
Utredningsplatserna på Iris är till för arbetssökande med eller 
utan kända funktionsnedsättningar. Att utreda arbetsförut-
sättningar handlar om att finna resurser och möjligheter i 
relation till arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Vi erbjuder en 
inspirerande arbetslik miljö med goda möjligheter till indivi-
duella anpassningar.

Uppdraget genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Aktivitetsbaserade utredningsplatser
Bedömning av arbetssökandes arbetsförutsättningar



För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Irisgruppen är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på 
fler än 70 orter i Sverige. Irisgruppen omfattar dotterbolagen Iris Hadar, Medlearn och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker  
individen på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.

Tydligt mål
Genom utredningen får den arbetssökande ökad insikt och kännedom om sina 
resurser och begränsningar relaterade till olika arbetssituationer. Utredningens 
resultat använder Arbetsförmedlingens specialist inför sin samlade bedömning av 
arbetssökandes arbetsförutsättningar. Utredningsresultatet bidrar till specialistens 
rekommendationer inför målet att finna ett lämpligt arbete

Individuell utredning i flexibel miljö
Iris utredningsplatser genomförs i en verklighetsnära miljö som inspirerar till nya 
möjligheter. Utredningsmiljön är uppbyggd som ett företag med olika avdelningar, 
arbetsrutiner och verklighetsförankrade arbetsuppgifter. Inom och mellan avdel-
ningarna finns ett produktionsflöde. Arbetsuppgifterna erbjuder fysisk, psykisk och 
kommunikativ variation och kan graderas i olika svårighetsgrader, belastning och 
komplexitet. Planering och instruktioner anpassas efter frågeställningen och den 
arbetssökandes behov.

Utredningen pågår i 4 till 6 veckor, beroende på den arbetssökandes behov. Arbets-
tiden anpassas individuellt enligt individuell frågeställning. Utredningen inleds med 
studiebesök och inledningssamtal. I samverkan väljs relevanta arbetsuppgifter.

Under utredningen sker uppföljningsmöte samt att den avslutas med trepartsamtal.

Våra observationer dokumenteras och skickas till Arbetsförmedlingen

Samverkan med Arbetsförmedlingen
I uppdraget samverkar vi med Arbetsförmedlingens förmedlare och specialist. Spe-
cialisten ansvarar för framtagande av frågeställning och beslut om utredningstid, 
samt den samlade bedömningen av den arbetssökandes arbetsförutsättningar.

Iris arbetsterapeuter står för kvalificerad och kontinuerlig handledning samt obser-
vation av den arbetssökandes färdigheter i arbetssituationen. Våra arbetsterapeuter 
svarar för att vedertagna metoder och verktyg används och har kunskap om såväl 
individuell anpassning av arbetsmiljö som av arbetshjälpmedel.

Avtalsform och avtalsperiod
Ramavtal fr o m 2017-04-01 t o m 2020-03-31.
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