskontoret
Riksutstallningar
Rymdstyrelsen
Radet for Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-radet)
Rattsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen
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Sametinget
Sjofartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning for medicinsk och social utvardering
Statens centrum for arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens forsvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens konstrad
Statens kulturrad
Statens maritima museer
Statens medierad
Statens museer for varldskultur
Statens musikverk
Statens servicecenter
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjanstepensionsverk
Statens veterinarmedicinska anstalt
Statens vag- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyran
Statskontoret
Stockholms konstnarliga hogskola
Stockholms universitet
Stralsakerhetsmyndigheten
Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
Styrelsen for internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska institutet
Svenska instituter for europapolitiska studier (Sieps)
Sveriges Domstolar
Sveriges forfattarfond
Sveriges geologiska undersokning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Sodertorns hogskola
Tandvards- och lakemedelsformansverket
Tillvaxtverket
Totalforsvarets forskningsinstitut
Totalforsvarets rekryteringsmyndighet

Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umea universitet
Universitetskanslersambetet
Universitets- och hogskoleradet
Upphandlingsmyndigheten
Uppsala universitet
Verket for innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsradet
~klagarmyndigheten
Orebro universitet
Overklagandenamnden for studiestod

