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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Förlängd välfärdsanställning för arbetslösa personer med 
funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna välfärdsjobb i upp till tre år för arbetslösa personer med funktionsnedsättning 
som framgår av ärendet och bedöms behöva längre anställningstid  
 
 
Sammanfattning 
Navets erfarenheter visar att bland de som har välfärdsjobb finns en individer med psykisk 
och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt personer med funktionsnedsättning som 
medför inlärningssvårigheter. Denna grupp bedöms vara i behov av en längre anställning än 
ett år för att vara redo att ta steget vidare till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kontoret 
föreslår därför att denna grupp ges möjlighet till förlängt välfärdsjobb i två år med möjlighet 
till förlängning ytterligare ett år.   
 
 
Föredragning 
Välfärdsjobb är en anställning under ett års tid, som ska hjälpa individer som står utanför 
arbetsmarknaden att få ett arbete. Under anställningen erbjuds individen möjlighet till 
utbildning och stöttas i att ta sig vidare till en tillsvidareanställning. Individen som har ett 
välfärdsjobb anställs vid Navet och har sin arbetsplats inom kommunfinansierade 
verksamheter, landstingets verksamheter, ideella organisationer, föreningslivet, sociala 
företag och kyrkliga organisationer. De personer som prioriteras är individer som haft 
försörjningsstöd under lång tid och bland dessa prioriteras föräldrar. Det har visat sig i 
liknande projekt i andra kommuner i landet att det arbete med individen som sker parallellt 
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med en anställning är minst lika viktigt som anställningen i sig för att individen ska komma 
vidare i fortsatt arbete eller studier. 
 
Navet har tillsammans med Arbetsförmedlingen under drygt ett år arbetat med projekt 
Uppstart. Projektet syftar till att identifiera personer som är arbetslösa, uppbär 
försörjningsstöd och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en 
funktionsnedsättning som medför inlärningssvårigheter. Projektet har berett anpassade 
välfärdsanställningar för den enskilde utifrån individens behov och förutsättningar. Under 
projektgenomförandet har välfärdsanställning med lönebidrag fungerat väl som insats. 
Erfarenheterna visar dock att vissa deltagare behöver en längre tid än ett års anställning för att 
vara tillräckligt rustade för att gå vidare på den ordinarie arbetsmarknaden.  
 
Personer med psykisk funktionsnedsättning tillhör den grupp som har lägst 
sysselsättningsgrad i jämförelse med personer som har andra funktionsnedsättningar. 
Konsekvensen blir social isolering, fattigdom och bidragsberoende för dessa personer, vilket 
gör det angeläget att skapa goda förutsättningar för att dessa individer ska etablera sig på 
arbetsmarknaden. Bristande kunskap och fördomar om psykiska funktionsnedsättningar är 
också hinder för ett inträde i arbetslivet, något som behöver särskilt fokus vid planering av 
insatser. Arbetets betydelse för återhämtning och livskvalitet är dokumenterat viktigt för 
känslan av att vara en fullgod medborgare och en del av samhället. 
 
 
Upplägg 
Utifrån erfarenheterna från projekt Uppstart föreslår kontoret att möjlighet ges till denna 
målgrupp att ha välfärdsjobb under längre tid än ett år. Utifrån den kartläggning och 
bedömning av individens förutsättningar för arbete som Navet gör kan individen få ett 
välfärdsjobb under två års tid med möjlighet till ytterligare ett års förlängning om det bedöms 
öka individens möjlighet till anställning efter välfärdsjobbet. Under anställningen får 
individen och arbetsplatsen stöd av Navet och vid behov kan andra resurser kopplas in i syfte 
att skapa goda förutsättningar för individen i sitt arbete och i sin utveckling. Under 
välfärdsjobbet bör andra möjligheter undersökas för att individen ska kunna gå vidare till 
annat arbete. Förutom arbete på öppna arbetsmarknaden med eller utan fortsatt stöd från t ex 
Arbetsförmedlingen finns till exempel ISAmverkan som arbetar med stöd till arbete för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Även anställning i sociala företag kan vara 
aktuellt.      
 
I dagsläget har Navet ca 35 personer där man konstaterat att det finns en psykisk eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en funktionsnedsättning som medför 
inlärningssvårigheter och det finns behov av en förlängd välfärdsanställning.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antalet personer som beviljas nya välfärdsanställningar regleras av tilldelad budgetram. En 
förlängning av välfärdsanställningen för målgruppen gör att utrymmet för nya 
välfärdsanställningar, som målgruppen ianspråktar under år två och eventuellt under ett tredje 



3 (3) 

år, minskar något. Eftersom lönebidraget för målgruppen är högt är de färre platserna en 
försumbar minskning. 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Jan Holmlund 
T.f direktör 


