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Uppdrag Resursjobb 
Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag ta fram en modell 

för att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och erbjuda olika 

typer av s k Resursjobb.  

 

Stadsledningskontoret har i sin tur gett Hannah Lidström, utredare på 

Servicepartner, i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en stadsövergripande 

resursjobbsmodell ska utformas.  

 

Syftet med resursjobbsmodellen är att möjliggöra för fler personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete samt att förenkla för stadens 

förvaltningar att ta emot dessa individer i resursjobb. Preliminärt mål är att på 

sikt kunna anställa ungefär 500 personer i resursjobb.  
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Nuläge gällande arbetsmarknadspolitiska 
anställningar (resursjobb) i Västerås stad 

Västerås stads förvaltningar och bolag arbetar till stor del var för sig 

med att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika 

typer av arbetsmarknadspolitiska anställningar. 

 

 

 

 

 



Västerås stad 

Förvaltning Antal anställningar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 33 

Förvaltningen för stöd fritid och entreprenad 222* 

Kultur- Idrott och Fritidsförvaltningen 12 

Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen 2 

Servicepartner 4 

Skultuna kommundelsförvaltning 2 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 1 

Vård och Omsorg 18 

Totalsumma 294 

*Här är sammanlagt 214 personer med anställning på AMA inkluderade (Trygghetsanställning, 
Utbildningskontrakt, OSA, Trainee och Extratjänster)  
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Uppdrag Resursjobb  

Uppdraget innebär bl a att:  

• Ta reda på hur nuläget ser ut gällande mottagning av olika 
arbetsmarknadspolitiska anställningar (resursjobb)  

• Genomföra olika analyser av vad ett införande av resursjobbsmodell och en 
utökning av antalet resursjobbare kommer att innebära för Västerås stad (bl a 
riskanalys)  

• Ta fram processer för mottagning 

• Ta fram plan för finansiering 
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Resursjobbsmodellen ska bl a innehålla: 

• Beskrivning av vilka målgrupper som är berättigade till resursjobben 

• Organisation och processer för mottagning av resursjobbare 

• Finansiering 

• Plan för framtagande av resursjobbsplatser på olika förvaltningar 

• Beskrivning av handledarrollen och kompetensutveckling för handledare 

• Ett tydligt erbjudande till de personer som får resursjobben 

 

 





Mottagningsprocess Resursjobb 

1. Kartläggning av 
JVC/SKE/AMA/

AF/FK

2. Praktisk 
arbetsprövning 

på AMA

4. Anställning som resurs- 
trainee på AMA, 

placering på förvaltning

6. Anställning som resurs-
jobbare på Servicepartner, 

placering på förvaltning

AMA anpassat arbete, Daglig verksamhet, Annan verksamhet

Ej redo för 
resursjobb

Ej redo för
resurstrainee

Matchning mot ordinarie arbetsmarknad

Redo för ordinarie 
arbete

Fungerar 
ej 

Fungerar 
ej

Redo för ordinarie 
arbete

3. Redo för 
resurstrainee? 

Individuell uppföljning av 
AMA/JVC/AF

5. Redo för 
resursjobb? 

Individuell uppföljning av 
AMA/JVC/AF

Fungerar 
ej

Ej behov av 
resursjobb

Individ 
utanför 
arbets-

marknad

Individ i 
resursjobb


