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Ingen GPS utan förhandling

Lönestrid på NCC
NCC vill kringgå ackordet 
och i stället erbjuda tid-
lön på flera arbetsplatser 
i regionen. 

En utveckling som Bygg-
nads ser allvarligt på.

Lönesättningen i byggbran-
schen utgår från en solidarisk 
princip – att tillsammans är vi 
starka och då ska vi också ha 
en gemensam lönesättning. 
Det är grunden för presta-
tionslönen.

– Vi jobbar som ett lag, där 
alla tillför sitt i gruppen, oav-
sett om du är ung eller gam-
mal, vilket kön du har eller 
din bakgrund, säger Byggnads 
Västs ombudsman Magnus 
Carlsson.

Men de senaste åren har några 
stora företag, som NCC och 
Peab, försökt omförhandla 
lönesättningen och i stället er-
bjuda tidlön.

Just nu pågår cirka 20 ären-
den i Byggnads Västs region 
där NCC erbjuder tidlön. 
Runt hälften förhandlingarna 
har strandat och resten pågår 
fortfarande. 

– Vår utgångspunkt är att 
förhandla om avtalets huvud-
löneform som är prestations-

lön och skapa rätt förutsätt-
ningar för våra medlemmar, 
säger ombudsmannen Conny 
Johansson.

  
Byggnads är bekymrade  över 
att lönen i så fall hamnar på 
en individuell nivå, vilket inte 
gett någon vidare löneutveck-
ling inom andra branscher, 
som till exempel Kommunal. 

Striden handlar dock inte 
först och främst om kronor 
och ören. För Byggnads inne-
bär striden att hela grunden 

för lönesättningen är hotad, 
där den kollektiva tanken slås 
i bitar och ersätts med indivi-
duella löner. 

I paragraf 3 i Byggavtalet står 
det att ”lönesättningen ska 
vara en positiv kraft och sti-
mulera till goda arbetsinsat-
ser”. Nu befarar Byggnads att 
arbetsgivarsidan vill avskaffa 
denna paragraf när Byggavta-
let ska förhandlas om 2016. 

– Dessvärre ser vi ingen lös-
ning på situationen just nu, sä-
ger Magnus Carlsson. 

Oense om lönerna. I regionen pågår just runt 20 ärenden där 
NCC vill ta bort prestationslön och ersätta den med tidlön.  
Ungefär hälften av förhandlingar har redan strandat. 

Ny sjuk- OCh EftErLEvNadsförsäkriNg
Från och med 1 januari 2015 
kan medlemmar teckna en sjuk-
försäkring för bara 66 kronor i 
månaden och som inte kräver 
hälsodeklaration.  
Du kan medförsäkra din partner 
till samma låga pris. 
Vill du ha den gör du ingenting 
förutom att betala när inbetal-
ningskortet kommer. 

Vill du inte ha försäkringen  
kryssar du i Nej tack och 
skickar in svarskupongen som 
du fått i brevlådan. Försäkring-
en blir också annullerad om du 
inte betalar. 
Om du senare ändå vill teckna 
försäkringen går det bra, men 
då måste du lämna in en  
hälsodeklaration. 

arbetsoförmåga 
Engångsersättning  
1 500 kr  
(efter 90 dagars karens) 
Månadsersättning,  
max 1 500 kr/mån  
(efter 90 dagars karens) 

dödsfall 
Engångsbelopp till efter-
levande 150 000 kronor

vissa diagnoser
Engångsersättning  
50 000 kronor

Om du inte  
får din lön
Om lönen inte kommer 
på utbetalningsdagen, 
prata med arbetsgivaren 
på en gång. Ta reda på 
orsaken och kontakta 
sedan Byggnads, då vi 
måste få i väg kravet 
omgående, annars finns 
det risk att tappa lön.

arbetslös? 
hör av dig  
för rätt avgift
Från och med 1 januari 
2014 måste arbets-
lösa medlemmar själva 
anmäla till Byggnads för 
att få rätt medlemsav-
gift. För att underlätta 
övergången fick de som 
berördes först behålla 
den lägre fackavgiften. 

Men från och med 1 
december går avgiften 
tillbaks till den avgifts-
klass som fanns innan 
sänkningen.
Senast den 30 november 
måste du rapportera in 
din nuvarande inkomst 
för att undvika hamna i 
fel avgiftsklass. Hör av 
dig till Byggnads så hjäl-
per vi dig (se kontaktinfo 
på nästa sida). 

För mer info: folksam.se/byggnads eller kontakta Folksam direkt 0771-950 950 

foto: sten jansin
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Vild strejk på polska Pilgrim
för två  veckor sedan 
gick polska byggjobbare 
på företaget Pilgrim ut i 
vild strejk eftersom  
arbetsgivaren inte  
betalat in deras skatt. 

Byggnads Västs ombud lycka-
des till slut övertala byggarna 
på Johanneberg Science Park 
att återgå till sina jobb. En vild 
strejk är en olovlig strejk, vil-
ket bryter mot strejkrätten och 
är något som Byggnads tar av-
stånd ifrån.

Byggnads ska nu träffa Pil-
grim för att förhandla om de 
uteblivna skatteinbetalningar-
na. I dagsläget har de anställda 
inte fått pengar insatta på sitt 
svenska skattekonto, trots att 
vissa arbetat här i över ett år.

Byggarna riskerar alltså att 
få jättestora skattekrav som de 
får betala ur egen ficka. En av 
de anställda har redan fått krav 
från Kronofogden.

Situationen på Pilgrim i Jo-
hanneberg är ett av flera ex-
empel på arbetsgivare som 
inte följer de regler och avtal 
som finns i Sverige. Byggnads 
Västs granskning av oseriösa 
underentreprenörer visar att 
problemet är utbrett och att 
utländska byggjobbare luras 
på miljonbelopp. Bland annat 
undviker arbetsgivarna att be-
tala ut övertid, helgersättning, 
semestersättning och följa lö-
neavtal. 

Ett exempel är underentre-
prenören Alfa Firma Budow-
lana som bara betalade sina 

anställda 7 000 kronor i må-
naden. Byggfirman fick betala 
skadestånd på 315 000 kronor. 

Vid nyår träder huvuden-
treprenörsansvaret in, vilket 

innebär att det företag som 
anlitat oseriösa underentre-
prenörer får gå in och ta an-
svar om underentreprenörerna 
smiter undan sina skyldigheter 
vid avtalsbrott.

alingsås
20 november. Kl 17:30 
S Strömgatan 15 (ABF) 
Bengtsfors-Ed
20 november. Kl 16:30 
Restaurang Tjuren, Ed
Borås
18 november. Kl 18:00 
Norrby Tvärgata 3
hisingen
19 november. Kl 16:30 
Backa Folkets hus  
(källaren)

trollhättan
20 november. Kl 18:00  
Nomineringar 
Swedenborg (kontoret) 
Trollhättan.

kungsbacka/Mölndal/
härryda
19 november. Kl 16:30 
Mölndal Folkets hus. Lokal 
Viran 

Lidköping
13 november. Kl 18:30 
Budgeten 
Läktarsalen Lidköpings 
Folkets hus 

tranemo
20 november. Kl 18:00 
Jultallrik, Glasets hus, Lim-
mared 
Anmäl senast 18/11  
010-601 14 10 el  
peter.hellberg@byggnads.se

trollhättan
20 november. Kl 18:00  
Nomineringar 
Swedenborg (kontoret)  
Trollhättan. 

uddevalla
20 november. Kl 18:30  
Bowling, Bowlinghallen 
Uddevalla. Anmäl sen 
13/11, 010-601 14 28 el  
mona.malm@byggnads.se

vara
24 november. Kl 18:00.  
Rosa huset, Vara
vänersborg
18 november. Kl 18:30  
Nygatan Vänersborg

Åmål/Mellerud
18 november. Kl 18:30  
ABF-lokalen Åmål
östra skaraborg
11 november. Kl 18:00 
Nominering, avtalsråd och 
budget. Mat och kretsmäs-
terskap i bowling 
O´learys Restaurang & 
Bowling i Arena Skövde. 
Anmälan 070 653 27 00 
senast 9/11 

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

drabbade. De polska byggjobbarna i Johanneberg väntar fort-
farande på att få skatten inbetald. Byggnads ska förhandla med 
Pilgrim om de uteblivna skatteinbetalningarna. 

facebook.com/byggnadsvast


