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Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter enligt bilaga

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som upptas i bilagan att under
perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser
till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta
emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik.
Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds,
vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive
myndighets förutsättningar, i dialog med myndigheterna matcha
praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning.
Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.
Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information,
rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.
Myndigheterna ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt
den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs
och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.
Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och
män med funktionsnedsättning för praktik per år.
Statskontoret ska senast den 1 juni 2021, 1 juni 2022, 1 juni 2023 till
regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur arbetet med
uppdraget fortskrider samt senast den 30 april 2024 skriftligen redovisa
uppdraget i en slutrapport. Statskontoret ska dels redovisa hur många
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myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande,
dels hur många praktikplatser det handlar om, totalt samt per myndighet,
och hur många personer med funktionsnedsättning som påbörjat och
genomfört praktik. Den individbaserade statistik som ingår i redovisningen
ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Bakgrund

Regeringen gav den 4 februari 2016 flertalet myndigheter i uppdrag att under
tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med
funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216).
Av beslutet framgår tidpunkter för dels myndigheternas redovisningar till
Statskontoret, dels Statskontorets redovisningar till regeringen. Den
2 februari 2017 beslutades om ett tillägg till uppdraget vad gäller antalet
praktikplatser (A2017/00238). Regeringen uppdrog åt myndigheterna att
gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer med funktionsnedsättning per år. Den 4 april 2018 gav regeringen flertalet myndigheter i
uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik
t.o.m. 2020 (A2018/00925). I budgetpropositionen för 2021 (prop.
2020/21:1, utg.omr. 14, avsnitt 4) redovisade regeringen Statskontorets
uppföljning för perioden den 1 april 2016–28 februari 2020. Den visar att
138 myndigheter tagit emot 1 165 arbetssökande personer med
funktionsnedsättning för praktik, varav något fler är kvinnor än män.
Närmare om uppdraget

Syftet med uppdraget är att arbetssökande personer med funktionsnedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan
förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett
arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.
Utgångspunkten är att förstärkta praktikinsatser för arbetssökande personer
med funktionsnedsättning ska fortsatt bedrivas av myndigheterna under
ytterligare tre år, dvs. under sammanlagt knappt åtta år.
Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens
ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen och
myndigheterna ska planera praktiken tillsammans. Arbetsförmedlingen kan
bevilja praktik på distans i de fall myndigheterna skapar förutsättningar för
det, och syftet med insatsen ändå kan uppnås.
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Vid genomförandet av uppdraget ska hänsyn tas till rådande rekommendationer och föreskrifter kring covid-19. Vid genomförandet av uppdraget
och vid Statskontorets uppföljning behöver hänsyn tas till kraven på
säkerhetsprövning inom vissa verksamheter. Ett jämställdhetsperspektiv och
ett funktionshinderperspektiv ska genomsyra arbetet.
Av tillämpliga regelverk följer att myndigheterna inte påförs något
ekonomiskt ansvar för att försäkra den enskilde eller för att bidra till den
enskildes försörjning genom att ta emot denne för praktik. Ersättning vid
eventuell skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program beslutas
och betalas ut av Kammarkollegiet.
På regeringens vägnar

Eva Nordmark

Helena Hagelroth

Kopia till
Socialdepartementet/SOF ÄFG
Finansdepartementet/BA 1, BA 3 och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/A, I, JÄM)
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)
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Bilaga
Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(FORMAS)
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
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Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk och folkminnen
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö universitet
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
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Riksgäldskontoret
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Rättsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens medieråd
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens servicecenter
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Sveriges Domstolar
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Södertörns högskola
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
Uppsala universitet
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
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