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Förlängningsansökan Språkstödsledare Tierp 
 

Förslag till beslut  
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen  
Språkstöd Tierp 
 
att avsätta maximalt 721 000 kr som finansiering under perioden 2020-01-01 till 2020-06-30 
 
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från 
medlemsorganisationerna framöver 
 
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande 
lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument 
 

Ärendet 
Ansökan 
Tierps kommun och Arbetsförmedlingen har tidigare ansökt om och beviljats finansiering för 
insatsen Språkstödsledare. Insatsen startade 1 september 2018 och projektet har fortlöpt enligt 
plan. Det övergripande syftet är att utbilda personer som har annat modersmål än svenska, men 
som lärt sig det svenska språket tillräckligt bra för att handleda språksvaga. Hittills har ett 
utbildningsmaterial tagits fram och så kallade språkstödshandledare utbildats. Målet är att 
språkstödshandledarna ska bokas av verksamheter där det finns behov av rekrytering men där 
språket är ett hinder för att kunna anställa individer med språkliga förbristningar. Där ska 
språkstödshandeldaren fungera som en länk mellan den som ska anställas och verksamheten. 
Under hösten kommer språkstödshandledarna gå ut och praktisera i olika verksamheter samt 
prova på att språkhandleda. Detta arbete behöver fortsätta under nästa år och utifrån detta har 
diskussioner i lokusgruppen utmynnat i aktuell ansökan om förlängning.  
 
Syftet med förlängningen är att möjliggöra för en implementering av god kvalité. Detta genom 
ytterligare marknadsföring och information till verksamheterna samt ett stöd i form av 
handledning till både verksamheter och språkstödsledare. Insatsen kommer förlängas med 6 
månader, under vilken period språkstödshandledarna kommer finansieras av medel från 
Samordningsförbundet under 5 månader. Därefter kommer de övergå till att finansieras av 
kommunen i ordinarie verksamhet. Projektledaren finansieras under 6 månader för att slutföra 
projektet och att vara ett stöd i övergången till ordinarie verksamhet för språkstödshandledarna 
och de verksamheter som använder sig av språkpoolen. Hela förlängningen syftar till att 
möjliggöra för implementering i ordinarie verksamhet. Hittills är det 12 verksamheter som deltar 
i projektet, inom vård och omsorg, barnomsorg samt kök och information kommer under 
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förlängningsperioden inhämtas om hur de upplevt språkpoolen. Implementeringen är en mycket 
viktig del för att få språkpoolen, där språkstödshandledarna ska ingå, att fungera i framtiden. 
Efter avslutad projekttid kommer Arbetsmarknadsenheten inom Tierps kommun fortsätta 
utveckla samarbetet med bemanningen genom att förbereda nyanlända inför timanställning.  
 
Bedömning 
Samordningsförbundet har sedan 2018 en ny inriktning. Insatser som beviljas kan vara 
individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för 
personal. Denna insats, som handlar om att skapa strukturer för att möjliggöra för en målgrupp att 
närma sig egen försörjning är av strukturövergripande karaktär.  
 
Sedan 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning 
och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. 
Målgrupp för denna insats är personer med annat modersmål än svenska, som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och därmed riskerar långvarigt bidragsberoende. Dessa ska med hjälp av 
språkstödshandledarna närma sig ett arbete och egen försörjning. Målgruppen ligger således inom 
ramen för den senare av de prioriterade målgrupperna för förbundet.  
 
I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning 
och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats av parterna i lokusgruppen och 
alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.  
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
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