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
010-601 13 33
Magnus Cato Ordförande
010-601 11 02
Pierre Andersson Kassör
010-601 13 24
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
010-601 13 30
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Golv Norra
010-601 13 27
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
010-601 13 32
Kari Murtola MB
010-601 11 11
Richard Mellberg MB, Golv Norra, Glas
Josefine Olsson, Lön TBM, ME, Anl, Ställning, Städ 010-601 10 21
010-601 10 12
Susanne Fredriksson Administratör
010-601 10 12
Britt Inger Karlsson Administratör

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Pär Alexandersson VVS/Kyla, lärling VVS/Kyla 010-601 11 06
010-601 11 03
Conny Delerud Lön TBM
Peder Eliasson Avtalsansv, Lön TBM, Golv o Platt S:a 010-601 11 04
010-601 11 09
Sören Orrstenius Försäkring, Rehab, Papp
Sonny Härold Lön TBM, Riv, håltag, Sanering, Arbmiljö 010-601 13 16
010-601 11 05
Leif Adolfsson Plåt &Vent, lärlingar Plåt & Vent
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Jennie Kristoffersson Administratör
Martin Blomberg Tjänstledig
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MAGNUS RUTA
Hoppas att ni har haft en
härlig sommar! Hösten
närmar sig med stormsteg
och arbetsmarknaden ser
mycket ljus ut inom vårt
geografiska område.
Under sommaren har vi
genom media följt IT
skandalen inom trafikverket
och hur en bro rasade i
Ludvika med skadade
arbetare. Tur att det gick så
bra som det ändå gjorde med
olyckan. Jag blir så ledsen att
lägsta pris ska gå före
säkerhet och kvalité i båda
upphandlingarna när det
gäller offentliga medel. UE
kedjorna är ofta långa och vid
varje steg så blir det sämre
villkor för den enskilde
arbetstagaren. Det är inte
första gången som detta
händer och tyvärr är det nog
inte sista heller. Vi från
Byggnads måste trycka på för
att detta ska får ett slut och att
arbetsmiljö, säkerheten och
kvalité är lika viktigt vid de
offentliga upphandlingarna.
Om ett år är det val och vi
måste ha företrädare inom
politiken som bevakar våra

intressen och påverkar beslut
som är bra för oss
Byggnadsarbetare. Viktigt är
att man ser helheten hos
politiska partier och inte bara
populistiska utspel.
Nu pågår nomineringar till
detta och vi hoppas många av
våra medlemmar ligger bra
till för att få framskjutna
positioner.
Hösten kommer att bestå av
hårt arbete för regionen.
Förslag ska arbetas fram för
målplan för 2018, förslag på
budget för 2018 likaså, samt
alla andra ärenden och
förhandlingar som brukligt.
Kongressmotioner ska
skrivas och behandlas i
medlemskretsarna, styrelsen
och regionfullmäktige.
Tillsammans är vi starka!

Magnus Cato
Ordförande
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NYTT I REGIONEN
Från den 1 juni har regionen
provanställt Josefine Olsson,
som närmast kommer från en
projektanställning hos SEKO.

Josefine har en bakgrund som
ställningsbyggare på Heab,
där hon även var
förtroendevald. Hon har
varit, och är fortfarande,
engagerad i regionens
ungdomsgrupp.
Arbetsuppgifterna kommer
bestå av TBM mätningar och
ansvar för Anläggnings-,
ME-, Ställnings- och
städavtalen.
Josefine får även ansvar att
stötta kretsarbetet i
Västervik. Under hösten
kommer Josefine att delta på
LO’s ombudsmannautbildning.
Vi hälsar Josefine välkommen
till Byggnads Öst och ni når
henne på telefon 010-601 10 21.
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Förbundet har inrättat en
projektanställning på
förbundskontoret.
Tjänsten innebar att någon
skulle arbeta med konkurser
och indrivningsärenden.
Efter rekryteringsprocessen
så beslutade förbundet att
erbjuda Martin Blomberg
tjänsten. Han valde att tacka
ja och började på
förbundskontoret den 14
augusti. Styrelsen har
beslutat att ge Martin
tjänstledigt för detta och vi
önskar honom lycka till med
sina nya arbetsuppgifter.

Regionen kommer att behöva
ersätta Martin medan han är
tjänstledig och rekrytering
pågår för att fylla Martins
arbetsuppgifter.

ARBETSMILJÖ
Under vecka 43 genomförs
årets Arbetsmiljövecka där
årets tema är ”Vibrerande
verktyg och maskiner”.
Skyddsombuden kommer
under den här veckan att
uppmärksamma problemen
kring vibrationer på våra
arbetsplatser. Vi kommer
även fortsätta med förra årets
tema som var ”Damm, asbest
och kemiska hälsorisker”.
Vi har under de senaste åren
sett att dödsfallen p g a
kvartsexponering inte har
minskat och att skadorna
p g a vibrationer ökar.
Riskbedömningar och
mätningar SKALL göras så
gränsvärdena INTE
överskrids.
Det är viktigt att vi inte
stannar upp och nöjer oss
med detta arbete utan att vi
följer upp de brister vi hittat.
Låt detta bli en stående punkt
på ordinarie skyddsronder
och låt platschefer och/eller
arbetsledare bli delaktiga i
förändringsprocessen för att
skapa en så dammfri och
vibreringsfri arbetsmiljö som
det går att åstadkomma.

I avtalsrörelsen fick vi
ändringar i utbildningen för
skyddsombud, klart under
hösten och gäller från 2018.
I avtalet fick vi fem (5) timmar
att förfoga över fritt, där vi
kallar in skyddsombud
företagsvis/yrkesrelaterat.
Utbildningar:
Utskick kommer ske under
hösten till Block 1-4.
Anmäl er så fort som möjligt
eller om ni har förhinder
anmäl det så vi ev kan avboka
lokal i tid.
Startkurs:
26-28/9 och 5-7/12-2017
Samverkan: 8-9/11-2017
Föreskrifterna: 12/10-2017
Rehabilitering: 20-21/9-2017
Återigen: Ett stort tack för en
bra genomförd vår och
sommar till er alla och hoppas
att ni haft en fin semester.
Glöm inte att ni alltid ska
sätta säkerheten och hälsan
främst.

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig
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AVTALSINFORMATION 2017 I KORTHET
För fullständiga avtalsförändringar besök www.byggnads.se

Byggavtalet
Avtalsperioden är på 3 år,
fr o m 1 maj 2017 t o m den
30 april 2020.
År 1 2017-05-01 – 2018-04-30
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
3,49 kr/tim
607 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
156,00 kr/tim 27 144 kr/mån
Utgående lön för
Städpersonal med
fördelningstal 0,75
3,49 kr/tim
607 kr/mån
Städpersonal med
fördelningstal 0,50
2,50 kr/tim
435 kr/mån
Grundlön för Städpersonal
med fördelningstal 0,75
20 358 kr
Städpersonal med
fördelningstal 0,50
13 572 kr
Nya utbetalningsnivåer
prestationslön (TBM)
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fr o m den löneperiod som
börjar närmast efter 31 juli
2017.
Nyköping (183 kr)
Vimmerby/Västervik (178 kr)
Norrköping (184 kr)
Linköping (184 kr)
Golvlistan höjs till 17,00 %
Den fasta delen vid
kombiackord 114,37 kr/tim
Ställning ackordsriktpunkten
höjs till 80,05 kr/tim den fasta
delen till 106,05 kr/tim
Tätskikt Ackordsriktpunkten
höjs till 103,85 kr/tim den
fasta delen till 60,97 kr/tim
Undertakslistan
Ackordsriktpunkten rent
ackord höjs till 172,57 kr/tim
Undertakslistan
Ackordsriktpunkten
förenklad tidlista
167,01 kr/tim
Plattsättning
ackordsriktpunkten höjs till
164,21 kr/tim

AVTALSINFORMATION 2017 I KORTHET
För fullständiga avtalsförändringar besök www.byggnads.se

Entreprenadmaskin
avtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Avtalsperioden är på 3 år,
f r om 1 juni 2017 t o m den
31 maj 2020.

Avtalsperioden är
1 maj 2017 – 30 april 2020.

Avtalsperiod
År 1 2017-06-01 – 2018-05-31
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
3,49 kr/tim
607 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
156,00 kr/tim 27 144 kr/mån

Plåt- och
ventilationsavtalet
Avtalsperioden är
1 maj 2017 – 30 april 2020.

Avtalsperiod
År 1 2017-05-01 – 2018-04-30
Utgående lön höjs med:
År 1: 3,78 kr/tim 658 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
År 1 – 162,00 kr/t 28 188 kr/m

Glasmästeriavtalet
Avtalsperioden är på 3 år,
f r om 1 maj 2017 t o m den
30 april 2020.
Avtalsperiod
År 1 2017-05-01 – 2018-04-30

År 1 2017-05-01 – 2018-04-30
Utgående lön höjs med:
År 1: 3,30 kr/t
574,20 kr/m

Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
År 1 – 3,50 kr/tim

Grundlön för yrkesarbetare
År 1 – 157,00 kr/tim

Grundlön för yrkesarbetare
År 1 – 156,00 kr/tim

Ackordsprislistan höjs med
År 1 – 2,17 %

Ackordets rörliga del höjs
År 1 – till 47 kr
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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
190 kr i tim = 395 200 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
395 200 x 4.5 % =
Totalt 17 784 kr/år
Arbetskläder enligt avtal
Totalt 3 500 kr

8

Semesterersättning
utöver lagen
395 200 x 1 %
Totalt 3 952 kr/år
Reseersättning (snitt 5 mil dag)
5 x 18,5 dag
Totalt 24 420 kr/år
Helglön
8 dagar x 8 tim
Totalt 12 160 kr
UVA möte
5 tim/år
Totalt 950 kr
Avtalsförsäkringar
0,80 % av lön
Totalt 3 161 kr/år
Arbetstidsförkorting
40 tim x 190 kr
Totalt 7 600 kr/år
Totalsumma 73 527 kr/år
Om vi inte är många som
stödjer kollektivavtalen genom
sitt medlemskap i Byggnads
riskerar vi att alla förlora ca
70 000 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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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
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
Se hemsidan för möten i höst
NORRKÖPING
11/10 kl 18:00
Besök av polisens utredare
gällande arbetsmiljöbrott
FINSPÅNG
14/9 kl 18:00
LINKÖPING, KISA,
ÅTVIDABERG
20/9 kl 17:00
Motionsskrivning
25/10
SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Se hemsidan för möten i höst

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.

MOTALA
10/10 kl 18:00
ABFs lokaler
MJÖLBY
5/10 kl 18:00
ABFs lokaler,
Kanikegatan 15 i Mjölby
VÄSTERVIK
23/11 kl 18:00
Stadshotellet Västervik

I kretsen träffar du kamrater
från andra företag, som du
kan byta erfarenheter och
lyfta idéer med.
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KONGRESSMOTIONER
Byggnads kommer ha sin 17:e
ordinarie kongress den 30
maj 2018 i Göteborg. Kongress
hålls vart fjärde år.
Byggnads Öst uppmanar dig
som medlem att skriva
motioner som du tycker är
viktiga för Byggnads att
driva.
Kongressen är förbundets
högsta beslutande instans.
Den behandlar och beslutar
om förbundets långsiktiga
verksamhet samt för de
kommande fyra åren.
På kongressen är samtliga
regioner representerade,
ombuden utses och väljs på
regionernas fullmäktige.
Kongressen väljer även
förbundsledning,
förbundsstyrelse och väljer
ledamöter till
förbundsfullmäktige som är
förbundets högsta beslutande
instans mellan kongresserna.
Motioner till kongress kan
väckas av förbundsstyrelsen,
regionen, medlemskretsen,
förtroendemannaråd och
enskilda medlemmar. I de
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fyra sistnämnda fallen skall
motionen inlämnas till
regionstyrelsen för
behandling i regionen. Skulle
motionen icke godkännas
skall den ändå, om
motionären yrkar, genom
regionen försorg insändas till
förbundsstyrelsen.
Varje motion rubriceras med
ett ämnesområde och vid flera
ämnesområden så delar man
upp motionen på flera
motioner. Varje motion ska
utmynna i en eller flera
Att-satser. (Yrkanden)
På baksidan av tidningen
finns en motion att fylla i om
du har något som du vill
väcka på kongressen. Du
skickar in den till Byggnads
Öst, Luntgatan 28, 602 19
Norrköping.
Motioner finns även
ifyllnadsbara på hemsidan
där du även hittar
ämnesområden som ska
behandlas. Behöver du hjälp
så kontaktar du en
ombudsman i regionen.
Regionen måste ha motionen
senast 16 oktober för
behandling.

SÅ HÄR FUNGERAR BYGGNADS ÖST
Byggnads uppgift är att
företräda medlemmarna för
att de ska ha det så bra som
möjligt på arbetsplatsen och
även i samhället. Det gör vi
genom att många aktiva
medlemmar arbetar
tillsammans och driver
byggnadsarbetarnas
intressen. Det är du som är
medlem som är Byggnads!
Tillsammans är vi starkare än
var och en.

Regionfullmäktige
Regionens högsta beslutande
organ är Regionfullmäktige.
Ledamöterna är valda av
kretsarna. Här tas bl a beslut
om regionens medlemsavgift
och vilka frågor som
Byggnads Öst ska arbeta med.
Ledamöterna i
regionfullmäktige samlas till
möte minst två gånger om
året. Regionfullmäktige utser
också Byggnads Östs styrelse.

Medlemskretsar
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.

Regionstyrelsen
Styrelsen i region Byggnads
Öst väljs på
regionfullmäktiges årsmöte.
Styrelsen ansvarar
tillsammans med personalen
för regionens löpande
verksamhet.
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NY SOM LÄRLING PÅ BYGGAVTALET
1 Medlemskap i facket
Om du jobbar som
byggnadsarbetare ska du vara
medlem i Byggnads.
Ett medlemskap i Byggnads
innebär en trygghet om något
skulle hända på jobbet.
2 Medlemskap i a-kassan.
Många blir medlemmar i
Byggnads under skoltiden. I
studerandemedlemskapet
ingår INTE ett medlemskap i
Byggnads a-kassa
Det är därför VIKTIGT att du
även går med i Byggnads
a-kassa, så fort du påbörjat
din anställning.
Medlem i Byggnads a-kassa
blir du enklast genom
www.byggnadsakassa.se
Om du får en ny lärling till din
arbetsplats, kontrollera
medlemskap i fack och a-kassa

3 Hur får jag min E-bok
För att få tillgång till din
E-bok behöver du fylla i en
anmälan om
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lärlingsanställning och skicka
in till Byggnads Öst.
Blanketten Anmälan om
lärlingsanställning hittar du
på BYNs hemsida
www.byn.se där kan du även
göra anmälan digitalt om du
har BankID.
För Plåt- och VVS-lärlingar
gäller andra regler. Kontakta
Pär Alexandersson i regionen
för mer information. Hitta
även mer information på
www.byggnads.se/regioner/ost/
larling

4 Rätt lön
Din lön regleras i det fackliga
kollektivavtalet. Har du
frågor om din lön kontaktar
du Byggnads.
5 Utbildning
Alla lärlingar ska under
lärlingstiden, eller senast året
efter, gå en grundläggande
facklig utbildning. (Läs mer
om våra utbildningar och hur
du anmäler dig på sidan 17.)

Niklas Landstedt
Lärlingsansvarig, byggavtalet

UNGA BYGGARE ÖST
Vi i Byggnads Öst kan vara
stolta då antalet aktiva Unga
Byggare ökar i vår region! Det
är viktigt att vi engagerar oss
fackligt, då de villkor och
rättigheter som finns på
byggarbetsplatserna idag inte
kan tas för givet, utan det har
tidigare generationer kämpat
hårt för. Nu är det upp till
nästa generation att fortsätta
kampen för bättre villkor.

Vi i Unga Byggare Öst arbetar
med att möta och engagera
alla unga i branschen. Det gör
vi genom skolinformation,
utbildningar och regelbundna
träffar. För att nå ut till fler
medlemmar så har vi startat
en turné runt om i vår region.
Denna turné innebär att vi
besöker olika städer för att
genomför aktiviteter och tala
om fackliga frågor samt
sprida vetskapen om
Byggnads och Unga Byggare.

De två första turnéstoppen
har varit i Motala, där vi
spelade brännboll samt
grillade och Norrköping där
vi spelade Volleyboll. Båda
stoppen har varit mycket
roliga och väldigt
uppskattade av deltagarna.

Unga Byggare Öst har även
tagit initiativ till en
knegarpub, där vi kan ses för
att skapa en mötesplats för
unga likasinnade som vill
påverka och förbättra sitt
arbetsliv.
Är ni intresserade av att veta
mer om våra aktiviteter, turné
eller knegarpub. Följ oss på
vår Facebooksida ”Unga
Byggare Öst” eller kontakta:
Jonas Andersson
Ordf Unga Byggare Öst,
070-673 19 05
jande92@hotmail.com
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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.

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@byggnads.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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hör av dig till regionen, så vi kan
ändra din avgift.

UTBILDNINGAR 2017
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.

Som medlem ska du ha gått
en grundläggande facklig
utbildning såsom Påfarten
eller Medlemsutbildning.
Har du inte gått någon av de
grundläggande fackliga
utbildningarna än anmäler du
dig till regionen.
Utöver de grundläggande
utbildningarna har vi en hel
del funktionsutbildningar för
dig som har ett fackligt
uppdrag.
Du hittar hela
utbildningsutbudet på
Byggnads Östs hemsida
genom att scanna QR-koden
nedan.

Utbildningar är nödvändiga
för att de fackliga
företrädarna du har valt ska
kunna företräda dig på bästa
sätt i frågor om Löner,
Anställningstrygghet eller
Arbetsmiljö.

Niklas Landstedt
Utbildningsansvarig
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MEDLEMSBILDEN - KRANFÖRARE
Petri Kokko arbetar som
kranförare för Havator AB.
Han har förtroendeuppdraget
skyddsombud på företaget
och är tillsammans med
Mathias Persson
kontaktombud inom MB
organisationen.
Båda trivs med arbetet som
mobilkranförare. Att vara
anställd som mobilkranförare
innebär att du träffar många
olika människor, samt att
man får ta ansvar för och lösa
många typer av lyftproblem
på arbetsplatserna.

Då Petri är skyddsombud är
arbetsmiljön och säkerhetsarbetet en viktig sak för
honom, det förs en bra dialog
med företaget i detta arbete
med arbetsmiljöfrågor.
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Byggnads bjuder in
medlemmar från olika
yrkesgrupper till
Rikskonferenser varje år för
att diskutera specifika
yrkesfrågor.

Aktuella frågor för kranförare vid årets rikskonferens
är möjlighet till att företag
kan köra under Byggavtalet
eller Maskinentreprenadavtalet. Frågan är och har
varit aktuell vid avtalsrörelser. Vid en konflikt kan
den snedvridna
konkurrensen mellan
företagen. Det måste vara så
att företagen konkurrerar på
lika villkor, tycker Petri.
En annan fråga som är uppe
på agendan – När ska
kranförare få ta del av
ackordet?

KRANFÖRARE
Byggnads organiserar idag ett
30 tal olika yrkesgrupper. En
av dessa är kranförare och
mobilkranförare. Som
kranförare kan man vara
anställd i ett byggföretag eller
ett speciellt kranförtag.

åker till nästa arbetsplats. Det
blir ofta övertid under
arbetsveckan.

Kranförarnas arbetstider blir
sällan mellan 06:45 – 16:00.
Mobilkran ska vara uppställd
på plats tills att jobben på
bygget kommer igång på
morgonen. Att som
kranförare måste man också
finnas på plats innan bygget
startar.

De stora industristoppen
innebär också att man kör i
tolvtimmarspass under
kortare perioder. Då blir man
kvar på samma arbetsplats en
längre tid.

Det hör till vardagen att man
inte kan ta några raster under
arbetsdagen, det är dilemmat
som kranförare, alla räknar
med att du kör hela tiden.
Efter att arbetsdagen är slut,
så åker man tillbaka till
depån, om man inte direkt

Det tillhör vardagen också att
man får arbeta på orter långt
hemifrån.

Här finns även entreprenörer
från olika länder inom EU,
vilket innebär brister i språk
och olika tecken som
kranförare använder sig utav,
vilket innebär en
säkerhetsrisk på
arbetsplatserna.
Tekniska utvecklingar av
arbetsorganisationen sker
även här. Nu ska man t ex via
en app i telefonen bl a
registrera sin arbetstid,
övertid mm. Här känner sig
många anställda
kontrollerade och bevakade
av sin arbetsgivare. Du är
ständigt tillgänglig för
arbetsgivaren.
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