
YA STEG FÖR STEG FÖR 
VVS OCH ISOLERING

Att ansöka om YA-stöd är enkelt, men det gäller att göra det 
i rätt ordning. När du bestämt dig för att nyanställa, kom ihåg 
att kolla om personen faller inom ramen för YA. 

	 	 Hitta	en	person	du	vill	anställa

  Personen du vill anställa kan vara någon du känner, 
  någon som haft APL-praktik hos dig eller någon 
som kontaktar ditt företag. Du kan också anmäla intresse 
hos Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) som 
hjälper dig att hitta en kandidat. 

Det du behöver se till är att:
1. Personen är registrerad hos Arbetsförmedlingen.

Detta gör man enklast via webben (arbetsformedlingen.se).
2. Personen tillhör någon av de kategorier som omfattas av YA (ungdom,

långtidsarbetslös eller nyanländ) och ska anställas som VVS-montör,
industrirörmontör, VVS-isolerare eller isoleringsplåtslagare

När du kan bocka av detta kan du gå vidare till nästa steg.
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	 	 Teckna	utbildningsavtal	och	registrera	utbildningsplan
  
  Eftersom YA-anställning innebär en kombina-
   tion av lärande och arbete behöver personen 
som anställs ha en handledare och en utbildningsplan. 
Yrkeskategorierna inom VVS och isolering går inom 
ramen för Utbildningsavtalet och du kan hänvisa till 
de utbildningsplaner som tagits fram av VVS-YN (vvsyn.se). 
Precis som när du anställer en lärling behöver du teckna ett utbildnings-
avtal och registrera detta i utbildningssystemet KUB (vvsyn.se).
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	 	 Gör	din	ansökan
  
  Ansökningsblanketten hittar du på Arbetsför-
   medlingens hemsida (arbetsformedlingen.se). 
Är du medlem i Installatörsföretagen väljer du den som 
gäller företag som omfattas av centralt kollektivavtal, annars den 
som gäller företag med hängavtal. Namnet på det avtal du ska uppge 
är VVS Företagen Företagslärling AUU. Behöver du hjälp att fylla i 
ansökningsblanketten hittar du mer information om hur du gör på 
Installatörsföretagens hemsida (installatorsforetagen.se). 

3

	 	 Stäm	av	med	facket
  
  När du fyllt i ansökningsblanketten ska 
   den skickas till Byggnads i den region du 
befinner dig. Kontaktuppgifter hittar du på deras 
hemsida (byggnads.se). Byggnads ska ha möjlighet att yttra sig över 
såväl lön som utbildningsplan. De skickar sedan tillbaka ansökning-
blanketten till dig.
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	 	 Skicka	in	ansökan
  
   Skicka in ansökan till Arbetsförmedlingen i 
  den region du befinner dig, kontaktuppgifter 
hittar du på deras hemsida (arbetsformedlingen.se). 
Räkna med att handläggningstiden är ungefär 10 dagar. 

Ett absolut	måste är att personen du vill YA-anställa inte	börjar	arbeta	
innan	ansökan	är	beviljad av Arbetsförmedlingen. 

5

Har du frågor om hur du går till väga för att ansöka om YA-
stöd? Kontakta oss på Installatörsföretagen så guidar vi 
dig: 08-762 76 00, in.se
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