Byggnads Öst
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Telefon: 010-601 10 12
Fax: 011-190439, 013-122513
E-post: ost@byggnads.se

Hemsida: www.byggnads.se/regioner/ost

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
Pierre Andersson Kassör
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Plåt Norra
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
Kari Murtola MB, Golv Norra, Glas
Richard Mellberg MB, Golv Norra, Glas
Susanne Fredriksson Administratör
Britt Inger Karlsson Administratör

010-601 13 33
010-601 11 02
010-601 13 24
010-601 13 30
010-601 13 27
010-601 13 32
010-601 11 11
010-601 10 12
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
010-601 11 03
Conny Delerud Lön TBM, Rivning, Håltagning
Peder Eliasson Avtalsansv, Lön TBM, Golv o Platt S:a 010-601 11 04
010-601 11 09
Sören Orrstenius Försäkring, Rehab, Papp
010-601 13 26
Tim Gustavsson Bygg, ME, Anlägg, Lön TBM
Sonny Härold Lön TBM, Ställning, Städ, Arbetsmiljö S:a 010-601 13 16
Martin Blomberg HEA, UE, Bygg, Bemann, Konkurser 010-601 11 21
010-601 11 05
Leif Adolfsson Plåt
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Jennie Kristoffersson Administratör
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MAGNUS RUTA
Nu är det snart dags att lägga
ett nytt år bakom sig.
Vi har haft en god
arbetsmarknad under året.
2017 kommer spadtaget för en
del av ostlänken att tas i
Norrköping, när man ska
flytta godsbangården från
centrum ut till Händelö för att
möjliggöra plats inför
ostlänken. Det är bostadsbrist
i flera av regionens
kommuner och flera
lägenheter behöver byggas.
Det ser ljust ut framöver och
vi måste ta hand om
ungdomarna som vill bli
byggnadsarbetare på ett bra
sätt och trygga återväxten.
Vi har gjort en rapport om
hur det ser ut på vissa av våra
arbetsplatser inom regionen
som är upphandlade med
offentliga medel. När vi dyker
ned i projekten så ser vi
tydligt att UE kedjorna är
långa och ofta bryter man de
med företag som inte har
avtal eller anställda. När man
gör på detta sätt så får vi svårt
att kontrollera vem som
jobbar åt vem. Det finns flera
problem bl a att man på olika
sätt försöker att undkomma

att betala skatt och sociala
avgifter i Sverige från
företagen, vilket blir en osund
konkurrens.
2016 ser jag som ett positivt år
då organisationsgraden ökar i
regionen. Vi har jobbat hårt
med många olika saker som
bidrar, t ex att ni gör ett bra
jobb och ställer frågor,
ungdomsgruppens arbete
med skolinformation mm.
Vi får inte vara nöjda utan
fortsätta ställa frågan
- är du medlem?
Regionfullmäktige har antagit
målen och budgeten för 2017.
Öka medlemsantalet, flera
arbetsplatsbesök, få flera
företag att teckna avtal samt
få flera förtroendevalda mm.
Till sist vill jag önska alla
medlemmar och anställda en
riktigt God Jul & Gott Nytt år.
Tillsammans gör vi skillnad!

Magnus Cato
Ordförande
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UNGA BYGGARE ÖST
Året börjar närma sig sitt slut
och vi i Unga Byggare Öst
har under året genomfört en
rad olika aktiviteter.
Året 2016 inleddes med en
ungdomsutbildning, för att
locka fler ungdomar till
verksamheten, samt att öka
ungas engagemang för
fackliga frågor. Då vi behöver
bli fler i byggbranschen, så
har vi deltagit i utåtriktade
aktiviteter så som
Nattfotbollen i Skäggetorp,
samt informerat om facket
under SSUs grundutbildning.
En viktig del av Byggnads
ungdomsverksamhet är våra
skolinformationer. Under
hösten så har två av våra
aktiva ungdomar varit ute i
gymnasieskolor tillsammans
med en ombudsman för att
informera om Byggnads och
det fackliga värdet. Unga
Byggare Öst har även
genomfört en ringaktivitet,
detta för att informera och
hjälpa de medlemmar som
skiftar från elevmedlemmar
till betalande medlemmar.
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För att bevara engagemanget i
den växande
ungdomsverksamheten, så har
det även genomförts två
bowlingkvällar med inslag av
facklig information.
Året 2016 har inneburit en
positiv ökning av medlemmar
till ungdomsverksamheten. Vi
tror att ungdomsverksamheten
har bidragit till att regionen
har ökat i medlemsantal.
Unga Byggare Öst ser positivt
på framtiden och är taggade
på att fortsätta växa under
2017.
Unga Byggare Öst
Kontakt:
Jonas Andersson 0706731905
Josefine Olsson 0734166246
Glöm inte att gilla Unga
Byggare Öst på Facebook.

NY PÅ JOBBET? HAR NI KOLLEKTIVAVTAL?
Vi har inom Byggnads börjat
se en trend med att fler och
fler vänder sig till oss som
fackförbund för att det är
något som inte är okej eller
oklart på jobbet. Det kan t ex
vara problem med
reseersättningen, att man inte
får lön i tid. Man har kanske
aldrig fått helglön, eller
arbetstidsförkortning
utbetalt.

Det finns några grundläggande saker att tänka på och
kolla upp som ny på jobbet i
en anställning.
1. Kollektivavtal
Har företaget jag jobbar på
kollektivavtal?
2. Anställningsavtal
Har jag fått ett anställningsavtal? Framgår det vilket
företag jag är anställd på?
Hur ser anställnings- och
lönevillkoren ut?

3. Lönespecifikationer
Får du lönespecifikationer
varje lön? I den ska det
framgå vad Företaget betalar
in i skatt mm. Detta är din
garanti för att du inte jobbar
SVART. Lönespecifikationen
är en värdehandling och
ska ALLTID sparas.
4. Företagshälsovård
Hur fungerar företagshälsovården? Har ni varit på
kontroll sen ni började (inom
6 månader)?
Osv. Om du nu har kollat upp
allt det här, så ökar dina
möjligheter att vi kan hjälpa
dig om Företaget skulle vara
på obestånd eller inte följer
kollektivavtal och lagar.
Glöm inte att fråga dina
arbetskamrater om de är
medlemmar i Byggnads, då
det är en förutsättning för att
vi ska driva deras ärenden.
Kontakta regionen om ni har
frågor.

Peder Eliasson
Avtalsansvarig
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AVTALETS VÄRDE
Många tycker att det är dyrt att
vara med i facket! Ja, om du
inte vet vad du får för den
medlemsavgift du betalar,
upplevs den som dyr!
Därför har vi nu ett
räkneexempel baserat på
170 kr i tim = 353 600 kr/år
Om du väljer att inte vara med
eller går ur facket kommer du
att spara följande:
Medlemsavgift Byggnads
498 x 12 = 5 976 kr/år
Om vi leker med tanken.. Vi
blir färre medlemmar eller att
alla går ur facket. Ja vi lägger
ner hela Byggnads!
När vi lagt ner vår förening, så
kräver ingen att företaget ska
ha kollektivavtal, vilket medför
att alla kommer förlora
fördelarna i det fackliga
kollektivavtalet
Förlorade fördelar utan
fackligt kollektivavtal
Avtalspension
353 600 x 4.5 % =
Totalt 15 912 kr/år
Arbetskläder enligt avtal
Totalt 3 500 kr
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Semesterersättning
utöver lagen
353 600 x 1 %
Totalt 3 536 kr/år
Reseersättning snitt 3 mil dag
3 x 18,5 22 dagar/månaden
Totalt 14 652 kr/år
Helglön
8 dagar x 8 tim
Totalt 10 880 kr
UVA möte
5 tim/år
Totalt 850 kr
Avtalsförsäkringar
0,80 % av lön
Totalt 2 828,8 kr/år
Arbetstidsförkorting
39 tim x 170 kr
Totalt 6 630 kr/år
Totalsumma 58 788,80 kr/år
Om vi inte är många som
stödjer kollektivavtalen genom
sitt medlemskap i Byggnads
riskerar vi att alla förlora
58 000 kr/år.
Så se till att dina
arbetskamrater är fackligt
organiserade!

MEDLEM VÄRVAR MEDLEM
För att vi även i framtiden ska
vara starka och behålla värdet
i kollektivavtalen behöver vi
hög organisationsgrad och
många medlemmar.
Visste du att hälften av de
som inte är medlemmar aldrig
har fått frågan om ett
medlemskap, därför är det
viktigt att du åtminstone
ställer frågan till din
arbetskamrat om han eller
hon är medlem.

Tryck sen på Bli medlem.

Fyll sedan i formuläret och
glöm inte att bocka i
medlemskap i a-kassan om du
inte redan är medlem där.

Medlem i Byggnads blir man
enklast via webben och vem
har inte en smartphone nu för
tiden.
Surfa in på www.byggnads.se

Tryck på ikonen för att få
fram en meny.
Spara Byggnads på din
hemskärm! Här finns mycket
bra information.
Tryck på krysset vid medlem

Du kan även surfa in på
region Öst för att se vad som
händer i vår region, möten,
utbildningar och vilka vi är
som jobbar i regionen mm.
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ARBETSMILJÖ
Under v 43 genomfördes årets
Arbetsmiljövecka, där
skyddsombuden inventerade
våra arbetsplatser med
problemen kring asbest och
damm/kvarts och kemiska
hälsorisker.
Vi har under de senaste åren
sett att dödsfallen p g a
asbestexponering inte har
minskat och att exponeringen
av damm/kvarts skördar allt
fler liv.
Fram till den 24/11 har 97 st
checklistor skickats in och
fler lär komma in under
veckan/veckorna. Suveränt
bra jobbat till er alla!
Totalt i landet har det gjorts
ca 1 000 skyddsronder.
Det är viktigt att vi inte
stannar upp och nöjer oss
med detta arbete, utan att vi
följer upp de brister vi
hittade. Låt detta bli en
stående punkt på ordinarie
skyddsronder och låt
platschefer/arbetsledare bli
delaktiga i
förändringsprocessen för att
skapa en så dammfri
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arbetsmiljö som det går att
åstadkomma.
Vill ni ha biträde på någon
arbetsplats så kontakta
respektive kontor.
Utbildningar:
Utskick kommer ske under
vintern till Block 1-4.
Anmäl er så fort som möjligt!
Har du förhinder anmäl det
så vi ev kan avboka lokal i tid.
Startkurs: 28-30/3 och
9-11/5-2017
Samverkan: 14-15/2-2017
Föreskrifterna: 16/3-2017
Återigen, ett stort tack för en
bra genomförd
arbetsmiljövecka av er alla
och ett bra genomfört 2016, så
tar vi nya tag inför 2017.
Säkerheten och hälsan
främst!

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig

ÄNDRAD HANTERING AV RÄTT TILL
SJUKPENNING
Från den 1/11 gäller nya regler
för att få sjukpenning från
Försäkringskassan.
Det gäller att läkarintyget är
komplett från början, annars
begär FK in kompletterande
uppgifter från läkaren. Det
här är i och för sig inte något
nytt, med däremot
hanteringen för utbetalning
av sjukpenningen.

Vad är då nytt? Jo inga pengar
betalas ut innan allt är
komplett. Så skriver läkaren
ett dåligt eller ej komplett
intyg får den försäkrade inga
pengar. Skriver läkaren ett
bra och komplett intyg
märker den försäkrade ingen
skillnad mot innan 1/11, då
sjukpenningen betalades ut
innan FK fått in ett nytt
kompletterat intyg.

Läkaren får en allt mer
betydande roll då det gäller
den försäkrades ekonomi. Vi
på Byggnads hoppas att de får
en genomgång på hur viktigt
deras intyg är för den
enskilde och tar detta på
största allvar.
Vad beror nu den här
ändrade hanteringen på? Det
har kommit två st
kammarrättsdomar som
uppmärksammade att FK inte
utövade lagstiftningen så som
det var tänkt. Därför har FK
sett över hur de administrerar
försäkringen och ändrar då
handläggningen. Enligt FK
handlar det om rättssäkerhet
och att alla ska få den
ersättning man har rätt till.
Tyvärr tror jag att det kan
drabba den enskilde negativt
då det kan dra ut på tiden
innan sjukpenningen betalas
ut. Men det är bara att hålla
tummarna för att läkarna
skriver korrekta läkarintyg.

Sören Orrstenius
Försäkrings och rehab
ansvarig
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HUR BILDAR MAN EN MEDLEMSKRETS
ELLER VÄCKER UPP EN VILANDE KRETS
Vi får ofta frågan hur det
går till att starta en
medlemskrets.
Först lite bakgrundsinfo
Byggnads Öst består av 18
kommuner. Dessa kommuner
skall enligt Byggnads stadgar
ges möjlighet till att
organisera en Medlemskrets.
I de mindre kommunerna kan
det utses ett kontaktombud.
På några orter är kretsarna
vilande.
Starta upp en krets eller en
vilande krets!
För att bedriva en
kretsverksamhet krävs att det
utses en styrelse, en
ordförande en sekreterare och
en ledamot (3 personer).
Dessa tre personer utgör en
interimistisk (tillfällig)
styrelse. Denna styrelse
tillskriver Regionstyrelsen om
att få starta en krets.
Efter att regionstyrelsen
godkänt den nya kretsen kan
den interimistiska styrelsen
börja jobba och kalla till
10

möten mm. Det viktiga är att
kalla samtliga medlemmar i
kretsen till ett årsmöte som
skall hållas innan januari
månads utgång.
På årsmötet får medlemmarna
välja en ordinarie styrelse.
Verksamma och vilande
Kretsar i Byggnads Öst:
Boxholm
Saknas
Finspång
Vilande
Kisa/Kinda Vilande
Linköping
Motala
Mjölby
Vilande
Norrköping
Nyköping
Oxelösund Vilande
Söderköping/
Valdemarsvik
Trosa
Saknas
Vadstena
Saknas
Vimmerby Vilande
Västervik
Ydre
Saknas
Åtvidaberg Vilande
Ödeshög
Vilande
Kontakta oss för mer info.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
NYKÖPING/
OXELÖSUND
Välkomna på årsmöte
19 januari 2017 kl 18:00
IF Metall Tingshusplatsen,
Nyköping

till 07xxxxxxx nummer. Se
även regionens hemsida för
aktuell information gällande
din medlemskrets.

NORRKÖPING
Välkomna på årsmöte
19 januari 2017 kl 18:00
LINKÖPING, KISA,
ÅTVIDABERG
Välkommen på årsmöte
2 mars 2017 kl 17:00
SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Välkomna på årsmöte
7 januari 2017 kl 18:00
Alviksgatan 4 Söderköping
MOTALA
Välkomna på årsmöte
24 januari 2017 kl 18:00
ABF Kyrkogatan 6, Motala

Varje medlem tillhör en lokal
krets. Till medlemskretsarnas
möten är alla medlemmar
välkomna.
Där fattas beslut om
Byggnads lokala aktiviteter.

VÄSTERVIK
Välkomna på årsmöte
18 januari 2017.

Medlemskretsarna
nominerar ledamöter till
fullmäktige. Det är även i
kretsen du som enskild kan
driva fram frågor och skriva
motioner.

Inbjudan skickas även ut till
dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms

I kretsen träffar du kamrater
från andra företag, som du
kan byta erfarenheter och
lyfta idéer med.
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Klass

33 500 25 400 – 33 499
23 000 – 25 399
20 800 – 22 999
18 400 – 20 799
17 300 – 18 399
9 300 – 17 299
0 – 9 299
Pensionär
Gymnasieelev

Månadslön

193 146 - 192
132 - 145
120 – 131
106 -119
99 – 105
53 – 98
0 – 52

Timlön

555
498
457
418
378
249
249
50
50
0

Fackavg

110
110
110
110
110
110
110
110
-

A-kasseavg*

665
608
567
528
488
359
359
160
50
0

Totalt

MEDLEMSAVGIFTER 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

Betalar du rätt medlemsavgift? För att betala rätt medlemsavgift måste du informera oss när din
inkomst förändras. Är du gymnasieelev, saknar inkomst, är arbetslös, föräldraledig, sjukskriven,
går i förtida pension eller ålderspension? Läs mer på regionens hemsida hur detta påverkar din
avgift.

* 110 kr för de som även är med i förbundet. Endast medlem i a-kassan betalar 119 kr.
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MEDLEMSINFORMATION
Medlemsavgiften är sedan 1
januari, 2011 inkomstbaserad.
Detta innebär att du själv måste
informera när din inkomst
förändras.
Du kan ändra dina uppgifter
genom att logga in på Mina sidor
via vår hemsida,
www.byggnads.se. Du kan även
ringa 010-601 10 12. Ta för vana
att rapportera din lön och
uppdatera dina uppgifter minst
en gång om året.

hör av dig till regionen, så vi kan
ändra din avgift.
När du fyller 65 år och blir
ålderspensionär blir du
automatiskt utskriven från
a-kassan. Din medlemsavgift
ändras automatiskt till 50 kr i
månaden och du behåller då din
olycksfallsförsäkring så länge du
har ditt medlemskap. Fortsätter
du arbeta meddelar du detta till
regionen.

Som gymnasieelev är ditt
medlemskap gratis fram till
september det år du slutar
skolan, under förutsättning att
du inte har ett arbete. När du
börjar arbeta anmäler du det till
regionen för rätt medlemsavgift.
Glöm inte att du då även söker
inträde hos a-kassan.

Till vårt medlemscenter
Byggnads Nu vänder du dig när
du har allmänna frågor löner,
anställningsvillkor, arbetsmiljö,
försäkringar, semester,
arbetsskador och andra fackliga
frågor. Ring 010-601 10 00 eller
maila byggnadsnu@byggnads.se

Är du sjukskriven,
föräldraledig eller går i förtida
pension ska kopia på intyg där
period och eventuell ersättning
framgår skickas in till regionen,
först därefter kan vi ändra din
avgift.

Har du frågor gällande a-kassan
så ringer du till 010-601 18 00,
mailar
a-kassan@byggnad.se eller
besöker deras hemsida på
www.byggnadsakassa.se Logga
in på Mina sidor för att fylla i och
lämna in kassakort, skicka
meddelanden till din
handläggare, se vilka intyg du
skickat in, information om ditt
ärende och se dina
utbetalningar.

Vid studier ska du komma in
med beslut och utbetalningsplan
från CSN för att få sänkt avgift.
Saknar du inkomst eller är du
arbetslös är det viktigt att du
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VÅRA UTBILDNINGAR
Grundläggande Facklig
utbildning
Påfarten

Grundläggande tvärfacklig
utbildning
OM FACKET

Påfarten är en ideologisk
endagarsutbildning som ger
dig bättre koll på vad facket
gör. Du får träffa
byggnadsarbetare från olika
företag. Vi går igenom vad din
medlemsavgift går till och
varför. Vi tittar på hur facket
påverkar lönerna och varför
det är så viktigt att alla är
medlemmar.

Utbildningen är en
tvärfacklig utbildning där du
går tillsammans med
medlemmar från andra
fackförbund så som ex
Kommunal eller Handels. En
kurs som ger dig en första
inblick i den fackliga
organisationen, dina
rättigheter och skyldigheter,
kollektivavtalet och hur du
kan påverka både i
organisationen och på din
arbetsplats.

Grundläggande Facklig
utbildning
medlemsutbildning
Medlemsutbildningen är en
lite längre grundläggande
utbildning än Påfarten där vi
förutom Ideologi och vad man
får för fackföreningsavgiften
går igenom vilka försäkringar
som ingår i medlemskapet
och kollektivavtalet
Hur våra lönesystem i
byggbranschen fungerar
lagar och avtal som gäller på
jobbet samt den fackliga
demokratin hur påverkar
man vad facket ska göra.
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Ackordstagarutbildning
plåt
Vi ser hur plåtlönerna trots
stor efterfrågan på arbetskraft
hamnar efter övriga
byggyrken, samtidigt har
andelen arbeten som utförs
på ackord kraftigt minskat.
Detta är en utbildning som
går igenom vilka möjligheter
du har att påverka din lön
genom Ackordet.
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MEDBESTÄMMANDE FACKLIGT INFLYTANDE
Som medlem i Byggnads har
du rätt att välja vem som ska
företräda dig i frågor på
arbetsplatsen och i företaget.
Dessa val ska ske på ett UVAmöte, som genomförs av den
fackliga organisationen.
På Miljöbyggarnas UVAmöte valde medlemmarna,
Anton Folkesson och Ola
Sandberg till mb-ledamöter i
företaget.
Som ledamot ska man gå en
utbildning på 11 dagar enligt
Förtroendemannalagen.
Det bästa med utbildningen,
enligt Ola och Anton, är att få
en kunskap om vilka
”verktyg” man har i sitt
uppdrag som MB ledamot.
Mycket av frågorna som man
ska samverka med
arbetsgivaren är reglerade i
kollektivavtalet. Även enligt
Medbestämmandelagen har
arbetsgivaren också en
skyldighet att ge information
till MB-gruppen om
förändringar och utvecklig av
företaget.
En positiv sida är också att
man träffar andra
förtroendevalda, dels på
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utbildningen men även på de
träffar som regionen kallar
förtroendevalda till ett antal
gånger under året säger Ola
och Anton.
På utbildningen har man fått
förhandla i olika frågor och
argumentera för sin åsikter.
MB-arbetet går inte ut på att
starta konflikter med
arbetsgivaren, utan man ska
ha en SAMVERKAN.

Ola och Anton ser ni även på framsidan.

Ola och Anton har använt sig
av objektsrapporten för att få
i gång en dialog med
arbetsgivaren om planeringen
av kommande projekt.
Vi ska få med skyddsombud
och lagbasar i ett tidigt skede
av planeringen av bygget.

MEDBESTÄMMANDE FACKLIGT INFLYTANDE
Allt fungerar inte perfekt
idag, men vi har en god
samverkan med
arbetsgivaren och extra roligt
är det när man får gehör från
arbetsgivaren i någon fråga.
Upphandling av innehåll i
Företagshälsovårdsavtalet är
en fråga som man har kommit
överens med arbetsgivaren
om.
En uppgift som du som
fackligt förtroendevald har är
att informera de anställda i
företaget, även bevaka att
lagar och avtal efterlevs på
arbetsplatsen.
Där har Ola en fördel då han
som murare ofta åker mellan
olika arbetsplatser i företaget.
Man frågar om medlemskap i
facket, erbjuder utbildning
som t.ex. Påfarten där
deltagarna får en insikt om
syftet och vilka mål vi har
åstadkommit i
kollektivavtalet, mm.
Det är genom kunskap som vi
blir starkare på arbetsplatsen
och kan skapa en trygg och
säker arbetsplats tillsammans
med arbetsgivaren, vi kan bli
effektiva och uppnå en god

produktivitet. Det gör att vi
blir konkurrenskraftiga på
arbetsmarknaden.
De förhandlingsmandat som
Ola och Anton har att
handlägga enligt avtalet är
bra. Möjligheten finns att
utöka mandaten, men då
måste det finnas en ännu
bättre samverkan med
arbetsgivaren, innan
mandatet skulle kunna
utökas.
Vi ska få en god samverkan
mellan skyddsombud och
lagbasar i företaget är ett
annat spår som Ola och
Anton arbetar med.
Att få en facklig organisation
på varje större arbetsplats är
viktigt, en god laganda med
bra samarbete ökar
gemenskapen på jobbet.
Få fler arbetskamrater som
tar ett fackligt uppdrag, står
också på dagordningen på
kommande UVA-möte för
MB-gruppen på
miljöbyggarna.

Kari Murtola och
Richard Mellberg,
MB-ansvariga
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Budget 2017
Förutsättningar för budget 2017
• Antal anställda:
15 ombudsmän, 4 administratörer
• RSO: 2,25 tjänster
• Regionavgift: 142 kr/mån klass 1 – 5
• Administrationsavgift hängavtal:
2 800 kr/avtal/år
• Uppdragsersättning: 230 kr/tim inkl
semesterersättning (=203,45 i timmen)
• Reseersättning uppdragstagare:
1,85 – 1,15 kr/km
• Sammanträdesarvoden:
150 kr/sammanträde – 150 kr/sammanträde
för ordförande och sekreterare
• Utbildningsarvode :
1 440 per dag skattepliktigt
• Stipendium: 880 kr per dag skattefritt
• Administrationsbidrag medlemskrets:
232 625 kr
• Administrationsbidrag:
ungdomsverksamhet: 155 000kr
• Medlemsantal: oförändrat
• Begravningskrans till avlidna medlemmar
• Regionens medlemstidning
• Arbetsgivaravgift: 31,42 %
• Medlemsavgifter och bidrag
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Budget 2017
Verksamhetens intäkter

Avtalsteckning
RSO
Finansiella intäkter
Regionen (gemen.int)
Övriga intäkter
Totalt

Budget 2017
1 100 000,00 kr
420 000,00 kr
717 300,00 kr
17 127 000,00 kr
911 000,00 kr
20 275 300,00 kr

Verksamhetens kostnader

Medlemskretsar
Ungdomsverksamheten
Regionfullmäktige
Styrelsen och revision
Avtalsteckning
RSO
Studie- och infoverksamhet
Regionen (gemen.kostn.)
Finansiella kostnader
Totalt Beräknat resultat 2017

Budget 2017
232 625 kr
155 000 kr
130 764 kr
447 517 kr
2 711 265 kr
2 430 300 kr
1 849 392 kr
12 534 923 kr
51 000kr
20 0542 816 kr
- 267 516 kr
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

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 OCRnummer för inbetalning av
medlemsavgiften.
Vi använder oss av SMSutskick 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

God Jul & Gott Nytt År!

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2016.12

Hjälp oss att hålla
vårt system
uppdaterat!

