


MAGNUS RUTA 

Nu är våren här och 
sommaren närmar sig. 
Jag vill börja med att tacka er 
för det nya förtroendet att 
leda Byggnads Öst i två år till. 
 
Vi hade vårt årsmöte i 
regionen den 9 mars och 
avhandlade 
verksamhetsberättelsen och 
bokslut, som du kan läsa om 
längre bak i tidningen. 
Styrelsen blev omvald och vi 
kommer att jobba för er 
medlemmar på bästa sätt. 
Vill du komma i kontakt med 
styrelsen så kollar du på vår 
hemsida för att se våra 
kontaktuppgifter. 
Sibchip var med och pratade 
jämställdhet och mångfald, då 
det är ett prioriterat mål 2016. 
 
Året startade med en skandal 
inom Kommunal och jag är 
den första att beklaga och 
understryka att detta inte ska 
ske inom Fackförenings-
rörelsen. Vi inom Byggnads 
har flera policys och jobbar 
hela tiden med att uppdatera 
och förbättra dessa för att inte 
tokigheter ska uppstå. Är det 
något du undrar över, så är 
det bara du hör av dig.  

Vi har nu vänt den negativa 
trenden och börjar öka antal 
medlemmar inom region Öst. 
Totalt sett gick vi plus 47 st 
nya medlemmar. Vi fick även 
ca 80 st aktiva år 2015, vilket 
är mycket bra. Vi måste 
fortsätta att tillsammans våga 
fråga våra arbetskamrater på 
varje arbetsplats om man är 
med i Byggnads. Ska vi 
fortsätta att flytta fram 
positionerna i kommande 
avtalsrörelse krävs det att vi 
är många. Det är en 
prioriterad fråga för oss och 
alla er om vi ska ha en 
legitimitet i framtiden att 
driva våra frågor.  
 
Vi syns 1 maj som är 
arbetarrörelsens dag.   
 
Jag vill också önska er en 
härlig sommar. 
 
Tillsammans är vi starka. 
  

  
Magnus Cato 
Ordförande Byggnads Öst  

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                      010-601 11 02 
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 
Richard Mellberg MB, Golv Norra, Glas                    
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 Avtalsansv, Lön TBM, Golv o Platt S:a      010-601 11 04 
Sören Orrstenius Försäkring, Rehab, Papp                   010-601 11 09 
Tim Gustavsson Bygg, ME, Anlägg, Lön TBM             010-601 13 26 
Sonny Härold Lön TBM, Ställning, Städ, Arbetsmiljö S:a  010-601 13 16 
Martin Blomberg HEA, UE, Bygg, Bemann, Konkurser    010-601 11 21 
Ann Jönsson Administratör                      010-601 10 12 
Jennie Kristoffersson Administratör                      010-601 10 12 
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VÄRDET AV DITT KOLLEKTIVAVTAL 

 
Räkneexempel 
Räkneexempel på vad man 

tjänar på att ha de olika 

kollektivavtalen.  

Byggavtalet  

beräkning 185 kr per 
timme 

ATF 37 tim / 7 867 kr 
Semesterersättning utöver 
lagstadgad 3 478 kr 
Avtalspension 15 651 kr/år 
Föräldratillägg värde 10 216 kr 
Resekostnader till arbetsplatsen 
23 310 kr 
Helglön betalt på lediga dag 
13 609 kr 
Avtalsförsäkringar vid 
olycksfall, sjukdom, 
fritidsskada, avgångsbidrag vid 
uppsägning, 
omställningsförsäkring   

    
Totalt 74 131 kr per år 
 

Teknikinstallationsavtalet 
VVS/KYLA  

beräkning 200 kr per timme 

ATF 39 tim / 8 975 kr 
Semesterersättning utöver 
lagstadgad 4 136 kr 
Avtalspension 18 720 kr/år 
Föräldratillägg värde 9 600 kr 
Resekostnadsersättning 23 310kr 
 

Helglön betalt på ledig dag  
12 800 kr 
Avtalsförsäkringarna 

Totalt 77 541 kr 

Glasavtalet  

beräkning 165 kr per timme 

ATF 40 tim /7 594 kr 
Semesterersättning utöver 
lagstadgad 3 406 kr 
Avtalspension 15 444 kr/år 
Föräldratillägg 7 920 kr 
Resekostnadsersättning  
23 310 kr 
Helglön betalt på ledig dag  
12 151 kr 
Avtalsförsäkringarna 

Totalt 69 825 kr 

Plåt- och 
ventilationsavtalet  

ATF 40 tim / 8 295 kr 
Semesterersättning utöver 
lagstadgad 4 492 kr 
Avtalspension 16 848 kr/år 
Föräldratillägget värde 8 640 kr 
Resekostnadsersättning 
(preliminärt) 23 310 kr 
Helglön betalt på ledig dag  
13 272 kr 
Avtalsförsäkringarna 

Totalt 74 857 kr 

AVTALSRÅD/LAGBASTRÄFF 

Avtalsrörelsen startar alltid 
med att motioner skrivs. När 
Förbundet har gjort en 
sammanställning, så träffas 
avtalsrådsledamöter för att 
diskutera vilka avtalskrav vi 
ska gå fram med i en 
avtalsrörelse. 
Avtalsrådet är en församling 
valda personer från 
respektive region. De är 
rådgivande för att lämna 
synpunkter på de olika 
kraven vi ska gå fram med i 
respektive avtal. 
Här ser vi 
avtalsrådsledamötena från 
Byggnads Öst som hade möte 
i Stockholm den 16 februari.  
 

 
 
Stig Eriksson, Ove Möller, 
Richard Mellberg och  
Johan Hägerstrand  
 
 

Central lagbasträff i 
Stockholm 11 mars 
 

 
 
Dessa representerade 
Byggnads Öst 
Magnus Göransson,  
Claes Gustavsson 
Peter Dahlin, Johan Flärd 
Mårten Viggur,   
Ulrik Lindberg och 
Andreas Johansson  
 
Drygt hundra lagbasar 
träffades för att diskutera 
diverse frågor i två dagar. 
Det som avhandlades under 
dessa två dagar bestod i hur 
vi ser på våra lönesystem och 
inflytandet på dessa. Även 
vilka avtalskrav vi gick fram 
med och vilka krav 
arbetsgivaren fört fram mm. 
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SPRING MED BYGGNADS ÖST 

 
Grabb- & Tjejhalvan 
 
Den 12 maj kl 18:30 kör 
Grabbhalvan & Tjejhalvan 
2016 igång. Är du intresserad 
av att vara med?  
 
Banan är 5 km lång och fr o m 
i år springer både grabbar och 
tjejer. Start och mål är vid 
Stadium Arena i Norrköping, 
vi springer åt varsitt håll och 
vi möts på halva vägen. 
 

 
 
Medlemskrets Norrköping 
sponsrar din anmälnings-
avgift om du som medlem 
anmäler dig till oss på telefon 
010-601 10 12 med personnr 
och namn senast den 18 april. 
 
För mer information om 
Grabb- & Tjejhalvan kan du 
läsa på deras hemsida 
grabbhalvan.com/norrkoping 
 
 

Blodomloppet 
 
Den 26 maj kör vi 
Blodomloppet igen i 
Linköping. Vill du vara med? 
 
Du kan springa 10 eller 5 km 
eller gå en promenad på 5 km. 
Start och mål är på 
Stångebrofältet. 
 
Linköpings medlemskrets 
sponsrar din 
anmälningsavgift om du som 
medlem anmäler dig till oss 
på telefonnummer 010-601 10 
12 senast torsdagen den 28 
april.  
 
Det vi behöver av dig, 
förutom personnummer och 
namn, är tröjstorlek, vilken 
distans du vill vara med på, 
mailadress, om du är 
blodgivare eller har ICA-kort.  
 
För mer information om 
Blodomloppet, se deras 
hemsida 
http://blodomloppet.se/vara-
lopp/linkoping/ 
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HUVUDENTREPRENÖRSANSVARET 
Medbestämmandelagen 38-40 §§ 

Ett år har passerat sedan det nya 
Huvudentreprenörsansvaret 
(HEA) infördes i Byggavtalet.  
Vad har hänt?  
Vad har det haft för effekter? 
 
HEA har under det gångna året 
prövats på flera objekt i regionen 
och varit till stor hjälp för att 
reda ut långa entreprenadkedjor.  
 
Vi har med hjälp av HEA även 
funnit företag längre ner i 
underentreprenörskedjorna som 
saknat kollektivavtal. I början av 
2015 märktes en markant 
höjning i antalet 
avtalsteckningar i regionen, en 
tydlig effekt utav det nya 
Huvudentreprenörsansvaret och 
ett steg i rätt riktning för ordning 
och reda i Byggbranschen. 
 
Ett annat bra hjälpmedel för att 
skapa ordning och reda i 
branschen är 
Medbestämmandelagen 
§ 38-40 och möjligheten att 
avföra en underentreprenör om 
det finns skäl att anta att lag eller 
avtal åsidosätts. 
 
Ett tydligt exempel på hur det 
kan gå till, som jag vill belysa. 
 
Företag A fick av 
huvudentreprenören i uppdrag 
att utföra murningsarbeten på  

det aktuella projektet. 
När ingen arbetsplatsanmälan 
kom in till regionen påkallades 
förhandling. Vid förhandlingen 
uppdagades ett antal brister hos 
företag A. 
De anställda fick inga 
lönespecifikationer. De fick 
kontant betalning. Det framkom 
även att det gjordes ett 
ospecificerat avdrag på lön 
motsvarande 55 %. Något man 
från företag A inte kunde 
förklara. Vidare uppdagades ett 
antal avtalsbrott bl.a. följde 
företaget inte den 
löneöverenskommelse man 
tecknat. 
Det saknades s.k. A1-intyg som 
visar var skatt och sociala 
avgifter ska betalas. 
Med anledning av framkomna 
uppgifter ansågs det finnas 
tillräckliga skäl att avföra företag 
A som underentreprenör. 
Efter förhandling och 
diskussioner med 
huvudentreprenören avbröts 
samarbetet med företaget. 
 
Sammanfattningsvis vill jag bara 
säga att Huvudentreprenörs-
ansvaret har varit och är ett bra 
verktyg som vi bör fortsätta att 
utveckla för vår fortsatta resa 
mot ordning och reda i 
Byggbranschen. 
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MEDLEMSINFORMATION 

Hjälp oss 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. 
 

Byggnads NU! 
 
För dig som har allmänna 
frågor gällande arbetsmiljö, 
kollektivavtal, lön eller andra 
fackliga frågor. 
 
010-601 10 00 
byggnadsnu@byggnads.se 
 

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

Du som är ny medlem! 
 
Glöm inte bort att söka 
inträde 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 

• Arbetslös 

• Saknar inkomst 

• Arbetar utomlands 

• Förtida pension 
 
Meddela alltid oss när din 
inkomst förändras. 
Medlemsavgiften är 
inkomstbaserad och ändras 
först när du tar kontakt med 
regionen. 
 

Har du skadat dig på 
fritiden? 
 
Ring Folksam och gör en 
skadeanmälan. 
 
0771-960 960  

ARBETSMILJÖ 

Det nya året har börjat 
tragiskt med ett flertal 
olyckor, varav en med dödlig 
utgång, i vår Region. 
Vi måste i alla lägen 
riskbedöma och planera våra 
arbeten. Tidsåtgången är en 
faktor som arbetsgivaren ska 
beakta. Säkerställ alltid att 
arbetsgivaren uppfyller 
kraven BAS-P/U ska göra. 
Ifrågasätt varför 
skyddsombud INTE får delta 
i det systematiska 
Arbetsmiljöarbetet (AFS 
2001:1). 
 
Det som är unikt för vår 
bransch är att varje nytt 
arbetsställe är en ny 
arbetsmiljöorganisation. 
Där ska vi vara med i tidigt 
skede. 
 
Den 2/11-2015 blev 
kvartsföreskriften (AFS 
2015:2) kvarts/stendamm 
belagd med sanktionsavgift. 
Syftet med föreskriften är att 
förebygga ohälsa när risk 
finns att arbetstagare utsätts 
för kvartshaltigt damm. 
 
Arbetsgivaren ska planera 
arbetet så att exponeringen 

blir så låg som möjligt under 
hela arbetsprocessen. 
Antalet personer på 
arbetsstället som kan 
exponeras ska begränsas så 
långt som möjligt. 
Personlig skyddsutrustning 
ska användas när 
arbetsgivaren uttömt alla 
möjligheter till en låg 
exponering. 
Om kompetensen inte finns 
på företaget ska den 
efterfrågas på annat håll, t ex 
företagshälsovården. 
 
Den 31/3-2016 börjar nya 
föreskrifter om 
”organisatorisk och social 
arbetsmiljö” gälla. 
Som arbetsgivare har man ett 
ansvar att informera 
skyddsombud och 
medarbetare om de regler 
som gäller enligt 
arbetsmiljölagen. 
Syftet är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga 
risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala 
förhållanden. 
 

Kjell Strömlind 
Arbetsmiljöansvarig 
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i det systematiska 
Arbetsmiljöarbetet (AFS 
2001:1). 
 
Det som är unikt för vår 
bransch är att varje nytt 
arbetsställe är en ny 
arbetsmiljöorganisation. 
Där ska vi vara med i tidigt 
skede. 
 
Den 2/11-2015 blev 
kvartsföreskriften (AFS 
2015:2) kvarts/stendamm 
belagd med sanktionsavgift. 
Syftet med föreskriften är att 
förebygga ohälsa när risk 
finns att arbetstagare utsätts 
för kvartshaltigt damm. 
 
Arbetsgivaren ska planera 
arbetet så att exponeringen 

blir så låg som möjligt under 
hela arbetsprocessen. 
Antalet personer på 
arbetsstället som kan 
exponeras ska begränsas så 
långt som möjligt. 
Personlig skyddsutrustning 
ska användas när 
arbetsgivaren uttömt alla 
möjligheter till en låg 
exponering. 
Om kompetensen inte finns 
på företaget ska den 
efterfrågas på annat håll, t ex 
företagshälsovården. 
 
Den 31/3-2016 börjar nya 
föreskrifter om 
”organisatorisk och social 
arbetsmiljö” gälla. 
Som arbetsgivare har man ett 
ansvar att informera 
skyddsombud och 
medarbetare om de regler 
som gäller enligt 
arbetsmiljölagen. 
Syftet är att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga 
risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala 
förhållanden. 
 

Kjell Strömlind 
Arbetsmiljöansvarig 
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        FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG - FPT 

Januari 2014 kom en ny 
försäkring in inom AFA, som 
heter Föräldrapenningtillägg.  
När det började gälla så 
gjordes väldigt många 
ansökningar, men under 2015 
så har antalet anmälningar 
sjunkit. 
 
Villkoren är i korta drag 
följande. 
 

- Försäkringen ger som 
mest ersättning i max 
180 dagar per förälder. 

 
- Försäkringen 

motsvarar 10 % av 
lönen. 

 
- Föräldrapenningen 

kan tas ut fram till 
barnet fyller 18 
månader. 

 
- Det gäller vid ett 

tillfälle, så om man 
ansöker hos 
arbetsgivaren om att 
vara föräldraledig så 
är det tillfället som 
räknas. Ansök från 
barnets födsel till 
barnet fyller 18 
månader så räknar 

AFA det som ett 
tillfälle. 

 
- Det går att gå tillbaka 

5,5 år för att ansöka, 
med start från 2014-
01-01. 

 
Om du missat anmäla det, så 
går det att gå in på AFA:s 
hemsida och göra anmälan.  
 
Det går även att ringa till 
AFA på 0771-88 00 99. Det 
blir då även en anmälan till 
premiebefrielse.  

 

Om du har frågor om 
försäkringar eller 
rehabilitering, hör av dig. 
 
Sören Orrstenius 
Försäkrings- och 
rehabansvarig 
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MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS 

NYKÖPING 
 
28 april kl 18:00 
Folkhögskolan 
Avtalsinformation 
 
2 september kl 18:00 
Bowlinghallen 
Medlemsinformation 
 
10 november kl 18:00 
IF Metall 
Byggnadsnämnden 
 
NORRKÖPING 
 
6 oktober kl 17:00 
Nomineringar till 
sidoorganisationer 
 
1 december kl 17:00 
 
LINKÖPING, KISA, 
ÅTVIDABERG 
 
19 oktober 
 
7 december 
 
VÄSTERVIK 
 
3 maj kl 18:30 
Västerviks Stadshotell 
Vi bjuder på mat från kl 18:00 
 

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.  
 
Varje medlem tillhör en lokal 
krets.  
 
Till medlemskretsarnas 
möten är alla medlemmar 
välkomna.  
 
Där fattas beslut om 
Byggnads lokala aktiviteter.  
 
Medlemskretsarna 
nominerar ledamöter till 
fullmäktige. Det är även i 
kretsen du som enskild kan 
driva fram frågor och skriva 
motioner.  
 
I kretsen träffar du kamrater 
från andra företag, som du 
kan byta erfarenheter och 
lyfta idéer med.  
 
I Byggnads Östs region finns 
det tretton medlemskretsar. 
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1 MAJ FIRANDET I REGIONEN  

NORRKÖPING 

Sedvanliga första maj 
firanden. 
Talare: Margot Wallström 
 

 
 

LINKÖPING 

Sedvanliga första maj 
firanden. 
Talare: Margot Wallström 
 

 
 

 

NYKÖPING 

Sedvanliga första maj 
firanden. 
 

 
 
SÖDERKÖPING 

Sedvanliga första maj 
firanden. 
 
MOTALA 

Stora torget 10:30 
Talare: Peter Kennerfalk 
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UNGA BYGGARE 

Sommaren 2015 lanserades 
Byggnads nya 
ungdomsverksamhet på 
ungdomskonferensen. 

Unga Byggare Öst’s logga  

Byggnads har idag 102 000 
medlemmar och utav dem är 
ca 29 000 unga. Syftet till den 
nya ungdomsverksamheten 
är att organisera, stärka och 
aktivera de unga i Byggnads. 

Unga Byggares struktur 
Det finns tre olika nivåer i 
Unga Byggare.  
 
Lokal ungdomsklubb 
(LUK). LUK  kan bildas i 
varje kommun. LUK har vi 
för att ha en mötesplats för 
unga byggnadsarbetare att 
träffas och aktivera 

intresserade medlemmar, i 
form av aktiviteter och möten. 
 
Regional ungdomskommitté 
(RUK). RUK  består av två 
representanter från varje 
LUK. RUK samordnar 
skolinformation, genomför 
regional ungdomsutbildning. 
Ordförande och sekreterare i 
RUK väljs på 
regionfullmäktige. 
Ordförande i RUK är 
adjungerad i regionstyrelsen 
och ledamot i CUK. 
 
Central ungdomskommitté 
(CUK). CUK består av 11 
ledamöter plus en ordförande 
som väljs på 
ungdomskonferensen. CUK 
ska stötta och hjälpa varandra 
i det regionala arbetet. 
Ordförande i CUK är 
adjungerad i 
förbundsstyrelsen. 

Följ oss! Vi finns på 
Facebook: Unga byggare 

Marcus Wisäter
Ordförande i RUK 



 14  15

BOKSLUT 2015 

 

Beskrivning av 
verksamheten 
Byggnads Öst är en av 11 
regioner inom Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet. 
Regionen är en egen juridisk 
person. Verksamhetsområdet 
utgörs av samtliga 
Östergötlands kommuner 
samt Vimmerby, Västervik, 
Nyköping, Oxelösund och 
Trosa. Regionens uppgift är 
att tillvarata medlemmarnas 
intressen på 
arbetsmarknaden och inom 
näringslivet samt i övrigt 
verka för en 
samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social 
och ekonomisk demokrati. 
Verksamheten regleras i 
gemensamma stadgar 
fastställda av Byggnads 
kongress och gäller för 
samtliga regioner. 
Regionens högst beslutande 
instans är Regionfullmäktige 
som regleras av Byggnads 
stadgar § 23 mom16.  
Val av ledamöter sker på 
kretsarnas respektive 
årsmöten. Kretsarna är 13 till 
antalet och 
kretstillhörigheten avgörs av 
medlemmens bostadsort. 

Väsentliga händelser 
I mitten på mars flyttade 
verksamhetskontoret från 
Majgatan, Folkets Park till 
nya lokaler på Alkagatan 2 i 
Linköping. 
Under året har Byggnads 
påbörjat uppdatering av data- 
och telefonisystemet vilket 
har medfört krävande 
utbildningsinsatser. 
Under år 2015 har även 
Byggnads Öst jobbat med 
personalutveckling 
tillsammans med Sententia, 
som är ett led i 
Kunskapslyftet. 
Kunskapslyftet är en 
gemensam satsning för att 
Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet 
skall jobba och ha samma 
förutsättningar, känna 
trygghet för våra medlemmar, 
förtroendevalda och anställda 
i vår verksamhet, med 
gemensamma mål och 
strategier.  
 
Medlemmar 
Medlemsantalet var vid årets 
början 6174 och vid dess slut 
6221. Från andra fackförbund 
har det tillkommit 98 
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medlemmar. Nya inträden 
har erhållits av 
536 personer.  
Till andra fackförbund har 
under samma tid flyttat 162 
medlemmar. Antalet 
uteslutna på grund av 
bristande betalning har varit 
80 och antalet medlemmar 
som beviljats utträde 167.  
Under året har 54 
medlemmar avlidit. 
 
Styrelse och revisorer 
Regionens styrelse består av 
13 ledamöter och 1 adjungerad 
styrelseelev från 
ungdomsgruppen samt lika 
många personliga 
suppleanter, valda av 
fullmäktige. Mandattiden för 
styrelsen är två år och varje år 
skall halva antalet ledamöter 
avgå. 
Fullmäktige utser, genom 
särskilt val, regionens 
ordförande för en 
mandatperiod av två år. 
Styrelsen har under året 
genomfört 11 protokollförda 
sammanträden, varav en 
tvådagars konferens. 
Styrelsen utser inom sig ett 
arbetsutskott. 
Arbetsutskottet består av 

ordförande, kassör och 
avtalsansvarig. 
Arbetsutskottet har under 
året haft 22 protokollförda 
möten.  
Regionfullmäktige väljer på 
årsmötet tre förtroendevalda 
revisorer samt tre 
suppleanter. 
 
Resultat och ställning 
Intäkterna för den ideella 
verksamheten uppgick till 19 
169 tkr. Kostnaderna för den 
totala verksamheten har 
under året uppgått till 19 530 
tkr, vilket medför att 
resultatet totalt före intäkter 
från den finansiella 
verksamheten blev ett 
underskott på -361 tkr.  
Gottgörelse från 
pensionsstiftelsen för 
regionens pensionskostnader 
har givit en positiv utdelning 
på 2 719 tkr    
Resultatet från 
finansverksamheten visar  
 -431tkr.  
Redovisat resultat för 
regionen blev ett underskott 
på -943 tkr. 
 
Pierre Andersson 
Kassör 
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                      Balansräkning        
                                                                  
Anläggningstillgångar       Belopp i kr                                     

Inventarier         204 241      

Finansiella tillgångar 

Långfristiga värdepapperstillgångar   38 487 845  
Andra Långfristiga fodringar         561 547 
Summa anläggningens tillgångar   39 253 633 

Omsättningstillgångar   
Kundfordringar                                      375 661 
Övriga kundfordrings      2 722 754 

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter     2 846 824 
Kortfristiga placeringar           45 209 

Kassa Bank        7 619 194 

Summa omsättningstillgångar                                 13 609 642 

Summa tillgångar     52 863 257  

Eget kapital 

Årets resultat           -942 513 
         49 848 354 

Obetald reserv                     293 848 

Leverantörsskulder           431 538 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       1 899 210 

Övriga kortfristiga skulder            390 325 

          2 721 073 

Summa eget kapital och skulder    52 863 275 



 16  17

 BOKSLUT 2015   

 

                                         Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgifter  16 083 237      

Bidrag     1 068 969 

Övriga intäkter    2 016 857 

Summa verksamhetens intäkter 19 169 099  

Verksamhetens kostnader 

Externa kostnader  - 4 819 307  

Personalkostnader                     -14 635 296 

Avskrivningar                            -75 641 

Summa verksamhetens kostnader      -19 530 244 

Verksamhetens resultat     -361 145 

Resultat  finansiella investeringar 
Anläggningstillgångar    - 431 311 

Räntekostnader     -  25 662 

Resultat efter finansiella investeringar   - 818 118 

Skatt     - 124 395 
Årets resultat     -942 513 
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UTTAGNINGAR TILL PLÅT SM 2016  

Den 27-28 januari var det SM-
uttagningar till 
Byggnadsplåtslagare på våra 
skolor Anders Ljungstedts 
Gymnasium och Ebersteinska 
Gymnasiet, men tyvärr var 
det ingen som gick vidare. 
Bra kämpat ändå och härligt 
att det var sån bra 
uppslutning! 
 

 
 
Vi har haft vårens uppsökeri- 
vecka med inriktning mot 
Byggnadsplåtslagare samt 
Ventilationsmontörer 
angående bland annat 
utbildningar med Byggnads 
som jag tycker slog väl ut. 

Hoppas att ni som har gått 
utbildningarna tycker att de 
var bra att ni kan 
rekommendera dem till era 
arbetskamrater. 
 
Gå gärna in på vår hemsida 
och titta på vilka utbildningar 
som är på gång. Där finns 
även annan information som 
kan vara av intresse. 
 

 
 

Pär Alexandersson 
Ansvarig samt lärlingar på 
Teknikinstallationsavtalet 
VVS och Kyl, Plåt- och 
ventilationsavtalet. 



   Avs 

Luntgatan 28, 602 19  NORRKÖPING 

 
___________________________________________________

ÄR DU PENSIONÄR? 
Anmäl dig till årets pensionärsresa. 
 
Tisdagen den 31 maj 2016 
Pris: 150 kr/person 
 
Resan går i år till Vimmerby där vi besöker Åbro bryggeri 
för en guidad tur samt lunch i Brygghuset Restaurang & 
Pub. Efter lunch åker vi till Eksjö museum och avslutar 
dagen med kaffe och ostkaka på Brostorps gård. 
 
Program  
07:50  Avresa Nyköping, Mercure Hotel,Gumsbackev. 2 
08:40  Avresa Norrköping, Luntgatan 28 
09:15  Avresa Linköping, Majgatan 4, (Cupolen)       
11:30  Vimmerby, Åbro Bryggeri, visning och lunch 
15:00  Eksjö museum 
17:15  Brostorps gård, kaffe och ostkaka 
ca.19:45   Åter Linköping  
ca.20:20   Åter Norrköping 
ca.21:10   Åter Nyköping  

 
Anmäl dig och betala på något av våra kontor i 
Norrköping eller Linköping  
senast 16 maj. Om inte det är möjligt ring och anmäl dig 
på tel.010-601 10 12 
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