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SÄRSKILDA REGLER  
vid anställning som innefattar rehabilitering inom Galaxenverksamheten 
 
Bakgrund 
För verksamhet inom Byggavtalets och Väg 
och Banavtalets tillämpningsområden har Sve-
riges Byggindustrier träffat överenskommelse 
med Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 
Facket för Service och Kommunikation SEKO 
om Ö 2/2014 innehållande ”AVTAL OM 
SÄRSKILDA REGLER vid anställning som 
innefattar rehabilitering inom Galaxenverk-
samheten”. 
 
För verksamhet inom andra kollektivavtals 
tillämpningsområden är arbetsgivaren bunden 
av så väl tillämpligt kollektivavtal som av 
Ö 2/2014. 
 
I Ö 2/2014 ingår denna ”Bilaga 1 till 
Ö 2/2014” vilken ska biläggas anställningsav-
tal som avser rehabilitering inom Galaxenverk-
samheten. 
 
Anställningsform 
Anställningen är en allmän visstidsanställning 
och gäller under förutsättning att beslut om 
individuellt lönebidrag avseende Galaxaren 
fattats av Arbetsförmedlingen.  
 
Om nytt beslut om lönebidrag fattas avseende 
Galaxaren för en ny period ska nytt anställ-
ningsavtal upprättas. 
 
Allmän visstidsanställning får pågå under 
högst tjugofyra (24) månader under fem (5) år. 
Om anställningen inte avslutas enligt reglerna i 
denna överenskommelse övergår anställningen 
därefter i en tillsvidareanställning med eller 
utan lönebidrag. För det fall anställningen 
övergår i en tillsvidareanställning med lönebi-
drag gäller reglerna i denna Bilaga 1. För det 
fall anställningen övergår i en tillsvidarean-
ställning utan lönebidrag gäller reglerna i till-
lämpligt kollektivavtal och/eller lag. 
 
Anställningsvillkor och tillämpligt kollek-
tivavtal  
För anställningen gäller de allmänna bestäm-
melserna i det kollektivavtal inom vars till-
lämpningsområde Galaxaren är verksam i till-
lämpliga delar.  
 

Besked om att visstidsanställningen kom-
mer att upphöra 
Arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked till 
Galaxaren om att visstidsanställningen upphör 
minst en (1) månad före anställningstidens 
utgång.  
 
Förtida uppsägning av allmän visstidsan-
ställning  
Förtida uppsägning av allmän visstidsanställ-
ning på grund av arbetsbrist ska föregås av-
skriftlig underrättelse till Galaxaren senast en 
(1) månad före uppsägning kan ske.  
 
Efter en (1) månad har arbetsgivaren rätt att 
säga upp anställningen av Galaxaren med iakt-
tagande av en uppsägningstid om (1) månad. 
 
Uppsägning av tillsvidareanställning med 
lönebidrag 
Uppsägning av tillsvidareanställning med lö-
nebidrag på grund av arbetsbrist ska föregås 
avskriftlig underrättelse till Galaxaren senast 
en (1) månad före uppsägning kan ske.  
 
Efter en (1) månad har arbetsgivaren rätt att 
säga upp anställningen av Galaxaren med iakt-
tagande av en uppsägningstid om (1) månad. 
 
Anställningstid 
All anställningstid som Galaxaren upparbetar 
inom anställningen får Galaxaren tillgodoräkna 
sig i framtida ordinarie anställning hos företa-
get. 
 
Turordning 
Galaxaren utgör vid turordning en egen tur-
ordningsenhet. 
 
Företrädesrätt till återanställning 
Galaxaren saknar företrädesrätt till återanställ-
ning. 
 
Tvist 
Vid tvist gäller Ö 2/2014 i sin helhet. 
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   PROTOKOLL  Ö 3/2013 
 
 
 
Arbetsgivarpart Sveriges Byggindustrier (BI) 

Arbetstagarparter Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) 
Seko 

Ärende Central styrgrupp för anpassningsverksamheten 
i byggbranschen (Bilaga) 

Förhandlingsdag 2013-01-30 

Närvarande För Sveriges Byggindustrier 
Ola Månsson (justerande) 
Johan Hallberg 
För Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Johan Lindholm (justerande) 
Leif Nyrell 
Seko 
Björn-Inge Björnberg (justerande) 
Galaxen 
Bengt Bergkvist 
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Stockholm 12 12 06 
ÄMNE: GENOMLYSNING AV GALAXENVERKSAMHETEN  

 
 
 
Närvarande: 
Ola Månsson  Sveriges Byggindustrier 
Johan Hallberg  Sveriges Byggindustrier 
 
Johan Lindholm Byggnads 
Leif Nyrell  Byggnads 
 
Björn-Inge Björnberg Seko 
 
Bengt Bergkvist Galaxen 
 
 
 
 
 
Som ett resultat av Ö1/2012 tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp.    
Arbetsgruppens rapport redovisades 12 12 06 och godkändes av styrgruppen, och arbetet för 
arbetsgruppen är därmed avslutat. 
 
 
Som ett resultat av rapporten beslutade parterna att tillsätta en partsgemensam styrgrupp som tar ansvar 
för den partsgemensamma anpassningsverksamheten i byggbranschen enligt nedan. 
 
 
 
 

CENTAL STYRGRUPP FÖR 
ANPASSNINGSVERKSAMHETEN I 

BYGGBRANSCHEN 
 

För att utveckla och ta ansvar för den gemensamma anpassningsverksamheten, och för att följa 
avtal om regionalanpassning upprättar Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Seko en central 
styrgrupp. Parterna föreslår att även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Galaxen 
medverkar i den centrala styrgruppen. 

Övriga arbetsgivarorganisationer (AG) och arbetstagarorganisationer (AT) i branschen bör också 
involveras. BI ansvarar för dialogen på AG sidan, Byggnads och Seko på AT sidan.  

BI är sammankallande för den centrala styrgruppen. 
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Gruppen arbetsuppgifter: 
• Identifiera utvecklingsbehov för anpassningsverksamheten i hela landet samt se till att 

nödvändiga åtgärder verkställs i resp. organisation/ myndighet. 
Parternas gemensamma rapport ”Genomlysning av Galaxenverksamheten” (12 12 06) skall 
fungera som vägledning inledningsvis, se särskilt punkterna 2.4 – 2.6. 
• Utarbeta samt ansvara för instruktioner för Regionala Anpassningsgrupper för 

Byggindustrin (RAB). 
• Ansvara för att relevant verksamhetsstatistik för RAB tas fram.  
• Ag och AT parterna i styrgruppen får i uppgift att undersöka möjligheterna att finansiera 

parternas insats i anpassningsarbetet. 
 
 
Mandat: 
Centrala styrgruppen skall fatta beslut om arbetssätt och utveckling i linje med de 
överenskommelser som finns för RAB grupperna, samt följa upp att RAB verkar enligt detta. 
 
Verka inom de egna organisationerna/myndigheterna på sådant sätt som medför att 
anpassningsarbetet i landet fungerar på bästa sätt.  
 
Medverkande: 
Var organisation/ myndighet tillsätter minst en och max två personer i styrgruppen. Dessa skall 
ha mandat att fatta beslut och göra nödvändiga förändringar. 
 
Mötesintervall: 
Styrgruppen bör träffas minst 3 ggr per år, samt efter behov.  
  
 
 
 
 
 Ort:   Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Byggindustrier  Byggnads  Seko  
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 PROTOKOLL Ö 1/2008 
 
  
Arbetsgivarpart Sveriges Byggindustrier  
 Målaremästarnas Riksförening i Sverige  
 Plåtslageriernas Riksförbund 
 Glasbranschföreningen 
 VVS Företagen 
 Elektriska Installatörsorganisationen 
 Maskinentreprenörerna 
  
Arbetstagarpart Svenska Byggnadsarbetareförbundet  
 Facket för Service och kommunikation SEKO  
 Svenska Målareförbundet 
 Svenska Elektrikerförbundet 
 Ledarna/Byggcheferna 
 Unionen 
  
Ärende Avtal om anpassningsgruppsverksamhet inom byggsektorn 
  

 

§ 1. Avtal om anpassningsgruppsverksamhet inom byggsektorn. 
Parterna är överens om att anta bilagda ”Avtal om anpassningsgruppsverksamhet inom 
byggsektorn” såsom kollektivavtal, bilaga 1. 
 
§ 2. Anpassningsgruppsverksamhet. 
Parterna framhåller vikten av en väl fungerande anpassningsgruppsverksamhet. Det åvilar 
parterna att i varje enskilt ärende utreda huruvida arbetsgivaren vidtagit erforderliga rehabi-
literingsåtgärder. 
 
§ 3. Gällande förordningar. 
Samverkan utgår ifrån gällande lagstiftning om anpassning och rehabilitering. Förändringar 
i gällande lagstiftning som påverkar detta avtals innehåll skall beaktas. Om anpassnings-
gruppen rekommenderar en galaxenanställning gäller bifogade regler ”Särskilda regler för 
galaxenanställning”, bilaga 2 och bilaga 3. Dessa bilagor äger härmed giltighet för samtliga 
i detta avtal ingående parter. 
 
§ 4. Ikraftträdande. 
Avtalet träder i kraft när samtliga parter justerat detta protokoll. 
 
§ 5. Giltighetstid. 
Avtalet gäller tillsvidare. Enskild part kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägnings-
tid utan att det förlorar sin giltighet för övriga parter som undertecknat avtalet. 
 
 
 

Vänd 
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Justeras 
 
För Sveriges Byggindustrier   För Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
 
 
……………………………………. 2008-08-14 ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För Målaremästarnas Riksförening i Sverige  För Facket för Service och Kommunikation SEKO  
 
 
 
…………………………………… 2008-    - ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För Plåtslageriernas Riksförbund   För Svenska Målareförbundet 
 
 
 
…………………………………… 2008-    - ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För Glasbranschföreningen   För Svenska Elektrikerförbundet 
 
 
 
………………………………….. 2008-    - ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För VVS Företagen   För Ledarna/Byggcheferna 
 
 
…………………………………… 2008-    - ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För Elektriska installatörsorganisationen  För Unionen 
 
 
 
………………………………… 2009-    - ………………………………… 2008-    - 
 
 
 
För Maskinentreprenörerna    
 
 
 
………………………………… 2008-    -  
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Avtal om anpassningsgruppsverksamhet inom byggsektorn  
 

Bakgrund 
De arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer i byggsektorn som undertecknat detta avtal, 
”Parterna”, har sedan lång tid samverkat i så kallade anpassningsgrupper syftande till arbetsanpassning 
för och rehabilitering av medarbetare med sådana behov, verksamma inom byggsektorn.  
 
Ett tidigare avtal om samverkan, tecknat 1984, har fram till nu styrt anpassningsgruppernas verksam-
het. I anpassningsgruppernas arbete har Parterna som undertecknat detta avtal samt representanter för 
Länsarbetsnämnderna, Försäkringskassan och Galaxen medverkat. 
 
Anpassningsgruppernas geografiska verksamhetsområden har i huvudsak motsvarat länsindelningen. 
 
Från årsskiftet 2007/08  blir AMS och Länsarbetsnämnderna den sammanhållna organisationen Ar-
betsförmedlingen (AF). Försäkringskassan (FK) har också omorganiserats. Mot denna bakgrund har 
Parterna enats om att teckna ett nytt avtal om anpassningsverksamhet i byggsektorn samt om medver-
kan och bildande av regionala anpassningsgrupper. 

Syfte med detta Avtal 
Syftet med detta Avtal är  

• att säkerställa att Parterna tar ansvar för arbetsanpassning för och rehabilitering av medarbe-
tare med sådana behov verksamma i byggsektorn.  

• att säkerställa att Parterna tar ansvar för bildande av och medverkan i anpassningsgrupper.  

Bildande av anpassningsgrupper 
Parternas har träffat en särskild överenskommelse som reglerar formerna för arbetet i anpassnings-
grupperna. Denna överenskommelse, bilaga till detta avtal, reglerar även AF:s, FK:s och Galaxens 
medverkan och ansvar.  

Anpassningsgruppernas geografiska verksamhetsområde 
BI, Byggnads och AF beslutar om anpassningsgruppernas geografiska verksamhetsområde. Hänsyn 
ska tas till dessa organisationers organisationsstruktur. 

Parts åtaganden i anpassningsgrupper 
De fackliga organisationerna utser var för sig en representant att medverka i regionala anpassnings-
grupper. Byggnads är samordningsansvarig för de fackliga organisationerna. Varje förbund åtar sig att 
delta i anpassningsgrupps möte när ärende tillhörande respektive avtalsområde behandlas. Förbund har 
rätt att delegera detta åtagande till annat förbunds representant. 
 
Arbetsgivarorganisationerna utser var för sig en representant att medverka i regionala anpassnings-
grupper. BI är samordningsansvarig för arbetsgivarorganisationerna. Varje förbund åtar sig att delta i 
anpassningsgrupps möte när ärende tillhörande respektive avtalsområde behandlas. Förbund har rätt 
att delegera detta åtagande till annat förbunds representant. 
 
BI tillsätter ordförande i anpassningsgrupperna och ansvarar för att dokumentation sker på ett tillfreds-
sällande sätt. 
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 PROTOKOLL Ö 7/2007 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgivarpart Sveriges Byggindustrier (BI) 
 
Arbetstagarpart Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 
 
Ärende Plan för kompetensutveckling av skyddsombud 
 
 
Gemensamma värderingar 
Skyddsombudet har en central roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I syfte att få 
engagerade och kunniga skyddsombud erfordras kunskap och kompetens för fullgörande 
av uppdraget. Härutöver är parternas målsättning att denna överenskommelse skall aktivt 
verka för att skyddsombud kvarstår i sin befattning. 
 
Mot denna bakgrund har parterna enats om en fyraårig utbildningsplan och därefter 
kontinuerligt återkommande kompetensutveckling av skyddsombud. 
 
 
§ 1 Plan för kompetensutveckling av skyddsombud 
Parterna har träffat överenskommelse om kompetensutvecklingsplan för skyddsombud i 
enlighet med Bilaga 1. 
 
 
§ 2 Byggnadsindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) 
BCA ges i uppdrag 
 
att göra en översyn och branschanpassning av befintliga överenskommelser och 

utbildningsmaterial som används inom skyddsombudsutbildningen och i övrigt se 
över behovet av nytt utbildningsmaterial,  

 
att fastställa övergångsregler för de skyddsombud som tidigare genomgått 

skyddsombudsutbildning, 
 
att utarbeta riktlinjer och praktiska råd på vilket sätt arbetsgruppens förslag skall 

”sjösättas”, och 
 
att framlägga förslag till konsekvensändringar i gällande Arbetsmiljöavtal. 
 
BCA:s uppdrag skall vara slutfört senast den 31 oktober 2007. 
 
 
§ 3 Partsgemensam utbildning 
Parterna är ense om att utbildning av skyddsombud och annan arbetsmiljöutbildning skall 
genomföras som partgemensam utbildning. Detta gäller avseende såväl centralt som 
lokalt arrangerad utbildning (kurser, träffar etc.) av skyddsombud. 
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Om part anser att överenskommelsen om kompetensutveckling av skyddsombud bör 
justeras eller kompletteras skall överläggning ske härom mellan de centrala parterna. 
Överenskommelse skall eftersträvas. 
 
 
§ 4 Facklig introduktionsutbildning och Fackligt arbetsmiljöarbete 
Nyutsett skyddsombud har rätt att med bibehållen lön delta i facklig introduk-
tionsutbildning under för utbildningen erforderlig tid. 
 
Skyddsombud har rätt till ledighet med bibehållen lön under den årliga skyddsom-
budsdagen, två timmar av skyddsombudsdagen får disponeras för internt fackligt 
arbetsmiljöarbete. 
 
Anm:  Parterna är ense om att introduktionsutbildning kan variera från ½ dag till 1 dag.   
 
§ 5 Ikraftträdande 
Denna överenskommelse träder i kraft den 1 april 2007. 
 
 
§ 6 Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller med samma giltighetstid och uppsägningstid som respektive 
kollektivavtal mellan BI och SEKO. 
 
 
Justeras 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER  SEKO – Facket för Service och 

Kommunikation 
 
 
 
 
…………………………    …………………………     
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5.14 YRKESUTBILDNINGSAVTAL

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Yrkesutbildningsavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och 
SEKO Facket för Service och Kommunikation utgör ett gemen-
samt uttryck för parternas syn på yrkesutbildningens roll och 
betydelse för branschen, för dess företag och för de enskilda yr-
kesarbetarna.

Avtalet syftar till att tillförsäkra lärlingarna en bred grundläg-
gande kompetens med hög kvalitet som vidmakthåller yrkets 
status och möjliggör för de enskilda yrkesarbetarna att efter hand 
vidareutvecklas i sina yrkesroller i branschen.

Yrkesutbildningsavtalet syftar också till att säkerställa bran-
schens kompetens och kompetens försörjning. En bred allmän-
bildning i skolan och en verksamhetsanpassad färdigutbild-
ning ger företagen den grund som krävs. Konkurrenskraftiga 
anställnings villkor skapar förutsättningar för en god rekryte-
ringsbas.

Den arbetsplatsförlagda utbildningen under skoltiden skall förbe-
reda och vägleda eleverna inför yrkesvalet. Praktik och lärande i 
yrket utgör huvudgrunderna under färdig utbildnings tiden.

Färdigutbildningen skall ge nödvändiga kunskaper som svarar 
mot individens yrkesval och företagens behov. Såväl företag som 
lärling – men även parterna – har ett ansvar för att utbildningen 
ger grundläggande yrkeskunskaper med hög kvalitet.

Parternas insyn i och inflytande över färdigutbildningen, som är 
en nödvändighet för att Yrkesutbildningsavtalets intentioner skall 
kunna genomföras, sker i huvudsak genom Byggnadsindustrins 
yrkesnämnd (BYN) och de likaledes partssammansatta regionala 
yrkeskommittéerna (RYK).

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL
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§ 1 PARTSSAMVERKAN CENTRALT INOM BYGGNADS-
 INDUSTRINS YRKESNÄMND
a  BYNs uppgift är att genom informationsinsatser av olika slag 

främja intresset för branschens yrken hos politiker, myn-
digheter, skola, elever m fl samt handlägga de övriga frågor 
som anges i detta avtal eller som av parterna gemensamt 
hänskjuts till nämnden.

b  BYN har att följa branschens och samhällets krav på förny-
else samt att besluta och genomföra förändringar i instruk-
tioner till RYK, godkända utbildningsgivare och företag.

c  I BYN skall samtliga parter i detta avtal vara representerade.

§ 2 LOKAL OCH REGIONAL PARTSSAMVERKAN
a  Inom varje län eller annat geografiskt område som beslutas 

av BYN inrättas regional yrkeskommitté. Kommittén har till 
uppgift att planera, organisera och övervaka yrkesutbild-
ningen inom sitt verksamhetsområde såväl beträffande ung-
doms- som vuxenutbildning.

b  I RYK skall samtliga parter i detta avtal vara represente-
rade.

Anmärkning: 
Med ungdomsutbildning avses utbildning av arbetstagare som påbörjat utbildning 
före 20 års ålder. Övrig utbildning benämns vuxenutbildning

§ 3 HANDLÄGGNING AV YRKESUTBILDNINGSFRÅGOR
 INOM FÖRETAGEN
a  Med lärling avses gymnasielärling, vuxenlärling och traditio-

nell lärling i enlighet med BYNs anvisningar. 

b  Företag med lärling utser en ansvarig för yrkesutbildnings-
frågor samt handledare för lärling. Företaget skall löpande 
informera RYK om vilka handledare som utses. Den ansva-
rige i företaget och RYK skall utifrån den handledning för 
färdigutbildning som tillhandahålls av BYN följa och doku-
mentera lärlingens utbildning.

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, §§ 1–3
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c  Arbetstagare utan tidigare yrkesutbildning i branschen skall 
i samband med tillsvidare anställnings ingående informeras 
om tillämplig yrkesutbildning. Om arbetstagare meddelar 
arbetsgivare intresse av att genomgå sådan utbildning, skall 
arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren upprätta en 
utbildningsplan och klarlägga förutsättningarna för utbild-
ningens genomförande. Utbildningen skall härvid bedrivas 
enligt gällande avtal.

  När arbetsgivare och arbetstagare är ense om utbildnings-
plan och förutsättningar för utbildningens genomförande, 
skall arbetsgivaren underrätta RYK för erhållande av utbild-
ningsbok. 

§ 4 FÄRDIGUTBILDNING AV LÄRLING I FÖRETAG
a  Vid anställning av lärling för färdigutbildning skall en sär-

skild anställningsbekräftelse för utbildningen upprättas 
med lärlingen. Arbetsgivaren skall informera RYK härom.

b  Färdigutbildningstiden utgörs av det antal timmar som 
krävs för avläggande av YTP enligt § 5 d.

c  Anställningsvillkor

  Lärlingsanställning skall vara tillsvidareanställning.

  Lönevillkor och allmänna anställningsvillkor för lärling un-
der färdigutbildning återfinns i respektive avtal.

  Vid nyanställning av lärling skall tidigare anställda lärlingar 
i företaget ges företräde. Arbetsgi varen och RYK skall fort-
löpande underrätta varandra om arbetsmarknadsläget för 
lärlingar.

Anmärkning:
Lärlingsanställning kan i vissa speciella fall ske för viss tid om det gynnar arbetssö-
kande lärlings möjligheter att genomföra kvarvarande utbildning under förutsättning 
att parterna i RYK tillstyrker visstidsanställningen. Arbetsgivare skall före visstids-
anställning beslutas ansöka om särskild dispens hos RYK och därvid ange förut-
sättningarna för en visstidsanställning av lärling enligt Yrkesutbildningsavtalet.       

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, §§ 3–4
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d  Anställningens upphörande efter underrättelse under ut-

bildningstiden

Om arbetsgivaren under utbildningstiden på grund av ar-
betsbrist eller av andra skäl fortsättningsvis ej kan ge lärling 
tillfredsställande utbildning eller om lärling inte kan tillgo-
dogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt, åligger 
det arbetsgi varen att underrätta lärlingen och RYK därom.

Det åligger därvid RYK att i samråd med arbetsgivaren sna-
rast försöka förmedla ny anställning hos annan arbetsgi-
vare.

Har lärling ej erbjudits ny anställning inom en månad efter 
det att underrättelse lämnats lärlingen, har arbetsgivaren 
rätt att säga upp lärlingens anställning med en månads 
uppsägningstid. Meddelandet härom skall vara skriftligt.

e  Anställningens omedelbara upphörande under utbild-

ningstiden

Efter samråd med RYK kan anställningen sägas upp till 
omedelbart upphörande i följande fall:

−  om lärling ej antar erbjudande om ny anställning enligt 
§ 4 d som han skäligen borde godta,

−  om arbetsgivare eller lärling väsentligen åsidosätter sina 
åliggande,

−  om RYK efter framställan finner det skäligt.

f  Anställningens upphörande p g a arbetsbrist vid utbild-

ningstidens slut

Om arbetsgivare ej kan bereda lärling fortsatt anställning 
efter utbildningstidens slut, skall arbetsgivaren underrätta 
lärling och RYK om detta minst två månader före anställ-
ningens slut.

g  Anställningens upphörande med anledning av icke god-

känt yrkesteoretiskt prov enligt § 5

Om arbetsgivare ej kan bereda lärling fortsatt anställning 
efter utbildningstidens slut enligt § 5, skall arbetsgivaren 
underrätta lärling om detta minst en månad före anställ-
ningens slut.

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, § 4
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Protokollsanteckningar till § 4

1.  Efter slutförd utbildning kan lärling beredas fortsatt an-
ställning utan att arbetsgi varen därigenom åsidosätter 
reglerna i Avtal om anställningsskydd.

2.   Om arbetsgivare bedömer att lärlingar på grund av ar-
betsbrist inte kan beredas fortsatt anställning under 
utbildningstiden, fastställs turordningen för berörda lär-
lingar efter samråd med RYK. Gymnasielärling har därvid 
företräde till fortsatt anställning.

3.  Vid fortsatt anställning, efter slutförd utbildning, gäller 
reglerna i Avtal om anställ ningsskydd, varvid all anställ-
ningstid hos arbetsgivaren får tillgodoräknas.

4.   Som vägledning vad avser antalet lärlingar i förhållande 
till yrkesarbetare rekommen deras en lärling på fem yr-
kesarbetare såväl vid anställning som vid uppsägning.

§ 5 KVALITETSSÄKRING AV LÄRLINGSUTBILDNING SAMT
 YRKESTEORETISKA PROV
a  När en lärling anställs och utbildningen startar skall lär-

lingsansvarig i företag och lärling tillsammans lägga upp en 
utbildningsplan utifrån av BYN fastställda utbildningsmål 
för valt yrke och därefter genomföra regelbundna avstäm-
ningar. 

BYN och RYK tillhandahåller material och service till före-
tagen under färdigutbildningen. RYK är samarbetspartner 
och stödresurs till arbetsgivare och lärling och följer att fast-
ställda utbildningsmål uppnås.   

b  För lärlingar i yrken med yrkesbevis som omfattas av Yrkes-
utbildningsavtalet ska godkänt yrkesteoretiskt prov (YTP) 
avläggas för erhållande av yrkesbevis. 

 YTP genomförs enligt anvisningarna i utbildningsboken.

c  Lärling som inte klarat YTP enligt § 5 d omplaceras till grup-
pen Övriga arbetare och bibehåller fördelningstalet 0,88 en-
ligt huvudavtalet. Därmed upphör lärlingsanställningen. 

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, §§ 4–5
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  Kan arbetsgivaren inte erbjuda omplacering upphör anställ-
ningen med tillämpande av reglerna i § 4 g.

  Avslutas inte anställningen övergår lärlingen i gruppen ”öv-
riga arbetare” med särskild turordningslista enligt reglerna i 
Avtal om anställningsskydd

d  Yrkesteoretiskt prov skall normalt avläggas enligt tabell Tim-
gränser för yrkesteoretiskt prov nedan. Om lärlingsansvarig, 
handledare och lärling är överens kan provet avläggas före 
normal provtidpunkt. Lärling har rätt till maximalt tre yr-
kesteoretiska prov bekostade av arbetsgivaren. Proven skall 
utföras inom fastställd ramtid enligt tabellen.

 Timgränser för yrkesteoretiskt prov
 

   Prov tidigast Normalprov Prov senast
   efter timmar efter timmar efter timmar

 Gymnasielärling Ungdomsutbildning 6300 6800 7300

 Traditionell lärling Ungdomsutbildning 6800 6800 7300
  Vuxenutbildning 5800 5800 6800

 Lärling Gymnasieutbildning 4500 4800 5100
 S-avtalet Vuxenutbildning 3300 3300 4000

 Maskinförar- Gymnasieutbildning 4500 4800 5100
 Lärling Vuxenutbildning 4200 4200 5000

  TBM 10000  
 Övriga arbetare S-avtalet 6000  
  Maskin 8000  

e  Lärling erhåller vid godkänt YTP fördelningstalet 1,00 från 
den tidpunkt lärlingen anmälts för provet till RYK.

§ 6 YRKESBEVIS 
Yrkesbevis utfärdas av RYK till den som genomgått och god-
känts i ungdoms- eller vuxenutbildning enligt detta avtal 
samt avlagt av BYN fastställt yrkesteoretiskt prov enligt be-
stämmelserna i § 5.

Yrkesbevis utfärdas till övriga arbetare som avlagt godkänt YTP 
efter fullgjord arbetad tid enligt tabell i § 5 d Övriga arbetare.

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, §§ 5–6
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Vid förande av mobil arbetsmaskin erfordras nödvändig kör-
kortsbehörighet enligt gällande lag och författning samt efter 
beslut av BYN yrkesbevis/utbildningsbok.

De närmare bestämmelserna om yrkesutbildning för yrkes-
arbetare med dykarkompetens, anläggningsdykare och dy-
karskötare regleras i särskilt avtal.

Protokollsanteckning till § 6:

Det krävs yrkesbevis/utbildningsbok för förande av följande 
maskiner: lastmaskin, grävmaskin, grävlastare, bandschak-
tare, motorschaktvagn, väghyvel, teleskoptruck, mobilkran, 
tornkran, betongpump och pålmaskin

§ 7 TVISTER
a Förhandlingsordning

  Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal gäller 
reglerna om tvisters handläggning, 5.6 b–c i Väg & Banavta-
let.

b Yrkesnämnden som skiljenämnd

  Yrkesnämnden utgör efter framställan av endera parten skil-
jenämnd i följande fall:

 –  vid tvist om tolkningen eller tillämpningen av §§ 3–6,
 –  vid bristande enighet inom regional yrkeskommitté om 

framställan som avser anställningens omedelbara upphö-
rande enligt § 4 e.

  Skiljenämnden har rätt att besluta om allmänt skadestånd 
vid brott mot bestämmelserna i detta avtal.

  Skiljenämnden äger ej rätt 
 att  avgöra frågor om ekonomiskt skadestånd,
 att  avkorta utbildningstiden,
 att  avgöra frågor rörande Avtal om anställningsskydd.

c Handläggningen 

  Yrkesnämnden har att uppta ärendet till behandling sna-
rast.

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, §§ 6–7
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  I varje beslut skall delta lika många ledamöter från vardera 
sidan. Vid lika röstetal tillkallas opartisk ordförande att 
delta i ärendets prövning och avgörande. Härvid gäller den 
mening ordföranden biträder eller av denne framlagt med-
lingsförslag. Nämndens beslut är för parterna bindande.

 YTP
Lärling som fr.o.m. 2006-06-01 påbörjar sin färdigutbild-
ning i företag skall avlägga godkänt YTP för erhållande av 
yrkesbevis.

Fr.o.m. 2009-01-01 skall lärling avlägga YTP för erhållande 
av yrkesbevis

5.14  YRKESUTBILDNINGSAVTAL, § 7
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Komplett Väg- och Banavtal består av: 

• Väg- och Banavtalet 2014-2016 
• Detta särtryck 
• Utvecklingsavtal i byggindustrin 
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