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SYSKOM

Ett projekt i nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och  
Företagarna i Skåne, Halland och Västra Götaland.

Systematiserad kompetensförsörjning inom området 
nyanlända och arbetsgivare

Vi driver ett projekt som främjar migrationens möjligheter.

Systematiserad kompetensförsörjning  
inom området nyanlända och arbetsgivare 
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Vad är SYSKOM? 
Projektet ”Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och 
arbetsgivare” (SYSKOM) bedrivs i samarbete med Företagarna i Skåne, Halland och 
Västra Götalands län. 

Vad kan vi erbjuda?
Arbetsförmedlingen erbjuder en rad olika stöd till såväl arbetsgivare som 
arbetssökande.

Syftet med projektet är att leverera rätt kompetens till företag och andra 
verksamheter utifrån deras behov. Fokus är rekrytering inom bristyrken, men vi 
samarbetar med alla arbetsgivare som efterfrågar kompetens hos nyanlända.

Vilken är målgruppen?
Målgruppen är nyanlända inom etableringen, nyinskrivna som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen i Skåne, Göteborg med kranskommuner samt Halland.

Hur går samarbetet till?
SYSKOM-projektet identifierar tillsammans med den enskilda arbetsgivaren 
rekryteringsbehovet. Det leder till att nyanlända som har den kompetens som 
efterfrågas av arbetsgivarna snabbare hittar en väg till självförsörjning. Samtidigt 
resulterar det i tillsättning av de lediga platserna och i förlängningen ökad tillväxt. 

Parterna undertecknar överenskommelser om hur vi i nära samarbete jobbar med 
kompetensförsörjningen hos aktuell arbetsgivare. 

Genom en tidig validering på den nyanländes första språk synliggörs hens 
kompetens och erfarenhet samt identifieras eventuella kompletteringsområden. 

Avsikten med projektet är att systematisera och strukturera arbetet med 
kompetensförsörjning.
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Yasser Al Hallak arbetade omväxlande som bilmekaniker och sjöman i Syrien. Han har fått hjälp med 
bland annat  yrkeskompetensbedömning och arbetsträning via SYSKOM-projektet. Nu har han fått 
ett nystartsjobb som bilmekaniker på en större bilverkstad.

– Jag har fått jättebra hjälp av både min arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Nu är min förhopp-
ning att fortsätta med SFI-studierna för att lära mig svenska, berättar han.

Ratiba Hanoush från Syrien är filolog. Det innebär att hon arbetar med språkforskning och textanalys. 
Hon har genom SYSKOM-projektet fått möjlighet att göra praktik och gå på intervju hos arbetsgivare. 

– Min handläggare har varit toppen i både små och stora frågor, säger hon och tillägger:
– Jag skulle i framtiden gärna jobba själv på Arbetsförmedlingen. Jag ser det som en inspirerande 

arbetsplats där jag också skulle ha nytta av mina språkkunskaper.

Ghassan Fattal har tidigare arbetat i både Syrien och Saudiarabien som ”marketing manager” och skulle 
gärna jobba med något liknande i Sverige. Som ett första steg på vägen kan han tänka sig att bli butiks-
chef. Genom SYSKOM-projektet har han fått möjlighet att göra en praktik med yrkeskompetensbedöm-
ning på en butik, där han följt butikschefen. 

– Jag har fått både uppmuntran och bra stöd från Arbetsförmedlingens handläggare. Jag har även fått 
positiv respons från min handledare i butiken. För mig är det nu viktigt att lära mig bättre svenska. 

Louai Tulimat arbetade som industrimontör i Syrien och ville gärna jobba med något liknande i Sverige. 
– Tack vare SYSKOM-projektet fick jag både  yrkeskompetensbedömning och praktik på ett byggföretag. 

Han var först tveksam till praktik eftersom han hört från många vänner hur de råkat ut för oseriösa 
arbetsgivare, men i efterhand ångrar han sig inte.

– Nu har jag fått jobb med stöd från Arbetsförmedlingen, vilket jag är väldigt glad och tacksam för. Jag 
kom till en jättebra arbetsgivare och samarbetet mellan företaget och min arbetsförmedlare har varit 
avgörande för att jag skulle lyckas, säger han.
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SYSKOM
Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända 
och arbetsgivare. Ett projekt som främjar migrationens möjligheter.

För mer detaljerad information kontakta Arbetsförmedlingen
E-post: syskom@arbetsformedlingen.se

Alternativa format
Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i 
alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat

Systematiserad kompetensförsörjning inom området 
nyanlända och arbetsgivare

Vi driver ett projekt som främjar migrationens möjligheter.


