Vill du hjälpa asylsökande och
nyanlända att få jobb?
Så här kan församlingar och enskilda
hjälpa asylsökande och nyanlända
att söka arbete!
Hjälp till asylsökande:
Bjud in Arbetsförmedlingen att informera om
jobskills.se. Hjälp asylsökande att registrera sig och
lägga in sina cv på jobskills.se
Jobskills.se är en digital mötesplats för asylsökande
och potentiella arbetsgivare.

Anställningsstöd som kan ge nyanlända möjlighet till jobb:
Introduktionsjobb
Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning vid anställning av en person som har varit utan arbete
en längre tid eller är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få
ett arbete utan stöd. Arbetsgivare kan få ersättning
med 80 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter.
Extratjänst
Arbetsgivare inom välfärdssektorn, offentlig, kulturell
eller ideell sektor kan få 100% ersättning under 12-24
månader för att anställa en nyanländ person som har
eller har haft etableringsplan för att arbeta med social
verksamhet eller med barn och ungdomar. Detta gäller
även nyanlända anhörigindvandrare.

Yrkesintroduktion

Arbetsgivare inom välfärdssektorn (vård, skola,
omsorg) och inom bristyrken kan få arbetsgivaravgiften på 31,42 % ersatt under 6–12 månader för
att anställa en person utan erfarenhet. Personen
som anställs skall ha handledning och en utbildningsplan.
Trainee

Traineejobb kan kombineras med studier inom
aktuell yrkesutbildning inom välfärdssektorn.
Personen skall studera minst 25% inom en yrkesutbildning på gymnasienivå. Arbetsgivare inom
välfärdssektorn kan få ersättning för 85% av lönen
för ett halvtidsjobb under studietiden första året
och 50% ersättning under andra året.
Lönebidrag

En arbetsgivare kan få lönebidrag för att en funktionsnedsatt person skall kunna få pröva på ett
yrke för att sedan gå en utbildning, för att anpassa
arbetsuppgifter och arbetsplats efter den funktionsnedsattas behov eller för att kunna ge ekonomisk trygghet så att en funktionsnedsatt person
kan behålla anställningen.
Nystartsjobb

Nystartsjobb är till för att ge personer som varit
arbetslösa minst 6 månader om de är under 25 år
och minst 12 månader om de är över 25 år. Arbetsgivaren kan få max 20 000 kr i månaden i max
12 månader i taget.

Mer information om alla anställningsformer finns på:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html
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