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Regeringen uppdrar åt myndigheterna 
att:

1) Ställa praktikplatser till förfogande åt 
Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga för praktik. 
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2) Ställa praktikplatser till förfogande åt 
Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända 
arbetssökande från Arbetsförmedlingen för 
praktik. (Finansdepartmentet)



Arbetssökande personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga

• En dokumenterad funktionsnedsättning (allt från 
hörselskada till en psykisk funktionsnedsättning)

• Syfte: Få erfarenhet av arbete inom statliga 
myndigheter, vilket kan förbättra möjligheter till 
framtida arbete.



Nyanlända arbetssökande

• Målgruppen är personer som från och med den 1 
februari 2016 har rätt till ett instegsjobb enligt 25 §
förordningen (2005:503) om särskilt 
anställningsstöd.

• Man har uppehållstillstånd. Nyanländ i Sverige är 
man upp t.o.m. 3 år fr.o.m. att man har fått 
uppehållstillstånd.



Nyanlända arbetssökande

Syfte: 

- Utveckla kunskaper i svenska språket. 

- Få ett ökat nätverk. 

- Få kunskap om arbete på statliga myndigheter, 
vilket kan förbättra möjligheter till framtida 
arbete. 

- Ska kunna kombineras med t.ex. SFI eller andra 
studier. 



Uppdragen - tidsperspektiv

• Tidsperiod: 1 april 2016 – 31 december 2018

• Redovisa till Statskontoret senast den
1 oktober 2016
1 april 2017
1 april 2018
15 januari 2019
hur uppdragen genomförs och vilka resultat som nåtts
enligt instruktion från statskontoret.



Hur tänker MSB ta sig an uppdragen?

• Regeringsuppdragen - på HR
• Hur får vi en förankring i organisationen?
• Projektgrupp
- En representant för varje avdelning och verksamhetsort (4/6 är 
enhetschefer). Roll?
- Stöd avdelningens inventering
- Identifiera vilka platser/mentorer MSB kan erbjuda
- Ta fram kravprofiler - breda 
• Arbetsförmedlingen genomför matchningen av platser mot 

sökande
• Ta emot de första praktikanterna i augusti/september 2016.



Hur tänker MSB ta sig an uppdragen?

• För en dialog kring ett eventuellt samarbete 
kopplat till praktikplatser genom den 
kommunala räddningstjänsten.

• MSB överväger att genomföra en kort version av 
myndighetens introduktionsutbildning för de 
praktikanter som påbörjar en praktik hos 
myndigheten.  

• På vilket sätt kan MSB bidra till att effektivt 
stötta gruppen praktikanter som är nyanlända till 
att skapa och utveckla sina nätverk? 



Diskussionsgrupper:

- Hur uppnår vi kvalitet i en praktik för praktikant så 
väl som för myndigheten?

- Stödja nyanlända i nätverksbyggande. Hur kan detta 
göras?

- Framgångsfaktorer?

- Risker? Hur kan dessa minimeras?



Välkomna att ta kontakt: 

Maria Ericsson

HR strateg

Tel. 010-240 5367

Mobil: 072-586 94 58


