
Yrkesintroduktionsanställning
Bygg- och anläggningsbranschen

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller 
är arbetslös och samtidigt erbjuder personen handledning och utbildning. 
Stöd för yrkesintroduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få 
hjälp av en handledare samtidigt som de har ett arbete med lön.

Vem kan jag få ersättning för?
Du kan få ersättning om du anställer en 
person som uppfyller något av följande:

är mellan 15–24 år som saknar  
erfarenhet av yrket eller har varit arbetslös 
och inskriven på Arbetsförmedlingen  
i minst 90 dagar under fyra månader.

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

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

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

Du får INTE ersättning för en person som har 
fullföljt gymnasial byggutbildning eller YH,  
om inte personen byter yrkesinriktning.

Om personen du vill anställa redan arbetar 
hos dig måste det nya arbetet vara ett annat 
yrke. Fråga din arbetsgivarorganisation eller 
kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver 
mer information.
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Vilka krav ställs på mig som arbetsgivare?
Ditt företag måste ha ett centralt kollektivavtal 
om yrkesintroduktion eller hängavtal. 

I detta blad redogör vi för de villkor som bygg- 
och anläggningsbranschens parter skrev avtal på 
under avtalsrörelsen 2017. 

Obs! Du måste vara registrerad i Skatteverkets 
arbetsgivarregister och du får inte ha näringsför-
bud eller skatteskulder som lämnats till Kronofog-
den. Du får inte ha sagt upp anställda på grund av 
arbetsbrist för mindre än 12 månader sedan på 
den enhet där du tänker placera den anställde.

Hur fungerar anställningen? 
Bygg- och anläggningsbranschens yrkesintroduk-
tionsanställning (YA-anställning) är  praktiken en 
traditionell lärlingsanställning. Skillnaden är att 
företaget får arbetsgivaravgiften och sociala 
avgifter subventionerade till 100 procent under 
6-12 månader. 

När YA-anställningen är färdig, fortsätter  
anställningen som en vanlig lärlingsanställning, 
utan subventioner. 

Hur lång är anställningen och hur länge får 
jag ersättning?
Anställningen och ersättningen är sex till tolv 
månader. Den som handleder får ersättning med 
115kr per dag.

Anställning med utbildning
Under anställningen ska du erbjuda den anställde 
15-25 procent handledning och utbildning. Du 
ska också göra en handlednings-/utbildningsplan 
tillsammans med den du tänker anställa.

Om den arbetssökande tillhör gruppen nyanlända, 
så kan företaget även få den fackteoretiska  
distansutbildningen subventionerad.  
Kontakta ditt lokala BYN-kontor om detta. 

Obs! Om ersättningen är större än 500 000 euro 
måste du samtycka till att ersättningen offentlig-
görs på EU-kommissionens hemsida. 

Hur mycket får jag i ersättning?
Du får en ersättning som motsvarar arbetsgivar- 
avgiften på 31,42 procent. På bygg- och  
anläggningsbranschens avtal får både du och den 
anställde 100 procent ersättning och lön trots att 
det är 15-25 procent handledning och utbildning. 

Hur mycket får den anställde i ersättning och 
vilka försäkringar får hen?
Du ska ge den anställde lön enligt kollektivavtalet. 
Lönen baseras på var i lärlingstrappan den anställ-
de startar. Insteget för oerfarna är 0 timmar enligt 
lärlingstegen för det yrke hen påbörjar. Då ska den 
anställde ha 65 procent av yrkets lön.  
 

Det görs inte något avdrag för handledning/utbild-
ning för den anställde. Den anställde utan tidigare 
erfarenhet ska få 100 procent av den  
65 procentiga arbetsplatslönen under den tid som 
anställningen är en YA-anställning. Den anställde 
ska vara försäkrad enligt kollektivavtalet.

Vem gör vad?
Du ansöker om stödet via en blankett som finns  
på arbetsformedlingen.se. Du och den arbets- 
sökande börjar med att tillsammans ta fram en 
handlednings- och utbildningsplan. 

Innan du skickar in ansökan, kontaktar du din  
lokala BYN-representant eller den lokala anpass-
ningsgruppen. De granskar lön och handlednings-/
utbildningsplanen, kollar att det är ett bristyrke 
samt att ansökan är rätt ifylld och att företaget 
har kollektivavtal. Ska den anställde ha ett  
distansutbildningspaket, beställs det via BYN. 

Obs! Den du vill anställa får inte ha börjat YA- 
anställningen innan Arbetsförmedlingen har  
fattat beslut om stöd. 

Hur betalas ersättningen ut?
Du begär ersättning via Arbetsförmedlingen varje 
månad på en särskild blankett eller via internet 
senast 180 dagar efter arbetsmånadens slut. 
Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet 
månadsvis i efterskott. Första gången du begär 
ersättningen måste du skicka med en kopia på den 
anställdes lönespecifikation.

Matchningsstöd till företag
Parterna har anställt personer som samverkar 
med AF i att matcha individen till arbete.  
De hjälper dig hitta rätt person till ditt företag. 
 
Matchningskoordinatorerna är anställda på  
Galaxen Bygg AB och är placerade runt om i  
Sverige. Läs mer om dem på galaxenbygg.se/ 
rekrytering-nyanlanda/. 

Läs mer
Förordning (2013:1157) om stöd  
för yrkesintroduktionsanställningar 
EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (17 juni 2014)
Parternas kollektivavtal (maj 2017)
Byggbranschens Yrkesutbildningsavtal 
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www.nubyggare.com
Bygg- och anläggningsbranschen i samverkan


