
 
 
 

 
 
 
 
 

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in,  
och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. 
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Överenskommelse om praktikanställning

Sveriges Verkstadsförening samt Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges
Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund har träffat följande
överenskommelse angående praktikanställning inom parternas gemensamma
avtalsområde.

§ 1
Praktikanställning enligt denna överenskommelse gäller endast obligatorisk praktik enligt vid
varje tidpunkt gällande läroplan för teknisk linje inom högskola eller gymnasieskola. Vidare
avses praktik vid ekonomi- eller PA-linje vid högskola i den mån obligatorisk praktik
föreskrivs i läroplanen.

Anmärkning
Yrkesorientering eller utbildning som anordnas av högskola eller gymnasieskola och helt eller
delvis förlagts till arbetsställe utanför skolan liksom examensarbete omfattas ej av denna
överenskommelse. Parterna är ense om att elev i sådan s k företagsförlagd utbildning ej är
anställd i företaget.

§ 2
Praktik skall vara planmässigt upplagd samt i möjligaste mån ge praktikanten kunskap om
olika arbetsmoment och erfarenhet från skilda miljöer. Parterna är dock ense om att det vid
företag med många praktikanter kan vara svårt att i förväg fastställa de arbetsmoment som vid
varje tillfälle skall ingå i praktiken.

I de fall tjänstemannaklubb finns vid företaget skall den ges tillfälle att ge synpunkter på
moment som lämpligen bör ingå i praktiken.

§ 3
Arbetsgivaren ansvarar för att praktikanten erhåller den instruktion och information som
krävs för att praktiken skall bli meningsfull. I förekommande fall kan särskild handledare eller
kontaktman utses.

§ 4
Praktikant anställs för viss tid. För anställningen gäller i tillämpliga delar
tjänstemannaavtalets allmänna villkor.

§ 5
Lönen för praktikant bestäms enligt de grundläggande principer som gäller på parternas
gemensamma område. Lönen skall dock för praktikant som fyllt 18 år lägst uppgå till 75
procent av gällande löneavtals lägsta lön för tjänstemän.

§ 6
Denna överenskommelse gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två månader.
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