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TOMAS EMANUELSSON
Ordförande, Byggnads Väst

Ja, det är bara att skrika ut. Vi vann! 
Det vi tillsammans lyckades med efter 
ett års förhandlande var att få till ett 
huvudentreprenörsansvar i vårt bygg-
avtal. En skrivning som är ett skydd för 
vårt gemensamma avtal, ett skydd för 
att det är samma villkor som gäller på 
byggarbetsplatser i Sverige. 

Denna första sten i bygget att stärka 
upp och förbättra förhållandena på 
arbetsplatserna gör att vi nu tillsam-
mans kan förbättra för alla som arbetar 
på byggena.

Även om vi för tillfället kan ropa 
seger så kommer det behövas styrka 
och beslutsamhet för att få byggbran-
schen att fungera på ett bra sätt igen. 
En bransch där trygghet, säkerhet samt 
ordning och reda gäller. 

Det vi behöver arbeta med nu är att få 
tillbaka styrkan så att vi kan bygga vi-
dare. Så från och med nu fram till nästa 
år behöver vi bli fl er. 

Jag och du måste arbeta för att alla 
byggnadsarbetare är medlemmar i 
Byggnads. Blir vi fl er medlemmar kom-
mer styrkan av sig självt. Då kommer 
inte arbetsgivarna kunna vrida vårt 
huvudentreprenörskapsansvar ur våra 
händer och ytterligare försämra villko-
ren. Vilket till viss del har skett de se-
naste åren.

Så efter denna seger kavlar vi upp 
ärmarna och tar grepp om ickemed-
lemmarna på arbetsplatserna för att 
vi skall utveckla och stärka oss inför 
kommande avtalsrörelse. Ett stort 
tack till alla er där ute som hjälpt 
till och stöttat oss i kampen för ord-
ning och reda på våra arbetsplatser. 

Tack!

Vi vann!

 

Strejk avblåst
– nytt avtal klart

Konfl iktinfo. Byggnads Västs granskning av Änglagården i Göteborg har 
fått mycket uppmärksamhet i media. Arbetsplatsen skulle också tas ut i 
strejk. Ombudsmännen Jan Nyqvist och Conny Alfredsson besökte de 
anställda och informerade om konfl ikten och huvudentreprenörsansvaret.

Smiter underentreprenören 
undan sina skyldigheter kan 
arbetstagaren få ersättning från 
en fond som fi nansieras av BI. 
Och huvudentreprenören får ett 
större ansvar för att hålla ord-
ning och reda på arbetsplatsen.

Det är huvuddragen i det nya 
avtalet.

Kvällen den 31 mars, tolv timmar 
innan strejken skulle bryta ut, sade 
Byggnads och BI ja till medlar-
nas bud. Ett bud som i mångt och 
mycket går i linje med Byggnads 
förslag om huvudentreprenörs-
ansvar. En skillnad fi nns det dock. 
I Byggnads förslag skulle huvuden-
treprenören bli betalningsskyldig 
om tvisten inte gick att lösa på an-
nat sätt. I det avtal som parterna 
nu undertecknat betalas ersätt-
ningen i stället ut från en fond som 
BI ska inrätta och fi nansiera.

– Fonden är helt fi nansierad av 
arbetsgivaren. Det är ingen försäk-

ringslösning och Byggnads har inte 
avstått något för att få till den här 
lösningen, säger Byggnads avtals-
sekreterare Torbjörn Hagelin.
 
Avtalet ska också underlätta 
Byggnads granskningar av arbets-
platser, då huvudentreprenören 
får ett större ansvar både när det 
gäller kartläggning av underentre-
prenörerna och vid tvistefrågor. 
Samtidigt läggs mycket ansvar på 
Byggnads när det gäller kontrol-
lerna av arbetsplatserna. Torbjörn 
Hagelin menar dock att det nya 
systemet blir en morot för med 
huvudentreprenörerna att anlita 
seriösa företag.

– Tanken är att detta ska bli ett 
självsanerande system.

Överenskommelsen om huvud-
entreprenörsansvar skrivs in i kol-
lektivavtalet och börjar gälla från 
1 januari 2o15.

Se en sammanfattning av det 
nya avtalet på sidan 2
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KONTAKTA OSS
Alla kontor: 010-601 10 09 
Medlemsservice:  
010-601 14 14
Fackliga frågor:  
010-601 10 00
vast@byggnads.se 
byggnads.se/vast
Telefontid: Mån–tors 9–12 
och 13–15, fre 9–12.  
Dag före röda dagar och 
aftnar 9–12.

Huvudentreprenören blir skyldig att hålla en 
aktuell lista med alla underentreprenörer på 

arbetsplatsen. 

Byggnads har rätt att ta del av listan senast 
fyra dagar efter en skriftlig begäran.

Om underentreprenören inte har kollektivavtal, 
förhandlingsvägrar eller inte kan ta fram ett 

underlag som gör det möjligt att bedöma om ar-
betstagaren fått rätt lön och andra ersättningar kan 
Byggnads vända sig till huvudentreprenören och 
begära att tvisten blir föremål för överläggningar 
och utredning. 

Om tvisten inte kan lösas genom överlägg-
ningar kan Byggnads begära att tvisten prövas 

i ordning- och redanämnden. 

Nämnden består av en representant från BI,  
en från Byggnads och en opartisk ordförande.

 Om nämnden finner att arbetstagaren har rätt 
till ersättning ska den betalas ut från en fond 

som BI inrättar och finansierar.

Lägstanivån på ersättningen är i dagsläget 
144,50 kronor och grundprincipen är att rätt 

ersättning ska utgå. 

Betalningsskyldigheten gäller högst 12 veckor 
retroaktivt.

Huvudentreprenörsansvaret börjar gälla fullt ut 
från 1 januari 2015
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Bengtsfors/Ed
24 april. Kl 16:30 
Restaurang Tjuren, Ed 

Trollhättan
16 april. Kl 18:00 
Tema Avtal och EU-val 
Byggnads kontor,  
Swedenborg, Trollhättan

Vänersborg
22 april. Kl 18:30 
Nygatan, Vänersborg

Åmål
24 april. Kl 18:30 
ABF-lokalen, Åmål 

Alingsås
24 april. Kl 17:30  
Kaffe och korv 17:00 
ABF:s lokaler,  
S. Strömg 15, Alingsås

Hisingen
23 april. Kl 17:00  
Fika från 16:30  
Folkets hus, Backa 

Centrum Göteborg
9 april. Kl 17:00  
Fika från 16:30 
Heurlins plats 9, vån 4. 
Byggnads Västs sam-
lingslokaler

Härryda/Kungs-
backa/Mölndal
23 april. Kl 17:00  
Fika från 16:30 
Ann-Sofie Hermansson 
gästar och berättar om 
EU-valet 
Mölndal Folkets hus. 
Lokal Viran

Stenungsund
28 april. Kl 17:30  
Fika från 16:30. 
Stenungsunds kommun-
hus, Strandvägen 15 

Kurstillfällen Påfarten
Göteborg: 11 april, 9 maj, 
29 aug, 26 sept,  
31 okt, 5 dec
Borås: 23 maj, 21 nov
Trollhättan: 10 okt
Skövde: 17 okt
Halmstad: 19 sept

Bli fackligt medveten. Vår populära introduktionsdag Påfarten innehåller information om vad facket gör och varför det är viktigt 
att vara medlem.  Anmäl dig på byggnads.se/vast eller via mejl fackligutbildning.vast@byggnads.se. Ange kurstillfälle, namn, 
person- eller medlemsnummer, adress och mobilnummer. Ersättning för förlorad arbetsinkomst lämnas i form av ett skattefritt 
stipendium. 


