Bestämmelser för Gesällbrev i:

Muraryrket
Bestämmelserna är framtagna (CYN 1986-12-01), reviderade av branschen och fastställda av
Sveriges Hantverksråd 2011-12-01. Justerade våren 2020.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Mur & Putsföretagen

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter erhållet yrkesbevis eller motsvarande inom murnings och putsning
alternativt genomfört kompetensprov enligt BYN. Det går även att verifiera kunskaper med annat
intyg och eller referens motsvarande svenskt yrkesbevis, vilket bedöms av branschen i varje enskilt
fall.

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar
om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs
för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Provet bör utföras i nära
anslutning till att utbildningen/färdigträningen i yrket slutförs. För att erhålla ett Gesällbrev ska
Gesällprovet vara godkänt.

Provanvisningar
Provet består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov och genomförs enligt anvisningarna i bilaga 1
som är framtagna och fastställda av branschen.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är branschen. Granskare ska vara neutrala och utses av branschen på uppdrag
av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskning i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Kontakta Mur & Putsföretagen för information om kostnader för att genomföra Gesällprovet. Mur &
Putsföretagen subventionerar del av kostnad för medlemmar i branschorganisationen.
Kostnaden för Gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med
information om Gesällbrev översatt till fem språk.
Är du medlem i Mur & Putsföretagen betalas denna avgift av dem. Om du inte är medlem i Mur
& Putsföretagen ska avgiften betalas in till Stiftelsen Hantverk & Utbildnings BG 5814-8446. Märk
din betalning med namn personnummer och yrke.

Ansökan om Gesällprov
Ansökan om att avlägga Gesällprovet görs till branschen. Du hittar mer information om
ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till branschen finns här
nedan.

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Anmälan om Gesällbrev
Efter godkänt prov görs en anmälan om att erhålla Gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Ansökningsblanketter finns på www.hantverksrad.se Anmälan ska innehålla personuppgifter samt
intygande om godkänt prov från branschen. Anmälan finns som både pappershandling och via
webben.
OBS! Om du inte är medlem i Mur & Putsföretagen så glöm inte att betala den administrativa
avgiften för Gesällbrevet.

Utdelning av Gesällbrev
I din anmälan om Gesällbrev anger du en utdelningsort. Ditt Gesällbrev skickas till den lokala
Företagar- eller Hantverksföreningen på vald ort som ombesörjer utdelningen av brevet.

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Mur & Putsföretagen
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel: 08-783 81 04
e-post: kontakt@murochputsforetagen.org
Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Bilaga 1

Provanvisningar Murningsyrket
Det teoretiska provet:
Övervakas och rättas av branschen utsedd person. Teoriprovet består av 30 frågor fördelat enligt nedan:
1. Allmänt, 5 st, t ex arbetsmiljö, regler eller liknande.
2. Byggnadsfysik, 5 st.
3. Murning 10 st.
4. Puts 10 st.
Det praktiska provet:
Övervakas av kontrollant, genomförs på egen arbetsplats alternativt anordnat objekt.
Prov övervakas av utsedd kontrollant:
1. Kan efter svårighetsgrad endast bestå av Puts- eller Murning, alt bägge.
2. Detta ska genomföras självständigt.
3. Ska innehålla minst 5 moment per teknik.
4. Självständigt göra materialval.
5. Beaktande av säkerhetsföreskrifter ska vara tydligt under arbete.
6. Egen uppskattning av tidsåtgång
Granskning/bedömning
Gesällprovet granskas av minst 2 opartiska granskare utsedda av branschen.
Kontrollant (inte granskare) skall intyga att prov utfört på egen arbetsplats är egenhändigt utfört i enlighet med
fastställda provbestämmelser, följa arbetet och närvara då arbetet påbörjas och då väsentliga moment utförs.
Kontrollant ska dokumentera utförande med text och bild.
Gesällprovet granskas med avseende på:
•
•
•
•
•
•
•
•

- 1 praktiskt prov, 1 teoretiskt prov
- noggrannhet
- de av branschen angivna huvudmomenten i gesällprovet
- självständighet
- förståelse av yrket, material, funktion
- säkert utförande i avseende på egen och andras säkerhet
- ordning på arbetsställe, skötsel/hantering av verktyg och material
- sammanfattande helhetsbedömning

Granskningsprotokoll
Ett granskningsprotokoll i original, undertecknat av granskarna, skall bifogas till anmälan om Gesällbrev.
Vid bedömning av Gesällprov används betygsnivåerna GODKÄND eller INTE GODKÄND.
Ansökan Gesällprov
Ansökan om att avlägga Gesällprov görs på särskild blankett, vilken erhålls från Mur & Putsföretagen, ifylls och
skickas till Mur & Putsföretagen (adress och kontaktuppgifter se nedan). Till ansökan bifogas:
betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller
annan motsvarande handling.

Bilaga 1

Avgifter Gesällprov
Övriga kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, material- kostnader,
granskningskostnader, eventuella branschavgifter m.m. står den sökande själv för om ingen annan
överenskommelse träffats. Branchorganisationen Mur & Putsföretagen organiserar, och genom utsedda
kontrollanter/granskare, kontrollerar och validerar genomförande och resultat av utfört gesällprov.
Anmälan om Gesällbrev
Efter godkänt prov görs en anmälan om att erhålla Gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Ansökningsblanketter finns på www.hantverksrad.se Anmälan ska innehålla personuppgifter samt intygande
om godkänt prov från branschen. Anmälan finns som både pappershandling och via webben.
Avgift Gesällbrev
För Mur & Putsföretagens medlemmar betalar de avgiften för Gesällbrevet i samband med att provets
godkänts.
Ej medlem i Mur & Putsföretagen betalar avgiften i samband med att provet godkänts av branschen. Betalning
görs då till ”Stiftelsen Hantverk & Utbildning” Bankgiro nr 5814-8446. (2013-07-01) är 700:- + moms (875:-).
Märk betalningen med namn, personnummer och yrke.
Kontaktuppgifter:
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:
Mur & Putsföretagen
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel: 08-783 81 04
e-post: kontakt@murochputsforetagen.org

