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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Åsa Lindbom 
 
 

Kommunstyrelse 
Invandrar- och flyktingfrågor 
 

Arbetsmarknadspolitiska insatser - 
yrkesbedömning  
Regeringen gav Arbetsmarknadsstyrelsen i december 2004 uppdraget att inrätta 
arbetsmarknadsåtgärden Yrkesbedömning. Åtgärden trädde i kraft från och med 
23/5 2005. Syftet med Yrkesbedömning är att ge arbetslösa, med ingen eller 
begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv en möjlighet att tidigt få visa upp sina 
kunskaper och att få en bedömning av dessa.  
 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, 
TCO, SACO och Valideringsdelegationen har medverkat vid utformningen av 
insatsen. 

Vem kan anordna Yrkesbedömning? 
Insatsen kan ske hos enskilda företag, offentliga arbetsgivare, organisationer eller 
utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen betalar insatsen genom att upphandla 
yrkesbedömning eller betala handledararvode.  
 
Yrkesbedömningen pågår efter en enskild bedömning under en dag upp till tre 
veckor. Arbetsförmedlingen ska före anvisning till arbetsplatsförlagd 
yrkesbedömning samråda med den fackliga organisation som är part i lokal 
förhandling med arbetsgivaren. Om yrkesbedömningen genomförs av en 
utbildningsanordnare är det önskvärt att samverkan sker med en arbetsplats.  
 
Hos den som anordnar en yrkesbedömning ska det finnas en person med särskilt 
handledaransvar som för denna roll har lämplig kompetens och erfarenhet. 

Vem kan få Yrkesbedömning? 
Målgruppen för yrkesbedömning är personer som saknar eller har begränsad 
erfarenhet av svensk arbetsmarknad och som nyligen skrivits in på Arbetsför-
medlingen. Nyanlända invandrare med uppehållstillstånd med grund för 
folkbokföring ska under det första året kunna erbjudas en yrkesbedömning som 
skyndar på och effektiviserar deras etablering på arbetsmarknaden. Yrkes-
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bedömning kan ske parallellt med kommunala introduktionsprogram.  
 

Ersättning och försäkringsskydd 
Deltagaren på en yrkesbedömning uppbär aktivitetsstöd. Deltagaren är försäkrad 
via aktivitetsstödet. Information om aktivitetsstödet och försäkringsskydd finns i 
särskilda faktablad som fås via Arbetsmarknadsstyrelsen eller lokal 
Arbetsförmedling. 

Intyg 
I de fall yrkesbedömningen inte leder till ett arbete ska anordnaren utfärda ett 
intyg, i vilket de erfarenheter som yrkesbedömning givit ska dokumenteras. Detta 
ska utgöra ett stöd för den arbetslöse i det fortsatta sökandet efter arbete eller i 
fortsatt utbildning. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Arjun Bakshi, tfn 08-452 78 56 
eller Åsa Lindbom, tfn 08-452 78 91. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och Arbetsmarknad 

 

 

Britta Rundström 

 

 Åsa Lindbom 
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