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studiemedel från CSN

”Information om ansökan:
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Återställ och reparera utrustning
Underhållstekniker är en Yrkeshögskoleutbild-
ning på 1,5 år för dig som vill arbeta med hållbar 
utveckling och ny teknik inom till exempel till-
verknings- och processindustrin. Svensk industri 
går på högvarv och står sig mycket väl i vår 
globaliserade värld. Det beror på att vi har en 
välutbildad arbetskraft med rätt kompetenser. 
Sverige har varit ledande när det kommit till att 
använda digitaliseringens och automatiseringens 
alla fördelar. 

När tekniken i samhället tilltar ökar samtidigt be-
hovet av underhållstekniker som med breda kun-
skaper i bl a programmering, elteknik, mekanik 
och hydraulik ser till att robotar och maskiner 
gör det de ska och lagar dem om de går sönder. 
Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor 
och arbetsplatserna finns överallt, i tillverknings- 
och processindustrin, på kommunala och privata 
energibolag, flygplatsen, nöjesparken, köpcen-
tret, fastighetskomplexet, överallt där det finns 
automatiserade processer. 

LIA 
Under utbildningen varvas teori och praktik. 
Cirka en fjärdedel av utbildningen görs på en 
arbetsplats. Denna del kallas för LIA - Lärande 
i arbete. Det är vanligt att studerande erbjuds 
anställning på sin LIA-arbetsplats efter utbild-
ningen.

Samarbeten
Arla Foods AB, Bilfinger Ind Services AB, Binar 
Quick-Lift Systems AB, Deltatec AB, Emballator 
Mellerud Plast, Dafgård AB, Högskolan Väst, IAC 
Group Sweden AB, Innovatum, Inovyn Sverige AB, 
Munksjö Papper AB, NEVS, Nolato Cerbo AB, Orkla 
Foods Sverige, Parker Hannifin Manufactoring 
Sweden AB, Paroc AB, Preeemraff Lysekil, Pre-
mier, Processkontroll, Rexcell Tissue & Airlaid AB, 
RPC Superfos, Swegon, TechRoiFuel System, VBG 
Group AB, Volvo Group Trucks Operation Tuve

300

1,5 år

Heltid

Vänersborg

YH-poäng

Studielängd

Studietakt
Studieort

Jag vill arbeta med teknik  
och utveckla svensk industri.
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Allt börjar med en utbildning. Allt.

SKICKA IN  
ANSÖKAN

SVARA PÅ 
ANTAGNINGS-

BESKED

Läs mer och ta reda på  
om du är behörig till  
utbildningen. 

Nyfiken på någon annan 
yrkesroll? Vi har fler ut- 
bildningar!

På vår webb hittar du:  
- uppdaterad information 
om ansökningsperioder  
för våra yrkeshögskole- 
utbildningar
- hur du går till väga för  
att söka
- samt hur urval går till

Håll utkik efter ditt  
antagningsbesked  
som dyker upp under 
vecka 25 som ett mail.  

Kom ihåg att tacka ja  
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh

Häng med oss i sociala medier och få en bild av 
alla våra utbildningar för vuxna. 

Vuxenutbildningen  
Trollhättan Vänersborg

EN UTBILDNING 
FÖR DIG?

Kurser YH-poäng

Arbetsmiljö och säkerhet 10

Automation, mät-, styr- och reglerteknik 50

Ellära och elkraftteknik för Begränsad auktorisation B 40

Hydraulik och pneumatik 20

IT-system för dignostik och övervakning 25

LIA 1 30

LIA 2 40

Maskinelement, materiallära, tribologi 20

Miljö- och energioptimering 10

Root cause, felanalys, problemlösning och förbättringsarbete 10

Underhållsteknik, terminologi och teori 10

Examensarbete 10

Totalt antal YH-poäng: 300

Underhållstekniker

*med reservation för ändringar

Utbildningsledare
Peter Bengtsson | 0520-52 57 64  
peter.bengtsson@kunskapsforbundet.se

Kontakter
Tf rektor
Ann-Chatrine Zackrisson | 0521-72 18 64
ann-chatrine.zackrisson@kunskapsforbundet.se

Studie- och yrkesvägledning  
Helena Gustafsson 
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