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Arbetsförmedlingen uppdrag

● Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

● Vi har två kundgrupper: Arbetsgivare och 
arbetssökande.

● Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att:
 Sammanföra arbetssökande och arbetsgivare.

 Att prioritera stöd till arbetssökanden som står långt från arbetsmarknaden.

 Nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

 Arbetslivsinriktad rehabilitering.

 Att säkerställa arbetslöshetsförsäkringen. 

 Samverka med andra myndigheter.



Prioriterade grupper

● Arbetssökande med låg eller ingen utbildning.

● Långtids arbetslösa som är i garantierna. Där 
inräknas arbetssökande som avslutat en 
etableringsplan.

● Unga arbetssökanden, att upprätthålla 90-dagars 
garantin.

● Arbetssökande med funktionsnedsättningar som 
medför nedsatt arbetsförmåga.



Arbetslivsinriktad rehabilitering
● Inskrivna arbetssökande med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

● Personer med ersättning från sjukförsäkringen som 
behöver arbetslivsinriktad rehabilitering.

I vår verksamhet innebär det att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes 
resurser och kompetens. Syftet är att underlätta för den arbetssökande att finna, 
få, behålla eller återgå till en anställning.

Fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering är att matcha utifrån de förutsättningar för 
arbete som finns.

Arbetsförmåga  bestäms i ett samspel av: arbetssökandes egenskaper/faktorer, 
arbetsuppgiftens innehåll/krav samt arbetsplatsens miljö.



Exempel på ärenden där vi haft 

nytta av Trisam

● En lastbilsförare som kom till Arbetsförmedlingen och hade mist sitt körkort på 
grund sjukdom/synbortfall, lyfter ärendet i Trisam och det framkommer då att 
det finns omfattande begränsningar som inte vi fått vetskap om och 
planeringen för sökande blir utifrån den informationen.

● Vården lyfter ett ärende om en man som uppger att han har ett ensamt och 
tungt arbete. Han är mycket sjukskriven för värk, sömnsvårigheter och 
depressioner. Vården undrar på mötet om hans arbetssituation kan anpassas 
eller hur han kan få hjälp? Vi kan då upplysa om att han är inskriven på 
Arbetsförmedlingen, att han har en lönebidragsanställningen på 75% och att 
arbetsplatsen är välanpassad med hjälpmedel samt att han aldrig arbetar 
ensam. Vården kan då utifrån den informationen få en annan planering 
omkring honom.

● Genom Trisam kan vi ha gemensam planering/minska risken att personer 
hamnar mellan stolarna/se över så att alla underlag finns vid olika ärende 
ansökningar med mera.



Vi på Arbetsförmedlingen Södra 

Hälsingland/Ovanåker  upplever 

att Trisam är ett bra och viktigt 

komplement i vårt arbete med 

arbetssökande och även i nästa 

led till arbetsgivare.


