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Tillsyn och uppföljning yrkesintroduktionsanställningar
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Diarienummer 

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av Regeringen att se till att  stöd för yrkesintroduktionsanställningar används 
på föreskrivet sätt. Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen 
utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. 
 
Inom tre månader från det att stödet upphört ska arbetsgivaren lämna uppgifter om följande tre parametrar till 
Arbetsförmedlingen: 
 
• Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning 
• Målet med utbildningen och handledningen 
• Handledare för den anställde på arbetsplatsen 
 
Arbetsförmedlingen behöver få in dessa uppgifter för att kunna granska verksamheten och utreda om stödet för 
yrkesintroduktionsanställningen använts på.

Information eller förtydligande vid eventuell avvikelse

Arbetstagare
Förnamn Efternamn Födelsedatum (ååååmmdd)

Arbetsgivare
Företagsnamn Organisationsnummer

Härmed intygas att utbildnings/handledningsplanen överensstämmer med tidigare inskickad ansökan:

Underskrift arbetsgivare
Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Skickas till närmaste Arbetsförmedling
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