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Handlednings- och utbildningsplan för 
yrkesintroduktionsanställning (YA) 

Sprinklermontör 

Syfte och mål 

Kollektivavtalet 
Det centrala kollektivavtalet som VVS Företagen och Byggnads har ingått om yrkesintroduktion 
möjliggör för arbetsgivare som ska anställa personer i syfte att bli sprinklermontör att få 
ekonomiskt stöd under en period upp till tolv månader.  

VVS Företagen och Byggnads har kommit överens om att möjliggöra yrkesintroduktions-
anställning (YA-anställning) enligt nedanstående villkor. Mer information om kollektivavtalet 
finns på www.in.se  

Vad innebär YA-anställning? 
Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning om personen man vill anställa uppfyller något av 
följande kriterier: 

• Ungdom mellan 15 och 24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslös
• Nyanländ över 25 år
• Långtidsarbetslös över 25 år

Anställning ska ske utifrån anställningsformerna i Teknikinstallationsavtalet och måste omfatta 
en anställningstid på minst 6 månader. 

Ekonomiskt stöd till arbetsgivare omfattar: 
• Lönesubvention motsvarande arbetsgivaravgiften (31,42 procent av bruttolönen)
• Handledarstöd motsvarande 115 kronor/dag och anställd

Det ekonomiska stödet söks hos Arbetsförmedlingen, enklast på deras hemsida. Det ekonomiska 
stödet ges i upp till 12 månader. 

Lön för den YA-anställde 
Lön ska utgå enligt de nivåer som framgår av Teknikinstallationsavtalet, Lönebilagan Tabell D 
för sprinkler med start från 0–1 år. 

Krav på handledning och utbildning 
Syftet med en handlednings- eller utbildningsplan är att ge arbetstagaren tillräckliga praktiska 
och teoretiska kunskaper genom att delta vid så många arbetsmoment som möjligt under 
överinseende av en erfaren yrkesmans handledning. 

Målet är att arbetstagaren under YA-anställningen ska få möjlighet att utveckla och praktiskt 
befästa sin branschkompetens och sitt tekniska kunnande inom sprinklermontering, och därmed 
förstärka sin anställningsbarhet. 

http://www.installatorsforetagen.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Begar-ersattning.html
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Individuell utbildningsplan 

En yrkesintroduktionsanställning måste utgöras av minst 15 % handledning eller utbildning, 
vilket motsvarar ca 6 h/v för en heltidsanställd. Med handledning och utbildning menas till 
exempel instruktioner, problemlösning och reflektion över utfört arbete.  

Utbildningsplanen ska vara individuellt anpassad till arbetstagaren, och arbetsgivaren väljer 
med hänsyn till individanpassningen och företagets verksamhet hur många timmar som 
arbetstagaren ska utföra inom olika moment. 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren får den utbildning och handledning som anges i 
utbildningsplanen.   

I detta dokument finns ett förslag på hur en utbildningsplan kan utformas, där handledning 
varvas med praktiska arbetsmoment. Utbildningsplanen är ett exempel och beroende på 
företagets inriktning och den anställdes förkunskaper kan delar av utbildningsplanen bytas ut. 

Handledare 

Den som utses som handledare för den nyanställde har en viktig roll för den nyanställdes 
kunskapsutveckling. Det är handledaren som har det största ansvaret gällande introduktionen 
på arbetsplatsen och är den som har det största ansvaret för att lära upp inom yrkesrollen. Det 
är viktigt att den som utses som handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen och kan avsätta tid 
för att utbilda och handleda den YA-anställda.  

YA-delegationen kan ge tips och råd för vad man ska tänka på när man utser handledare och de 
erbjuder också en handledarutbildning. Mer information om detta finns på deras hemsida 
www.ya-delegationen.se  

http://www.ya-delegationen.se/


3 / 11 

Utbildningsplan YA-anställning 

Sprinklermontör 

Företag: 

Organisationsnummer: 

Handledare:  

Arbetstagare: 

Personnummer: 

Tidsperiod för YA-anställning: 

Nedanstående är exempel på vad som kan ingå i utbildning eller handledning inom 
respektive kunskapsområde: 

Allmän information/introduktion 

• Företagsinformation
• Rutiner och intern dokumentation/policys
• Rundvandring
• Utprovning av arbetskläder
• Genomgång av verktyg och utrustning som används vid sprinklermontering
• Genomgång av utrustning i montörens servicebil, och som används vid service
• Tidsredovisning, löneutbetalning, sjukanmälan m.m.

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Säkerhet och hälsa 

• Gå igenom riskmoment - risk för personskada
• Gå igenom riskmoment - risk för skada på kunds anläggning och företagets utrustning
• Personlig skyddsutrustning
• Brand och säkerhet
• Olycksfalls- och tillbudsrapportering
• Skyddsorganisation och skyddsombud

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

Sprinkler 

• Sprinklerns bakgrund och historia
• Sprinkleranläggningens huvudsakliga uppgifter
• Sprinklersystemets syfte

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Brandförlopp 

• Sprinklerns funktion vid brand
• Sprinklerns aktivering vid brand

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

Vad skyddas med sprinkler och varför? 

• Vilka kravställare finns vid sprinklerinstallation?
• Försäkringsbolagens krav

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

Sprinklerregler och organisationer 

• Regelverk som reglerar hur sprinklersystem ska projekteras, installeras och underhållas
• Administrativa regelverk som beskriver vem som får utföra olika arbeten med sprinkler.
• Vilka organisationer som arbetar med dessa regelverk, certifieringar av företag och

personer, branschspecifika frågor m.m.

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Ett sprinklerprojekt  

• Redogöra för ett normalt flöde i ett sprinklerprojekt   
     

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    

Entreprenadformer       

• Totalentreprenad        
• Utförandeentreprenad    

 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

Olika systemtyper     

• Genomgång av våtrörssystem och dess beståndsdelar 
• Genomgång av torrörssystem och dess beståndsdelar 
• Genomgång av förutlösningssystem/pre-actionsystem 

     

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Olika sprinklertyper 

• Konventionell sprinkler 
• Standard spraysprinkler 
• Väggsprinkler 
• Extended coverage sprinkler 
• Boendesprinkler 
• ESFR-sprinkler  

 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

Riskklass och dimensionering     

• Olika riskklasser och dess verkningsyta 
• Låg LH (Light hazard) och dess underkategorier 
• Normal OH (Ordinary Hazard) och dess underkategorier 
• Hög risk-klass HH (High Hazard) och dess underkategorier  
• Grundförutsättning för dimensionering 
• Exempel på dimensionering   

  

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Olika applikationer  

• Boendesprinkler 
• Lager 
• Olika lagringmetoder 

 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

Projektering och ritningar     

• Projektörens ansvar 
• Ritningsbeteckningar 
• Flöde i projektering 

  

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Placeringsregler och hinder     

• Syftet med placeringsreglerna 
• Genomgång av placeringsreglerna 
• Olika regler och alternativ vid hinder 
• Exempel på hinder i sidled, fritt avstånd under sprinkler, sprinkler under hinder 

        

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

Vattenförsörjning 

• Vattenförsörjningens varaktighet 
• Olika typer av vattenförsörjning 
• Kommunal ringmatad ledning 
• Bassäng/tank med pumpar 
• Sjö och vattendrag 

 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Sprinklercentral        

• Sprinklercentralens funktion och innehåll    
  

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    

Installation och olika komponenter    

• Sprinklerhuvud       
• Slang     
• Kopplingar     

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    

Upphängningar       

• Olika typer av upphängningar     
• Användningsområden och skillnader     

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 
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Provningar och driftsättning     

 Kapacitetsprov 
 Provtryckning 
 Funktionsprovning 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    

Kontroll och besiktning     

 Egenkontroll 
 Anläggarintyg 
 Besiktning 
 Leveransbesiktning 
 Revisionsbesiktning    

  

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    

Drift och underhåll     

 Olika kontroller och provningar 
 Revisionsbesiktning 
 Servicemontörens arbetsdag 
 Hydrauliska beräkningar 

Datum Antal timmar Utfört arbete/kommentar Handledar-
signatur 

    

    

    

    
       


