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Språkstödsledare Tierp
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Språkstödsledare Tierp,
att avsätta maximalt 850 000 kr som finansiering under perioden 2018-09-01 till 2019-12-31,
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.

Ärende
Ansökan
Tierps kommun och Arbetsförmedlingen ansöker om medel till en insats med syfte att skapa en
språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer som har eller riskerar att hamna i
långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende och därigenom integrera arbetstagare med annat
modersmål än svenska på arbetsmarknaden. Tierps kommun är insatsägare.
En kartläggning som utförts i Tierp under 2017 visar att 92 personer gått ur etableringen och
flyttats över till försörjningsstöd i och med att de inte har egen försörjning. I nuläget är 187
nyanlända individer inskrivna på Arbetsförmedlingen i kommunen samt 162 individer inom
etableringen. Prognosen visar att Tierp kommer ta emot ett relativt stort antal nyanlända även
framåt, inklusive ett ökat antal kvotflyktingar.
Målgruppen för insatsen är arbetstagare med annat modersmål än svenska som har eller riskerar
långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoden. Förväntat antal tillgängliga personer i
språkpoolen är 4–6 personer med de största språken som kommunen har behov av; somaliska,
arabiska, tigrinja och dari.
Inom insatsen har följande resultatmål angivits: skapa en fungerande språkpool som ger möjlighet
för verksamheter att boka i, samt att implementera denna i ordinarie verksamhet efter avslutad
insats. Att utlandsfödda snabbare skall integreras på arbetsmarknaden och därmed minska behovet
av offentlig försörjning, att företag skall våga anställa fler individer med annan bakgrund och
språk, och att språkpoolen har ett fungerande bokningssystem och adekvata resurser i form av
bokningsbara språkstödjare.
Som insatsmål har angivits; att kartlägga personer som är flerspråkiga och kan vara lämpliga att
vara språkstödjare, att kartlägga vilka yrken som har störst behov av rekrytering i kommunen, att
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ta fram en handlingsplan som beskriver arbetsuppgifter för handledarutbildning samt en
förberedande utbildning inom de yrken som identifierats ha störst rekryteringsbehov, att skapa ett
bokningsbart system, så kallad språkpool inom befintlig enhet i kommunen och att marknadsföra
och informera om språkpoolen för berörda parter.
I insatsen ska anställas en språkstödsledare på 100 %. Ansökan sträcker sig över perioden 201809-01 till 2019-12-31 och kostnaden för insatsen är 850 000 kronor.
Bedömning
Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara
individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för personal. Denna insats är en strukturövergripande insats som kommer resultera i utvecklandet av en
implementerad språkpool.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna insats ska underlätta för personer med långvarigt bidrags- och/eller
ersättningsberoende att närma sig arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning.
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

