
  

 UTKAST § 37-ansökan 
    LÄRCENTRUM 

 

UTVECKLA ARBETSMARKNADSSPÅR FÖR KORTUTBILDADE 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fördelar varje år medel som ska användas för att främja integration och 
etablering av nyanlända, sk § 37 medel.  

Syfte och mål 
I syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända med kort 
utbildningsbakgrund samt bidra till lokal kompetensförsörjning utvecklas ett 
utbildningskoncept med tydlig koppling till arbetsmarknaden som komplement till ordinarie 
SFI-undervisning och de yrkesspår och snabbspår som finns beskrivna i den lokala 
överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Robertsfors kommun ”DUNA”.  
 
Målet är att deltagarna ska vara anställningsbara inom lokalvård, enklare fastighetsskötsel, 
trädgårdsskötsel/parkförvaltning samt måltidsservice efter en utbildningsperiod på 12 
månader.  

Samverkan 
Samverkan sker med Arbetsförmedling, sociala sektorn, sektor tillväxt och utveckling samt 
Samhällsbyggnadssektorn. Företagarna i Robertsfors samt Svenska kyrkan kommer att 
bjudas in till samverkan i detta projekt. 

Upplägg 
Utbildningen är uppdelad i två faser där den första fasen förbereder deltagarna för fas 2 då 
deltagarna ska delta i praktik inom någon av branscherna. Antagning sker löpande en gång 
per månad. De kurser som ingår förutom SFI-undervisningen i fas 1 är två kurser som tagits 
fram av Skolverket för att möjliggöra för kortutbildade att delta i vuxenutbildning som 
förbereds för ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv genom allmänbildning i dessa 
kunskapsområden, samt två så kallade orienteringskurser som genomförs i syfte att 
förbereda eleverna för arbetslivet samt introducerar kunskapsområdet matematik. 
 
Fas 1 4-6 månader 
SFI undervisning 15 timmar per vecka 
Tre timmar per vecka Arbetsmarknadskunskap med studiebesök inom aktuella branscher 
(orienteringskurs) 
Två timmar per vecka grundläggande vardagsmatematik (orienteringskurs) 
Tre timmar per vecka Grundläggande naturorientering, inledande kurs (nationell kurs inom 
grundläggande vuxenutbildning anpassad till kortutbildade) 
Tre timmar per vecka Grundläggande samhällsorientering, inledande kurs (nationell kurs 
inom grundläggande vuxenutbildning, anpassad till kortutbildade) 
En timme per vecka studiehandledning på modersmål (orienteringskurs) 
 

Fas 2 5-12 månader 



SFI undervisning 15 timmar per vecka 
12 timmars praktik inom någon av branscherna lokalvård, måltidsservice, fastighetsskötsel 
och trädgårdsskötsel 
 
Stöd till praktikplatserna ges av språkkompetenser knutna till Lärcentrum samt 
Arbetsmarknadsenheten. 
 

Ansökan om medel 
Projektansvarig 12 månader 25 % (SYV Lärcentrum) – ansvarar för samordning och 
uppföljning samt orienteringskurs om Arbetsmarknadskunskap: 145 000 kr 
 
Information: 30 000 kr 

Uppföljning 
Deltagarnas uppfattning av utbildningen utvärderas kvartalsvis. Deltagarnas 
sysselsättningsgrad utvärderas två månader, fyra månader, sex månader samt ett år efter 
avslutad utbildning. 
 
Praktikplatsernas uppfattning följs upp månadsvis. 
 
Projektansvarig ansvarar för att genomföra och dokumentera uppföljningen. 
 
 
 
 
 

 


