


Byggnads Öst               Telefon: 010-601 10 12
Luntgatan 28                Fax: 011-190439, 013-122513
602 19 Norrköping               E-post: ost@byggnads.se

Hemsida: www.byggnads.se (klicka på Regioner och välj Öst)

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, 602 19 Norrköping 

Magnus Cato Ordförande                      010-601 13 33 
Pierre Andersson Kassör, ME, Anlägg                     010-601 11 02 
Tim Gustavsson Avtalsansvarig, Bygg Norra              010-601 13 26 
Kjell Strömlind Arbetsmiljö                     010-601 13 24 
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Plåt Norra            010-601 13 30 
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar              010-601 13 27 
Kari Murtola MB, Golv Norra, Glas                     010-601 13 32 
Susanne Fredriksson Administratör                     010-601 10 12 
Britt Inger Karlsson Administratör                     010-601 10 12 

Vi arbetar på Verksamhetskontoret 
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping 

 
Pär Alexandersson VVS/Kyla, Plåt S:a, Ventilation  010-601 11 06 
Conny Delerud Lön TBM, Rivning, Håltagning            010-601 11 03  
Roland Söderberg Bemanning, Konkurser, Bygg S:a  010-601 11 07 
Peder Eliasson Lön TBM, Golv Södra, Platt Södra,      010-601 11 04 
Sören Orrstenius Försäkring, Arbetsmiljö, Papp        010-601 11 09 
Sonny Härold Lön TBM, Ställning, Städ                       010-601 13 16 
Martin Blomberg Huvudentreprenör, UE                       010-601 11 21 
Ann Jönsson Administratör                      010-601 10 12 
Jennie Kristoffersson Administratör                      010-601 10 12 
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MAGNUS RUTA 

Nu har ännu ett år gått och vi 
blickar fram mot 2016.
 
Under hösten har många 
avtalsmotioner behandlas 
såväl  i kretsar, styrelsen och 
Regionfullmäktige. Byggnads 
förbund kommer nu att 
sammanställa alla inkomna 
motioner, vilka ligger till 
grund för den kommande 
avtalsrörelsen. 
 
Jag blir ledsen då vi inte kan 
hålla ihop tillsammans med 
övriga LO förbunden. Nu får 
vi köra en avtalsrörelse 
tillsammans med de övriga 
LO kamraterna inom 6F. 
Vi måste stå enade och hålla 
ihop om vi ska ta vara på 
denna avtalsrörelse.  
 
Jag ser en positiv utveckling 
när det gäller 
organisationsgraden, fler 
väljer att gå med i Byggnads. 
Men vi måste bli ännu bättre 
på att rekrytera nya 
medlemmar och behålla de 
som redan är med. Jag och Du 
måste rekrytera för att vi ska 
stå starka i framtiden. Börja 
med och fråga de arbetare 
som finns på din arbetsplats 

om de är medlemmar. Vill du 
veta mera om facket, så anmäl 
dig till Påfarten.  
Tillsammans är vi Starka! 
 
Arbetsmarknaden inom 
regionen är mycket god och få 
är nu arbetslösa. Intresset för 
en ostlänk börjar nu att 
existera och många frågor 
handlar om hur vi ska få 
kompetenta yrkesarbetare i 
framtiden. Nu gäller det att ta 
vara på ungdomarna som vill 
bli lärlingar. Jag får ofta höra 
att yrkesarbetare inte vill ha 
någon lärling med sig, men 
jag tror inte riktigt på 
arbetsgivarna. 
Som yrkesarbetare har man 
ju en gång varit lärling själv 
och vet vikten av att ta hand 
om ungdomarna. Hoppas du 
instämmer med ovanstående. 
 
Till sist vill jag tacka alla 
medlemmar och anställda för 
ett bra år och önskar er alla en 
riktig God Jul och ett Gott 
Nytt År!  
   
    
Magnus Cato 
Ordf. Byggnads Öst  
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HÄNT I REGIONEN 

Personalliggare i 
byggbranschen   

Första januari 2016 börjar de 
nya reglerna  för 
personalliggare och 
oannonserade kontrollbesök 
inom byggbranschen. Syftet 
är att minska förekomsten av 
svartarbete och skapa 
sundare 
konkurrensförhållanden 
inom branschen.  

Byggherren ska anmäla till 
Skatteverket att 
byggverksamhet ska 
påbörjas, och tillhandahålla 
utrustning. Byggherren ska 
också anmäla till Skatteverket 
vilka näringsidkare som ska 
utföra byggverksamheten. 
Byggföretagen ska själva 
ansvara för, att personalens 
närvaro dokumenteras i 
personalliggaren och skicka 
personalliggaren till 
Skatteverket en gång i 
månaden. Skatteverket får då 
möjlighet att göra 
avstämningar mellan dessa 
uppgifter. Skatteverket 
föreslås också kunna göra 
oannonserade kontrollbesök 
på byggarbetsplatserna. En 

kontrollavgift ska kunna tas 
ut om man upptäcker att 
skyldigheterna inte följs. 

• Ej anmält byggstart. 
25 000 kr/arbetsplats 

• Ej tillhandahållit 
elektronisk utrustning 
så att personallligare 
kan föras. 

10 000 kr 
• Ej tillgänglig 

personalliggare vid 
kontrollbesök. 

10 000 kr 
• Liggaren bristfällig 

eller att den inte har 
bevarats. 

10 000 kr 
• Person ej i liggaren. 

2 000 kr/person 
 
Östöverenskommelsen 
 
Från den 1 okt 2015 finns det 
inte längre någon 
överenskommelse som 
reglerar prestationslön för 
riksföretagen i Östergötland. 
 
Nu gäller Byggavtalet fullt ut 
med den förhandlingsordning 
som regleras i §3 
(löneparagrafen). 

EN DEL AV STYRELSEN 

 
 
Stefan Andersson heter jag, 
45 år och bor i Sturefors med 
familjen i ett parhus. Jag har 
en anställning som 
träarbetare på Peab, där jag 
även har MB uppdrag som 
Handläggare i arbetsmiljö 
frågor. Jag är även med i 
Byggnads Öst’s styrelse som 
styrelsesuppleant. 
  
Vilka frågor brinner du 
för? 
Jag brinner givetvis för 
arbetsmiljöarbetet genom 
mitt engagemang som 
Handläggare i arbetsmiljö 
(HAM) och som MB 
representant.  
Lönen är en viktig del och 
bidrar oftast till mer ordning 
och reda på arbetsplatsen.  
 
 

Hur ser du på facket i 
framtiden? 
Facket kommer att ha en 
viktig roll och behövas även i 
framtiden. Vi måste 
samverka med arbetsgivaren 
och i vissa frågor blir vi ju 
också motpart. 
 
Hur hamnade du i 
styrelsen? 
Jag gillar att påverka och 
delta på möten och känner 
vikten av det. Kretsen 
nominerade mig till 
styrelseuppdraget och jag 
blev vald på Fullmäktige till 
förste ersättare.  
 
Vad gör du på fritiden? 
Familjen är viktig och jag 
umgås med dem så mycket 
jag kan. Jag gillar sport och då 
är det naturligt att vara med 
som fotbollstränare i ett 
flicklag.  
 
Till Sist 
Skulle jag vilja uppmana er 
att gå fackliga utbildningar. 
Utbildning kostar ju inget, 
däremot ger den dig kunskap. 
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RIKSKONFERENS FÖR 

STÄLLNINGSBYGGARE – 2015 

Den 7 - 8 september var det 
dags för årets rikskonferens 
för ställningsbyggare.  

Byggnads Öst 
representerades av Tony 
Gustavsson och Josefine 
Olsson, som arbetar som 
ställningsbyggare och är 
förtroendevalda på Heab 
Byggnadsställningar. 

Under konferensen var 
Byggnads avtalssekreterare 
Torbjörn Hagelin och 
informerade om den 
kommande avtalsrörelsen. 
Han berättade även om 
förhandlingsgrupper och 
konflikthandledare i 
regionerna, även vikten av att 
skriva motioner inför en 
avtalsrörelse.  

Det har varit intressanta och 
lärorika dagar säger Tony. En 
av höjdpunkterna var när 
Åke Norelius från 
Arbetsmiljöverket 
informerade om den nya 
AFSen för ställning. 
Exempelvis så krävs en 
godkänd 

väderskyddsutbildning för att 
få montera och demontera 
väderskydd från 2016. 

Boken ”Säkra ställningar” 
kan rekommenderas, då den 
innehåller både vägledning 
och föreskrifter. 

 

Tony är mycket nöjd med 
årets konferens och skulle 
rekommendera alla att ta 
chansen att närvara om de 
blir tillfrågade. 

Deltagarna vid konferensen 
uppmanades att börja mäta 
sina jobb, eller skuggmäta 
några objekt, för att kunna 
jämföra vid nästa konferens. 
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BYGGNADS ÖST SÖKER EN 

OMBUDSMAN 

Arbetsuppgifter: 
Förhandlingsverksamhet inom Byggnads samtliga 

avtalsområden.  
 

Kunskaper och erfarenhet: 
Du ska kunna arbeta självständigt under ansvar, samt 

kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. 
 
Grundkunskaper i data är en merit. 
 

Du som söker bör ha haft uppdrag som fackligt 
förtroendevald. Du bör även ha intresse och kunskap om 

fackliga/politiska frågor. Vi förutsätter att du delar 
arbetarrörelsens politiska och ideologiska värderingar. 

 
Sökande ska även vara beredd att arbeta med andra 

arbetsuppgifter som regionstyrelsen beslutar om.  
 

Byggnads strävar efter en god arbetsmiljö för alla och 
eftersträvar jämställdhet och mångfald i alla avseenden. 

 
Anställningsform: 

Provanställning kommer att tillämpas. 
Tillträde efter överenskommelse. 

 
Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Pierre Andersson 010-601 11 02. 
Facklig representant: Kari Murtola 010-601 13 32. 

Ansökan med CV ska vara oss tillhanda via mail 

pierre.andersson@byggnads.se senast 31 januari 2016. 
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UTBILDNINGAR 2016 

Utbildningar 
  
De fackliga utbildningarna är 
det viktigaste vi har för att 
säkerställa att vi har 
medvetna medlemmar med 
god kunskap om våra 
kollektivavtal och vilka 
villkor som gäller i 
byggbranschen.  
 
Utbildningar  är också 
nödvändiga för att de fackliga 
företrädare du har gett 
förtroendet att företräda dig 
kan göra det på bästa sätt. 
Vare sig det gäller 
Anställningstrygghet, 
Arbetsmiljö eller Löner.  
 
Nedan hittar du ett urval av 
de utbildningar vi erbjuder 
under 2016.  
Som medlem ska du ha gått 
en grundläggande facklig 
utbildning så som påfarten 
eller medlemsutbildning.  
Har du inte gått någon av de 
grundläggande fackliga 
utbildningarna kontaktar du 
regionen på 010-6011012 och 
anmäler dig. Eller så anmäler 
du dig direkt i studie-
kalendern på hemsidan. 

Utbildning för Plåtslagare  
 
16-18 Februari 
  
I utbildningen går vi igenom 
innehållet i plåtavtalet. Vi 
tittar på förutsättningarna för 
att höja effektiviteten och 
därigenom lönen samt går 
igenom medlemskapets 
värde.  
 
Påfarten  
 
Norrköping 3/3  1/9  13/10 
Linköping 18/4 15/12 
 
Påfarten är en av våra 
fackliga utbildningar som alla 
medlemmar ska gå.  Den ger 
dig bättre koll på vad facket 
gör. Du får veta mer om vad 
din medlemsavgift går till.  

Målet är att du går härifrån 
som en MEDVETEN 
MEDLEM! Vår grundtanke 
är densamma som när 
Byggnads startade 1889:  

Tillsammans är vi starka. 
Tillsammans är vi stolta. 
Tillsammans är vi trygga. 
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UTBILDNINGAR 2016 

Medlemsutbildning  

Norrköping tre torsdagar 
med start 31/3 
Linköping tre torsdagar med 
start 20/10 

En facklig grundutbildning  
där vi går igenom vad facket 
gör och vad medlemsavgiften 
går till. Vi går även igenom 
ditt försäkringsskydd vid 
olycksfall, föräldraledighet 
och arbetslöshet. Vi tittar i 
kollektivavtals regler 
gällande resor, traktamenten, 
företagshälsovård mm. 
Vi går igenom de olika 
Fackliga förtroendevaldas 
roller och uppgifter. 

Facklig-politisk utbildning  
 
Linköping 18-20/4 
Norrköping 28-30/11 
 
Många av de frågor som är 
viktiga för oss fackligt, styrs 
genom lagar som stiftas av 
politiken ex 
Arbetsmiljölagen, Lagen om 
anställningsskydd mm. 
Politisk inflytande ger oss 
också möjlighet att ställa krav 
på ex lärlingsplatser vid 

offentlig upphandling. I 
denna utbildning tittar vi på 
Fackets strategier för att 
säkra inflytande i viktiga 
politiska frågor. 

OM FACKET  
 
Norrköping 25-26 oktober  
 
Tvärfacklig grundläggande 
utbildning där du får 
möjlighet att gå en utbildning 
tillsammans med medlemmar 
i andra fackförbund så som ex 
Kommunal, Handels, Livs 
mm. Förutom möjligheten att 
diskutera och jämföra 
arbetsvillkor med yngre 
medlemmar i andra förbund 
får du även en första inblick i 
den fackliga organisationen, 
dina rättigheter och 
skyldigheter, kollektivavtalet 
och hur du kan påverka din 
organisation och din 
arbetsplats. 
 
  
 
 
 
Niklas Landstedt  
Utbildningsansvarig 
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DIN MEDLEMSKRETS – NORRKÖPING 

Bild från årsmötet 150121 

2015 års styrelse 
Lars-Göran Wallsing, 
ordförande 
Johnny Sköld, sekreterare 
Daniel Fagerlund, vice 
ordförande 
Niklas Landstedt, vice 
sekreterare 
Robert Carlstedt, ledamot 

Hur många medlemmar 
finns i kretsen 
Vi har i dagsläget 1801 
stycken medlemmar i 
Norrköpingskretsen 
 
Hur många brukar komma 
på möten 
Vi har ett genomsnitt på 40 
deltagare per möte i år. Det 
brukar komma lite fler när 
det är årsmöte och vi väljer 
hur organisationen ska se ut. 

Vi ser gärna att fler kommer 
på våra möten! 
 
Här brukar vi ha möten 
Vi brukar sitta i Byggnads 
Öst’s konferensrum på 
Luntgatan 28 i Norrköping, 
eller alternativt på våning sex 
i samma hus. 
 
Vi brukar även ha möten 
gemensamt med 
I år har vi bara haft 
gemensamma träffar 
tillsammans med 
Söderköping/Valdemarsvik. 
 
Därför är det viktigt att du 
kommer 
Som medlem är det viktigt att 
du deltar på kretsmöten, där 
du kan påverka kommande 
avtal samt vilka personer som 
ska företräda dig i olika 
uppdrag. 
 
Till sist 
Vi i kretsstyrelsen önskar alla 
en God Jul och ett Gott Nytt 
År.  
 
Välkomna till årsmötet den 
20 januari 2016 kl 17:30! 
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du deltar på kretsmöten, där 
du kan påverka kommande 
avtal samt vilka personer som 
ska företräda dig i olika 
uppdrag. 
 
Till sist 
Vi i kretsstyrelsen önskar alla 
en God Jul och ett Gott Nytt 
År.  
 
Välkomna till årsmötet den 
20 januari 2016 kl 17:30! 
 

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS 

NYKÖPING 
Årsmöte 
21 januari kl 18:00 
Folkhögskolan 
 
NORRKÖPING 
Årsmöte 
20 januari kl 17:30 
 
VÄSTERVIK 
Årsmöte 
21 januari kl 18:00 
Stadshotellet i Västervik 
 
MOTALA 
Årsmöte  
20 januari kl 18:00 
ABF i Motala 
 
Inbjudan skickas även ut till 
dig via sms, så håll ditt 
mobilnummer uppdaterat hos 
oss. Vi kan enbart skicka sms 
till 07xxxxxxx nummer. 
 
Se även regionens hemsida 
för aktuell information 
gällande din medlemskrets.  
 
Medlemskretsar 
Varje medlem tillhör en lokal 
krets. Till kretsmöten är alla 
medlemmar välkomna. 
Medlemskretsarna 
nominerar ledamöter till 

fullmäktige och här tar vi 
även fram motioner till 
Byggnads Kongress. I 
Byggnads Östs region finns 
det tretton medlemskretsar. 
 
Regionfullmäktige 
Regionens högsta beslutande 
organ är regionfullmäktige. 
Här tas bl a beslut om 
regionens medlemsavgift och 
vilka frågor Byggnads Öst ska 
arbeta med. Ledamöterna i 
regionfullmäktige samlas till 
möte minst två gånger om 
året. Regionfullmäktige utser 
också Byggnads Östs styrelse. 
 
Regionstyrelsen 
Styrelsen i region Byggnads 
Öst väljs på 
regionfullmäktiges årsmöte. 
Styrelsen ansvarar 
tillsammans med personalen  
för regionens löpande 
verksamhet.      
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FÖRSÄKRINGSINFORMATÖR LO-PROJEKT 

Ett av de viktigaste 
uppdragen inom Byggnads är 
våra försäkringsinformatörer.  
En av dem är Josefine Olsson 
som jobbar på Heab 
Byggställningar AB. Hon har 
under hösten varit en del i LO 
uppsökeri., vilket går ut på att 
söka upp mindre företag för 
att informera om 
avtalsförsäkringar samt 
pension.  
 
Vad tycker då Josefine om sitt 
uppdrag? 
 

Josefine Olsson 
 
Jag tycker det har varit 
mycket lärorikt och det känns 
verkligen att vi gör nytta. 
Många som jobbar på mindre 

företag vet inte vad de har för 
avtalsförsäkringar. 
 
Vi behöver dock vara flera 
informatörer för att det inte 
ska missas några pengar. Så 
jag uppmanar dig att ta 
kontakt med regionen om du 
är intresserad. 
 
Ja, vad Josefine säger kan jag 
bara skriva under på. 
 
Vidare får vi inte glömma 
våra medlemsförsäkringar 
som vi har genom medlems-
skapet.  
 
MOF= Medlemsolycksfall 
fritid 
Den gäller alla olycksfall på 
fritiden. 
 
GF= Grupplivförsäkring 
Den betalar ut ett halvt 
basbelopp. 
 
Barn Gruppliv 
Den gäller medlemsbarn från 
vecka 23 och till barnet blir 18  
år. 
 

Sören Orrstenius 
Försäkrings- och 
rehabansvarig 
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ARBETSMILJÖ 

Vill börja med att rikta ett 
stort tack för uppslutningen 
på Skyddsombudsdagen, 86 
deltagare. JÄTTEBRA OCH 
ROLIGT! 
 
Då vi fått många påringningar 
gällande asbestsanering, så 
kör vi en påminnelse från 
förra numret. Asbest får 
endast hanteras av utbildad 
personal, även om det gäller 
bearbetning (t ex borrning), 
tillstånd och anmälan till 
Arbetsmiljöverket krävs. 
 
Säkerställ i riskbedömningen, 
som skall finnas på 
arbetsplatsen, att 
tjänstbarhetsintygen och 
tillståndet finns. Var alltid 
extra kritisk om ni arbetar 
med renovering och 
ombyggnad av de så kallade 
miljonprogramshusen, här 
användes mycket asbest. 
 
Vid minsta misstanke om att 
Asbest kan finnas skall det 
göras en provtagning/ 
Riskbedömning. 
Skyddsombud skall vara 
delaktig i ett tidigt skede. 
Allt för att minimera risker. 

Efter avslutad sanering skall 
området snarast rengöras 
från Asbesthaltigt 
damm/material och den sluss 
som är byggd får inte tas bort 
och annat arbete får inte 
påbörjas förrän rengöring är 
avslutad och kontroll påvisar 
att ingen risk för exponering 
finns. Efterventilering sker 
med fläktaggregat med 
HEPA-filter upp till 12 
timmar innan 
sluss/täckväggar rivs. 
 
Idag beräknas det finnas 300 
produkter som det påvisats 
Asbest i. Det senaste är 
fönsterkitt. Samarbete med 
Glasföretagen och Målarna 
sker och en informations-
kampanj har påbörjats. 
 
Den 2/11-2015 blev 
kvartsföreskriften(AFS 
2015:2)=stendamm 
sanktionsbelagd, mer info i 
nästa nummer 
 
Återigen, OM ni är osäkra 
tveka aldrig att höra av er. 
Hellre en gång för mycket. 
 
Kjell Strömlind, 
arbetsmiljöansvarig 
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PLÅT OCH VENTILATION 

Den 24-25 september 
genomfördes 
Rikskonferensen Plåt- och 
Ventilation på Rönneberga.  
 
Det var ca 20 st plåt- och 
ventilationsmontörer där och 
Byggnads Öst 
representerades av våra 
förtroendevalda Anders 
Nilsson och Björn 
Gustafsson. Christer Härjelin 
från förbundet var ansvarig.  
 
Man gick igenom vikten av att 
påverka en avtalsrörelse 
genom att skriva 
avtalsmotioner. Det var även 
mycket prat om taksäkerhet. 
Det var väldigt intressant och 
lärorikt och det gav mycket 
att utbyta information med de 
andra på rikskonferensen.  
 
Är du medlem i Byggnads, 
har ett fackligt uppdrag och 
är intresserad av att vara med 
och påverka, tveka inte, utan 
ta chansen vid nästa 
rikskonferens. 
 
Vecka 37 hade vi 
uppsökerivecka inriktat på 
plåt- och ventilation. Då var 

vi ute på företagen och 
informerade om bland annat 
utbildningar på plåt- och 
ventilation mm. 
 
Den 6 november hade vi en 
påfarten för plåtslagare.  
 
Den 9-10 november körde vi 
en utbildning ackord i 
Eskilstuna för plåtslagare. 
Det var nio st från vår region. 
 
Den 16 – 18 februari nästa år 
kommer vi att hålla en 
utbildning för plåtslagare, där 
vi går igenom avtalet mm. 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information se sidan 
8 i tidningen om utbildningar. 
Där finns även fler 
utbildningar. Tveka inte att 
anmäla er på de utbildningar 
ni tycker är intressanta! 
 
Pär Alexandersson 
Ansvarig Plåt- och 
Ventilation 
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BUDGET 2016 

Förutsättningar för budget 2015 
 

• Antal anställda: 13,5+1 ombudsmän, 4 
administratörer 

• RSO: 2,50 tjänster 
• Regionavgift: 140 kr/mån klass 1 – 5 
• Administrationsavgift hängavtal: 2 800 

kr/avtal/år 
• Uppdragsersättning: 227,50 kr/tim inkl 

semesterersättning 
• Reseersättning uppdragstagare: 1,85 – 1,15 

kr/km 
• Sammanträdesarvoden: 150 

kr/sammanträde + 150 kr/sammanträde för 
ordförande och sekreterare 

• Stipendier: 1 200 kr/vecka (skattefritt) 1 200 
kr/vecka (skattepliktigt) 

• Administrationsbidrag medlemskrets: 
309 025 kr 

• Administrationsbidrag 
ungdomsverksamhet: 97 000 kr 

• Medlemsantal oförändrat 
• Begravningskrans till avlidna medlemmar 
• Regionens medlemstidning 
• Arbetsgivaravgift: 31,42 % 
• Medlemsavgifter och bidrag 
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BUDGET 2016 

Verksamhetens intäkter  

 
   Budget 2015 
Avtalsteckning  1 100 000,00 kr 
RSO     600 000,00 kr 
Finansiella intäkter     425 500,00 kr 
Regionen (gemen.int)                    16 997 284,00kr 
Övriga intäkter     517 000,00 kr 
  Totalt        19 666 784,00 kr 
 
 
Verksamhetens kostnader  

 
   Budget 2015 
Medlemskretsar     309 000,00 kr 
Ungdomsverksamheten      97 000,00  kr 
Regionfullmäktige      116 000,00  kr 
Styrelsen och revision       597 511,00  kr 
Avtalsteckning   2 635 430,00  kr 
RSO    2 436 072,00  kr 
Studie- och infoverksamhet  1 927 460,00  kr 
Regionen (gemen.kostn.)              12 106 552,00  kr 
Finansiella kostnader         41 500,00 kr 
  Totalt     -   20 266 525,00 kr 
 
Beräknat resultat 2015    -  599 741,00 kr  
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MEDLEMSBILDEN - DYKARE 

Intervju med: Anton Billgren 
Medlemskrets: Linköping 
Yrke: Yrkesdykare 
 

 
 
Bakgrund 
Gick Byggskolan i Linköping 
och utbildade mig till 
snickare. 
När jag slutade skolan var det 
dåligt med jobb, så jag gick på 
en träff med 
arbetsförmedlingen där det 
var en föreläsare som pratade 
om jobb utomlands. Han var 
själv dykare och pratade om 
dykeri som jobb. Jag blev 
intresserad och sökte en 
utbildning i Norge på NYD 
Norsk yrkesdykarskola. 

Efter utbildningen så jobbade 
jag som dykare i Norge på ett 
företag som heter Aquadykk. 
Vi kontrollerade fiskodlingar 
lagade nätkassar mm. 
Fritid och intressen 
Jag är bilintresserad och ska 
bygga en driftbil och jag 
tränar på gym, så på min 
fritid är jag på gymmet eller i 
garaget. 
Nuvarande arbetsplats 
Jag jobbar på Yrkesdykarna i 
Norrköping och vi är sällan 
längre tid än två månader på 
samma arbetsplats. Nu har vi 
precis avslutat ett jobb i 
Linköping, en kaj i Stångån. 
Vi jobbar mest i Östergötland 
men vi har även utfört jobb i 
Kalmar län, samt Örebro. 
Med i facket 
Jag gick med i facket när jag 
började på Yrkesdykarna. 
Det var min pappa som sa att 
jag skulle vara med, för det är 
en trygghet. 
Arbetsmiljön 
Det är ett påfrestande yrke, 
särskilt vintertid. Vi dyker 
även i förorenat vatten i 
bland. Vi går på hälsokontroll 
vart annat år samt en 
grundligare kontroll vart 
femte år. 
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DYKERIVERKSAMHET 

4.6   Särskilda bestämmelser 
för dykeriarbete. 
 
4.6.1  Företag som bedriver 
dykeriverksamhet är att 
betrakta som företag med 
speciell 
verksamhetsinriktning. 
För dykeriverksamhet ska 
dock tidlön alltid tillämpas. 
 
4.6.2.2  Efter godkänd 
skolförlagd utbildning eller 
fullgjord företagsutbildning 
med godkänd 
distansutbildning 
motsvarande 3300 timmar 
har dykare rätt till minst 
grundlön. 
 
Dykare som efter utbildning 
enligt ovan har arbetat 5800 
timmar men ändå inte 
uppnått 800 dyktimmar ska 
ha fördelningstal 1,0. 
 
4.6.2.3  Dykare ska utöver 
fastställd tidlön, få dyktillägg 
för dyktid (tid under vatten) 
samt för tid för på- och 
avklädning som är hänförlig 
till och ligger i direkt 
anslutning till dykning. Vid 
dykning med luft då maximal 
expositionstid för 

direktuppstigning är 
uppnådd enligt tabeller i vid 
var tid gällande AFS ska 
dyktillägg även utgå för tid 
för dekompression. 
Dyktillägg för dekompression 
utges fram till den tidpunkt 
då dekompression är 
uppnådd till 50 procent av 
den maximala tiden för det 
aktuella dykdjupet och längst 
till dess dykning kan 
upprepas eller ordinarie 
arbetstid upphör. 
 
Vid mättnadsdykning 
upprättas särskild 
överenskommelse. 
 
Dyktillägget uppgår till 47 
procent av den grundlönenivå 
som anges i § 3 punkten 9.2 
punkt 1. 
(149,50 x 0,47 = 70,26 kr/tim 
enligt 2015 års nivå) 

 
(jag har dykare nere. Håll 
undan och gå med sakta fart) 
 

Jörgen Drott,  

ansvarig Dyk                                                                                                                             



God Jul & Gott Nytt År! 

   Avs 

Luntgatan 28, 602 19  NORRKÖPING 

___________________________________________________

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. 
Inloggningsuppgifter hittar 
du på ditt medlemsbevis. 

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 

Ring 010-601 18 00 eller 
skicka ett mail till 
a-kassan@byggnads.se 
För mer information och 
blanketter besök hemsidan 
www.byggnadsakassa.se 

Anmäl dig till 
Internetakassan för enklare 
hantering av kassakorten 
mm. 

Byggnads Nu! 

För dig som har allmänna 
frågor gällande arbetsmiljö, 
kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor. 
Ring 010-601 10 00 eller 
skicka ett mail till 
byggnadsnu@byggnads.se 
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