
Nya servicetjänster 
och utbildning inom 
vårdnära service

Campus Nyköping



Ny tjänst löser två utmaningar

• Äldreomsorgen – historiskt svårt att rekrytera

• Stor grupp utanför arbetsmarknaden
- långtidsarbetslösa
- stor andel invandrare/flyktingar

• Sänka trösklarna
- hitta personal
- en väg in på arbetsmarknaden



• Kommunfullmäktiges uppdrag till två nämnder

• Likes startar med ESF-stöd januari 2020.

• Arbetsgrupp/styrgrupp startade i början av 2020: 
- ta fram checklistor, arbetsuppgifter m.m.

• Behov 30-35 personer inom SäBo (äldreboenden)

• 24 augusti 2020 startade första gruppen av fyra (12 v utbildning)

Hur startade det hela?



Vad är vårdnära service?

Städning

Tvätta
Förbereda och hjälpa 
till vid måltider



Servicebiträde

Vidareutbildning

Undersköterska/vårdbiträde

Kompetensförflyttning



Resultat – hittills
Grupp 1 (ht 20): 
- 13 personer (alla genomförde utbildningen) (9 kvinnor, 4 män)
- 9 personer har erhållit anställning hittills.

Grupp 2 (vt 21): 
- 10 personer – ett avhopp (7 kvinnor, 3 män)
- Utbildningen nyligen avslutad – anställningsprocesser igång

”Båda avdelningarna tycker att det är till stor 
hjälp och att dom hinner med att göra annat” 

”Det betyder mycket att personalen avlastas 
med städ och köksuppgifter och får tid att ägna 
sig åt de boende. Personalen är nöjda med de 
förkunskaper som ****** har tillgodogjort sig i 
skolan”.

”Vi är nöjda med ******, hon gör ett bra jobb. Jag 
upplever att ordinarie personal avlastas med 
framförallt städning och kökssysslor”



Utmaningar 
- som kan bli framgångsfaktorer

• Kommunikation
- en väg in + VNS-loggen

• Handledning ute på arbetsplatserna
- gör skillnad
- eget kök och boende

• Rekrytering av deltagare
- en väg in (via Vägar till självförsörjning)



• Projektägare – Rosmari Gärdin 

• Projektledare – Ragnar Falk 

• Yrkesämnen – Anki Frid (lärare) 

• Yrkessvenska – Katarina Larson (lärare) 

• Ekonom – Ann-Britt Eriksson

Vårdnära service i Nyköping
Utbildning Campus 5 v Praktik äldreboende 6 v Återsamling Campus 1 v Arbete 1-2 år
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