
Om yrket 
En installationselektriker har ett spännande arbete. På nybyggen 
lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in 
elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar 
och drar kablar. Senare under byggtiden drar du ledningar i rören, 
sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. 
En installationselektriker drar också fram ström till fläktar, värme
anläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar. Om du 
arbetar med ombyggnad ingår också att ta bort gamla ledningar.

Viktigt att veta om  utbildningen
• Utbildningen är 63 veckor lång.
• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och slut datum är  

18 november 2022. 
• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.  

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom 
 branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett 
installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande 
avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning 
som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat er
hållas efter 1 600 timmar som lärling. 
Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att 
kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med 
godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av 
elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. 
Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Kostnader
Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och för resor till och från 
APLplats, cirka 3 500 kronor.

Förkunskapskrav
• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller 

 motsvarande kunskaper.

Elektriker
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Kurser som ingår i utbildningen 
Vill du ha mer information om kursinnehåll? Besök www.skolverket.se

Kurser Poäng
Orienteringskurs 60
Energiteknik 1 100
Elektromekanik 100
Praktisk ellära 100
Datorteknik 1a 100
Mekatronik 1 100
Elkraftteknik 100
Servicekunskap 100
Elinstallationer 200
Belysningsteknik 100
Larm, övervaknings och säkerhetssystem 100
Elmotorstyrning 100
Fastighetsautomation 100
Kommunikationsnät 1 100
Komvuxarbete 100
Totalt antal poäng 1 560

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 28 juni och 1 augusti 
2021. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se

2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild
ningen, följ sedan instruktionerna.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara 
 kurser på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshets intyg om du är arbetslös

• ett anställningsbevis om du har en anställning

• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 
tidigare.

Frågor?
För frågor om  ansökan och antagning  kontakta 
vuxen utbildningen:  

Telefon: 016710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av Movant på uppdrag 
av  Eskilstuna kommun.

Kontakt på Movant: Ingela Rosander
E-post: ingela.rosander@movant.se
www.movant.se
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