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Lönetvisten med NCC 
har fortfarande inte nått 
någon lösning. 

Mycket tyder nu på att 
prestationslönens fram-
tid kommer bli en viktig 
fråga i avtalsrörelse.

Det har nu gått 10 måna-
der sedan förhandlingar om 
tidlön inleddes med NCC. 
I dagsläget berörs 23 pro-
jekt i regionen och hittils 
har bara tre överenskom-
melser nåtts. Resten av för-
handlingarna har antingen 
strandat eller ajournerats.

Tvisten gäller vilken löne-
form som ska användas på 
byggena. NCC vill använda 
sig av andra löneformer, 
som Byggnads menar inte 
är lika transparanta och på-
verkbara för medlemmar-
na. Byggnads vill i stället 
värna om system som driver 
löneutvecklingen och ger 
byggnadsarbetararna större 
inflytande över arbetet. 

På de byggen där för-
handlingarna strandat cen-
tralt får de anställda nu gå 

på stupstockslön. Hur stup-
stockslönen ska hanteras 
är en av anledningarna till 
dödläget som råder. Bygg-
nads menar att en eventuell 
löne överenskommelse ska 
gälla för hela projektet, det 
vill säga tiden från och med 
byggstart. 

Medan NCC menar att ny 
lön gäller först när överens-
kommelsen är klar, därför 
kan inte retroaktiv lön be-
talas ut.

Från Byggnads sida finns 
en oro att fler arbetsgivare 
kommer haka på och försö-

ka få bort prestationslönen. 
Det är inte första gången 
arbetsgivarsidan ifrågasät-
ter löneformen. 2013 gick 
Sveriges Byggindustrier (BI) 
ut med att de på sikt vill få 
bort prestationslönen och 

i stället ha månadslön som 
huvudlöneform. 

– Avtalsrörelsen 2016 har 
startat, säger Conny Johans-
son, löneansvarig ombuds-
man på Byggnads Väst. 

Byggavtalet
Gäller fr.o.m. 2015-04-01 
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst: 
4:41 kr/tim eller 767 kr/månad

Entreprenadmaskinavtalet
Gäller fr.o.m. 2015-05-01
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst:  
3:79 kr/tim eller 659 kr/månad  

Plåt- och ventilationsavtalet
Gäller fr.o.m. 2015-04-01  
För yrkeskunnig höjs utgående lön med minst: 
2,45% 

Glasmästeriavtalet 
Gäller fr.o.m. 2015-04-01  
För fullt yrkeskunniga glasmästeriarbetstagare minst: 
4:50 kr/tim eller 783 kr/månad  

Teknikinstallationsavtalet
Gäller fr.o.m. 2015-04-01
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst:
4:53 kr/tim eller 788 kr/månad 

För information om höjning av grundlön, ackord och fler 
förändringar under 2015 se kollektivavtalen på  
byggnads.se/verksamhet/kollektivavtal/material

Lönetvist fortfarande olöst

Maj–juni 2014: NCC försö-
ker i samband med pre-
stationslöneförhandlingar. 
införa tidlön på flera arbets-
platser. Vid ett brobygge i 
Borås och ett folkboende 
i Munkedal erbjuder NCC 
betydligt sämre förutsätt-
ningar än tidigare och lokala 
förhandlingar strandar.

Sommaren 2014: Lokala 
löneförhandlingar på ytter-

ligare projekt startar, varav 
flera strandar.

25 september 2014: Den 
första centrala förhandling-
en inleds.

Hösten 2014: Ett antal 
centrala löneförhandlingar 
och flera lokala strandar. 
Anställda där förhandling-
arna strandat centralt får gå 
på så kallad stupstockslön.

28 februari 2015: Totalt 
har nu 23 NCC-projekt för-
handlats i regionen. Nio har 
strandat centralt och fyra 
lokalt. Två har nått centrala 
överenskommelser och en 
har lösts lokalt. 

Fem förhandlingar är 
ajournerade och två projekt 
utförs nu av underentrepre-
nörer i stället.
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...avtalssekreterare 
på Byggnads 

Vilka frågor kommer Byggnads 
driva i avtalsrörelsen?
– Det vet vi inte än, men en rimlig 
gissning det kommer handla om lö-
nefrågor, arbetstidsförkortning och 
arbetsmiljön, att man ska kunna 
vara trygg på jobbet och komma 
hem oskadd. 

BI har gått ut och sagt att de på 
sikt vill avskaffa prestationslö-
nen. Hur ser ni på det?

– Jag ser det som ett direkt påhopp 
på våra medlemmar. BI vill flytta 
makten och ta bort möjligheten för 
medlemmarna att kunna påverka 
sitt arbete och sin lön.

På kongressen togs beslutet att 
jobba mot sex veckors semester. 
Kommer ni driva den frågan i 
avtalsrörelsen?
– Nej, det får vi driva via arbetstids-
förkortningen i stället. Att få arbets-
givarsidan att gå med på sex veckors 
semester blir svårt. Det krävs en lag-
ändring i så fall.

Arbetstidsförkortningen varierar 
från 37 timmar till 40 beroende 
på avtal, Varför skiljer det sig åt?
– Det handlar om att arbetsgivar-
parterna har olika inställning till 
arbetstidsförkortningen. BI till ex-
empel vill avskaffa all arbetstidsför-
kortning. Men vi kommer jobba för 
att alla avtal ska få 40 timmars ar-
betstidsförkortning.  

Alingsås
16 april. Kl 17:30 
Kaffe och varmkorv  
från 17:00 
ABF, S Strömg 15, Alingsås

Bengtsfors/Ed
23 april. Kl 16:30 
Restaurang Tjuren, Ed
Stenungsund
20 april. Kl 17:30.  
Fika från 16:30 
Stenungsunds kommunhus.

Trollhättan
16 april. Kl 18:00  
Byggnads kontor, Swedenborg
Vänersborg
21 april. Kl 18:30  
Nygatan, Vänersborg

Är du VVS:are men saknar ett branschcertifikat? För att få certifikatet måste 
du göra ett prov med både teoretiska och praktiska delar.
Arbetar du på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 
kan du ansöka om att få göra branschprovet hos VVS-branschens yrkesnämnd. För 
att VVS-provet måste du ha arbetat i minst 7 år. Branschprovet består av tre delar, ett 
teoretiskt prov på cirka 4 timmar, ett svetsprov på cirka 4 timmar samt en installation 
på cirka 20 timmar. Det teoretiska provet är praktiskt upplagt och innehåller frågor 
och uppgifter som du kommer i kontakt med under ditt dagliga arbete. 
 

Ansök om branschprov: vvsyn.se/ta-branschcertifikat 

Branschcertifikatet visar  
vad du kan som yrkesarbetare

ACKORD-
UTBILDNING  
FÖR VVS
Ta chansen att lära dig mer om att 
jobba och räkna på ackord. I juni an-
ordnar vi en ackords tagarutbildning 
för VVS:are i Göteborg. 
När: 1–2 juni
Var: Byggnads Västs studielokaler Göteborg. Heurlins plats 
Anmälan: Mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter och kursens  
namn till fackligutbildning.vast@byggnads.se.  
Du kan också anmäla dig på sms 073-0121261.
Begränsat med platser. Först till kvarn gäller.
Kontakt: Patrik Johansson, 010-601 13 91, 
patrik.j.johansson@byggnads.se
Parham Pour Bayramian, 010-601 14 32, parham.pour@byggnads.se

KONTAKTA OSS
Alla kontor: 010-601 10 09 I Medlemsservice: 010-601 14 14 I Fackliga frågor: 010-601 10 00
vast@byggnads.se I byggnads.se/vast I facebook.com/byggnadsvast 
Redaktör Kort och Gott: Johanna Lundström, johanna.lundstrom@byggnads.se, 010 601 14 39


