Var med och
skapa samhälls
nytta på riktigt.

Våra medlemmar
är klokare, närmare
och långsiktigare.

Du som är HR-ansvarig eller fattar beslut om personal har
idag en helt unik chans att ge stöd till nyanlända så att de
lättare kommer in i samhället. Att hjälpa någon till praktik
i kombination med yrkeskompetensbedömning är ett sätt
att bidra till både företaget, individen och hela samhället.
Du ökar chanserna att hitta den kompetens som du
– och sannolikt hela Sverige behöver.
Genom att aktivt och målmedvetet skapa ett inkluderande arbetsliv bidrar KFS medlemsföretag till att fler
människor integreras i samhället. På vägen dit säkrar vi
kompetensförsörjning inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå och utvecklar en lärande arbetsplats.
Vi bidrar även till integration och mångfald – till ett
samhälle där alla får vara med. Det är affärsmässig
samhällsnytta på riktigt.

Vi har nära 600 medlemsföretag inom 14 olika branscher som ser till
att människors vardag fungerar. De arbetar för att skapa ett bättre
och mer hållbart samhälle. Genom att anställa nyanlända motverkar
företagen både utanförskap och arbetslöshet. Samtidigt skapar de
mångfald och integrerar människor i arbetslivet. På så sätt bygger
de inte bara upp sitt eget företag, utan hela samhället.

Så det så.

KFS FÖRETAGSSERVICE AB. BOX 703 62, 107 24 STOCKHOLM. KLARABERGSVIADUKTEN 70 C, 8 TR.
TEL: 08-556 009 50 INFO@KFS.NET WWW.KFS.NET

Så här hjälper du
en nyanländ in på
arbetsmarknaden.
Helt enkelt.

En enklare väg in på arbetsmarknaden.
Förberedelse

Praktik

KFS vill tillsammans med Arbetsförmedlingen underlätta för företag och potentiella medarbetare att mötas.
Ta chansen att bidra till företagets utveckling, sam
tidigt som du hjälper nyanlända in i arbetslivet.

Efter

Vid behov kan även validering vara aktuellt. Validering är en strukturerad bedömning, värdering,
dokumentation och ett erkännande av de kunskaper
och den kompetens som en person besitter oberoende av hur kunskapen har förvärvats. Validering
görs alltid av en oberoende tredje part, exempelvis
en branschorganisation eller utbildningsanordnare.
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FÖRE:

FÖRE:

UNDER:

kunskaper och erfarenheter. För vissa yrken finns stöd i
form av självskattningsformulär.
Genom att tidigt komma ut på en arbetsplats ges den
nyanlända möjlighet att få sina yrkeskunskaper bedömda
och skapa en relation till arbetsmarknaden genom yrkespraktik. Parallellt med praktik och utbildningsinsatser
kan en språkutbildning ske.

1. Introducera arbetsplatsen
för
praktikanten.

2. Utforma praktikplatsen:

Praktik
med yrkesPraktik med yrkeskompetens
kompetensbedömning. Steg för steg.
bedömning.

3. Återkoppla till Arbetsförmedlingen.

- Samråd med lokal facklig
part.
- Tidsuppskattning för yrkeskompetensbedömning.

Denna guide visar hur processen kan

4. Fakturera Arbetsförmedlingen
för yrkeskompetensbedömning enligt överenskommelse.
5. Möjlighet att anställa
personen med
eller utan stöd.

se ut vid en praktik med yrkeskompetensbedömning.

FÖRE:

Informera internt om
planerna att ta in praktikant med yrkeskompetensbedömning.
Identifiera intresse för förslaget. Om denna
typ av praktik är
relevant, kan den här steg för steg-guiden
ge ett bra stöd i processen. Tänk på att både medarbetare
och praktikanter kommer att behöva stöd, tid och engagemang
för att lyckas i sitt gemensamma arbete. En av vinsterna är
att organisationen
utvecklas parallellt med praktikanten. Det
kan även vara aktuellt
att ta en initial kontakt med lokala fackliga
företrädaren.
2. Utforma praktikplatsen.
• Definiera arbetsuppgifterna för
tjänsten. Utgå från ett befintligt yrke på arbetsplatsen. Om det finns
en befattningsbeskrivning kan du använda den som mall.
Den blivande
handledaren bedömer praktikantens yrkeskunskaper
utifrån
eventuell befattningsbeskrivning. Ta gärna
kontakt med
aktuell branschorganisation och lokal facklig
part för stöd
och underlag.

Helt enkelt.

KFS FÖRETAGSSERVICE AB. BOX 703

2. Utse en handledare.

3. Bedöm eventuella behov
av kompletterande
utbildning genom Arbetsförmedlingen
eller annan aktör.

• Gör en kandidatprofil. Definiera

vilka egenskaper som är
betydelsefulla för det specifika yrket hos
er. Underlaget är
viktigt för ett bra matchningsunderlag.

• Utse en handledare. Välj en yrkeskunnig

handledare som
ansvarar för praktikanten. Handledaren
ska få relevant arbetstid samt stöd för planering, organisation
och introduktion till praktiken. Den arbetssökandes
kompetens och erfarenheter ska bedömas av handledaren,
som även skapar ett
lärande på arbetsplatsen utifrån individens
behov. Handledaren är viktig för kommunikation och
feedback till både
praktikanten och inom organisationen.

3. Kontakta Arbetsförmedlingen.
Efter

att du utformat en praktikplats, är det dags att ta kontakt med
din lokala arbetsförmedling som startar matchningsprocessen.

62, 107 24 STOCKHOLM. KLARABERGSVIADUKTEN

70 C, 8 TR. TEL: 08-556 009 50 INFO@KFS.NET

WWW.KFS.NET

EFTER:

8. Gör en kontinuerlig
uppföljning mot
utbildningsplanen.

3. Matcha sökande och rekrytera.
4. Skapa en utbildningsplan
tillsammans med det lokala
facket, Kommunal eller Seko.
5. Sök anställningsstöd
från Arbetsförmedlingen
(frivilligt).

EFTER:
1. Skriv intyg på praktikantens
yrkeskompetens.
2. Avsluta praktikperioden.

- Arbetsgivarkontroll.

1. Väck intresse internt på ditt företag.

1. Se över rekryteringsbehovet på ditt företag.

2. Ge praktikanten kontinuerlig
uppföljning
och yrkeskompetensbedömning.

- Definiera arbetsuppgifterna.
- Gör en kandidatprofil.
- Utse en handledare.
3. Kontakta Arbetsförmedlingen.
4. Matchning inleds, där Arbetsförmedlingen föreslår kandidater
utifrån dina önskemål.
5. Välj den kandidat som bäst
matchar
dina kriterier.
6. Arbetsförmedlingen bedömer
ditt
företag genom:

UNDER:

9. Begär utbetalning av
beviljat stöd från
Arbetsförmedlingen
(varje månad).

10. YA-anställningen
övergår till en tillsvidareanställning (om
anställningen inte har
avbrutits i förtid).
11. Skapa tjänstgöringsintyg

anställningen
avslutas.

Nyanlända eller personer som varit utan arbete en
längre period kan få ett nystartsjobb.
S Ä R S K I LT A N S TÄ L L N I N G S S T Ö D

Särskilt anställningsstöd innebär att en arbetsgivare anställer personer inom Arbetsförmedlingens
program jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet riktar sig till dem som varit utan arbete länge.
Andra vägar vidare

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för
erfarenheter, meriter och referenser. Det finns fyra
olika sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen: arbetspraktik, prova på-plats, yrkes
kompetensbedömning eller praktisk kompetens
utveckling.

Y R K E S I N T R O D U K T I O N S A N S TÄ L L N I N G

ARBETSMARKNADSUTBILDNING

permanent uppehållstillstånd och vara inskriven på
Arbetsförmedlingen.
I och med inskrivningen sker en grundläggande kartläggning av individens erfarenheter, utbildning och
kompetens. Här startar även processen med att verifiera
meriter och skapa individuella förutsättningar. Som en
del i detta kan den arbetssökande själv bedöma sina

Nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige kan få
anställningsstöd i form av instegsjobb.

OLIKA SLAGS PRAKTIK
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N Y S TA R T S J O B B

1. Väck intresse internt på
ditt
företag.

Snabbspår är ingen egen insats utan en kombination av
verktyg för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden
för nyanlända. Exempel på verktyg är; praktik med yrkeskompetensbedömning, validering, språkutbildning och
kompletterande utbildningar. Alla snabbspår riktar sig
till yrken där det råder stor brist på arbetskraft.
För att räknas som nyanländ måste individen ha fått

Anställningsstöd

Är en möjlighet, för arbetssökande som har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, att visa sina
kunskaper och få dem bedömda. Yrkeskompetensbedömningen pågår mellan en dag och tre veckor.
VA L I D E R I N G

ARBETSGIVARE

ARBETSFÖRMEDLINGEN

YRKESKOMPETENSBEDÖMNING
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ARBETSSÖKANDE

Arbetsmarknadsutbildning är yrkesinriktad utbildning som Arbetsförmedlingen beställer av exempelvis ett utbildningsföretag eller en kommunal uppdragsverksamhet. Arbetsmarknadsutbildningarna
anpassas utifrån arbetsmarknadens behov. Tillverkningsindustrin, vård och omsorg samt transport är
exempel på aktuella branscher.

Yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning, är
en anställningsform för ungdomar där arbete
kombineras med lärande. Ditt företags yrkesbehov
matchas med ung kompetens, samtidigt som de får
din hjälp in på arbetsmarknaden.
Via Arbetsförmedlingen kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd när en person mellan 16–24 år erbjuds yrkesintroduktionsanställning. Stödet består
av två delar: lönesubvention och handledarstöd.
SPRÅKUTBILDNING

Exempel på språkutbildning är svenska för invandrare (SFI) och yrkessvenska.

om

6. Få tillbaka beslut om stöd.
7. Anställning är klar!

YrkesYA-anstäsllning. Steg för steg.
introduktion
anställning.
Denna guide visar hur processen
kan se ut vid en yrkesintroduktionsanställning
.

1.

2.

När du har identifierat ett rekryteringsbehov,
undersök om
YA-anställning är den relevanta anställningsformen.
Om så
är fallet kan denna steg för steg guide
vara behjälplig.
För varje YA-anställd ska du som arbetsgivare
utse en handledare som ansvarar för utbildningsdelen.
Handledaren ska vara
väl insatt i den anställdes utbildningsplan
och ges arbetstid för
att kunna utföra sitt uppdrag. Vägledning
kring handledning
återfinns dels i Centrala parters syn, dels
hos YA-delegationen.
www.ya-delegationen.se

Helt enkelt.

5.

6.

När du har identifierat ett rekryteringsbehov
finns det flera sätt
att hitta kandidater. Det kan till exempel
ske via kontakter med
sommararanställda, ferieanställningar eller
liknande. Du kan
även få stöd av Arbetsförmedlingen. De
har utsedda kontaktpersoner på varje lokalkontor för frågor
kring YA-anställningar.
4. Under 25 procent av arbetstiden
ska den YA-anställde genomgå
en utbildning. Utbildningens syfte är att
ge den anställde så
bred kompetens som möjligt inom ramen
för yrket. Den
ska bygga på den arbetssökandes kompetens
och tidigare
erfarenhet. Vägledning för detta finns
i Centrala parters syn.
Obs! Under punkt 3 i Centrala parters
syn nämns bland
annat att det finns vissa dokument att
utgå ifrån vad gäller
utbildningsplanen. För Sekos del innebär
detta EBR-information – Utbildningsplanering för personal
i elnätsföretag och
elnätsserviceföretag, medan Kommunal
har tagit fram andra
handlingar centralt. Dessa avser till exempel
drifttekniker. Du
som arbetsgivare ska tillsammans med
det lokala facket utforma
detaljerna kring utbildningsplanen.

Via Arbetsförmedlingen kan du som arbetsgivare
få ekonomiskt stöd om du anställer en person
mellan 16–24 år. Stödet
är uppdelat i två delar: en lönesubvention
och ett handledarstöd. På Arbetsförmedlingens hemsida
hittar du mer information och blanketter för att söka anställningsstöd.
Efter att ansökan är beviljad av Arbetsförmedlingen
kan
YA-anställningen påbörjas.

7.

Anställningen är nu klar. Inom 30 dagar
efter anställningen
måste en kopia på anställningsavtal skickas
in till Arbetsförmedlingen.

8.

Under YA-anställningen ska avstämning
av utbildningsplanen
ske kontinuerligt.

3.

9.

En gång i månaden begär du utbetalning
av beviljat stöd från
Arbetsförmedlingen.

10. En YA-anställning

måste vara i minst sex månader och som
längst i 12 månader. Vid anställningsperiodens
slut övergår
den till en tillsvidareanställning. Både
du som arbetsgivare och
den YA-anställde kan dock avbryta YA-anställningen
med en
månads uppsägningstid. Om det skulle
ske har arbetstagaren
inte företrädesrätt till återanställning.

11. Om YA-anställningen

inte leder till fortsatt anställning ska
ett tjänstgöringsintyg skapas. Det ska
innehålla anställningstid, arbetsuppgifter samt vitsord.

KFS FÖRETAGSSERVICE AB. BOX
703 62, 107 24 STOCKHOLM.
KLARABERGSVIADUKTEN 70 C,
8 TR. TEL: 08-556 009 50 INFO@KFS.NET
WWW.KFS.NET

Kontakta oss på KFS så får du veta mera, tel. 08-556 009 50 eller info@kfs.net.
www.kfs.net/enklarevag

