
Yrkesintroduktionsanställning
Bygg- och anläggningsbranschen
Bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna och 
Seko skrev våren 2017 kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar och yrkesorienteringspraktik.  
I detta faktablad redogör vi för hur vårt avtal skiljer sig från andra. Vi hoppas det kan vara ett stöd för dig 
som arbetsförmedlare.

Yrkesintroduktionsanställningarna i bygg- och 
anläggningsbranschen baseras på: 

•    Byggbranschens Yrkesutbildningsavtal 
•    Förordning (2013:1157) om stöd för  
     yrkesintroduktionsanställningar 
•    EU-kommissionens förordning nr 651/2014 
 
Vårt avtal skiljer sig från övriga YA-anställningar 
på följande punkter: 
 
•    Företaget får 100 procent subventionerade  
     arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. 
•    Individen får 100 procent av den lön som  
     sätts via kollektivavtal och i samråd med  
     företagets lokala avtal och fackliga regionala  
     part. Den initiala lönen på vår YA-anställning  
     utgår  från vår lärlingstrappa och är cirka 
     65 procent av arbetsplatsens lön. 
•    Utbildnings-/handledningstid är 15-25 procent  
     av arbetstiden. Inget avdrag görs på lönen  
     för utbildningstiden.

•    Du behöver kontakta den fackliga regionala 
     parten för att stämma av att företaget  
     har kollektivavtal eller hängavtal, att lönen är  
     rätt och att yrket är ett bristyrke. Det är  
     företaget som har ansvar att kontakta facklig  
     regional part, men du som arbetsförmedlare  
     behöver kontrollera med regional facklig part 
     att avtal finns och rätt lön är satt – innan  
     du tar ett beslut.  

Parterna har anställt personer som samverkar 
med Arbetsförmedlingen i att matcha individen 
till arbete. Matchningskoordinatorerna på  
Galaxen Bygg AB är placerade runt om i  
Sverige. Läs mer om dem på galaxenbygg.se/
rekrytering-nyanlanda/. 
 
 Checklistan vid en YA-anställning är lång.  
För att underlätta för dig som arbetsförmedlare 
har vi på nästa sida lagt upp en checklista med 
extra stöd.
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Checklista för YA-anställning inom 
bygg- och anläggningsbranschen 
 
1. Ankomststämpla och diarieför ansökan. 
 
2. Är ansökan är komplett ifylld och finns det en 
utbildningsplan? Om något fattas i ansökan, begär 
komplettering från företaget. 
 
3. Har facket yttrat sig om lön, kollektiv-/ 
hängavtal och utbildningsplan? 
 
SPECIAL BYGG: Företaget måste kontakta facklig 
regional part innan ansökan skickas in. Detta för 
att den fackliga parten ska kontrollera att yrket  
är ett bristyrke, att lönen är rätt samt att  
utbildningsplan är korrekt.  
Be företaget ta den kontakten om det inte är gjort, 
samt kontrollera sedan med facklig part att  
uppgifterna stämmer. Du hittar din lokala kontakt 
via länken: www.byn.se/om-byn/byn-regionalt  
 
 4. Är villkoren för stöd uppfyllda? 
Finns det en handlednings-/utbildningsplan med 
uppgifter om mål, innehåll och namngiven 
handledare? 
Är handledningen/utbildningen 15-25 procent av 
anställningen? 
Är anställningsavtalet på 100 procent? 
Är det rätt lönenivå? 
 
SPECIAL BYGG: Här skiljer sig vårt avtal från övriga. 
Utbildning utgör 15-25% och anställningsavtalet 
är på 100%. Rätt lönenivå kontrollerar du med 
regional facklig part: www.byn.se/om-byn/byn- 
regionalt  
 
5. Tillhör den arbetssökande målgruppen? 
Är personen ungdom 15-24 år alternativt  
långtidsarbetslös över 25 år eller nyanländ? 
Saknar personen relevant yrkeserfarenhet eller 
har varit inskriven som arbetslös i minst 90 dagar 
under en fyramånadersperiod? 
Finns det en tidigare anställning som kan hindra 
att stöd betalas ut? 
 
 6. Uppfyller arbetsgivaren villkoren? 
Är arbetsgivaren registrerad som arbetsgivare hos 
Skatteverket?   
Har arbetsgivaren skatteskulder, icke obetydliga 
betalningsanmärkningar eller näringsförbud? 
 
SPECIAL BYGG: Här kan den regionala fackliga 
parten eller arbetsgivarorganisationen vara till 
stor hjälp. De har bra koll på lokala byggföretag.  

 
7. Finns det kollektivavtal om yrkesintroduktion? 
Ja.  
 
8. Om arbetsgivaren kryssar i ja-rutan på  
”Ansökan om stöd för Yrkesintroduktionsanställning” 
ger hen sitt samtycke till hävande av sekretess 
om kontaktuppgifter till företaget. Det hanterar vi 
genom att mejla ”Meddelande till arbetstagar- 
organisationen” till regional facklig part:  
www.byn.se/om-byn/byn-regionalt  
 
SPECIAL BYGG: Eftersom företaget redan ska ha 
kontaktat den fackliga regionala parten, kan  
denna punkt kännas redundant. Men för att  
undvika att något företag slinker igenom, så är  
det bra att den fackliga regionala parten får ett 
meddelande om att sekretessen är hävd.  
 
9. Kontakta arbetsgivaren för avstämning  
Informera om att arbetsgivarkontroll kommer att 
göras. Påminn om att kopia av anställningsavtal 
ska till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar efter att 
anställningen påbörjats. 
 
10-12. Gör arbetsgivarkontroll enligt  
handläggarstödet för arbetsgivarkontroll.  
För över uppgifterna från ansökan till AIS  
och ta beslut. 
Uppdatera arbetssökandes planering 
 
 13. Kontrollera att du får in en kopia på 
anställningsavtalet från arbetsgivaren inom 
30 dagar. Kopian på anställningsavtalet diarieförs  
i ärendet. Kontrollera att uppgifterna i anställnings- 
avtalet överensstämmer med beslutet. 
Om uppgifterna i anställningsavtalet inte överens-
stämmer med de uppgifter arbetsgivaren lämnat 
i ansökan är det skäl för omprövning av beslutet. 
Kommunicera med arbetsgivaren i samband med 
att beslutet omprövas. 

SPECIAL BYGG: Skulle det bli något problem i  
detta läge, kan de matchningskoordinatorer som 
är anställda på Galaxen Bygg AB vara behjälpliga. 
De har ett extra ansvar att följa upp varje 
anställning och se till att handlednings-  
samt utbildningsplan följs av företaget.  
 
14. Kontrollera att alla dokument finns 
•    Ansökan med utbildningsplan. 
•    Beslut. 
•    Utskrift från arbetsgivarkontrollen. 
•    Kopia på anställningsavtal.
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www.nubyggare.com
Bygg- och anläggningsbranschen i samverkan


