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Avsiktsförklaring	-	Praktik	och	utbildning	för	nyanlända	akademiker 

 
 
 
Vi avser att medverka i projektet enligt bifogad bilaga och ger härmed samtycke till att bolaget får 
nämnas som samarbetspartner i projektet.  
 
 
Deltagande bolag  

Antal praktikanter  

Underskrift  

Namnförtydligande  

Kontaktperson  

Email  

Telefonnummer  

 
Projektets kostnader beräknas uppgå till ca. 564 ksek. Kostanden utgörs av lärarlöner, lön till 
projektledare, kurslitteratur till deltagare samt deltagares resekostnader till utbildning/praktik. Dessa 
kostnader fördelas mellan deltagande bolag baserat på antal praktikplatser. Det finns maximalt 
utrymme för 25 praktikanter per termin, vilket i så fall motsvarar en kostnad om 22 500 kr/praktikplats. 
Ett utfall om totalt 20 praktikplatser ger en motsvarande kostnad om 28200 kr/praktikplats. 
 
Utbildningsstart är satt till 24/10 vilken sedan kommer att pågå tom första veckan i mars dvs totalt 16 
veckor (uppehåll under jul/nyår). Det kommer att finnas möjlighet till en förlängning av praktiken med 
ytterligare 10v, om detta efterfrågas av bolag och praktikant. 
 
Sista datum för att skicka in profilbeskrivning för era praktikplatser är satt till 3/10.  
 
 
Tacksam ifall ni dock kan återkomma så fort som möjligt med korta profilbeskrivningar för era 
praktikplatser. 
 
 
 
1 signerat ex skickas till peter.kjallkvist@efl.se 
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Engelskspråkig praktik och utbildning för nyanlända 
akademiker med ekonomiutbildning 
 

Följande initiativ har tagits av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (EHL) och EFL 
tillsammans med skånska företag. 
 
Bakgrund 
Sverige står just nu inför en unik situation med stora migrationsströmmar och en stor grupp 
människor som är relativt nyanlända till Sverige. Den kompetens och arbetskraft, som de 
nyanlända kommer med, kan positivt bidra tillsvensk tillväxt. För att det skall ske är det 
viktigt att nyanlända snabbast möjligt ges möjlighet att arbeta och utnyttja sin kompetens och 
därmed integreras i samhället. För att detta ska lyckas krävs det stort engagemang från inte 
bara myndigheter och det offentliga, utan även från företag – stora som små, lokala som 
globala.  Av denna anledning har Ekonomihögskolan och EFL tillsammans med flera skånska 
företag utvecklat ett upp läggför att ge sitt bidrag till integration av nyanlända. 
 
Upplägget 
Det övergripande syftet är att validera och komplettera eftergymnasial ekonomiutbildning 
(eller liknande) hos nyanlända i etableringsfas, därför kommer vi att arbeta enligt följande: 
 

1. Ett flertal större skånska företag erbjuder 20-25 nyanlända med eftergymnasial 
ekonomiutbildning (eller liknande) praktikplats under ca. 16 veckor. Möjlig förlängning a 

2. Under perioden med praktikarbete ges validerande och kompletterande utbildning i ekonomi 
en arbetsdag i veckan i EFLs regi. Denna utbildning löper under 16 veckor.  

3. Arbetsförmedlingen (AF), i samverkan med Ekonomihögskolan och EFL, rekryterar 
deltagarna till utbildningen, enligt överenskomna urvalskriterier, står för deltagarnas 
ersättning, försäkringar etc. under praktikperioden.  

4. EFL ansvarar för upplägget, genomför utbildningen samt koordinering av företag, deltagare 
och AF. 

 
Utbildningen ges på engelska, då ett av målen med upplägget är att integrationen i samhället 
skall gå snabbare än om den nyanlända först måste hinna lära sig svenska. Deltagande företag 
får själv avgöra vilka svenska kunskaper som krävs för varje praktikplats. 
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Deltagande företag  
Som framgår ovan bygger upplägget bl.a. på att 20-25 företag (eller företagsenheter – ett 
företag kan delta med två eller flera enheter) erbjuder de nyanlända praktikplats under 14-20 
veckor. Ambitionen är att genomföra upplägget åtminstone 3 ggr: vt och ht 2016 samt vt 
2017. Under vt 2016 genomfördes upplägget som ett pilotprojekt.  
 
Första omgången vt 2016,med start den 29/3 2016 finansierades genom bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Öresund. För de deltagande företagen gäller: 
 

− Att stå för minst en praktikplats inkl. aktiv handledning under 14-20 veckor. 
Praktikens exakta längd bestäms av företagen tillsammans med Arbetsförmedlingen 

− Att tillhandahålla nödvändig utrustning för arbetets utförande, s.s. dator och 
mobiltelefon 
 

Efter positivt utfall av pilotprojektet, vilket utvärderats individuellt av varje deltagande 
företag, finansieras efterföljande omgångar av de deltagande företagen. Ambitionen är att 
även i efterföljande omgångar engagera en grupp om 20-30 företag i Skåne/Sydsverige. Dessa 
företag åtar sig i detta fall att tillsammans efter pilotprojektet att under ytterligare 2 omgångar 
garantera praktikplatser samt finansiera dessa, vilket beräknas kosta resp. deltagande 
företag/företagsenhet 25 – 30 tkr per praktikplats/termin. Denna avgift enbart är till för att 
täcka kostnader för utbildningen och att ingen aktör kommer att ta ut någon vinst i projektet. 
Beräkning och underlag för kostnader kommer att redovisas fullständigt transparent.  
I utbyte mot att det deltagande företaget utför en yrkeskompetensbedömning, i realiteten en 
enkel sammanfattning av  
 
Detta är en utmärkt möjlighet att demonstrera ert företags engagemang i en av våra just nu 
viktigaste samhällsfrågor och att samtidigt förbättra mångfalden i ert bolag 
 
 
 
 
Peter Kjällkvist 
0708-471272 
peter.kjallkvist@efl.se 
 
	


