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Utbildningsavtal 

1. Inledning
Följande avtal beträffande utbildning inom byggnadsplåtslageri och venti-
lationsarbeten har träffats mellan Plåt & Ventföretagen och Svenska Bygg-
nadsarbetareförbundet. 

Utbildning enligt detta avtal kan förmedlas av företag bundet av kollek-
tivavtalet, eller annan, av PVYN godkänd, utbildningsanordnare. Utbild-
ningsanordnare skall samverka med branschens parter samt ha erforderlig 
kompetens och utrustning.

Parterna är överens om att aktivt utveckla branschen och dess utbild-
ningar för byggnads- och ventilationsplåtslageri och ventilationsmontörer.

Utbildningsavtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.

2. Plåt- och Vent Yrkesnämnd (PVYN)
Frågor rörande yrkesutbildningen i denna bransch handhas av en central 
yrkesnämnd, Plåt- och Vent Yrkesnämnd (PVYN), vars verksamhet regle-
ras i särskild arbetsordning.

3. Utbildningens form och omfattning
Utbildningen omfattar byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare och ven-
ti lationsmontörer. Utbildningsvägar är:

− Grundutbildning (gymnasieskola, vuxenutbildning) 
Med grundutbildning avses av branschen godkänd yrkesutbildning 
inom gymnasieskolan eller annan utbildningsanordnare. Utbildningen 
avslutas med gymnasieexamen eller motsvarande examensprov.
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− Färdigutbildning (i företag) 
Med färdigutbildning avses den fortsatta utbildningen som anställd på 
ett företag. För byggnads- och ventilationsplåtslagare ska utbildningen 
innehålla ett teoretiskt prov vid cirka 4 000 timmar och avslutas med 
en yrkesexamen enligt punkt 7.

− Företagslärling (grund- och färdigutbildning i företag) 
Med utbildning som företagslärling avses de som anställts i företag och 
får hela sin utbildning som anställd på företaget. För byggnads- och 
ventilationsplåtslagare ska utbildningen innehålla ett teoretiskt prov vid 
cirka 4 000 timmar och avslutas med en yrkesexamen enligt punkt 7.

Total utbildningstid för ovanstående utbildningsformer är 6 800 timmar för 
byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.

För ventilationsmontörer är total utbildningstid 5 800 timmar. Dessa 
utbildningsformer medför rätt för den anställde att avlägga yrkesexamen 
för att få ett yrkesbevis.

4. Utbildningskontrakt
En förutsättning för utbildningskontrakt är att arbetsgivaren har möjlighet 
att bereda utbildning enligt detta avtal.

För den som är anställd och som genomgår grund- eller färdigutbild-
ning enligt detta avtal skall utbildningskontrakt tecknas. Arbetsgivaren 
ska så snart som möjligt, senast inom 2 veckor, registrera den anställde i 
PVYN:s lärlingsregister (KUB). När denna registrering är genomförd är 
den anställde lärling och arbetsgivaren förbinder sig att ge lärlingen grund- 
och färdigutbildning enligt detta avtal.

Lärotiden räknas från och med dagen för utbildningskontraktets teck-
nande.

5. Tillgodoräknande av utbildning
För grundutbildning omvandlas uppnådda gymnasiepoäng till timmar. 
Bonus utges med 300 timmar. Tak för grundutbildning och bonus är 2 800 
timmar. 

Utöver grundutbildning och bonus får feriearbete och annan arbetslivs-
erfarenhet tillgodoräknas, dock högst 600 timmar. Antalet godkända tim-
mar fastställs av PVYN.
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Lärling som utbildas enligt detta avtal och som vill åberopa utbildning/
yrkeserfarenhet för att tillgodoräkna denna tid, skall styrka detta senast då 
utbildningskontrakt enligt punkt 4 skrivs.

6. Obligatorisk utbildning
Vid obligatorisk utbildning utges ersättning med bibehållen lön samt trak-
tamente enligt § 7 punkt 1 Arbete på främmande ort, del a2b) Traktamente 
till lärlingar i vissa fall.

6.1 Byggnads- eller ventilationsplåtslageri
Den som genomgår yrkesutbildning med inriktning mot byggnads- eller 
ventilationsplåtslageri enligt detta avtal, och som inte genomgått 3-årig 
gymnasieutbildning eller annan av PVYN motsvarande godkänd utbild-
ning, skall delta i av PVYN anordnad eller anvisad utbildning för yrket, 
vilken normalt omfattar 4 kurser på vardera 120 timmar.

6.2 Ventilationsmontering
Den som genomgår yrkesutbildning med inriktning mot ventilations-
montering enligt detta avtal, skall delta i av PVYN anordnad eller anvisad 
utbildning för yrket, vilket omfattar upp till två veckor. Omfattningen av 
kompletterande utbildning fastställs av PVYN i samband med tecknande 
av lärlingskontrakt.

7. Yrkesexamen
Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare avläggs 
normalt efter 5 400 timmars utbildningstid. Efter godkänt prov och 6 800 
timmars utbildningstid utfärdar PVYN yrkesbevis.

Yrkesexamen för ventilationsmontörer avläggs normalt efter 4 400 tim-
mars utbildningstid. Efter godkänt prov och 5 800 timmars utbildningstid 
utfärdar PVYN yrkesbevis.

Lärlingen bokar tid för yrkesexamen i PVYN:s lärlingsregister (KUB).
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För lärling som inte bokar, uteblir eller underkänns vid sin första yrkes-
examen förlängs utbildningstiden med 900 timmar. Ny examen får avläggas 
efter 6 månader för det praktiska provet eller 3 månader för det teoretiska 
provet. En förlängd utbildning avbryts vid godkänd yrkesexamen. Efter 3 
underkända yrkesexamen sker ny examen mot självkostnadspris.

Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare och arbetstagare enligt kol-
lektivavtalets § 5 punkt 2 grupp 2 kan få avlägga yrkesexamen om bransch- 
och yrkeserfarenhet kan styrkas med minst 10 000 timmar. Motsvarande 
för ventilationsmontörer gäller efter 8 000 timmar.

8. Särskilda skyldigheter vid anställning för 
yrkesutbildning enligt detta avtal
Arbetsgivaren skall se till att:

− lärlingens utbildning blir så varierande som möjligt inom ramen för 
företagets verksamhet,

− lärlingen får systematisk undervisning och tillägnar sig goda kunska-
per och färdigheter för yrket,

− lärlingen följer anvisningar för rapport och attest av arbetad tid i KUB,
− lärlingen genomför anvisad uppföljning av utbildningen,
− lärlingen deltar i av PVYN anvisad utbildning,
− lärlingen anmäler sig till, och avlägger yrkesexamen,
− utsedda handledare på företaget har erforderlig kompetens och ges tid 

för sitt uppdrag.

Lärlingen skall:
− utföra alla till yrket hörande arbets- och utbildningsuppgifter efter 

arbetsgivarens eller handledares anvisningar,
− delta i av PVYN anvisade kurser och prov som åligger lärlingen enligt 

utbildningskontraktet och detta avtal samt följa de regler som PVYN 
fastställt för såväl studier som inkvartering,

− efter anmälan avlägga yrkesexamen.



112 

Utbildningsavtal 

9. Introduktion för lärlingar
Arbetsgivaren eller den han utser skall ge lärlingen introduktion enligt den 
av PVYN framtagna Handledarguiden. Introduktionen genomförs ome-
delbart efter anställningens början. Lärlingen får inte delta i företagets pro-
duktion innan introduktionen är genomförd. Introduktion skall även ges 
till elever under grundutbildning (APL /praktik). 

Om det finns ett skyddsombud på företaget ska denne medverka i intro-
duktionen. Utöver företagsinterna rutiner ska introduktionen alltid beröra 
arbetsmiljöfrågor som exempelvis personlig skyddsutrustning, skyddsräck-
en, takskyddsanordningar, stegar, ställningar och maskiner och så vidare.

10. Handledare, uppdrag och ersättning
På företaget ska minst en handledare utses. Handledaren ska ha kompetens 
och ges tid för sitt uppdrag. Handledaren ansvarar för att lärlingen deltar 
i olika typer av arbete, för att garantera utbildningens bredd. Handledaren 
ansvarar också för att göra avstämningar av lärlingens kunskaper.

Om anställd som arbetar på ackord utses till handledare för lärling 
eller elev från gymnasieskolan på arbetsplatsförlagt lärande (APL) skall 
denne ha särskild ersättning från arbetsgivaren för den mertid som åtgår 
för handledaruppdraget. Ersättningens storlek bestäms i uppgörelse mellan 
arbetsgivaren och handledaren. Handledaren kan avsäga sig uppdraget om 
uppgörelse om särskild ersättning inte kan nås.

11. Lokala Yrkeskommittéer (LY)
Inom varje län eller annat geografiskt område skall LY utses. LY:s sam-
mansättning och arbetsområde regleras i särskilda instruktioner fastställda 
mellan de centrala parterna.

12. Huvudyrkesombud (HYO)
Huvudyrkesombud utses av den fackliga organisationen och skall ingå i LY. 
De centrala parterna har i särskilt avtal fastställt särskilda instruktioner för 
HYO:s arbete.
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13. Överklagande av beslut fattade av PVYN
Arbetsgivare eller lärling kan inom 1 månad begära omprövning av beslutet 
i utbildningsfrågor. Begäran ska ske skriftligen till PVYN. 

PVYN:s omprövningsbeslut kan skriftligen överklagas till PVF inom 1 
månad efter att beslut meddelats.

14. Skadestånd i visst fall
Arbetsgivare som inte beordrar lärling att delta i kurs eller yrkesexamen 
som bokats blir ersättningsskyldig om detta sker utan giltigt skäl. 

Lärling som utan giltigt skäl uteblir från bokad kurs eller yrkesexamen 
är skyldig att utge ersättning till PVYN för uppkommen skada.

Avbokning av kurs eller yrkesexamen kan ske fram till 1 månad före 
startdatum.

15. Övriga tvister
Övriga tvister med anledning av detta utbildningsavtal handlägges i enlig-
het med MBL:s regelverk.
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