
ETT NYTT YRKESUTBILDNINGSAVTAL GER DIG EN BÄTTRE 
LÄRLINGSUTBILDNING

Det nya yrkesutbildningsavtalet för lärlingars 
färdigutbildning är en överenskommelse mellan 
Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO. 

Branschen behöver fler välutbildade yrkesarbe-
tare som kan trygga såväl framtida kompetens-
krav som tillgång på kvalificerad arbetskraft. Vår 
yrkesutbildning är känd för att hålla en hög nivå 
och nu vill vi att den ska bli ännu bättre. Tack 
vare det nya yrkesutbildningsavtalet kommer du 
att få en bredare och bättre kompetens som yt-
terligare höjer statusen på det yrke du valt och 
förbättrar dina möjligheter att utvecklas i din 
yrkesroll.

Det är den regionala yrkeskommittén, RYK, som 
är din kontakt när du lämnar skolan. Hos RYK 
får du en anmälningsblankett för din lärlings-
anställning som du fyller i tillsammans med din 
arbetsgivare. RYK skickar dig din utbildningsbok 
så snart de fått din anmälan. 

f REGIONAL YRKESKOMMITTÉ – RYK
 Över hela Sverige finns det regionala yrkeskommittéer, 

RYK. Det finns en RYK per län (med vissa undantag). RYK 
är din regionala kontakt. RYK har till uppgift att planera, 
organisera och övervaka yrkesutbildningen på alla skolor 
och arbetsplatser inom sin region. Det är till RYK du 
ska vända dig om du har frågor som gäller arbete eller 
utbildning där du bor. Kontaktuppgifter till din regionala 
RYK hittar du på www.byn.se.

f BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND – BYN
 BYN är ett partsammansatt organ. Det innebär att det i 

BYNs styrelse finns representanter från både arbetsgi-
varsidan och arbetstagarsidan. BYN hanterar avtals-

 frågor gällande yrkesutbildningsavtalet och ger direktiv 
och instruktioner till RYK, företag och de godkända utbild-
ningsgivarna. BYN, som arbetar tillsammans med gymna-
sieskolor som har Byggprogrammet, sköter lärlingsfrågor 
och arbetar för en god vidareutbildning för redan aktiva 
byggarbetare. 

VAD INNEBÄR DET ATT VARA LÄRLING I ETT FÖRETAG?

Färdigutbildningen på en arbetsplats ska för-
bereda och hjälpa dig i ditt yrkesval. Under din 
lärlingsutbildning får du värdefull erfarenhet och 
kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt 
kommande yrke. Färdigutbildningen på arbets-
platser är därför mycket betydelsefull, både för 
dig och din arbetsgivare. Det gäller att utnyttja 
din lärlingstid på allra bästa sätt och både du och 
din arbetsgivare ska se till att din utbildningstid 
blir så givande som möjligt.

Med en lärling menar man gymnasielärling, vux-
enlärling eller traditionell lärling. Som lärling är 

du en ännu inte färdigutbildad, tillsvidareanställd 
arbetstagare. De företag som tar emot dig som 
lärling ska ha en medarbetare som är ansvarig för 
utbildningsfrågor och du får också en handledare 
som ska hjälpa och stödja dig under utbildnings-
tiden.

Tillsammans med din arbetsgivare gör du en ut-
bildningsplan med tydliga mål som ska stämmas 
av fortlöpande under din utbildning. Dina fram-
steg skrivs in i din utbildningsbok. För lärlingar i 
yrken med Yrkesbevis avslutas färdigutbildnings-
tiden med ett yrkesteoretiskt prov (YTP).

VILKA ÄR NYHETERNA I DET NYA UTBILDNINGSAVTALET?

Det nya avtalet för lärlingar om färdigutbildning 
på arbetsplatsen kommer att ge dig en större 
trygghet, bättre handledning och en högre peda-
gogisk kvalitet. Det här är faktorer som är be-
tydelsefulla för dig som lärling och som du även 
kommer att ha nytta av i ditt kommande yrkesliv. 

Genom att du får ett större medinflytande över 
din utbildning kommer du att få bättre förutsätt-
ningar att utvecklas i din framtida yrkesroll.

f AVTALETS VIKTIGASTE PUNKTER 
 • Du får din utbildningsbok så snart du anmält dig till RYK  

och påbörjat din lärlingsanställning.
 • Du kan påverka och vara delaktig i utbildningsplaneringen.
 • Du ska ha en egen utbildningsplan med tydliga mål och 

avstämningar.
 • En ny lönetrappa införs med stärkta ingångslöner.
 • Din arbetsplats ska utse en lärlingshandledare för dig
 och en ansvarig för lärlingarnas färdigutbildning.
 • Din lärlingsutbildning är en tillsvidareanställning.
 • Din färdigutbildning fullbordas efter ett yrkesteoretiskt
 prov (YTP) som ger dig Yrkesbevis.

VAD GÄLLER NÄR DU ANSTÄLLS SOM LÄRLING?

När du anställs som lärling ska en särskild an-
ställningsbekräftelse upprättas och RYK informe-
ras. Normalt ska din lärlingsanställning vara en 
tillsvidareanställning. Vid nyanställning av lärling 
ska dock tidigare anställda lärlingar i företaget 
ges företräde.

I vissa fall kan din lärlingsanställning vara för viss 
tid. Detta gäller om visstidsanställningen gynnar 
dina möjligheter att genomföra den utbildning 
du har kvar. Arbetsgivaren måste i dessa fall an-
söka om särskild dispens från RYK.

När du fullgjort din lärlingsutbildning får du 
automatiskt fortsatt anställning med de normala 
regler som gäller för anställningsskydd. 

Om du inte kan fortsätta din anställning under 
utbildningstiden på grund av arbetsbrist ska RYK 
försöka hjälpa dig att hitta anställning hos annan 
arbetsgivare. Som gymnasielärling har du före-
träde till fortsatt anställning.
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VAD INNEBÄR DET YRKES-
TEORETISKA PROVET (YTP)?

För att du ska få Yrkesbevis måste du få godkänt 
på det yrkesteoretiska provet (YTP). Provet ska 
normalt göras efter ett visst antal lärlingstimmar. 
Om den utbildningsansvarige, din handledare 
och du själv är överens kan du avlägga provet 
före normal provtidpunkt. Du har rätt att göra 
maximalt tre yrkesteoretiska prov som bekostas 
av din arbetsgivare. Proven för de olika lärlings-
formerna ska genomföras inom de fastställda 
max- och minimitiderna. 

NÄR FÅR DU DITT 
YRKESBEVIS?

När du klarat av och godkänts i ungdoms- 
eller vuxenutbildningen och avlagt godkänt 
Yrkesteoretiskt prov efter fullgjord lärlingstid 
får du ditt Yrkesbevis. Yrkesbeviset utfärdas av 
RYK. Om du ska arbeta med mobil arbetsmaskin 
krävs dessutom nödvändig körkortsbehörighet 
samt Yrkesbevis/Utbildningsbok för den 
maskintyp det gäller. Särskilda avtal gäller för 
dykare/dykarskötare – kontakta RYK för utförlig 
information.

VILL DU HA MER 
INFORMATION?

Om du vill ha mer utförlig information om 
det nya utbildningsavtalet avtalet så hittar du 
den på BYNs webbsida, www.byn.se. Där finns 
även kontaktinformation till de regionala RYK-
kontoren och annan information som du kan ha 
nytta av.

nu blir lärlingsutbildningen 
inom bygg, Anläggning och 
maskin bättre. 

Läs om hur det påverkar dig!

Den röda hjälmen är symbolen för 
en lärling på byggarbetsplatsen.
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