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Statskontorets uppdrag

Enligt regeringsbeslut* ska Statskontoret redovisa 

▪ hur många myndigheter som åt Arbetsförmedlingen 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 samt Fi2018/01701/ESA och A2018/00928/A



Avrapporteringar

▪ Muntlig avrapportering till regeringen senast 

✓den 1 dec 2016

✓den 1 juni 2017 

✓den 1 juni 2018

✓den 1 juni 2019 och

✓den 1 juni 2020

▪ Slutrapport till regeringen senast den 1 mars 2021 



Sammanfattning

▪ Hälften av myndigheterna har ställt praktikplatser till förfogande under 
perioden mars 2019 t.o.m. februari 2020. Totalt knappt 500 praktikplatser. 

▪ Enligt Statskontorets uppföljning har 184 nyanlända arbetssökande och 113 
arbetssökande med funktionsnedsättning fått praktik denna mätperiod. 

▪ Målet om i genomsnitt 1 000 praktikplatser per år för vardera grupp har inte 
uppnåtts.



Genomförande

▪ En enkätundersökning per år sedan 2016 (totalt 5 stycken).

▪ Samtliga myndigheter har svarat på årets enkät, men flera har gett 
bristfälliga svar.



Samverkan med andra myndigheter

▪ I anslutning till regeringsuppdragen fick tre myndigheter särskilda uppgifter:

✓Arbetsförmedlingen (förmedla) 

✓Arbetsgivarverket (informera)

✓Statskontoret (följa upp)

▪ Årliga möten för utbyte av information och erfarenheter. Arbetsförmedlingen 
har också bistått med uppgifter om deltagande. 



Platser till Arbetsförmedlingens förfogande

▪ Av 202 myndigheter uppger 103 att de ställt praktikplatser till förfogande 
under perioden mars 2019 – februari 2020.

▪ Totalt har myndigheterna ställt knappt 500 praktikplatser till förfogande.

▪ Minst 62 myndigheter avser att ställa praktikplatser till förfogande under 
nästa period. 86 myndigheter är osäkra.



Färre myndigheter har ställt praktikplatser till 
förfogande – gäller i synnerhet mellanstora
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Kommentar: Visar andel myndigheter inom respektive storlekskategori som har ställt platser till Arbetsförmedlingens förfogande. 



Orsaker till att myndigheter inte ställt platser till 
förfogande
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Kommentar: Visar antal myndigheter som uppgett respektive orsak. De myndigheter som inte ställt platser till förfogande denna mätperiod har 
fått frågan, totalt 99 myndigheter. Det var möjligt att välja flera svarsalternativ. 



Nyanlända praktikanter sedan april 2016

▪ Enligt Statskontorets uppföljning har 2 813 nyanlända påbörjat praktik vid 
myndigheterna från april 2016 t.o.m. feb 2020. Varav 184 sedan mars 2019.

▪ Av dem är 60 % män och 40 % kvinnor.

▪ Uppgifter från Arbetsförmedlingen visar att 43 % är i arbete 90 dagar efter 
avslutad praktik. 3 % är i arbete utan stöd.



Mottagare av nyanlända praktikanter sedan 
april 2016

▪ Sedan april 2016 har 150 myndigheter tagit emot minst 1 nyanländ 
praktikant. 51 myndigheter har tagit emot denna mätperiod.

▪ 5 myndigheter har tagit emot hälften av praktikanterna: Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Transportstyrelsen.

▪ Skogsstyrelsen och Trafikverket har tillsammans tagit emot drygt 900 
praktikanter.



Vilken typ av arbetsuppgifter erbjuds 
nyanlända praktikanter?
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Kommentar: Visar andel myndigheter. De myndigheter som har tagit emot nyanlända praktikanter sedan april 2016 har fått frågan, totalt 150 
myndigheter. Det var möjligt att välja flera svarsalternativ. 



Praktikanter med funktionsnedsättning sedan 
april 2016

▪ Enligt Statskontorets uppföljning har 1165 arbetssökande med 
funktionsnedsättning påbörjat praktik vid myndigheterna från april 2016 
t.o.m. feb 2020. Varav 113 sedan mars 2019.

▪ Av dem är 56 % kvinnor och 44 % män.

▪ Uppgifter från Arbetsförmedlingen visar att 43 % är i arbete 90 dagar efter 
avslutad praktik. 7 % är i arbete utan stöd.



Mottagare av praktikanter med 
funktionsnedsättning sedan april 2016

▪ Sedan april 2016 har 138 myndigheter tagit emot minst 1 praktikant med 
funktionsnedsättning. 48 myndigheter har tagit emot denna mätperiod.

▪ 5 myndigheter har tillsammans tagit emot drygt 40 % av praktikanterna: 
Regeringskansliet, Skatteverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen.

▪ Regeringskansliet har tagit emot flest, 115 st.



Vilken typ av arbetsuppgifter erbjuds 
praktikanter med funktionsnedsättning?
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Kommentar: Visar andel myndigheter. De myndigheter som har tagit emot praktikanter med funktionsnedsättning sedan april 2016 har fått 
frågan, totalt 138 myndigheter. Det var möjligt att välja flera svarsalternativ. 



Hur förmedlas praktikanterna?
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Kommentar: Visar andel myndigheter. Det var möjligt att välja flera svarsalternativ. 



Myndigheterna är mindre nöjda med 
Arbetsförmedlingens insats än tidigare
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Kommentar: Visar andel myndigheter.  Svar från myndigheter som har ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande under 
mätperioden.



Tack!

Ebba Brismark (ebba.brismark@statskontoret.se)


