
Tidig kompetenskartläggning av 

asylsökande i Skåne



Uppdraget 

• ”Arbetsförmedlingen ska, för att underlätta 
etableringen för vissa nyanlända, erbjuda 
kompetenskartläggning för asylsökande och 
verka för att asylsökande kvinnor och män 
kompetenskartläggs och 
att de asylsökande får kunskap om vilket stöd 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med 
detta.”





Jobskills.se

• Nytt verktyg för att tidigare kompetenskartlägga de 
asylsökande. 

• Målet är att påskynda och underlätta etableringen.

• Ge råd och tips till asylsökande. 

• Ge möjlighet till arbetsgivare att matcha lämpliga kandidater, 
säkra kompetensförsörjning

• Att i ett tidigt skede kunna styra arbetskraft mot brist- och 
snabbspårsyrke





Behöver du hjälp? Ring vår support: 0771-110022. Öppet vardagar 

10:00 -16:00.

Kundtjänst 



Ikonen jobskills internt



Arbetssättet i Skåne 

• Helsingborg – Höganäs kontoret har fått i uppdrag att erbjuda 
tidig kompetenskartläggning av asylsökande i hela Skåne. 

• Förberedelser och rekrytering av 12 kundresurser

• Beslut om att dela kundresurserna på flera kontor i Skåne för 
att underlätta arbetet

• 4 kundresurser placerade i Helsingborg, 4 i Malmö och 4 i 
Kristianstad. 





Arbetssättet i Skåne 

• Sammanlagt 33 olika kommuner i Skåne

• Totalt asylsökande över 18 år, 5783

• Ambitionsnivån för Skåne 2450

• Kundresurser har ansvar för att kartlägga insatser för 
asylsökande på de kommuner de är ansvariga för

• En plan på vilka aktiviteter och mötesplatser vi ska delta i 

• Samarbete med MV i Helsingborg och Kristianstad

• Kontakt med föreningar och andra aktörer

• Samarbete med Länsstyrelsen och föreningar som anordnar 
tidiga insatser för asylsökande. 



Mötesplatser

• Kundresurserna besöker ett antal mötesplatser i hela Skåne

• Användning av social media

• 37 mötesplatser är aktuella just nu och det finns en plan och 
ett fast schema för besök hos dessa platser. 

• Täcker en stor del av Skåne

• Digital karta med alla platser som vi besöker

• https://drive.google.com/open?id=1XdFxoxBs98lq-
Xcr8KU_H5aWH-0&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1XdFxoxBs98lq-Xcr8KU_H5aWH-0&usp=sharing




Besök på Opportunity Space Festival



Besök i Komvux Malmö



Jobskills Skåne i media

• Positiv respons av media 

• https://www.hd.se/2017-07-02/digitalt-verktyg-ska-oka-
chanserna-till-jobb-for-nyanlanda

• http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artik
el=6710639 (artikel på arabiska)

• http://mosaik.blogg.kristianstadsbladet.se/sv/nyheter/tidig-
kartlaggning-ger-snabbare-vag-till-jobb/ (Kristianstadsbladet)

• http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel
=6722841 (Ekot 24 juni)

• http://mosaik.blogg.kristianstadsbladet.se/sv/nyheter/kvinnotraf
far-nytt-satt-att-na-nyanlanda-kvinnor-2/

https://www.hd.se/2017-07-02/digitalt-verktyg-ska-oka-chanserna-till-jobb-for-nyanlanda
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=6710639
http://mosaik.blogg.kristianstadsbladet.se/sv/nyheter/tidig-kartlaggning-ger-snabbare-vag-till-jobb/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6722841
http://mosaik.blogg.kristianstadsbladet.se/sv/nyheter/kvinnotraffar-nytt-satt-att-na-nyanlanda-kvinnor-2/












”Även om man inte har uppehållstillstånd, så måste man försöka 

komma in i samhället. Det behövs inget uppehållstillstånd för det, 

säger han.” (Sverigesradio 170624)

Jobskills Skåne i media, citat



Återkoppling från användare 

• Lastbilschauffören Ammar Abdalbaqi från Palestina sätter sig 
in i hur sajten jobskills fungerar.– Jag har kommit hit i dag för 
att förbättra mina chanser att få ett jobb här i Sverige, säger 
han. (HD) 

• Noura Safi från Libanon har fått sitt uppehållstillstånd och 
flyttar snart till en egen bostad. I hemlandet jobbade hon i butik 
och hoppas hitta något liknande i Sverige. Hon tycker att 
webbverktyget är väldigt användbart.– Ja, absolut. Annars vet 
vi inte hur reglerna är och hur processen ser ut, säger Noura
Safi. (HD)



http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro

gramid=106&artikel=6827666





Implementering i ordinarie verksamhet

Ur handläggarstödet för etableringsplan



Antalet asylsökande som har använt 

verktyget i Skåne 



Statistik måluppfyllelse as per 171002 i 

procent – (ambitionsnivån är 2450)


