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Arbetsförmågabedömning 
 

 

Arbetsledare har utvecklat metod, verksamhetsstruktur och arbetssätt. 
 
Arbetsledare genomför på uppdrag arbetsförmågabedömning för kommunens 
invånare som till någon del uppbär ekonomiskt bistånd. 
 
Underlagen används som stöd till våra egna arbetsmarknadsinsatsers fortsatta 
arbete, till stöd för olika insatser på AF, vårdgivare och FK.  
 

 



Arbetsförmågabedömning 

• Syftet med en arbetsförmågabedömning är att via observation bedöma en klients 
färdigheter vid arbete.  
 

• Uppdraget vi har är en utredande insats och instrumentet vi använder som 
underlag är AWP, AWP-FK. Metoden och arbetssättet har en utredande funktion. 
 

• Underlaget vi sammanställer är en bedömning av en klients färdigheter; 
 -motoriska färdigheter 
 -processfärdigheter 
 -kommunikation- och interaktionsfärdigheter 
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Process/metod utredande insats  

Uppdrag om utredande insats lämnas till Arbetsledare för insatsen. Arbetsledare bedömer vilka 
som är aktuella för uppdraget och ser över syfte med en arbetsförmågabedömning. 

 

Inskrivning till insatsen sker tillsammans med deltagare och uppdragsgivare. 

 

Minst 8 v utredande insats för deltagaren.  

 

Kontinuerlig dokumentation av arbetsprestation.  

Sammanställning av dokument. Genomgång med extern läkare. 

 

Överlämning av dokumentation arbetsförmågabedömning samt rekommendationer för vidare 
uppdrag sker efter varje avslutad insats.  
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Syfte med underlag/dokumentation 

Sammanställningen av arbetsförmågan i nuläget och arbetsledares vidare 
rekommendationer: 
 
• Kan påvisa att arbetsförmåga finns. 
• Kan påvisa vilka anpassningar som behövs för att nå/klara ett arbete på 

arbetsmarknaden. 
• Kan påvisa att individen behöver ytterligare eller ny stöttning inom vården. 
• Kan påvisa att individen behöver till viss del, %, ansöka om sjukersättning. 
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Underlag för en utredande insats  

• Alla vårdgivares journaler 3 år tillbaka i tiden  
• Medicinlista 
• Läkarutlåtande 
• Sammanställning av tidigare dokumentation från arbetsgivare, AF, kommunala 

insatser m.fl. 
• Tidigare missbruksdokumentation/3 månaders dokumenterad drognykterhet. 
• Kriminalvårdens utvärdering. 
• Kartläggning bakgrundsfakta som familj, boende, skola etc. 
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Pågående arbete under insats 

 
• Våra deltagare prövas under minst 8 veckor vid olika insatser utifrån kunskap, 

anpassningsbehov och förutsättningar.  
 

• Arbetslag tillhandahåller dagliga arbetsmoment inom; textil, snickeri, mindre café, 
datamoment, sjukgymnastik/friskvård, föreläsningar, uteverksamhet mm. 
 

• Stationsbaserade arbetsförmågabedömningar. 
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Metod och samarbete 

• Arbetsledare och processledare vid Arbetscentrum tar emot uppdrag, väljer ut 
uppdrag och genomför hela arbetet. 
 

• Uppdragsgivare har ansvar att ta fram de underlag som insatsen kräver. 
 

• Extern läkare handleder våra uppdrag för att skapa rätt förutsättningar, 
anpassningsbehov vid testmiljöer samt frågeställningar för uppdrag. 
 

• Arbetsledare sammanställer dokumentation, arbetsförmågabedömning samt 
rekommendationer för vidare arbete till uppdragsgivare. Överlämning av 
underlag. 
 

8 



Försäkringskassan/AF/Arbetsmarknadsinsatser 
 

• De underlag där Arbetsledare bedömer att arbetsförmågan tillsammans med 
vårdgivares underlag är komplett, sker/rekommenderas en ansökan om 
sjukersättning.  
 

• Till AF sammanställs vilka insatser, anpassningsbehov, som skulle kunna 
medverka till  deltagarens bästa möjlighet för arbete.  
 

• Våra egna arbetsmarknadsinsatser i Huddinge Kommun använder underlagen 
för att söka rätt arbetsplats, praktik och insatser vidare för våra deltagare.  
 

• Bedömningen används av social sekreterare vid SIP möten, träffar tillsammans 
med vårdgivare och deltagare. 
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