
Avtal om yrkesintroduktion

Följande avtal galler mellan Energiforetagens Arbetsgivareforening och Unionen samt SEKO.

§ 1 Avtalets syfte

For att tiligodose kommande behov mom energibranschen av kvalificerat yrkeskunnande är det
vmktigt med rekryteringsframjande 5tgarder. Det är särskilt betydelsefuilt att sdana 5tgarder

underlättar fOr ungdomar att etablera sig i denna bransch. Detta är väsentligt fOr att säkra

branschens Ingsiktiga kompetensbehov.

Yrkesintroduktionsavtalets syfte är att stimulera foretagen mom energibranschen att erbjuda

särskilda introduktionsanstallningar 5t ungdomar och andra som har svrigheter att etablera sig p

arbetsmarknaden, tex. nyanlända.

§ 2 TilIampningsomrdet

Yrkesintroduktionsanstallning kan ingOs ifoljande fall

- Ungdomar som fyllt 18 men inte 25 Or och som saknar relevant yrkeserfarenhet
- Ungdomar som fyllt 18 men inte 25 Or och som har varit arbetslösa och inskrivna hos

Arbetsformedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en fyramOnadersperiod
- LOngtidsarbets/osa som harfyllt 25 Or och har varit arbetslösa p6 heltid sedan 12 mOnader
- NyanlOnda till Sverige som fyllt 25 Or och har en pOgOende etableringsplan enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatserfor vissa nyanlOnda invandrare eller som har avslutat en

sOdan plan under de senaste 12 mOnaderna
- Nyanlanda till Sverige som fyllt 25 Or och som mom de senaste 36 mOnaderna har beviljats

uppehOllstillstOnd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall pO grund av anknytning
- NyanlOnda till Sverige sam fyllt 25 Or och sam mom de senaste 36 mOnaderna har bevi/jats

uppehOllskort sam familjemedlem till en EES-medborgare

FOr det fall fOrordning (2013:1157) cm stöd fOr yrkesintroduktionsanställningar ändras skall parterna

p begaran av endera part uppta fOrhandlingar rörande eventuella anpassningar av detta avtal.

§ 3 Anställning for yrkesintroduktion

vrkesmntroduktionsanställning är en särskild tidsbegränsad anstallning utOver vad som gäller enligt

lagen om anställningsskydd. Efter lokal överenskommelse kan anstallningsavtal ing5s om

yrkesintroduktion. Ett s5dant ansthllningsavtal kan ingâs ven om det hos arbetsgivaren finns
tidigare ansthllda med fOreträdesrätt till âteranställning eller anställda som anmält intresse av en

hogre sysselsattningsgrad.

Vid introduktionsanstallning skall upprättas en utbildnings- och handledningsplan scm undertecknas

av arbetsgivaren och arbetstagaren. Av planen skall framg utbildningens och handledningens

innehâll, omfattning och mI samt vem scm skall vara handledare fOr arbetstagaren.

Utbildning eller handledning skall sammantaget uppgà till minst 25 procent av arbetstiden.



Yrkesintroduktionsanställning f5r ing5s p5 heltid for hogst tolv m5nader. Anstallningen kan avbrytas

av s5vä1 arbetsgivaren som arbetstagaren innan den avtalade tiden loper Ut. I s5dant fall skall besked
Iämnas minst 14 dagar i forvag. Om anställningen blir Iängre an tolv m5nader 0verg5r anstallningen

tifl en tillsvidareanställning.

FOr yrkesintroduktionsanstallning gaiter, de delar som inte särskiit reglerats i detta avtal, vilikor

eniigt parternas Branschavtai Energi.

§4Lön

Om tiden i utbiidning elier med handiedning är 25 procent eller mer av arbetstiden, skall Iönen vara

minst 75 procent av minimilOnen/lagstlOnen I det mel/an berörda parter ga//ande löneavtal.

5 Handledare

Handledaren skail ges erforderlig tid for utförande av sitt uppdrag och vara väl insatt i

arbetstagarens individuella utbildningsplan.

§ 6 Utbildning

Utbiidningen skail anpassas till s5vä1 arbetstagarens behov av utbildnings- och introduktionsinsatser

som fOretagets behov av kompetens. Den kan genomfOras b5de internt p5 foretaget och genom

extern utbiIdningssamordnare. Lokal facklig organisation har rätt att f5 information om hur

utbildningen fortloper.

§ 7 Tjänstgöringsbetyg

I de fall yrkesintroduktionsanstallning inte leder till en fortsatt anställning hos arbetsgivaren har

arbetstagaren rätt att p5 begaran 15 tjänstgOringsintyg med uppgift om anstallningstidens Iängd och

de arbetsuppgifter som utförts av arbetstagaren och om arbetstagaren s5 Onskar även vitsord.

§ 8 Uppföljning

Parterna skall göra en gemensam utvardering av detta avtal vid tv5 tillfällen. Den första
utvarderingen skall gOras senast 24 m5nader efter undertecknandet av avtalet och den andra senast

36 m5nader efter undertecknandet.

§ 9 Giltighetstid

Denna Overenskommelse gälier tillsvidare med en Omsesidig uppsagningstid av tre m5nader. Vid

uppsagning skall redan ing5ngna avtal om yrkesintroduktionsanstallning äga fortsatt giltighet.

Anmarkning

Arbetsgivaren har mOjlighet att sOka ekonomiskt stOd fOr yrkesintroduktionsanstaliningar i form av

IOnesubvention och stOd fOr handledning. StOdet prOvas av ArbetsfOrmedlingen och omfattar
anstaliningar av ungdomar, l5ngtidsarbetslOsa och nyanlända eniigt de vilikor som anges

fOrordningen (2013:1157) om stOd fOr yrkesintroduktionsanstäliningar.
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