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Regionen har öppet

Måndag – Fredag 08:00 – 16:00, Lunchstängt 12:00 – 13:00
Vi stänger kl 12:00 dag före afton och röd dag.

Vi arbetar på Regionkontoret
Besöksadress: Luntgatan 28 i Norrköping
Magnus Cato Ordförande
Pierre Andersson Kassör, Ställning, Städ
Tim Gustavsson Avtalsansvarig
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
Jörgen Drott Lön, TBM Platt, ME, Anlägg
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
Kari Murtola MB, Golv, Glas
Susanne Fredriksson Administratör
Britt Inger Karlsson Administratör

010-601 13 33
010-601 11 02
010-601 13 26
010-601 13 24
010-601 13 30
010-601 13 27
010-601 13 32
010-601 10 12
010-601 10 12

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Majgatan 4 i Linköping
Pär Alexandersson VVS, Plåt, Isolering och Kyla
010-601 11 06
Conny Delerud Löner TBM, Rivning, Håltagning
010-601 11 03
Roland Söderberg Bemanningsföretag, Konkurser 010-601 11 07
Peder Eliasson Löner TBM, Golv, Platt
010-601 11 04
Sören Kull Welander Försäkring, Arbetsmiljö, Papp 010-601 11 09
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Sandra Granberg Administratör
010-601 10 12
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MAGNUS RUTA
Jag vill börja med att tacka dig
som medlem. Det är tack vare
ditt stöd som vi har fått nya
avtal.
Vi har precis avslutat en
avtalsrörelse som blev lite
märklig. Arbetsgivarna valde att
förhala förhandlingarna, då de
inte ville vara först ut i årets
avtalsrörelse.
Ordning och reda har varit en
viktig fråga för oss och den finns
nu med på dagordningen i flera
branscher. När vi håller ihop så
visar det ännu en gång att vi
tillsammans når resultat.
På arbetsmarknaden kan jag
konstatera att det är vilda
västern. Företag säljer bort jobb
till underentreprenörer i flera
steg vilket skapar problem ur
flera perspektiv. Kostnaden ska
minskas på bekostnad av t ex
arbetsmiljön och tryggheten med
en anställning minskar.
Vi måste motverka detta genom
bra avtal och trygga
anställningar för att möta
framtiden.

Under 2014 är det en ny
Kongress för Byggnads. Jag vill
att du skriver motioner om du
vill förändra något. Ta kontakt
med någon av oss på Byggnads
så hjälper vi till att skriva.
Byggnads kommer framöver att
satsa på ett kunskapslyft för
anställda och förtroendevalda.
Utbildning är viktig del i det
fackliga arbetet. Gå gärna en
medlemsutbildning, det ger
kunskap.
Nu börjar sommaren närma sig
med stormsteg. Arbetarrörelsens
dag 1 maj är först ut. Jag
uppmanar dig att delta på något
av de majtåg som genomförs.
Jag önskar er en härlig sommar
med mycket sol och bad.
Tillsammans är vi starka!

Magnus Cato

Ordf. Byggnads Öst
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EN DEL AV STYRELSEN

Martin Karlsson heter jag, 48
år och bor i Finspång. Jag är
träarbetare sedan 1982. Under
åren har jag jobbat på olika
företag runt Norrköpingstrakten.
Danmark, Norge och Stockholm
är också platser som jag har
arbetat på.
Vilka frågor brinner du för?
Att man har schyssta villkor och
inte spelar ut varandra är viktigt
för mig. Jag tycker att
Arbetsmiljöarbete med säkrare
arbetsplatser måste bli bättre. En
byggnadsarbetare omkommer
per månad i vår bransch och det
kan vi inte acceptera! Lönen är
också en viktig del då det är den
man lever på och räkningar ska
betalas. A-kassan måste höjas
för att inte dumpa våra löner.
Ungdomarna måste beredas jobb
som lärlingar för att trygga
framtiden i branschen.
4

Hur ser du på facket i
framtiden?
Jag märker att vi har blivit
egoistiska och i framtiden måste
vi hålla ihop som ett lag.
Politiken och den fackliga
kampen går hand i hand och vi
måste få våra kamrater att förstå
det.
Hur hamnade du i styrelsen?
Det började med att jag gick på
dåvarande sektionsmöten i
Finspång. Några år senare fick
jag frågan om jag ville
representera Finspång i
repskapet, vilket jag givetvis
ville. Sedan några år tillbaka fick
jag förtroendet att leda kretsen
här i Finspång som ordförande.
På den vägen är det och nu sitter
jag även med i Regionstyrelsen.
Vad gör du på fritiden?
Djur och natur ligger mig varmt
om hjärtat. Jag bygger gärna på
familjens fritidshus när tiden
finns. Att bryta av vardagen med
en hotellweekend är ju inte helt
fel. Vara med familjen och våra
fyra katter gillar jag skarpt.
Till Sist
Hoppas jag att vi får många
besökare den 22 maj på
Vidbjörnsparkens Parkering, där
vi bjuder på korv mellan 08:30 –
11:30.

SAMMANFATTNING AV ÖVERENSKOMMELSEN
RÖRANDE BYGGAVTALET 20130301-20160331
Håll utkik på vår hemsida för avtalsinformation inom samtliga avtal

20130301 höjs utgående lön med
3,57 kr/tim eller 621 kr/mån,
grundlön höjs till 140,00 kr/tim
20140401 höjs utgående lön med
4,31 kr/tim eller 750 kr/mån,
grundlön höjs till 144,50 kr/tim
20150401 höjs utgående lön med
4,41 kr/tim eller 767 kr/mån,
grundlön höjs till 149 kr/tim
Kraftfull satsning på ordning
och reda bland
underentreprenörer
Tydlig skrivning i Byggavtalet
om arbetsgivarens ansvar för
arbetsmiljön
Ytterligare tre timmars
arbetstidsförkortning
Tydliga tidpunkter när
tidlistor ska vara färdigställda
Det skrivs in i Byggavtalet att
arbetsgivaren ska förse
arbetstagaren med
arbetskläder
Med arbetskläder avses
arbetsbyxor, snickarblus,
ofodrad jacka och vinterjacka.

Östgötaproblematiken
1. För de objekt som man
träffat överenskommelse
före den 1 april 2013
med Skanska, Peab och
NCC gäller
överenskommelsen för
hela objektet.
2. I de fall där
prestationslönenämnden
har fattat beslut gäller
nämndens beslut för hela
objektet.
3. Där central förhandling
är avslutad och man har
begärt beslut från
nämnden gäller
prestationslönenämndens
beslut för hela objektet.
4. Där det nu sker
förhandlingar som inte är
avslutade lokalt eller
centralt gäller tom 1
april, 2013 191,43 kr/tim.
Efter 1 april gäller 195
kr/tim för resterande
objektstid.
5. För de objekt som idag
går på ”stupstock” gäller
utbetalningsnivån fram
tom 1 april, 2013. Efter 1
april är lönen 195 kr/tim
för resterande del av
objektstiden.
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ACKORDSFAKTOR ERSÄTTER LOKALA/
REGIONALA FÖRTJÄNSTRIKTPUNKTER
I förra årets avtalsuppgörelse
kom VVS Företagen och
Byggnads överens om att ersätta
nuvarande system med
lokala/regionala förtjänstriktpunkter med centralt reglerade
ackordsfaktorer.
De centralt reglerade
ackordsfaktorerna – VVS ska
indelas länsvis i tre nivåer.
Ackordsfaktor enligt nivå 1
(2013=166,00 kr) gäller i
storstadslänen Stockholms län
och Uppsala län.
Ackordsfaktor nivå 2
(2013=160,00 kr) ska gälla i
Skåne, Västra Götaland,
Västerbotten, Västernorrland,
Gävleborg, Dalarna, Värmland,
Västmanland, Örebro,
Södermanland, Östergötland,
Jönköping, Halland och
Kronobergs län.
Ackordsfaktor nivå 3
(2013=154,50 kr) ska gälla i
Norrbotten, Jämtland, Blekinge,
Kalmar och Gotlands län.
Vid Isol- och Industriackord
tillämpas nivå 2 för hela riket.
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Vid Sprinklerackord tillämpas en
ackordsfaktor fastställd av
parterna för hela riket.
(2013=173,00 kr)
Ackordsfaktorerna fastställs
kalenderårsvis av VVS
Företagen och Byggnads.
Ikraftträdande
De nya ackordsfaktorerna ska
användas i de projekt som
normtidsberäknas från och med
1 januari, 2013 i områden som
saknar lokal/regional
förtjänstriktpunkt.
Finns gällande förtjänstriktpunkt
ska ackordsfaktorn börja
tillämpas för projekt som
normtidsberäknas när
förtjänstriktpunkten löpt ut.
VVS Företagen och Byggnads är
överens om vikten av att hantera
ackordsuppgörelser med de nya
ackordsfaktorerna på ett
ansvarsfullt sätt.

Pär Alexandersson
VVS- Kyla-, Isol- och
Plåtansvarig

ARBETSMILJÖ
Nu har vi troligtvis lämnat
vintern bakom oss och
förhoppningsvis så har ni inte
varit med om några olyckor eller
tillbud.
Avtalsrörelsen löpte på med lite
konstiga turer, men vi fick ett
avtal där arbetsmiljön spelar en
stor roll.
Skyddsombudens roll fick en
större tyngd och ett tydligare
mandat att komma in i ett tidigt
skede i planeringen av projekten.
Skyddsombudet SKALL vara en
naturlig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och det är
arbetsgivarens skyldighet att se
till att så blir.

Våra utbildningar rullar på med
Grundutbildning i slutet av maj i
Linköping och Block 2
utbildning även den i Linköping.
Vi fick skjuta på
skyddsombudsdagen då BI
hävdade att den skulle vara
partsgemensam, vilket vi inte
hade något emot, men dom lyfte
inte ett finger att komma med
idéer.
Likaså Block 3 Rehabilitering &
Försäkring med hänvisning till
att inget kursmaterial eller
kompetenta handledare fanns.
Det kan komma en utbildning i
slutet av maj, början av juni.

Skyddsronder skall vara en
naturlig del i arbetsmiljöarbetet.

Se till att anmäla er till mig så
fort ni får kursanmälan och att
meddela arbetsgivaren och
begära ledigt.

Känner ni er osäkra så tveka inte
inför nästa skyddsrond att be om
tips och råd om vad man bör
tänka på i ert fall.

Kom ihåg att vid en utbildning
så får ni alltid betalt oavsett vad
företaget eller BI säger.

Hör av er och begär hjälp av en
ombudsman (Regionalt
Skyddsombud) för ibland tänker
en utomstående på saker som är
vardag för er.

Den tvisten tar vi!
Fortsätt med det goda arbete ni
gör för en säkrare arbetsmiljö.

Kjell Strömlind
RSO
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NYTT PÅ STUDIESIDAN
Vi fortsätter öka våra ambitioner
när det gäller utbildningar.
Styrelsen har tagit beslut om att
vi ska stärka rollen för våra
skyddsombud som fackliga
företrädare. Skyddsombuden ska
ha en grundläggande facklig
utbildning utöver sin
funktionsutbildning.
Vi har nu utbildat ett flertal nya
och gamla skyddsombud med
den fackliga grundutbildningen.

NCC och Rydbergs Bygg har
nekat skyddsombud betald
ledighet för att gå en
skyddsombudsutbildning på
inrådan från Sveriges
Byggindustrier
Förhandlingsresultat:
NCC och Rydbergs Bygg ger
betald ledighet
NCC nekar ledighet till
Lagbaskonferens för fyra
lagbasar på inrådan från Sveriges
Byggindustrier
Förhandlingsresultat
NCC ger betald ledighet för två
av lagbasarna

BAM- utbildning
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När det gäller Sveriges
Byggindustriers försök att hindra
våra fackliga förtroendemän att
utnyttja sin rätt till att få den
utbildning de behöver för att
företräda sina arbetskamrater,
kan vi konstatera att vi
genomfört ett flertal
förhandlingar med företag som
nekat betalning för utbildning
och där företagen efter
förhandling betalat. Exempel
följer.

PEAB & SKANSKA
Nekar MB ledamöter betald
ledighet för en MB-träff efter
inrådan från Sveriges
Byggindustrier
Förhandlingsresultat
PEAB & SKANSKA ger betald
ledighet
Vi noterar att Sveriges
Byggindustrier fortsätter att neka
våra förtroendemän den
utbildning dom har rätt till, samt
orsakar mycket onödigt arbete
både för Byggnads och för sina
egna medlemsföretag.

NYTT PÅ STUDIESIDAN
Som medlem behöver du aldrig
vara orolig att du går miste om
ersättning när du går en facklig
utbildning/träff du har blivit
kallad till.

Glöm inte att alla lärlingar
under lärlingstiden eller året
efter man fått yrkesbeviset ska
gå en facklig grundutbildning.

BAM-utbildning
När det gäller den ideologiska
utbildningen för våra MBledamöter tar vi ett krafttag 2013
och ökar utbildningsinsatserna i
LO’s stora ideologiska
utbildning Insikter.
Insikter är en tvåveckorsutbildning, som internat eller
externat, och är grundsteget för
LO’s utbildningspaket. Vi har
redan ett flertal anmälda MBledamöter till denna utbildning
som hålls tvärfackligt.
Är du MB-ledamot och inte har
haft möjlighet att gå Insikter,
kontakta regionen.

Medlemsutbildning
Har du en lärling på jobbet som
inte har gått den fackliga
grundutbildningen? Anmäl
honom eller henne på telefon
010-601 13 27.
Mer information om våra
utbildningar finns på hemsidan
samt hos din fackliga
förtroendeman.

Niklas Landstedt

Utbildningsansvarig och
lärlingsansvarig TBM
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GRABBHALVAN MED
MEDLEMSKRETS
NORRKÖPING
Den 23 maj går startskottet för
årets stora löparfest i
Norrköping.

MOGATAMARKEN
OCH 1 MAJ MED
MEDLEMSKRETS
SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Kretsen i Söderköping/
Valdemarsvik kommer att
närvara vid Mogatamarken
tillsammans med
Arbetarkommunen den 27 april.
Välkomna att träffa Byggnads på
plats mellan kl 10:00 – 16:00!

Medlemskrets Norrköping
erbjuder som vanligt medlemmar
att springa grabbhalvan för
Byggnads räkning.

Vid 1 maj kommer
medlemskretsen i Söderköping/
Valdemarsvik delta. Byggnads
medlemmar är välkomna 1 maj
till Rådhustorget kl 10:30 med
avmarsch kl 11:00.

Medlemskretsen betalar
anmälningsavgiften och du får
en Byggnadströja att ha på dig
när du springer. Anmäler dig gör
du till Byggnads Öst på
telefonnummer 010-601 10 12.
Tröjan hämtar du i Byggnads tält
innan tävlingens start. Där
kommer kretsen även att bjuda
på korv.
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Kretsen kommer att dela ut
Byggnadströjor till de
medlemmar som dyker upp.

SJUKDOM ELLER SKADA SOM INNEBÄR
SJUKFRÅNVARO
Jag har på senare tid märk
alltmer hur sjukförsäkringsreglerna drabbar den enskilde på
ett katastrofalt sätt.
Med dessa rader vill jag göra er
alla medvetna om att en
sjukdom/skada och läkarintyg
inte är det samma som att ha rätt
till ersättning från
Försäkringskassan.
Rehabiliteringsplanen ska
upprättas av din arbetsgivare och
av Försäkringskassan. Då det är
olika tidslinjer i sjukskrivningen
så faller allt fler mellan stolarna.
Dag 1-90 är första nålsögat att
passera, sedan kommer dag 91180 och nu kommer dom stora
problemen.
Efter dag 180 så ska man
bedömas efter hela reguljära
arbetsmarknaden oavsett om
man har en arbetsgivare eller är
arbetslös.
NU KOMMER CHOCKBESKEDET TILL DIG!!
DU ÄR UTFÖRSÄKRAD!!!!!!

Jag vill inte skrämma upp någon
utan däremot göra er
uppmärksamma på detta stora
problem.
Om du tror att din sjukdom eller
skada blir långvarigt kan du
kontakta Byggnads och vi kan
tillsammans med din
arbetsgivare upprätta en plan för
återgång till ditt arbete.
All denna skrämselpropaganda
är för att du inte ska bli utan
ersättning, hamna i lägen som
kan förhindras om man har en
plan för återgång i arbete.
Vid frågor ring regionen eller
direkt till mig.

Sören Welander

Försäkringsansvarig
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HAR NI EN LÄRLING PÅ ER ARBETSPLATS
I juni slutar ca 300 elever från de
olika byggprogrammen i vår
region och påbörjar sin första
anställning som lärlingar i
regionens byggföretag.

Under gymnasietiden blir många
lärlingar medlemmar i
Byggnads. Detta innebär INTE
att dom automatiskt är
medlemmar i a-kassan, då denna
ansökan måste göras separat.
I början av juni går ett brev ut till
samtliga nya lärlingar som har
ett elevmedlemskap i Byggnads
med information om E-Boken,
a-kassan samt att dom ska
rapportera in sin inkomst för att
hamna i rätt avgiftsklass.

Lärlingsboken

För många är detta den första
ordentliga kontakten med
yrkeslivet och många av de saker
som tas för givet av oss
yrkesarbetare, är nytt för
lärlingarna.
Som Yrkesarbetare på ditt
företag är du en förebild för de
lärlingar som kommer ut.
Se till att ta väl hand om våra
ungdomar och glöm inte att
fråga lärlingen på ditt jobb om
han eller hon är med i både fack
och a-kassa.
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Nytt för i år även att
papperslärlingsboken har
upphört och att det enbart finns
den elektroniska lärlingsboken.
Lärlingen loggar in digitalt och
fyller i sina timmar digitalt och
handledaren/yrkesutbildningsansvarig loggar in och
godkänner tiden.

Nytt
Yrkesutbildningsavtal?

Yrkesutbildningsavtalet är för
översyn och förhandlingar hålls
mellan parterna om ett nytt
yrkesutbildningsavtal.
När det gäller det yrkesteoretiska
provet är det fortsatt dispens
fram till juni 2014.

LÄRLING INOM BYGGAVTALET
Fyra viktiga punkter för dig som lärling

LÄRLINGSBOKEN
När du får en lärlingsanställning
ska du tillsammans med din
arbetsgivare fylla i anmälan om
lärlingsanställning. Blanketten
hittar du på www.byn.se under
fliken blanketter och dokument.
Blanketten skickar du sedan till
regionen. Först därefter får
tillgång till din elektroniska
lärlingsbok.
För Plåt- och VVS-lärlingar
gäller andra regler. Kontakta Pär
Alexandersson i regionen för
mer information.

SKYDD VID
ARBETSLÖSHET
Kom ihåg att gå med i a-kassan
direkt när du påbörjar din första
anställning. Det krävs ett års
medlemskap för att få
inkomstrelaterad ersättning från
a-kassan. För att kontrollera om
du är medlem i a-kassan ringer
du dem på 010-601 18 00.

RÄTT LÖN
Din lön regleras i det fackliga
kollektivavtalet och är en
procentsats av vad en
yrkesarbetare tjänar på ditt
företag.
För att kontrollera att du ligger
på rätt nivå kontaktar du din
fackliga förtroendeman på
arbetsplatsen, eller loggar in med
medlemsinloggningen på
www.byggnads.se och läser av
lönetabellen för lärlingar i ditt
avtal.

UTBILDNING
Alla lärlingar ska under
lärlingstiden gå den
grundläggande fackliga
utbildningen OM FACKET.
Utbildningen är gratis och
Byggnads betalar din lön. Har du
ännu inte gått utbildningen
kontakta regionen på telefon
010-601 10 12 för att anmäla
dig.

Niklas Landstedt
Studieansvarig och
lärlingsansvarig TBM
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MEDLEMSBILDEN
Intervju med: Nils-Åke Karlén
Medlemskrets: Linköping
Yrke: Glasmästare

Nils-Åke Karlén med firmabil
Bakgrund:
Nils-Åke Karlén har varit
anställd på ett antal firmor i
glasbranschen, bland annat
Tannefors Glas, Sandå,
Glasmästaren och Rydströms
Glas (numera Ryds Glas).
Fritid och intressen:
Spelar Bowling och tävlar i
division 3 för IFK Linköping.
Fiske är även ett stort intresse.
Nuvarande arbetsplats
företag: Nils-Åkes nuvarande
arbetsgivare är Ryds Glas och
arbetsplatserna är Linköping
med omnejd både stora och små
arbetsplatser.
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Vad har du för uppdrag i
Byggnads organisation:
Jag har deltagit på ett antal av
Byggnads rikskonferenser
förlagda på Rönneberga. Dessa
har varit mycket intressanta och
givande för mig och mina
arbetskamrater.
Gick med i facket:
1972 Det var min arbetsgivare
på Tannefors Glas som ville att
vi skulle vara med i facket. Det
var så på Tannefors Glas, att alla
var med och arbetsgivaren tyckte
att det var bra. Det var inget
snack om saken, alla ville vara
med och vi hade en bra
organisation med både
MB-grupp och Glasklubb.
- (det fanns inte några svartfötter
på den tiden)
Arbetsmiljön:
Vår arbetsmiljö är bra i stort,
men vi har ett par moment eller
produkter som oroar. Dels är det
ju det gamla glaskittet där det
kan förekomma asbests och
gamla fogmassor med
isocyanater. Dessa frigörs när vi
rensar gamla glaspartier mm.
Dessa ämnen är skadliga för våra
lungor och inre organ.

Hjälp oss att hålla vårt
system uppdaterat!
Genom att registrera dig och
logga in på vår hemsida
www.byggnads.se kan du ändra
dina personliga uppgifter. Här
kan du även se vad du har
rapporterat in för inkomst och se
ditt OCR-nummer för
inbetalning av medlemsavgiften.
Vi använder oss av SMS-utskick
så håll ditt mobilnummer
uppdaterat hos oss för att inte gå
miste om information,
inbjudningar och kallelser.

Frågor gällande
A-kassan

010-601 18 00
a-kassan@byggnads.se
www.byggnadsakassa.se

Du som är ny medlem!
Glöm inte bort att söka inträde
och bli medlem även hos
a-kassan.
Byggnads fackförbund och
Byggnads a-kassa är separerade
från varandra och du blir inte
automatiskt medlem hos
a-kassan då du blir medlem hos
Byggnads.

Ändrad inkomst?
•
•
•
•

Föräldraledig
Sjuk
Saknar inkomst
Förtida pension

Meddela alltid oss när din
inkomst förändras. Medlemsavgiften är inkomstbaserad och
ändras när du tar kontakt med
oss.

Medlemskretsmöten
Håll utkik på hemsidan när din
medlemskrets har möten!

Skadat dig på fritiden?
Ring Folksam och gör en
skadeanmälan.
0771-960 960

Byggnads Nu!
Ring eller maila vårt medlemscenter när du har allmänna
frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller andra fackliga
frågor.
010-601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

ÄR DU PENSIONÄR ?
Anmäl dig till årets pensionärsresa!
Torsdagen den 16 maj 2013
Pris: 150 kr/person
Resan går först till Naturum vid sjön Tåkern. Därefter äter
vi lunch vid Borghamns Vandrarhem. På eftermiddagen
besöker vi Leksaksmuseet i Vadstena, samt Vadstena Slott
där vi får en guidad visning.
Buss avgår från Norrköping (kl.08:30) och Linköping
(kl.09:00).
Avresa Norrköping, Luntgatan 28
Avresa Linköping, Majgatan 4
Kaffe och smörgås, Naturum vid Tåkern
Lunch Borghamns Vandrarhem
Leksaksmuseet samt Vadstena Slott
Kaffe och kaka
Åter Linköping, Majgatan 4
Åter Norrköping, Luntgatan 28

Anmäl dig och betala på något av våra kontor i Norrköping
eller Linköping senast tisdagen den 30 april. Om inte det
är möjligt ring och anmäl dig på tel. 010-601 10 12

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2013.04

Program
• 08:30
• 09:00
• 10:00
• 13:00
• 14:30-16:30
• 17:00
• 18:00
• 18:30

