
Arbete med Unga
på Arbetsförmedlingen



Särskilt uppdrag unga med funktionshinder

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva 
verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning: 

● elever som fyllt 16 men inte 30 och har en dokumenterad 
funktionsnedsättning. 
Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan för att 
säkerställa övergången från skola till arbete och/eller till 
Arbetsförmedlingen

● arbetssökande under 30 med aktivitetsersättning. 
Arbetsförmedlingen ska samverka med 
Försäkringskassan och daglig verksamhet för att öka 
möjligheter till egen försörjning och underlätta övergångar.



ESF-projekt Samstart 



Utlysning med inriktning fast etablering på 
arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta
• Utveckla metoder och strukturer för att underlätta etableringen i 

arbetslivet för unga med funktionsnedsättning och unga i behov av 
samordnat stöd. Satsningen ska bidra till stärkt koppling mellan 
skola/särskola, myndigheter och arbetsliv 

• Samverkan mellan utbildning, myndigheter och arbetsliv är en central 
del för satsningen på övergripande nivå



Nationella utmaningar 
- enligt ESF

1.Bristande samordning mellan olika 
verksamhetsområden

2.Företag har svårt att se lönsamheten 
med att rekrytera ur målgruppen

3.Stora variationer mellan olika delar av 
landet i Arbetsförmedlingens uppdrag 
att stödja övergången från utbildning 
till arbete



Insikter från intervjuer med 
elever från gymnasiesärskolan
Myndigheten för Delaktighet (MFD) har gjort en 
intervjustudie med avgångselever från 
gymnasiesärskolan. Studien beskriver ungas upplevda 
utmaningar i övergången från skola till arbetsliv som 
visar att:
● ingen fångar upp när skolan är slut
● det krävs en bättre samordning mellan myndigheter, 

då det annars blir upp till ungdomarna själva och 
deras föräldrar att hitta en väg bland myndigheter 
och regler

● ungdomar går ut skolan med lågt självförtroende och 
utan kunskaper om hur de ska få ett vuxenliv, i form 
av arbete, bostad och egen ekonomi 

● beroendet av föräldrarna kvarstår



Vad är gjort och vad är på gång?

Projektperiod 190201-220131

våren 2019

• Workshoppar i 
Malmö, 
Stockholm och 
Växjö för att 
definiera 
problembilden 

September 2019

• Start Malmö
• Möte med 

Norrköping 
• Möte med 

Linköping 
• Möte med SKL, FK

Oktober 2019

• Start Växjö
• Dialog med fler 

regioner i Sverige

Höst 2019
Vår 2020

• Påkoppling av fler  
orter

• Målsättning: 
6-8 orter totalt



Effekter
Utanförskap och ohälsa, t.ex. sämre livskvalitet, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet 
Ökade samhällskostnader
Minskad mångfald 
Kompetensbrist på arbetsmarknaden – arbetsgivare går miste om arbetskraft

Huvudproblem
Otillräckliga resurser och stöd i skolan samt brister i förberedelser för yrkeslivet 
Brister i övergångar och samverkan mellan aktörer
Arbetsgivare – kunskapsbrist om funktionsnedsättningar och vilket stöd som finns 
Stor variation i målgruppen och osynlig grupp med individer utan en dokumenterad funktionsnedsättning
Individen byter vårdkontakter, eller det saknas underlag
Individens sociala situation med svagt nätverk 

Ungas behov och utmaningar för etablering på arbetsmarknaden 
Sammanfattning av workshop i Malmö, Stockholm och Växjö - våren 2019

Orsaker
Ekonomi
Inblandade aktörer 
har inte tillräckliga 
resurser att möta 
behoven 

Skola och utbildning
Kompetensbrist om 
funktions-
nedsättningar, för få 
APL-platser

Vägledning och 
arbetsmarknadskunskap
För lite information om 
arbetsmarknaden. Stor 
variation av studie- och 
yrkesvägledare på skolorna

Samverkan och 
övergångar
Involverade aktörer har 
olika uppdrag och 
regelverk. Otydlig 
ansvarsfördelning och 
överlämning mellan olika 
aktörer

Arbetsgivare
Kunskapsbrist hos 
arbetsgivare om 
funktionsnedsättningar 

Föräldrar och 
hemsituation
Ansvaret landar på 
föräldrarna. Bristande 
socialt stöd.



Intressentanalys – vilka aktörer och funktioner är viktiga?
Skola Arbets-

förmedlingen
Försäkrings-
kassan

Arbetsgivare Kommunen Vården Civil-
samhället

Övriga

Folkhögskola, 
gymnasiesär, 
gymnasievux, lärvux
Utbildnings-
förvaltningen
Rektorer
Elevhälsa
Psykolog
Lärare och 
specialpedagog
Studie- och 
yrkesvägledare
APL-samordnare
Skolsköterska
Mentorer
Elever
SPSM
Språkstöd

Arbetsförmedlare inriktning 
skolsamverkan, rehab,
arbetsgivare
SIUS
AR-specialister
Statistik- och 
analysavdelningen

Personlig handläggare
Specialistläkare

Representant för 
stora och små 
arbetsgivare 
HR-funktion 
Operativt ansvariga 
chefer 
Både anställare 
och handledare
Arbetsintegrerade 
företag (ASF)

Socialtjänsten 
Arbetsmarknads-
förvaltningen 
LSS
Boendestödjare
KAA
Daglig verksamhet
Jobbcoacher
Arbetskonsulent
Coacher
Vuxenutbildningen

Psykiatrin
BUP
HAB
Rehabkoordinatorer
Primärvård
Vuxenpsykiatrin
BVC
Unga vuxna-
mottagningen

Brukar-
organisationer

Expertgrupp 
brukarinflytande 
Unga som 
förebilder 
Samordningsförbun
den





Multikompetent team

Grunden i Samstart är det 
multikompetenta teamet där det ingår 
resurser från olika organisationer med 
olika kompetenser

De lokala kompetensteamen består av 
de kompetenser som motsvarar de 
lokala behoven

Kommun
(Socialsekreterare)

Arbetsförmedling
(Arbetsförmedlare, 

SIUS)

Försäkringskassan

ArbetsgivareCivilsamhälle

Skola
(SYV, APL-
samordnare, 

specialpedagog)

Vård 



Kommun

Arbetsförmedling

Försäkringskassan

ArbetsgivareCivilsamhälle

Skola

Vård 

Vem kan bli aktuell för Samstart?

Projektet vänder sig till unga kvinnor och män i 
åldern 16-29 år med en funktionsnedsättning 
eller som är i behov av samordnat stöd i 
övergången mellan skola och arbete

Till exempel: 
• Unga inom den tidiga skolsamverkan
• Unga som fått avslag från 

Försäkringskassan i sin ansökan om 
aktivitetsersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga



Elev i tidig 
skolsamverkan

Arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen 

Överlämning

Process – från skola till arbete

Anställning

Samstart
Projektet arbetar med individen i tidig 
skolsamverkan och fortsätter stödja 

personen även under anställning



SAMVERKAN 
tillsammans kan vi 

göra mycket 



Kontakt

Christian Skoog, projektledare 
christian.skoog@arbetsformedlingen.se
010-486 95 74 

Jessika Rahm, projektkoordinator
Jessika.rahm@arbetsformedlingen.se
010-487 20 30
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