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Målgrupp  
Målgruppen är utlandsfödda och svenskar som är eller riskerar bli beroende av försörjningsstöd. 
Deltagande personer ska vara sådana som av egen kraft inte beräknas kunna komma in på 
arbetsmarknaden. Cirka 5 - 10 personer ur målgruppen kan beredas plats som servicetjänst-
personal under året efter att först ha genomgått arbetsträning, praktik eller motsvarande under 
gemensam handledning. 
 

Mål  
 

Övergripande mål 
 Ta fram, testa följa upp och bidra till att sprida en modell för matchning, introduktion, 

handledning, urskiljning av arbetsuppgifter och en väg mot utbildning för personer som 
står långt från arbetsmarknaden. 

 Skapa nya arbetstillfällen med ”enklare jobb”. 
 

Delmål 
 Att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra än utbildad personal. 

 Att identifiera och eventuellt skapa lämpliga alternativ för deltagare som sedan vill 
vidareutbilda sig. 

 Följa upp för att se om servicetjänsterna bidrar till att sänka sjuktalet hos befintlig 
personal. 

 

Innehåll 
Skola och barnomsorg har stora rekryteringsbehov och svårigheter att hitta tillräckligt antal 
utbildade lärare/förskollärare till sin verksamhet. De utbildade pedagogerna tyngs av många 
arbetsuppgifter där man inte nödvändigtvis behöver vara utbildad pedagog, exempelvis 
rastvaktande, förbereda inför aktiviteter eller allmänt stödja pedagoger i förberedelser av olika 
slag. Sjuktalen är höga vilket innebär stort behov av vikarier som i sin tur medför hög belastning 
på organisationen.   
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Det finns nyanlända som arbetat i skola och barnomsorg i sina hemländer, men processen för 
validering av betyg tar lång tid och de saknar ofta tillräcklig kunskap i svenska språket samt 
kunskap om det svenska skol-/förskolesystemet.  

Genom att skilja ut enklare arbetsuppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning kan 
arbetsbelastningen för pedagogerna minska. Samtidigt får nyanlända och andra som står en bit 
utanför arbetsmarknaden möjlighet till inblick i skola, fritids och förskola samtidigt som de utför 
en värdefull arbetsuppgift. För de nyanlända ger insatsen även värdefull språkträning.  
 

Utvärderingsplan 
Delutvärdering ska ske i maj 2018. Projektet avslutas med en utvärdering och rapport från 
projektledaren med underlag och mandat från involverade organisationer. Slutlig utvärdering ska 
ske i maj 2019. 

Kontinuerlig utvärdering/återkoppling från projektledaren till styrgruppen utifrån målsättningen 
med projektet. SUS-rapportering sker löpande under projekttiden. 

Slutrapport: 2019-08-15.  
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