
Yrkesintroduktionsanställning
Bygg- och anläggningsbranschen

Du kan nu lära dig ett yrke samtidigt som du får lön, även om du saknar erfarenhet av yrket 
eller har varit arbetslös en viss tid. Arbetsgivaren står för handledning och utbildning, samt får 
ekonomisk ersättning för det.

Kan arbetsgivaren få ersättning för mig?
Arbetsgivaren kan få ersättning om du 
uppfyller något av följande:

Du är mellan 15–24 år och saknar  
erfarenhet av yrket eller har varit inskriven 
på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar 
under en fyramånadersperiod. 

Du är arbetssökande, har fyllt 25 år och 
varit arbetslös på heltid sedan 12 månader. 

Du är ny i Sverige och har en pågående  
etableringsplan hos Arbetsförmedlingen 
enligt lagen (2010:197) om etablerings- 
insatser för nyanlända.

Du är ny i Sverige sedan max 36 månader 
och har fått uppehållstillstånd som flykting, 
skyddsbehövande eller har uppehållskort 
som anhörig till en EES-medborgare.

Om du har fullföljt en gymnasial bygg- 
utbildning eller YH, kan du inte påbörja en  
yrkesintroduktionsanställning inom det yrket 
du är utbildad. Däremot går det bra om du 
byter yrkesinriktning. 

Om du redan är anställd hos den arbetsgivare 
du ska jobba hos, måste det nya arbetet vara 
inom ett annat avtalsområde. Prata med din 
fackliga organisation, din arbetsgivare eller 
Arbetsförmedlingen om vill veta mer.
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Hur gör jag för att bli byggare? 5 enkla steg
Du är arbetslös och/eller söker aktivt nytt yrke och 
är inskriven på Arbetsförmedlingen (AF).  

1. Du anmäler till AF att du vill bli byggare via  
    en Yrkesintroduktionsanställning (YA).
2. AF kallar dig till ett möte för planering  
    och bedömning.
3. AF anmäler dig till Galaxen Bygg. 
4. Du matchas med ett företag.
5. Du har blivit bygglärling!

Du kan även söka upp ett byggföretag nära dig 
och erbjuda dem att ta in dig som lärling via 
YA-avtalet. Då tar ni gemensamt kontakt med AF 
innan anställningen påbörjas.  
Under anställningen kommer du att följas upp av 
en lokalt placerad ansvarig från parterna. 

Hur mycket tjänar jag under anställningen?
Du får lön från företaget baserat på branschens 
kollektivavtal och yrkesutbildningsavtal. 

Lönen baseras på var i utbildningsstegen du 
startar. Insteget för oerfarna är på 0 timmar och 
ger dig initialt 65 procent av ditt valda yrkes lön.

Obs! Bygglöner är timbaserade och skiljer sig mellan 
byggyrken och företag. Detta är bara ett exempel:

Läs mer under Så funkar byggbranschen.  

Är jag försäkrad?
Du har rätt till de försäkringar som gäller enligt 
kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Hur fungerar anställningen? 
Bygg- och anläggningsbranschens YA-anställning 
är precis som en traditionell lärlingsanställning i 
byggbranschen. När YA-anställningen är färdig, 
fortsätter du anställningen som en vanlig lärling. 

Anställning med utbildning
Under anställningen får du handledning och 
utbildning under 15-25 procent av arbetstiden. 
Du tar fram handlednings- och utbildningsplan  
tillsammans med arbetsgivaren.

Är du nyanländ, så kan företaget gratis beställa  
en distansutbildning åt dig som du genomför  
samtidigt som du arbetar. Du får studiestöd via  
utbildaren. På vissa orter finns det även lokalt 
studiestöd.

Hur mycket får arbetsgivaren i ersättning?
Arbetsgivaren får ersättning som motsvarar  
arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Dessutom 
får arbetsgivaren ersättning för handledning med 
115 kr per dag.  

Vilka arbetsgivare kan få ersättningen?
Arbetsgivaren måste ha ett kollektivavtal med 
facklig organisation. Arbetsgivaren måste också 
vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister 
och måste kunna erbjuda dig 15-25 procent 
handledning och utbildning.

Hur länge kan arbetsgivaren få ersättning?
Arbetsgivaren kan få ersättning i sex till tolv 
månader. Sedan fortsätter företaget att betala 
lärlingslön enligt lärlingstrappan tills du har 
yrkesbevis.

Hur lång är anställningen?
YA-anställningen är minst sex och max tolv  
månader lång. Sedan fortsätter du som vanlig 
lärling tills du får yrkesbevis.

Vem gör vad?
Du och arbetsgivaren som vill börja arbeta hos 
tar tillsammans fram en handlednings- och 
utbildningsplan. Arbetsgivaren ansöker sedan om 
stödet hos AF och skickar med planen. 
Obs! Du får inte påbörja anställningen förrän 
AF har fattat beslut om stöd. 

Så funkar byggbranschen
Byggbranschen har en lång tradition att varva 
utbildning med arbete. När man har avslutat en 
gymnasial byggutbildning eller YH, går man inom alla 
byggyrken in som lärling och fortsätter bygga på sina 
kunskaper via utbildningsstegen. 

Stegarna baseras på antalet arbetade timmar. Lönen 
ökas stegvis utifrån arbetade timmar och när man har 
fullgjort sin lärlingstid får man ett yrkesbevis samt full 
lön.

Det finns två lönemodeller i byggbranschen: tidlön och 
prestationslön. Lönerna skiljer sig mellan regioner och 
företag och förhandlas lokalt. Även om lönerna skiljer 
sig åt mellan regioner, företag och yrken, så har alla i 
samma arbetslag samma lön. Det gör lönerna till de 
mest solidariska i Sverige. I tabellen nedan anges tre 
yrkens snittlöner för tid- och prestationslön, 2017. 

Antal lärlingstimmar för yrkesbevis + snittlön för yrke
Träarbetare 5 800 timmar 191:42-216:19 kr/h
Maskinförare 4 200 timmar grundlön 27 955 kr/må
Plattsättare 3 300 timmar 194:70-239:95 kr/h

Läs mer
Förordning (2013:1157) om stöd för  
yrkesintroduktionsanställningar.
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Om förhandlad lön enligt kollektivavtalet är 185 kr/h får 
du följande lärlingslön: 185x40x4,3x0.65=20 683 kr/mån 

(185 kr/h, 40 h arbete/v, 4,3v per månad, startlön 65% av full lön)

www.nubyggare.com
Bygg- och anläggningsbranschen i samverkan


