
Vill du vara med och forma framtidens gröna 
utemiljö? Är du intresserad av människor och 
ledarskap? Då kan utbildningen Arbetsledare 
hållbar grönyteförvaltning vara något för dig!

Sveriges städer växer, så också utemiljön, som 
ska skötas och förvaltas på rätt sätt och till rätt 
pris. Du kan få vara med och leda det arbetet! 
Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar 
för att leda personal, hitta effektiva lösningar 
och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål.

ARBETSLEDARE HÅLLBAR
GRÖNYTEFÖRVALTNING 
Distansutbildning med fysiska träffar

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDSERVICE@YA.SE · YA.SE

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
300 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

ARBETSLEDARE HÅLLBAR GRÖNYTEFÖRVALTNING

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska 
träffar och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är 
CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 
YrkesAkademin bedriver denna utbildning i samarbete 
med Trädgårdsakademin.

Jobbmöjligheter
Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offent-
liga stadsytorna är stort. Det är stora pensionsavgångar i 
branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya 
krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffek-
tivitet. Fastighetsbolag, parkförvaltningar, kyrkogårdsför-
valtningar och entreprenörsföretag med skötselåtaganden 
är alla arbetsplatser där efterfrågan är mycket stor på 
arbetsledare som kan sköta och förvalta utemiljö.

LIA – Din genväg till ett jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera samtidigt som 
arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för 
att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se

Kurser

Arbetsledning ............................................................30 yhp
Entreprenadjuridik .....................................................20 yhp
Fördjupad växtmateriallära ......................................30 yhp
Kalkylering och ekonomi ..........................................20 yhp
Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö .................60 yhp
LIA 1 - Inblick i arbetsledning ...................................30 yhp
LIA 2 - Arbetsledning med handledning ..................30 yhp
LIA 3 - Självständig arbetsledning ............................30 yhp 
Underhåll av utemiljö ................................................20 yhp
Projektkurs – Management .......................................30 yhp

Totalt: 300 yhp


