
Här börjar det



Byggprojekt 2021-2022

• Finansierat av samordningsförbundet RAR Sörmland
• ”12 veckor till anställning i byggbranschen”
• Målgrupp: nyanlända med erfarenhet av 

byggbranschen
• Samverkan med AF



Introduktionskurs till yrken inom 
byggbranschen, 12 veckor

Deltagare från 
AF, från 
etablerings-
programmet, 
annat program 
eller f-stöd

Till lärlings-
anställning i 
byggföretag

Till lärlings-
anställning i 
socialt 
företag

Till reguljär 
byggutbild-
ning Komvux



Introduktionsutbildningens innehåll  har tagits fram av 
representanter från byggbranschen: 

- Arbetsmiljö 
- Hur den svenska arbetsmarknaden fungerar
- Testa olika yrken i branschen praktiskt
- Studiebesök och information om olika yrken och hur 

vägarna ser ut för att få yrkesbevis
- Utbildning i yrkessvenska som integreras med 

introduktionskursen



Basfab AB

Ett socialt företag har skapats som 
ägs av
Janssons Bygg AB
Byggmästarna i Nyköping AB
Nyvest Bygg AB 
Tolstorps Bygg AB



Basfab AB

Tar in olika byggjobb från 
byggföretag, privatpersoner, 
kommunen

Byggcoach anställd för 
handledning 



Projektledaren:

- styr upp arbetet i projektet

- ansvarar för kartläggning av deltagarnas 
förutsättningar för anställning i byggbranschen 
efter introduktionsutbildning 

- ansvarar för att hitta lärlingsanställningar



Resultaten i tidigare projekt, 2019-2020 för de 23 som 
deltagit:

11 har lärlingsanställningar i byggföretag

2 har lärlingsanställning i det sociala företaget

3 går ordinarie byggutbildning inom Komvux

3 har valt och fått annat arbete, ej inom byggbranschen

2 går annan utbildning

1 har startat eget företag inom byggbranschen

1 fick lärlingsplats på byggföretag men kunde inte ta 
jobbet då han saknade körkort och bor långt utanför 
Nyköping



På vilket sätt kan vi samverka med er i 
detta projekt?

Viktigt att det blir ”rätt” deltagare – då får vi ut dem i jobb

Måste vara klar med sfi C, helst D

Måste ha ett intresse/erfarenhet från byggarbeten



Ragnar Hammar

Ragnar.hammar@nykoping.se

073-5344124

mailto:Ragnar.hammar@nykoping.se
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