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Utskrivet 2019-01-24 Senaste version finns på www.sverigesbyggindustrier.se under Arbetsmarknad - Skola och byggutbildning 

BI Kompetensförsörjning 

Faktablad: Gymnasieskolan  
Bygg- och anläggningsprogrammet 
 

 

Detta blad har tagits fram för att ge en översiktlig information till representanter för BI-

medlemsföretag och BI-personal som medverkar i programråd inom gymnasieskolans 

Bygg- och anläggningsprogram. (Ett separat blad för Teknikprogrammet med det fjärde 

året är framtaget från 2019).  

 

De viktigaste frågorna att driva i samverkan med gymnasieskolorna är: 

Genomförande av lokala programråd är en grundförutsättning för att bl.a. kunna 

driva följande frågor: 

1. Arbetsmiljöinnehållet i utbildningen måste tas på allvar. Behörighetskurser enligt 

bl.a. Arbetsmiljöverket och Trafikverket behöver ingå i utbildningen inför arbets-

platsförlagda perioder (APL). 

2. Skolan måste arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och för att öka andelen 

kvinnliga elever på programmet.  

3. Skolan behöver bidra till att understödja sund konkurrens i byggindustrin genom 

informationsinsatser till elever.  

4. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet måste vara reellt 

valbara för eleverna. 

 

Se mer detaljerade beskrivningar i slutet av dokumentet.  

 

I det följande beskrivs förutsättningar och vanliga begrepp i gymnasieskolan på ett kort-

fattat sätt. 

 

Ansvariga myndigheter 

Skolverket är ansvarig myndighet för gymnasieskolan.  

Ytterst regleras utbildningen av skollagen och gymnasieförordningen. Regeringen har be-

slutat om vissa generella delar av gymnasieutbildningen, bl.a. läroplanen och examens-

målen. Skolverket beslutar om detaljfrågor som innehåll i ämnes- och kursplaner. Den 

nuvarande utformningen av gymnasieskolan benämns ”GY 2011” och första årskullen 

startade hösten 2011. Information och styrdokument finns på www.skolverket.se.  

 

Skolinspektionen övervakar och följer upp. 

Skolorna har antingen kommunala huvudmän eller fristående huvudmän (friskolor) där de 

senare beviljas tillstånd från Skolinspektionen för att bedriva sin verksamhet. Skolin-

spektionen utövar också tillsyn över utbildningarna och har till exempel uppmärksammat 

kvalitetsbrister i de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen.  

 

  

http://www.sverigesbyggindustrier.se/
http://www.skolverket.se/
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Finansiering av gymnasieskolan 

Viss statlig basfinansiering till kommunerna täcker delar av kostnaden för gymnasiesko-

lan. Utöver denna basfinansiering kommer riktade statliga bidrag för vissa insatser. Till 

exempel kan skolorna söka riktade statliga bidrag för den särskilda utbildningsformen 

gymnasial lärling.  

Kommunerna fördelar medel till de olika skolorna och är skyldig att ersätta en fristående 

skola med samma belopp som en kommunal skola har för det aktuella utbildningspro-

grammet. Skolpengen per år varierar i olika kommuner och per gymnasieprogram. De ak-

tuella beloppen per kommun finns via följande länk: http://www.bidragsbelopp.scb.se. Se 

också bilaga, sist i detta dokument.  Om kommunen inte ger Bygg- och anläggningspro-

grammet ska kommunen betala en friskola enligt det belopp som anges i tabellen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningens omfattning 

Utbildningstiden utrycks i form av 

gymnasiepoäng (p). Tre år motsvarar 

normalt 2500 p. Ett år motsvarar såle-

des 833 p och en vecka drygt 20 p.  

När poängsystemet infördes motsva-

rade poängantalet en undervisnings-

timme. Jämfört med en ordinarie årsarbets-

tid på ca 1700 timmar för ett årsarbete så har ele-

verna alltså en ganska låg förväntan på ar-

betsinsats, även om man lägger till tid för 

läxor mm.  

 

 

Nationella program 

Från hösten 2011 finns det 18 nationella 

program i gymnasieskolan, alla tre år 

(2500 p). Sex av programmen är 

högskoleförberedande och tolv är 

yrkesprogram.  

 

Tre av yrkesprogrammen; Bygg- 

och anläggningsprogrammet (tidi-

gare Byggprogrammet), VVS och Fas-

tighetsprogrammet (tidigare Energipro-

grammet) och El- och energiprogram-

met (tidigare Elprogrammet) är de pro-

gram som har tydliga kopplingar till byg-

gindustrin. Det gemensamma yrkesutbildningsavtalet mellan BI, ME, Byggnads och Seko 

motsvaras av tre inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Inom El- och 

Program i Gy 2011 

Riksprislista: 
Grundbelopp  
inklusive måltider för 2018 
(kr/elev och bidragsår) 

    

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inrikt-
ningen anläggningsfordon 

127 000 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anlägg-
ningsfordon 

177 500 

El- och energiprogrammet 120 000 

http://www.bidragsbelopp.scb.se/
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energiprogrammet förekommer också, på några håll i landet, utbildning för el-, signal- 

och telearbeten inom järnvägsbranschen. 

 

 

I hela Europa införs ett gemensamt system för att jämföra utbildningar och de kvalifikat-

ioner som uppnås. Systemet heter European Qualifications Framework, EQF.  

Kvalifikationerna delas in i åtta nivåer i det gemensamma ramverket. Varje land i EU tar 

fram ett nationellt ramverk och i Sverige kallas systemet SeQF. Det nationella ramverket 

förklarar hur kvalifikationerna i ett land ligger i förhållande till det gemensamma ramver-

ket. En av fördelarna med systemet är att det blir lättare att använda sin examen i ett annat 

EU-land. 

 

Gymnasieskolan i Sverige ligger enligt SeQF på nivå 4, vilket också motsvarar nivå 4 i 

EQF.  

 

 
 

 

Behörighet till nationella program 

För att vara behörig till utbildningsprogrammen i gymnasieskolan krävs godkända betyg 

från grundskolan i Svenska, Engelska och Matematik. För yrkesprogrammen krävs dess-

utom godkänt betyg i minst 5 andra ämnen och för de högskoleförberedande programmen 

minst 9 andra ämnen (med vissa villkor för några program). 

 

Utbildning för de som inte är behöriga till gymnasiet 

Förutom de nationella programmen så finns det möjligheter att utbilda sig inom något av 

de fem introduktionsprogrammen för de elever från grundskolan som inte uppfyller kra-

ven för behörighet: 

 

1. Preparandutbildning – komplettering av grundskoleämnen under högst ett år för 

att bli behörig. 

2. Programinriktat individuellt val – gäller yrkesprogrammen. Det krävs godkänt 

betyg från grundskolan i minst 6 ämnen, däribland Svenska och Matematik eller 

Engelska. Kan leda fram till en yrkesexamen. 
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3. Yrkesintroduktion – för den som har många icke godkända kurser från grundsko-

lan. Avsikten är inte att denna utbildning nödvändigtvis ska leda fram till en yr-

kesexamen.  

4. Individuellt alternativ 

5. Språkintroduktion – för nyanlända elever med utländsk bakgrund. 

 

 

 

Examen från gymnasieskolan 

För att få en examen från gymnasieskolan krävs:  

För yrkesprogrammen: För de högskoleförberedande program-
men: 

Yrkesexamen Högskoleförberedande examen 

Godkänt i minst 2250 av 2500 p (90%) Godkänt i minst 2250 av 2500 p (90%) 

Dessutom godkänt i följande kurser: 
Svenska 1  
Engelska 5  
Matematik 1 a  
Programgemensamma kurser 400 p  
Gymnasiearbete 

Dessutom godkänt i följande kurser:  
Svenska 1, 2 och 3 
Engelska 5 och 6 
Matematik 1b eller 1c 
Gymnasiearbete 

 

Det är viktigt att notera att en gymnasieexamen inte garanterar att en elev har läst de kur-

ser som rekommenderas för den aktuella yrkesutgången. 

 

För att en elev från ett yrkesprogram ska få grundläggande behörighet för högskolestudier 

krävs att eleven utöver kraven för att få en yrkesexamen också klarar kurserna Svenska 2 

och 3 samt Engelska 6. Dessa tre kurser, på totalt 300 p, är eleven garanterad genom 

skollagen att få läsa. Antingen inom ramen för individuellt val (200 p) eller som utökad 

studiekurs utöver de 2500 p som ingår i programmet (upp till 2800 poäng). Eleverna har 

också rätt att läsa kurserna inom komvux efter avslutad gymnasieutbildning. En av de tre 

kurserna kan dessutom läsas inom programfördjupningen. Detta innebär att en elev kan få 

hela den grundläggande behörigheten inom ramen för de 2500 p som krävs för ett full-

ständigt program. 

 

Ett nytt betygssystem infördes i den nya gymnasieskolan. Den nya skalan har bokstavs-

graderingar från A till F: A motsvarar ungefär MVG, C motsvarar ungefär VG, E motsva-

rar ungefär G och F är underkänt. För mellanstegen B och D definieras inga särskilda 

kunskapskrav utan dessa betyg kan utfärdas om steget ovanför, A eller C, är ”till övervä-

gande del uppfyllt”.  
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Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet (yrkesprogram) 

Gymnasiegemensamma 
ämnen 

Programgemen-
samma ämnen 

Inriktningar Programför-
djupning 

Individuellt 
val 

Gymnasie-
arbete 

600 p 400 p 400-900 p 300 – 800 p 200 p 100 p 

Engelska 5 100 
Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1a 100 
Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska 1 100 
(Eller Svenska som and-
raspråk 1 100) 

Bygg och anlägg-
ning 1 200 
Bygg och anlägg-
ning 2 200 

Husbyggnad 700 p 
Mark och anläggning 
500 p 
Måleri 400 p 
Plåtslageri 400 p 
Anläggningsfordon 
900 p 

Omfattningen 
beror av inrikt-
ningen. 
Ett stort antal 
kurser med tyd-
ligare yrkesin-
riktning*. 
 
 

Här kan ele-
ven välja t.ex. 
högskoleför-
beredande 
kurser 

 

 
* Ämnen med bygganknytning: Anläggning, Beläggning, Berghantering, Betong, Elementmontering, Golvläggning, Husbyggnad (inkl 
specialyrken), Järnvägsbyggnad, Mobila arbetsmaskiner, Mur- och putsverk, Trä (dessutom Måleri, Plåt och mer generella ämnen). 

 

Programstruktur El- och energiprogrammet (yrkesprogram) 

Gymnasiegemensamma 
ämnen 

Programgemen-
samma ämnen 

Inriktningar Programför-
djupning 

Individuellt 
val 

Gymnasie-
arbete 

600 p 400 p 400-500 p 700 – 800 p 200 p 100 p 

Engelska 5 100 
Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1a 100 
Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska 1 100 
(Eller Svenska som and-
raspråk 1 100) 

Datorteknik 1a 
100 
Elektromekanik 
100  
Energiteknik 1 
100  
Mekatronik 1 100  
 

Automation 400  
Elteknik 500 
Dator- och kommuni-
kationsteknik 400 
Energiteknik 400 

Omfattningen 
beror av inrikt-
ningen. 
Ett stort antal 
kurser med tyd-
ligare yrkesin-
riktning. 
 
 

Här kan ele-
ven välja t.ex. 
högskoleför-
beredande 
kurser 

 

 

Järnvägsinriktning inom BA och EE-programmen finns på ett fåtal gymnasieskolor i lan-

det. Några har status som ”riksrekryterande” medan andra gör det inom ramen för det or-

dinarie systemet. 

 

 

(En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela 

landet på samma villkor. En skola kan bli riksrekryterande om det finns en nationell efter-

frågan på de kunskaper som utbildningen ger och om det finns ett nationellt intresse av att 

kunna rekrytera elever från hela landet till en utbildning. Skolorna ansöker till Skolverket 

om att få bli riksrekryterande och nationella programrådet för det aktuella programmet 

har möjlighet att lämna synpunkter inför Skolverkets beslut.) 

 

Idrottsutbildningar 

 

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan: riksidrottsgymnasier, 

RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill 

kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Utbildningen kan ske 

inom de olika program som ges på den aktuella gymnasieskolan. 

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan 

söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala. Utbildning-

arna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt 

godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng 

i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av 

rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbild-

ningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott. De elever som genomför en utbildning på 
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ett idrottsgymnasium måste även få de kurser som krävs för en yrkesutgång och minst 15 

veckors APL inom ramen för dessa. Det är viktigt att skolorna informerar elever och 

branschföreträdare i samband med lokala programråd.  

Gymnasiearbetet 

Det gymnasiearbete som genomförs i slutet av utbildningen ska visa att eleven är förbe-

redd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens 

förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.   

Eleven ska planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.  

 

Kommentar: Det är självklart en fördel om arbetet utförs på en riktig byggarbetsplats 

och i samverkan med övriga på arbetsplatsen. Eleven ska visa att han/hon självständigt 

behärskar väsentliga moment i det aktuella yrket. En person som är kunnig i yrket, till ex-

empel en handledare, bör bistå skolans lärare i bedömningsarbetet. 

Det faktum att eleverna ges chansen att visa sin förmåga i slutet av utbildningen ger 

också möjligheter till anställning och företagen får en bra information om yrkesutbild-

ningens resultat.  

De uppgifter som utförs måste pröva elevernas förmåga i realistiska situationer. Produkt-

ion av ”hobbyarbeten”(altaner, friggebodar, blomkrukor, fågelbad etc) eller skolornas 

”egenregiprojekt” måste ifrågasättas. De kan fungera som övning i lägre årskurser men 

duger inte som gymnasiearbete. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Förkortningen APL står för arbetsplatsförlagt lärande (ersätter från 2011 det tidigare be-

greppet APU). Det ska vara minst 15 veckor APL på alla yrkesprogram. Tillgången till 

APL avses styra antalet utbildningsplatser. 

 

Kommentar: APL som görs i skolan kan inte accepteras (annat än som nödåtgärd i ex-

trema konjunkturlägen och efter diskussion i det lokala programrådet). På många skolor 

ges inte lärarna tidsmässiga förutsättningar att komma ut på elevernas arbetsplatser för 

uppföljning. Det är därför mycket viktigt att bevaka att rektorerna skapar förutsättningar 

för en seriös uppföljning. Lärarna behöver komma ut av flera olika skäl; informera hand-

ledaren om målen med den aktuella APL-perioden, följa upp elevens utveckling, aktuali-

sera den egna yrkeskompetensen och inte minst säkerställa att eleverna vistas på arbets-

platser där såväl fysisk som organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö fungerar. 

Av styrdokumenten framgår att eleverna ska följa arbetsplatsens tider i samband med 

APL. BI:s tolkning är att detta betyder att en APL-vecka motsvarar ca 40 arbetstimmar.  

 

APU (APL) – ersättning: I olika delar av Sverige förekommer att företagen betalar en er-

sättning per timme för eleverna under praktiktiden. Denna ersättning är olika stor i olika 

regioner och hanteras på olika sätt. Det är ett arv från Byggmästarföreningarnas tid, vil-

ket förklarar de varierande uppläggen. Medlen brukar gå till sådant som skyddskläder, 

verktyg, förstärkt kostersättning mm. BI-kontoret i regionen vet mer.  
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Gymnasial lärling  

En elev på ett yrkesprogram kan läsa utbildningen som gymnasial lärling. Minst hälften 

av utbildningen ska genomföras som APL och utbildningen får börja år 1, 2 eller 3. Från 

våren 2014 har förordningen ändrats så att det är hälften av den återstående utbildningsti-

den som ska genomföras som APL. En elev som börjar som gymnasial lärling i årskurs 

tre ska alltså genomföra hälften av detta år som APL, drygt 400 p alltså.  

 

Kommentar: Det är inte helt enkelt att genomföra utbildningen som gymnasial lärling 

med den nya kursstrukturen i BA-programmet. Därför behöver denna utbildningsform 

följas extra noga av skolan och det lokala programrådet.  

BI avråder från att anställa elever under skoltiden även om det har inrättats en lag 

(2014:421) som ger möjlighet att anställa elever inom ramen för gymnasial lärlingsan-

ställning. Inget tvingar dock ett företag att anställa gymnasieelever. 

  

Företaget ska få en ersättning från gymnasieskolan och dessutom ett tydligt utbildnings-

uppdrag definierat i ett särskilt utbildningskontrakt. För närvarande är det ett ganska 

stort statligt bidrag (utöver den ordinarie skolpengen) som är riktat till företagen. Det är 

dock osäkert hur länge detta statliga tillskott kommer att kvarstå. 

 

Programråd ska finnas 

Ett lokalt programråd ska finnas men formerna för detta är inte detaljreglerade. Bland an-

nat ska skolan samråda med programrådet om man vill skolförlägga APL. Det kan till ex-

empel vara nödvändigt av konjunkturskäl men ska normalt inte accepteras.  

 

En fråga som måste förankras i det lokala programrådet är vilka inriktningar skolan kan 

ge och om man har de resurser som krävs, både kompetensmässigt och när det gäller lo-

kaler och maskinell utrustning. 

 

Det finns också nationella programråd för alla yrkesprogram och för det fjärde året efter 

Teknikprogrammet (T4). BI medverkar i både Bygg- och anläggningsprogrammet (Lars 

Tullstedt med Eva Thor som ersättare) och T4 (Elin Kebert med Fredrik Kristiansson som 

ersättare).  

 

Rekrytering och jämställdhet i ett nationellt perspektiv 

 

Sedan toppåret 2011 för förstahandssökande har antalet som väljer bygg- och anlägg-

ningsprogrammet minskat för varje år fram till 2015.  Från 2016 och framåt har vi sett en 

uppgång både bland förstahandssökande och de som faktiskt går BA-programmet åk1. 

Det var ca 6 000 personer som sökte till läsåret 2015/2016, och ca 4 550 som gick i års-

kurs 1 under höstterminen. Källa Skolverket. 
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Andelen kvinnor på BA-programmet ökade kraftigt från 2004-2008. Därefter har andelen 

förstahandssökande och elever i årskurs 1 varierat mellan 8-10 procent. 533 kvinnor sökte 

BA-programmet inför läsåret 2017/2018, och 396 kvinnliga elever gick i årskurs 1 under 

höstterminen. Källa Skolverket. 

 

 
 

Inom näringsgrenen byggindustrin fanns det 2016 och enligt SCB:s registerbaserade ar-

betsmarknadsstatistik 64 194 byggnadsarbetare med gymnasieutbildning från Byggpro-

grammet (numera Bygg- och anläggningsprogrammet). Antalet kvinnor var 577 (0,9%). 

Motsvarande siffra för målare var 9 709, varav 721 (7,4%) kvinnor. 
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Prioriterade frågor för BI att driva i skolornas programråd 

BI Kompetensförsörjning genomförde en konferens i november 2014 med deltagare från 

både medlemsföretag och BI:s personal med ansvar för utbildningsfrågor. Under konfe-

rensen prioriterades följande frågor som viktigast att driva i programråden, både lokalt 

och nationellt. 

 

Det rådde mycket stor enighet att följande frågor var de allra viktigaste att bevaka i pro-

gramråden för Bygg- och anläggningsprogrammet: 

  

En grundläggande förutsättning för en välfungerande dialog mellan branschen 

och skolorna är att de lokala programråden genomförs på ett genomtänkt sätt och 

med en hög ambition. Av olika skäl kan det vara praktiskt omöjligt för BIs perso-

nal att medverka i alla förekommande programråd, i dessa fall är det lämpligt att 

inom t.ex. BI:s regionala byggförening utse vilka personer som utses att represen-

tera medlemsföretagen i BI. 

 

 

1. Arbetsmiljöinnehållet i utbildningen måste tas på allvar. Behörighetskurser 

enligt bl.a. Arbetsmiljöverket och Trafikverket behöver ingå i utbildningen 

inför arbetsplatsförlagda perioder (APL). 

I samband med införandet av de nya styrdokumenten inom nya gymnasieskolan 

(GY 2011) ställde branschen mycket tydliga krav på att relevanta arbetsmiljöav-

snitt skulle integreras i samtliga yrkeskurser. Detta upprepas därför i alla kurspla-

ner. Men det finns trots nya kursplaner och en ökad ambition när det gäller ar-

betsmiljöinnehållet en risk att skolor och lärare kör vidare i gamla hjulspår och 

inte höjer ambitionen. Det är därför lämpligt att arbetsmiljöinnehållet i utbild-

ningen granskas och diskuteras särskilt utförligt i lokala programråd. 

Arbetsmiljöverket och Trafikverket har genomföreskrifter meddelat varierande 

slag av utbildningskrav för vissa arbetsuppgifter inom byggindustrin. Det är bran-

schens bestämda uppfattning i vissa av dessa utbildningar bör integreras i gymna-

sieskolan. Det är framförallt de kurser som kan anses gälla för samtliga förvärvs-

arbetande inom ett visst yrke som avses.  

De kurser som är aktuella inom de olika inriktningarna på BA-programmet fram-

går av kraven för Branschrekommenderad skola enligt BYN.   

 

2. Skolan måste arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och för att öka andelen 

kvinnliga elever på programmet.  

Bygg- och anläggningsprogrammet har endast ca 10% kvinnliga elever och till-

hör därmed de program som sticker ut när det gäller fördelningen mellan kvinnor 

och män i utbildningen. Skolorna måste ha ett aktivt arbete för att öka andelen 

kvinnor på programmet och även säkerställa att trakasserier och diskriminering 

inte förekommer.   

 

3. Skolan behöver understödja sund konkurrens i byggindustrin genom in-

formationsinsatser till elever och lärare.  

Svartarbete och regelfusk är vanligt förekommande i branschen idag. Branschens 

parter arbetar därför aktivt för att motverka oseriös verksamhet i alla led. Det är 

viktigt att både elever och lärare blir medvetna om problemen och hur man kan 

agera för att undvika att bli delaktig. 

 

4. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet måste vara re-

ellt valbara för eleverna. 

För att en elev från ett yrkesprogram ska få grundläggande behörighet för hög-

skolestudier krävs att eleven utöver kraven för att få en yrkesexamen också klarar 
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kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Den garanterade möjligheten för ele-

verna att få läsa dessa kurser har beskrivits under Examen. Skolan måste göra det 

möjligt för eleverna att kunna dessa kurser utan att det innebär inläsning som 

konkurrerar med yrkesutbildningen i övrigt, exempelvis genom schemaläggning 

under APL-perioder eller på mindre attraktiva tider. Möjligheten att läsa in dessa 

kurser har ett stort värde för programmets attraktivitet eftersom möjligheten att 

kunna läsa vidare 
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Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) 

Parterna BI, ME, Byggnads och Seko har träffat avtal om yrkesutbildning av lärlingar och 

bl.a. färdigutbildning efter gymnasieskolan genom det s.k. yrkesutbildningsavtalet. Detta 

avtal bildar grund för verksamheten inom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). 

BYN har dels en nationell styrelse och kansli i Stockholm. Regionalt sker samverkan i 

partssammansatta s.k. BYN-regioner (dessa benämndes tidigare RYK).  

 

BYN utfärdar målbeskrivningar som ligger till grund för utbildning till ett visst yrke och 

hanterar registrering av lärlingar och stöd för lärlingsutbildningen. 

 

BYNs anvisningar ger stöd för bedömningar av olika typer av utbildning och mer preci-

serade regler kring lärlingsfrågor än vad som framgår av yrkesutbildningsavtalet.  

 

BYN-regionen är en naturlig plattform för samverkan med gymnasieskolans Bygg- och 

anläggningsprogram. Parterna har också medel tillgängliga, det s.k. lokala stödet, för att 

genomföra rekryteringsbefrämjande och kvalitetshöjande åtgärder för yrkesutbildningen. 

Dessa medel har skapats genom ett av parterna överenskommet uttag på lönesumman i 

bygg- och anläggningsföretagen. Såväl medlemmar i BI som hängavtalsföretag betalar till 

systemet. Även verksamheten i BYNs nationella kansli bekostas av ett sådant öresuttag.  

 

Mer information och kontaktuppgifter till BYN och BYN-regionerna: www.byn.se (om 

BYN och ”BYN nära dig”). 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta den person som arbetar med yrkesutbildningsfrågor på ditt BI-kontor 

eller ring Lars Tullstedt 08-698 58 22, lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se   

eller Elin Kebert, 08-698 58 23, elin.kebert@sverigesbyggindustrier.se, båda arbetar på 

BI:s nationella kansli.  

 

  

http://www.byn.se/
mailto:lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se
mailto:elin.kebert@sverigesbyggindustrier.se
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Bilaga: Bygg- och anläggningsprogrammet exkl inriktningen anläggningsfordon  

Bidragsbelopp (skolpeng) per kommun 2018  

  
Kommun Bidragsbelopp 

Alingsås  117 115 
Arvika  132 560 

Avesta 121 551 

Boden 137 324 
Borlänge  165 565 

Borås  99 182 

Enköping 119 929 
Eskilstuna  107 405 

Eslöv  115 127 

Falkenberg 124 099 
Falköping 144 993 

Falun 120 689 

Filipstad  134 579 
Finspång  125 465 

Gislaved 124 300 

Gävle  121 888 
Göteborg 126 473 

Hagfors 116 200 

Halmstad  121 371 
Haninge 119 417 

Haparanda 110 193 
Hedemora  175 745 

Helsingborg 124 011 

Herrljunga  125 799 
Hudiksvall  117 836 

Hultsfred  167 264 

Hälsinglands Utbildningsförbund
 136 199 

Härnösand 125 860 

JÄMTLANDS GYMNASIEFÖR-
BUND 134 101 

Järfälla  119 417 

Jönköping 116 916 
Kalix  124 667 

KALMARSUNDS GYMNASIE-

FÖRBUND 112 508 
Karlshamn 115 898 

Karlskoga  142 318 

Karlskrona 129 575 
Karlstad  98 699 

Katrineholm  113 418 

Klippan 124 305 
Kristianstad 125 403 

Kumla  210 014 

Kungsbacka  129 472 
Kungälv 117 755 

Köping  126 899 

Landskrona  116 734 
LAPPLANDS KOMMUNALFÖR-

BUND 145 071 

Lerum 124 868 
Lidköping 157 954 

Lindesberg 125 532 

Linköping 123 283 
Ljungby  106 797 

Luleå  115 514 

Lund  141 436 
Lycksele 137 374 

Malmö 139 261 

Mariestad 131 761 
Mark 168 353 

Mellerud 115 846 

Mjölby 126 451 
Mora  129 243 

Motala 119 151 

Munkedal 166 500 
Nacka 117 144 

NORRA VÄSTMANLANDS UT-

BILDNINGSFÖRBUND
 135 890 

Norrköping 116 618 

Norrtälje  129 135 
Nyköping 126 950 

Nynäshamn 118 557 

Nässjö 152 958 
Oskarshamn  120 931 

Partille 128 347 

Piteå 119 154 
Region Gotland 160 519 

Ronneby 126 265 

Sala  144 288 
Salem  126 804 

Sandviken  128 109 

Sjöbo 131 365 
Skara 137 382 

Skellefteå 131 965 

Skövde  133 085 
Sollefteå 154 000 

Stenungsund  128 443 

Stockholm  143 039 
Strömstad  150 795 

Strömsund  133 844 
Sundbyberg 153 996 

Sundsvall 128 157 

SYDNÄRKES UTBILDNINGS-
FÖRBUND 163 727 

Säffle 122 092 

Sävsjö 112 985 
Söderköping 128 848 

Södertälje 119 417 

Sölvesborgs-Bromöllas Kommunal-
förbund 108 322 

Tanum  167 388 

Tierp  117 224 
Torsby 123 804 

Tranemo  127 539 

Tranås  106 742 
Tyresö  123 000 

Uddevalla 107 863 

Umeå 120 459 
Uppsala  142 255 

Uppvidinge  68 107 

Varberg  117 958 
Vetlanda 155 356 

Värnamo 106 597 

VÄSTERBERGSLAGENS UT-
BILDNINGSFÖRBUND,VBU

 140 328 

Västervik 131 727 
Västerås 138 194 

Växjö 138 878 

Ystad  137 317 
Åtvidaberg  152 338 

Ängelholm 145 682 

Örebro 108 784 
Örnsköldsvik  129 808 

Övertorneå  145 525 

 
 

Kommuner som inte har uppgivit ett 

bidragsbelopp/saknar BA-program-
met  

Ale   

Alvesta  
Aneby  

Bjurholm  

Bjuv  
Boxholm  

Burlöv  

Danderyd   
Dorotea   

Ekerö  

Essunga  
Flen   

Forshaga  

Gagnef   
Gnesta  

Gnosjö  

Grums  
Grästorp   

Götene  

Habo   
Hallstahammar   

Hjo   

Hofors  
Hylte  

Hässleholm   

Hörby   
Höör  

Karlsborg  

Kil  
Knivsta  

Kungsör   
Kunskapsförbundet Väst  

Kävlinge  

Laholm  
Lekeberg   

Lessebo  

Lilla Edet  
Lomma   

Malå  

Mullsjö   
Munkfors  

Nora  

Nykvarn   
Ockelbo  

Olofström   

Osby   
Oxelösund  

Perstorp   

Robertsfors   
Rättvik   

Sorsele   

Sotenäs   
Staffanstorp   

Storfors  

Svenljunga   
Säter   

Tibro  

Tidaholm  
Tjörn   

Trosa  

Täby  
Vadstena  

Valdemarsvik  

Vara   
Vaxholm  

Vilhelmina  

Vindeln   
Vingåker   

Vännäs  

Värmdö   
Ydre  

Åmål  

Åsele   
Älvkarleby  

Ödeshög   

Östhammar  
Östra Göinge   

Överkalix   


