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PROTOKOLL

Ö 2/2015

Arbetsgivarpart

Sveriges Byggindustrier (“Bl”)
Maskinentreprenörerna (“ME”)

Arbetstagarparter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (“Byggnads”)
Facket för Service och Kommunikation (“SEK0”)

Ärende

Kompletterande överenskommelse till yrkesutbildningsavtalet

Justeringsmän

Mats Akerlind, Bl
Per-Erik Markström, ME
Torbjörn Hagelin, Byggnads
Thomas Brännström, SEK0

Bakgrund:
Yrkesutbildningsavtalet med nuvarande innebörd har tillämpats mellan berörda parter sedan 1
juni 2006. Flertalet av de förändringar som gjordes 2006 är viktiga faktorer som även kommer
finnas kvar i ett reviderat yrkesutbildningsavtal. Efter det att avtalet tillämpats under drygt tre
år är vissa justeringar enligt parterna nödvändiga som medför direkta förändringar i nuvarande
innehåll enligt §1 nedan.
Parterna behöver ytterligare tid för att noggrant bereda ett förnyat och komplett
yrkesutbildningsanal. För att lösa vissa akuta frågor av uhecklingskaraktär tecknas följande
tillfälliga överenskommelse mellan parterna som ersätter innebörden av nuvarande
Yrkesutbildningsavtal i tillämpliga delar.
En generell dispens från kravet att genomföra yrkesteoretiskt prov (“YTP”) och efter godkänt
resultat erhålla yrkesbevis infördes genom Ö 18/2011 att gälla från och med den 31 mars 2010
till och med den 31 mars 2012. Dispensen förlängdes därefter genom 0 11/2012, 0 1/2013,0
12/2014 och 0 17/2014. Dispensen enligt Ö 17/2014 löper ut den 31 mars 2015. Parterna ser nu
ytterligare behov av att förlänga dispensen.
§1

Dispens från krav på godkänt YTP

En generell dispens från kravet att genomföra YTP och efter godkänt resultat erhålla yrkesbevis
införs från och med den 1 april 2015 och gäller till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i
kraft.
Inga krav på kompensation avseende lön till arbetstagare med anledning av att man tidigare inte
klarat YTP kan ställas. Den arbetade tid som krävs för att erhålla yrkesbevis är enligt
yrkesutbildningsavtalets normala utbildningstid (tabell §5d i gällande yrkesutbildningsavtal).
Fördelningstalet 1,0 gäller från uppnått antal timmar för aktuellt yrke enligt tabell §5d.

2(2)
Arbetstagare som har en anställning som “övrig yrkesarbetare” ska efter erforderligt antal
arbetade timmar (tabell §5d i gällande yrkesulbildningsavtal) avlägga ett kompetensprov för att
erhålla yrkesbevis. Det uppdras åt BYN all utarbeta dessa prov.

§2

Fortsatt beredning av förslag till nytt yrkesutbildningsavtal

Den partsgemensamma arbetsgruppen fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till komplett
och nytt yrkesutbildningsavtal med målet att vara klara så att ett nytt avtal kan träda i kraft så
snart möjligt. Om parterna är överens kan vissa planerade förändringar av materiella delar av
innehållet i Yrkesutbildningsavtalet träda iknft tidigare.
Denna överenskommelse har upprättats i &ra (4) exemplar, av vilka parterna tagit vardera sitt.
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