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Statskontorets uppdrag
Enligt regeringsbeslut* ska Statskontoret 
redovisa 
• hur många myndigheter som åt AF har ställt 

eller avser att ställa praktikplatser till 
förfogande

• hur många praktikplatser det handlar om, totalt 
samt per myndighet

• hur många nyanlända respektive personer 
med funktionsnedsättning som påbörjat och 
genomfört praktik fördelat på kön

* Fi2016/00386/ESA och A2016/00216/A



Avrapportering
• Muntlig avrapportering till regeringen senast 
den 1 dec. 2016
den 1 juni 2017 och 
den 1 juni 2018

• Slutrapport till regeringen senast den 1 mars 
2019



Statskontorets kommentar
Nyanlända arbetssökande:
• Många myndigheter har kommit igång med att 

ta in praktikanter 
• Utbredd och stor entusiasm bland 

myndigheterna
• Mycket goda förutsättningar för att nå målet 

om i genomsnitt 1 000 praktikanter per år



Statskontorets kommentar
Arbetssökande med funktionsnedsättning:
• Svårt att i nuläget värdera resultatet, men 

antalet motsvarar tidigare insats
• Volymmålet för nyanlända är tvåeggat: Det har 

sporrat myndigheterna att komma igång men 
leder till en viss ”pinnjakt” 

• Då volymmål saknas för arbetssökande med 
funktionsnedsättning riskerar ”pinnjakten” ske 
på deras bekostnad, dock oklart om så är fallet



Genomförande
• Mars 2016: GD-brev utskickat till berörda 

myndighetschefer för att avisera Statskontorets 
datainsamling

• September 2016: Enkätundersökning till 200 
myndigheter
182 (91 %) har helt och hållet besvarat enkäten

• Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 
Arbetsgivarverket och Statskontoret



Kort om samverkan
• I anslutning till regeringsuppdragen fick tre 

myndigheter särskilda uppgifter: 
Arbetsförmedlingen (förmedla) 
Arbetsgivarverket (främja)
Statskontoret (följa upp)

• Myndigheterna har löpande informationsutbyte 
och samråd



Platser till AFs förfogande
• Av 182 myndigheter uppger 132 att de under 

april – augusti 2016 ställt praktikplatser för 
nyanlända arbetssökande och arbetssökande 
med funktionsnedsättning till AF:s förfogande

• Minst samma antal myndigheter avser ställa 
praktikplatser till AF förfogande under 
september – december 2016

• Myndigheterna uppskattar själva antalet 
tillgängliga platser till ca 1 000 under våren/ 
sommaren och till ca 1 000 under hösten



Platser till AFs förfogande

44%

77%
88%

73%

56%

23%
12%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Små <50 Mellan 50-999 Stora >999 Totalsumma

Har din myndighet ställt praktikplatser till AF:s 
förfogande under april-aug. 2016?

Ja Nej



Platser till AFs förfogande
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Avser din myndighet ställa praktikplatser till 
AF:s förfogande under sept.-dec. 2016?

Ja Nej Oklart/Vet ej



Nyanlända som påbörjat praktik
• Ca 390 nyanlända har påbörjat praktik vid 

myndigheterna under april – augusti 2016, 
varav ca 140 kvinnor och ca 250 män

• Vid 56 av 182 myndigheter i undersökningen
• Minst 114 personer har avslutat praktiken 

(exkl. Skogsstyrelsens praktikanter)

Kommentar: Summan inkluderar praktikanter 
som Skogsstyrelsen enligt tidigare uppdrag har 
tagit mot, uppskattningsvis 150 varav 80 % män 



Nyanlända som påbörjat praktik
• Sammanlagt 21 myndigheter uppger att de haft 

arbetssökande nyanlända som praktikanter 
under januari – mars 2016

• Antalet praktikanter har uppgått till ca 80, varav 
mer än hälften vid Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan 



Funktionsnedsatta som påbörjat 
praktik

• Minst 82 arbetssökande med 
funktionsnedsättning har påbörjat praktik vid 
myndigheterna under april – augusti 2016, 
varav 46 kvinnor och 36 män

• Vid 36 av 182 myndigheter i undersökningen 
• Minst 36 personer har avslutat praktiken

Mörkertal: Skogsstyrelsen har inte haft möjlighet 
att uppge antalet praktikanter med 
funktionsnedsättning (dock högst 20 st)  



Funktionsnedsatta som påbörjat 
praktik

• Sammanlagt 15 myndigheter uppger att de haft 
arbetssökande med funktionsnedsättning som 
praktikanter under januari – mars 2016

• Antalet praktikanter har uppgått till 69, varav 
29 på Skatteverket 



Iakttagelse
• Upplägget innebär risk för (en begränsad) 

undanträngning av:
personer som inte uppfyller kriterierna för 

praktik
ordinarie arbetstillfällen
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