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Till 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister 
Centern 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
 
  
Håll löftet i Januariöverenskommelsen! 
 

Bara två månader efter att Januariuppgörelsen undertecknats är dess viktigaste löfte 
till personer med funktionsnedsättning på väg att svikas. 

I uppgörelsen försäkrar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att personer med 
funktionsnedsättning inte ska beröras av kommande förändringar av Arbetsförmed-
lingens verksamhet. Trots det ser vi idag en närmast brutal omstöpning av Arbets-
förmedlingen som bland annat innebär att drygt 50 procent av de anställda inom 
Arbetslivsinriktad rehabilitering tvingas lämna sina anställningar.  

Det handlar om psykologer, arbetsterapeuter, audionomer och andra högt kvalificerade 
specialister. De bedriver en välfungerande verksamhet för att hjälpa personer med en 
funktionsnedsättning att få och behålla ett fotfäste på en tuff arbetsmarknad. Det gäller 
inte minst stöd till hörselskadade personer. 

Denna viktiga verksamhet riskerar nu att raseras. De personer som bär upp den har stor 
yrkeskunskap och är eftertraktade hos andra arbetsgivare. Vi får nu allt fler rapporter 
om att de aktivt söker sig ifrån Arbetsförmedlingen till tryggare anställningar. Den 
kunskap och erfarenhet som krävs för en högkvalitativ verksamhet som byggts upp 
under lång tid riskerar att gå förlorad. Det går alltid lätt att riva ner, men tar lång tid 
att bygga upp.  

Den del av Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning som 
eventuellt blir kvar blir samtidigt svårare att nå för de som behöver det. Sedan länge 
har det varit ett problem att det varit svårt och tidskrävande för personer med behov 
av stöd att få kontakt med specialister. Sådan kontakt måste idag förmedlas genom 
personens lokala handläggare. Detta problem kommer att förvärras av att 130 lokal-
kontor, mer än hälften av dagens antal, ska läggas ned. 

HRF liksom andra delar av funktionshindersrörelsen drog en suck av lättnad över 
löftet att omstöpningen av Arbetsförmedlingen inte skulle beröra stödet för personer 
med funktionsnedsättning. Den nu pågående nedmonteringen av Arbetsförmedlingens 
stöd för personer med funktionsnedsättning riskerar att få förödande följder. Den 
innebär att Arbetsförmedlingen inte längre kan fullfölja regeringsuppdraget att verka 
för att personer med funktionsnedsättning ska ges med andra likvärdiga möjligheter 
på arbetsmarknaden och att verka för högre sysselsättningsgrad för dessa. 
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De negativa effekterna förvärras också av att Arbetsförmedlingen har ett så kallat 
sektorsansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning inom hela arbets-
marknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska vara ”samlande, stödjande och pådriv-
ande” gentemot andra myndigheter och berörda parter. Vad händer med det nu? 

Vi i HRF är medvetna om att den utlösande faktorn bakom Arbetsförmedlingens 
panikbesparingar är den budget som riksdagen antagit och som lades fram av 
Moderaterna och Kristdemokraterna, inte av regeringen. Men vi konstaterar också 
att två av partierna bakom Januariuppgörelsen, Centern och Liberalerna, valde att 
släppa fram denna budget. 

Om Januariuppgörelsens försäkran att personer med funktionsnedsättning inte ska 
beröras av förändringarna i Arbetsförmedlingen var något mer än dimridåer för att 
förvilla måste regeringen, Centern och Liberalerna agera. Vårbudgeten måste tillföra 
Arbetsförmedlingen de medel som behövs för att den organisation för stöd till personer 
med funktionsnedsättning som finns kan behållas och utvecklas istället för att av-
vecklas. 
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