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Försöksverksamhet med utbildning med inriktning mot restaurangbiträde i
kombination med grundläggande svenska samt yrkessvenska och
yrkesmatematik
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att ge kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad i uppdrag att genomföra en
försöksverksamhet med utbildning med inriktning mot restaurangbiträde i kombination med
grundläggande svenska samt yrkessvenska och yrkesmatematik,
att ge kontoret i uppdrag att anställa en projektledare enligt förslag för att planera ett
genomförande av försöksverksamheten vid Ekebygymnasiet.
Sammanfattning
Kontoret vill möjliggöra för personer med språkhinder efter avslutad sfi, nivå C, att etablera
sig på arbetsmarknaden. Förslag finns att genomföra ett försök med en utbildning inriktad mot
restaurangbiträde kombinerat med grundläggande svenska samt yrkessvenska och
yrkesmatematik. Utbildningen varvas i fyraveckorsperioder mellan teori och praktik. I den
teoretiska delen finns en språkförstärkning genom att en lärare i svenska som andraspråk
deltar i de praktiska utbildningsmomenten på skolan. Utbildningen omfattar 1 040
verksamhetspoäng under 40 veckor. Målgruppen är personer som idag har försörjningsstöd på
grund av språkhinder. Utbildningen föreslås genomföras på Ekebygymnasiet som har
restaurangutbildning i dag för vuxna.
Ärendet
Bland personer med försörjningsstöd finns en grupp som har språkhinder som skäl för
försörjningsstödet. Kontoret ser en möjlighet att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för
denna grupp genom att erbjuda en försöksverksamhet med utbildning mot restaurangbiträde
kombinerat med grundläggande svenska samt svenska och matematik med yrkesinfärgning.
Utbildingen föreslås gälla cirka 16 personer och genomföras på Ekebygymnasiet. Idag finns
en utbildning enligt liknande modell inom restaurang i Sigtuna kommun.
Kontoret upphandlar normalt utbildning för vuxna som riktas till samtliga behöriga för
kommunal vuxenutbildning. I detta fall önskar dock kontoret att genomföra en utbildning mer
som en försöksverksamhet för att finna vägar att stödja personer med just språksvaghet som
hinder på arbetsmarknaden. Denna riktade utbildning gentemot en särskild målgrupp föreslås
genomföras på Ekebygymnasiet där restaurangutbildning idag redan bedrivs. Utifrån

Postadress: Uppsala kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden • 753 75 Uppsala
Besöksadress: • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 86 50
E-post: utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

2 (3)

utvärdering av försöksverksamheten bör nämnden sedan kunna få ett underlag där det kan
vara möjligt att bredda modellen till att gälla för fler yrkesområden inför kommande
upphandlingar av vuxenutbildning.
Behov utifrån arbetsmarknaden

Utbildning inom restaurang hör till de yrken där det kan vara lite lättare att få jobb för den
som har kort eller ingen arbetslivserfarenhet enligt Yrkeskompassen 2014. Turistsektorn i
Uppsala län ser också positivt på framtiden enligt arbetsförmedlingen vilket stimulerar
verksamheter inom hotell och restaurang. Många av yrkena inom hotell, restaurang och
service kräver heller inte någon högre utbildning. Personalomsättningen är dessutom hög och
personal som slutar ersätts.
Ekonomiska konsekvenser

Målgruppen för insatsen utgörs i första hand av personer med försörjningsstöd som deltagit i
sfi och uppnått minst en språknivå motsvarande sfi C. Cirka 150 individer med ekonomiskt
bistånd har idag orsakskoden språkhinder. Under denna kategori registreras en person som
efter avslutad introduktions- eller etableringsperiod är i behov av fortsatt svenskundervisning
och där språkhindret bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret. Även en utrikesfödd
person som inte har deltagit i något introduktions- eller etableringsprogram och där språkhindret bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret registreras under denna kategori.
Målgruppen kommer att kartläggas mer i detalj tillsammans med försörjningsstödsverksamheten då personer där språket utgör ett hinder för etablering på arbetsmarknaden kan
finnas inom andra orsakskoder än språkhinder. Inför försöksverksamheten finns en poäng i att
begränsa urvalet till en mindre grupp för att prova konceptet och eventuellt upphandla en
större volym om försöksverksamheten är framgångsrik.
I nämndens riktlinjer för försörjningsstöd finns utrymme för att ställa krav på vissa arbetslösa på
kompetenshöjande åtgärder utifrån särskilda skäl. Syftet med praktik eller andra kompetenshöjande insatser är att vara ett led i att närma sig arbetsmarknaden och att motverka passivisering i ett
långvarigt bidragsberoende. Den enskilde ska utveckla sina möjligheter att i framtiden försörja sig
själv och insatsen ska utformas med skälig hänsyn till dennes individuella önskemål och
förutsättningar. Kontorets bedömning är att berörd målgrupp kan delta i försöksverksamheten med
bibehållet försörjningsstöd.

Upplägg och genomförande
För att genomföra utbildningen krävs två lärartjänster samt en projektledare i första omgången av
utbildningen för att etablera konceptet och arbeta med arbetslivskontakterna. Ersättningen till
skolan baseras på 66 SEK per verksamhetspoäng. Baserat på 16 elever som läser utbildningen om
1 040 verksamhetspoäng medför detta att utföraren ersätts med 1 098 tkr. En grov uppskattning av
kostnad för projektledare på 50 % görs med 250 tkr, vilket är utöver ersättningen till skolan.
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Utbildningen omfattar 1 040 poäng. 50 procent av utbildningen är förlagd till arbetsplats. Skolan
ser till att genom avtal mellan sig och berörda arbetsplatser reglera sina och arbetsplatsernas
åtaganden i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet.
Rektorn ska se till att det för varje elev som deltar i utbildningen upprättas ett skriftligt avtal som
undertecknas av skolan, eleven och företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av
utbildningen förläggs.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad
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