
 
Resursjobb 



Bakgrund 

• Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2017 att låta 
Stadsledningskontoret utforma en kommunövergripande modell 
för resursjobb i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltning, 
berörda nämnder och andra berörda aktörer. 
 

 



Utgångspunkter 
• Regeringsformen 

• ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 
verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en 
hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” 

• Västerås stads värdegrund 
• ”Alltid bästa möjliga möte”  

• Program för personer med funktionsnedsättning  
• Verksamheternas tillgänglighet ska öka och staden ska arbeta för att öka mångfalden bland medarbetare, 

samt att fler initiativ för att anställa personer med funktionsnedsättning ska utvecklas.  

•  Strategiska utvecklingsområden  
• Fler kan försörja sig själva och att öka inkluderingen och den sociala sammanhållningen  

• Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås  
• Integrationsprogram 
 



Syfte 

Syftet med resursjobbsmodellen är att möjliggöra för personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning som 
resursjobbare, samt att förenkla för stadens förvaltningar att ta 
emot dessa individer i resursjobb.    



Förväntade effekter 

• Avlastning för ordinarie medarbete, vilket leder till bättre 
arbetsmiljö, mindre stress och förhoppningsvis minskade sjuktal.  

• Bidra till ökad effektivitet i verksamheterna eftersom ordinarie 
medarbetare i högre grad kan utföra de arbetsuppgifter som de 
är anställda för att göra.  

• Förbättra livssituationen samt minska ohälsan och utanförskapet 
bland berörda västeråsare.  

• Minskning av försörjningsstödsberoende genom att fler 
västeråsare får en anställning.  

• Bättre möjligheter för staden att tillgodose 
kompetensförsörjningen på sikt.  

 



Definition 

Resursjobb är Västerås stads samlingsbegrepp för en anställning 
med anpassade arbetsuppgifter som en person i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program kan få. Att uppgifterna är 
anpassade innebär att de är av sådana uppgifter som normalt inte 
ingår i stadens medarbetares kärnuppdrag.  
 



Definition forts 

  Resursjobb Yrkes- eller studieresurs Ordinarie anställningar med bidrag 

Arbetsuppgifter Anpassade uppgifter som inte ingår 
i ordinarie medarbetares 
kärnuppdrag 

Ordinarie uppgifter som syftar till att 
lära sig ett yrke 

Ordinarie uppgifter  

Avtal BEA eller AB BEA AB 
Placering Förvaltning eller AMA Förvaltning eller AMA  Förvaltning 

Arbetsgivare AMA första tiden (BEA-avtal), 
därefter förvaltning (AB-avtal)  

AMA Förvaltning 

Typ av statligt bidrag Extratjänst, Trygghetsanställning, 
Lönebidrag (olika typer), 
Offentligt skyddad anställning, 
Utbildningskontrakt 
  

Extratjänst, Utbildningskontrakt, 
Yrkesintroduktions-anställning, 
Etablering, Trainee 
  

Nystartsjobb 
Lönebidrag 



Nuläge 

• 416 personer anställda med någon form av 
arbetsmarknadspolitiskt statligt stöd i Västerås stad i januari 
2018.  

• 76 personer är anställda på olika förvaltningar 
• 340 anställda av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA).  

 
Denna siffra omfattar både personer som rekryterats via ordinarie 
rekryteringsväg och personer om rekryterats via AMA, vilket 
innebär att den första gruppen utgör ordinarie medarbete 



Mål  

• Ökning av antalet ”resursjobbare” 
• Ökning med 50, 100 eller 200 personer 

 
• Långsiktigt hållbar modell 



Process för mottagning av resursjobbare 
 



Arbetsplatser/arbetsuppgifter för resursjobbare 

Inom AMA:s egna verksamheter utför de uppgifter som finns inom 
respektive verksamhetsområde.  
På förvaltning  
uppgifter som inte ingår i kärnuppdrag för ordinarie anställda, och 
tas fram genom kompetensdelning 
kategoriserade i så kallade boxar för olika verksamhetsområden.  
box med arbetsuppgifter som är generella och som finns på i 
princip samtliga arbetsplatser 
 



Arbetsplatser 

Arbetsplatser till resursjobbare kan finnas på alla stadens 
förvaltningar och alla arbetsplatser som har möjlighet att ta emot 
resursjobbare ska göra det.  
Undantag är arbetsplatser som:  
• Inte har kunnat ge alla medarbetare sin önskade 

tjänstgöringsgrad. 
• Har stora problem med arbetsmiljö eller ohälsa på 

arbetsplatsen.  
• Har många praktikanter från utbildningar.  
• Står inför omställning eller omorganisation.  
  
 



Arbetsplatser 

Tydlighet i  
• vad som förväntas  
• syftet med resursjobb 
• tidplanen för individen  
• typ av stöd, utbildning och uppföljning 
• ekonomisk ersättning 
• olika möjligheter de har efter en eventuell avslutad anställning 

som resursjobbare. 
 



Nästa steg? 

• Beslut om implementering 
• ”Projektsätta” implementeringen 

•  Fas 1 – övergång av befintliga 
•  Fas 2 – Ökning av antalet resursjobbare i flera steg med kontinuerlig 

uppföljning 
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