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Frågor inför Regeringens funktions-
hindersdelegation 2019-06-04 
 
1.Vad blir inriktningen på regeringens arbetsmarknads-
politik för personer med funktionsnedsättning? 
 

Vi har svårt att tolka regeringens vilja och uppfattar motstridiga 

signaler.  

 

I januariavtalet uttrycks att arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, 

med ett nytt system baserat på LOV där fristående aktörer matchar 

och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Här framgår också att 

insatser för personer med funktionsnedsättning inte berörs av denna 

omläggning. Som en följd av det kraftigt minskade budgetanslaget till 

arbetsförmedlingen, har myndigheten bland annat varslat många av 

sina anställda, däribland en stor andel som arbetar i funktioner för 

att stödja arbetssökande med funktionsnedsättning. 

 

Vi är frågande till Januariavtalets formulering om att just personer 

med funktionsnedsättning ska undantas från förändringarna och vad 

de ska erbjudas istället? Det råder ett stort behov av utveckling av de 

insatser som arbetsförmedlingen idag erbjuder personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Mer än en fjärdedel av dagens inskrivna hos arbetsförmedlingen har 

en registrerad funktionsnedsättning. Vi har svårt att se att dessa inte 

skulle beröras av de förändringar som sker av arbetsförmedlingen. 

 

mailto:mikael.klein@funktionratt.se


 
 
 

Sida 2 av 2 

 

2.De arbetsmarknadspolitiska stöden för personer med 
funktionsnedsättning behöver reformeras 
 

Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga är fortsatt betydligt lägre än för 

befolkningen i stort. Vi ser historiskt att konjunkturläget inte 

nämnvärt påverkar detta. I förhållande till de resurser som läggs på 

de arbetsmarknadspolitiska stöden, är utfallet för svagt.  

 

Av de idag ca 655 tusen personer i arbetsför ålder som anger att 

deras arbetsförmåga påverkas av funktionsnedsättning har drygt 

varannan person arbete. De samlade arbetsmarknadspolitiska stöden 

(inklusive Samhall) omfattar ”endast” ca 90 tusen personer. 

 

Ett stort fokus i arbetsmarknadspolitiken har varit på unga och 

utrikesfödda. Detta med rätta, men vi saknar samma fokus på 

personer med funktionsnedsättning 

 

De arbetsmarknadspolitiska stöden för personer med funktions-

nedsättning behöver reformeras. Utgångspunkten kan inte vara 

”nedsatt arbetsförmåga” som idag präglar utformningen av stöden, 

men också synen hos arbetsgivare, arbetsförmedlare och i värsta fall 

även hos de arbetssökande själva.  

 

Inom funktionshindersrörelsen finns kapacitet att utveckla 

arbetsmarknadspolitiken inom detta område och vi uppmanar till 

snara fördjupade samtal med arbetsmarknadsdepartementet. Det är 

hög tid nu att fördjupa och förnya detta politikområde. 

 

 

 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Elisabeth Wallenius, Ordförande 
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