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Hur bestäms  
byggsemestern?
Byggsemestern är fyra veckor och 
avtalas regionalt mellan BI och Bygg
nads. Byggsemestern 2014 är i större  
delen av Byggnads Väst förlagd 
till vecka 28–31. Undantaget är  
Halland (förutom Kungsbacka) där 
fyra veckors semester tas ut under 
perioden vecka 27 till 32. 

Hur länge får jag  
ha semester?
Du har rätt att vara ledig minst  fyra 
veckor sammanhängande under  
perioden juni–augusti. Totalt har 
du rätt till minst 25 dagars semes
terledighet per semesterår. Under 
din ledighet har du rätt till semes
terlön, om sådan intjänats. 

Semestersättning ger högre 
lön för dig med timlön
Din semesterlön baseras på ditt in
komstunderlag plus semestersätt
ningen. Inom Byggnads avtalsområ

den är semesterersättningen mellan 
13 och 13,1 procent. 

Semestertillägg för dig  
med månadslön 
Semestertillägg är ett extra löne
tillägg som betalas ut när du tar 
semester om du har månadslön. 
Det är förklaringen till varför din 
lön under semestern brukar vara 
högre. Tillägget är mellan 0,8 och 
1,1 procent, beroende på vilket avtal 
du har. Se nästa sida hur du räknar 
ut din semesterlön.

När kommer semesterlönen?
Lönen ska betalas ut i samband 
med semestern. I vissa avtal har ar
betsgivaren rätt att betala ut delar 
av semesterlönen efter semestern, 
men det vanligaste är att lönen med  
semestertillägg betalas ut lönedagen 
innan semestern börjar, det vill säga 
i slutet av juni.

Semesterlön vid  
föräldraledighet
Under de första 120 dagarna av en 
föräldraledighet tjänar du in semes
ter som vanligt. Har du 25 dagars 
semester innebär det att du tjänar 
in nio betalda semesterdagar under 
din föräldraledighet.

Semesterlön vid sjukdom  
och arbetsskada
De första 180 dagarna av en sjuk
skrivning är semestergrundande. 
Vid arbetsskada är samtliga från
varodagar semestergrundande

Semesterlön vid deltid
Du har rätt till lika många betalda 
semesterdagar som den som job
bar heltid. Men semesterlönen blir 
lägre. Jobbar du normalt 4 dagar i 
veckan och har semester i 20 dagar 
så får du alltså inte heltidslön under 
dessa fyra veckor, utan semesterlö
nen baseras på din vanliga inkomst. 

n Glasmästeriavtalet
Semestersättning: 13%
Semestertillägg: 1%

n Byggavtalet: 
Semestersättning: 13%
Semestertillägg: 0,8%

n Entreprenadmaskinavtalet 
Semestersättning: 13,1%
Semestertillägg: 1,1%

n Plåt/Ventilation/VVS
Semestersättning: 13,1%
Semestertillägg: 1,1%

n Bemanningsavtalet
Semestersättning:  
13,3 % (anställda före 1 maj 2013) 
13% (anställda efter 1 maj 2013)
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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

Har du månadslön beräknas semesterlönen enligt formeln ordinarie månadslön x semestertillägg x 
uttagna semesterdagar. Exempelvis: Du har 28 000 kronor före skatt och 1 procent i semestertillägg. Tar du 
ut semester 20 dagar i juli ger det semestertillägg på 28 000 x 0,01 x 20 = 5 600 kronor. 
Din semesterlön blir alltså: 5 600 + 28 000 = 33 600 kronor. 

Östra Skaraborg 
Torsdag 17 juni.  
Kl 17:00  
Byggnads lokaler 
Torggatan, Skövde 
Anmäl senast 16 juni  
0706-53 27 00 el 
0702-68 15 24

Byggavtalet
Gäller fr.o.m. 2014-04-01
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst: 
4:31 kr/tim eller 750 kr/månad
 
Arbetstidsförkortningen per år är 37 timmar fr. o. m. 
2014-04-01

Entreprenadmaskinavtalet
Gäller fr.o.m. 2014-05-01
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst:  
3:70 kr/tim eller 644 kr/månad  
Arbetstidsförkortningen per år är 36 timmar  

Plåt- och ventilationsavtalet
Gäller fr.o.m. 2014-04-01  
För yrkeskunnig höjs utgående lön med minst: 
2,45%
 
Arbetstidsförkortningen per år är 40 timmar 
 

Glasmästeriavtalet 
Gäller fr.o.m. 2014-04-01  
För fullt yrkeskunniga glasmästeriarbetstagare minst: 
4:00 kr/tim eller 696 kr/månad 
 
Arbetstidsförkortningen per år är 40 timmar

Teknikinstallationsavtalet
Gäller fr.o.m. 2014-04-01
För yrkesarbetare höjs utgående lön med minst:
4:28 kr/tim eller 745 kr/månad 

 
Arbetstidsförkortningen per år är 37 timmar  
Avsättning till arbetstidsförkortning 2,15%  
vid pensionsval 2,91%

För information om höjning av grundlön, ackord och 
fler förändringar under 2014 se kollektivavtalen på 
byggnads.se/verksamhet/kollektivavtal/material

Det blev dubbelt upp för Västsverige 
då både Simon Persson och Kasper 
Nilsson fick medalj i SM för unga 
plåtslagare.

Finalen gick av stapeln i Umeå den 16 
maj och de sex finalisterna fick i uppdrag 
att göra tätt runt ett luftrör på ett tegel
tak. Som extrauppgift bad kunden om en 
skorstenshuv till en befintlig skorsten på 
taket.  

Medaljörerna i Plåt-SM
1:a Robin Olsson, Kista Gymnasium, 

Stockholm
2:a Simon Persson, Katedralskolan, 

Skara
3:a Kasper Nilsson, Kattegatt

gymnasiet, Halmstad.

Framgångar 
för västsvensk 
duo i Plåt-SM

Medaljörer. Västsvenska plåtslagar eleverna 
Kasper Nilsson och Simon Persson vann 
brons respektive silver i Plåtslagar-SM.

Fo
to

: M
ik

ae
l H

ol
m

qv
is

t


