B y g g n ad s Ö st
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Telefon: 010-601 10 12
Fax: 013-12 25 13
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
V i h a r d o c k s t ä n g t f ö r s p o n t a n b e s ö k t i l l s v i d a r e p ga C o v id - 1 9

Vi arbetar i Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28, 602 19 Norrköping
Magnus Cato Ordförande
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
Jörgen Drott Ombudsman
Niklas Landstedt Ombudsman
Richard Mellberg Ombudsman
Henrik Pryssgård Ombudsman
Tobias Jansson Ombudsman
Susanne Fredriksson Administratör
Britt Inger Karlsson Administratör

010-601 13 33
010-601 13 24
010-601 13 30
010-601 13 27
010-601 11 11
010-601 10 18
010-601 10 22
010-601 10 12
010-601 10 12

Vi arbetar i Linköping
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Pierre Andersson Ekonomiansvarig
Ove Möller Avtalsansvarig
Sören Orrstenius Försäkring
Peder Eliasson Ombudsman
Pär Alexandersson Ombudsman
Sonny Härold Ombudsman
Leif Adolfsson Ombudsman
Josefine Olsson Ombudsman
Ann Jönsson Administratör
Sandra Larsson Administratör

2

010-601 11 02
010-601 10 45
010-601 11 09
010-601 11 04
010-601 11 06
010-601 13 16
010-601 11 05
010-601 10 21
010-601 10 12
010-601 10 12

M AGN US RUT A
Nu är våren här och
sommaren närmar sig.
Vi har under våren avhandlat
årsmöten i kretsarna och
regionfullmäktige. Då vi inte
har kunnat genomföra fysiska
möten, så har vi haft digitala
möten för att kunna värna om
vår demokrati. Hoppas att du
känner att du har haft
möjlighet att logga in och
delta på just ditt möte.
Regionfullmäktige ägde rum
den 11 mars och behandlade
ett bokslut och en
verksamhetsberättelse.
Vi gör ett bra resultat
ekonomiskt, som du kan läsa
om i tidningen, men vi hade
hellre haft mer verksamhet
för er medlemmar och skippat
denna pandemi som har varit
i stort sett hela 2020. Vi når
inte följande mål:
Öka medlemsantal,
utvecklingssamtal med FFV
och utbilda medlemmar.
De mål som vi ändå lyckas
med trots pandemin är:
1 140 arbetsplatsbesök och att
vi nu har 20 personer med
fullmakter.

Pandemin som har slagit till
med kraft, har inte skapat så
stora vågor av varsel som
man befarade. Många sökte
kortidspermitteringsstöd och
på så vis slapp man varsla.
Företag fortsätter att göra
stora aktieutdelningar till
ägare vilket tyder på att det
går bra för de flesta.
Min oro är nu att stat,
kommuner, regioner och
företag inte törs satsa på
framtida investeringar på det
sätt som behövs för att
välfärden ska fungera och så
att det finns tillräckligt med
bostäder som tillgodoser
efterfrågan.
Jag vill passa på att önska er
en härlig sommar där vi kan
träffa nära och kära.
Tillsammans är vi Starka!

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
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SKOLINFORMATION OCH
ELEVMEDLEMSKAP
Som de flesta vet, så är
Byggnads Ungdomsgrupp ute
i skolorna och ger eleverna på
Bygg-, Plåt- och VVSprogrammet grundläggande
facklig information.

Även om insatsen som gjorts
varit lyckad, så har inte
tekniken varit med oss och
många av eleverna har inte
kunnat gå med, då de saknat
rätt BankID vid signering.

Med tuffa restriktioner har vi
blivit tvungna att tänka om
och resultatet blev
information via videolänk.

Vi vill därmed uppmana er
med APL elever på
arbetsplatsen att prata med
dem om medlemskapet. Kolla
om de får hem
medlemstidningen
Byggnadsarbetaren. Får de
inte det, så är de troligen en
av de som inte lyckats gå med.

Jonas Andersson, Ordförande
för Unga Byggare i Byggnads Öst

Insatsen har varit lyckad och
vi kommer innan sommaren
att ha pratat med strax över
600 elever.
Det är ifrån årskurs 2 som
man får chansen att bli
medlem i Byggnads och
under skoltiden har man ett
studerandemedlemskap som
är kostnadsfritt.
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Har ni en elev som inte är
med och som vill gå med så är
ni välkomna att ringa mig, på
010-601 10 18 alternativt mejla
Henrik.Pryssgard@byggnads.se.
Ange vilken arbetsplats och
adress, så ordnar jag en fysisk
medlemsblankett och
kommer ut till er.
Vill även passa på att tacka
Ungdomsgruppen för en
grym insats!

Henrik Pryssgård
Ungdomsansvarig

*NÄTA
NÄTVERKET F ÖR KVIN NO R I BY G GNA DS
*NÄTA i Byggnads region
Öst har valt att flytta fram
den planerade konferensen
från februari 2021 till
september 2021. Vi hoppas att
det rådande läget är bättre då
och att vi äntligen kan ses
igen!
Nya datumet samt
intresseanmälan till denna
konferens och andra
utbildningar och träffar, finns
på vår hemsida,
www.byggnads.se/nataost

även i att Moa Orre blev
framröstad till en av de som
ska sitta i styrgruppen för
*Näta Öst i vår region.
Utifrån önskemålet på
årsmötet om fler aktiviteter,
så bokade vi in en digital träff
den 7/4 kl. 17.00-19.00. Under
träffen svarade vi på era
frågor samt diskuterade saker
som rör oss yrkesverksamma
kvinnor i byggbranschen.
Har du fler frågor eller
funderingar, tveka inte på att
höra av dig!
nata.ost@byggnads.se
Vi ser fram emot att träffa dig.
Hoppas att vi ses!
*Näta Öst

Moa Orre
Under februari genomförde vi
vårt första digitala årsmöte
för *Näta i vår region. Vi fick
väldigt positiv feedback och
under mötet beslutade vi att
genomföra flera digitala
träffar fram tills dess att vi
kan genomföra fysiska träffar
igen. Årsmötet resulterade

Läs av QR koden
med kameran på
din mobil för att
komma till
hemsidan.
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AVTALS INF ORM ATIO N 2020 I KO RTHET
F ö r f u l l s t ä n d i g a a v t a l s f ö rä n d r i n g a r b e s ö k w w w .b yg g n a d s . s e

Byggavtalet
Avtalsperioden gäller fr o m
26 november 2020 t o m den
30 april 2023.

Entreprenadmaskinavtalet
Avtalsperioden gäller fr o m
10 december 2020 t o m den
31 maj 2023.

2020-12-01 – 2022-04-30
2020-12-01 – 2022-05-31
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
5,49 kr/tim
955 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
169,00 kr/tim 29 406 kr/mån
Utgående lön för
Städpersonal med
fördelningstal 0,75
5,50 kr/tim
957 kr/mån
Städpersonal med
fördelningstal 0,50
3,70 kr/tim
644 kr/mån

Utgående lön för
Yrkesarbetare höjs med
5,38 kr/tim 936,12 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
169,00 kr/tim 29 406 kr/mån

Plåt- och
ventilationsavtalet
Avtalsperioden gäller fr o m
1 december 2020 t o m den
30 april 2023.
2020-12-01 – 2022-04-30

Grundlön för Städpersonal
med fördelningstal 0,75
22 055 kr
Städpersonal med
fördelningstal 0,50
14 703 kr

Utgående lön höjs med:
5,60 kr/tim
974 kr/mån
Lägstalön för yrkesarbetare
168,40 kr/tim
Ackordsprislistan höjs med
2,70 %
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AVTALS INF ORM ATIO N 2020 I KO RTHET
F ö r f u l l s t ä n d i g a a v t a l s f ö rä n d r i n g a r b e s ö k w w w .b yg g n a d s . s e

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Du har väl inte missat
Kollektivavtalskollen?

Avtalsperioden är
1 december 2020 – 30 april
2023.
Avtalsperiod
2020-12-01 – 2022-04-30
Utgående lön höjs med:
5,78 kr/tim 1 006 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
176,00 kr/tim 30 624 kr/mån

Glasmästeriavtalet
Avtalsperioden är f r om
1 december 2020 t o m den
30 april 2023.
Avtalsperiod
2020-12-01 – 2022-05-01
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
4,93 kr/tim
858 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
168,00 kr/tim

På hemsidan kan du se om ett
företag har kollektivavtal, hur
många avtal företaget har och
vilka avtal det är.
Läs av QR
koden med
hjälp av
kameran på
din
smartphone för att komma
direkt till sidan.
Att det finns ett kollektivavtal
har stort värde för dig som
anställd. Du slipper tänka på
att löneförhandla med chefen
och behöver inte oroa dig för
att du ska behöva jobba gratis
på obekväm arbetstid eller
oroa dig över att inte vara
ordentligt försäkrad.
Kollektivavtalet innehåller
ofta villkor som är
förbättringar av lagen.
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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 och en sekreterare
(2 personer).
Dessa två 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
möten mm. Det viktiga är att
kalla samtliga medlemmar i
kretsen till ett årsmöte som
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skall hållas innan januari
månads utgång.
På årsmötet får
medlemmarna välja en
ordinarie styrelse.
Verksamma och vilande
Kretsar i Byggnads Öst:
Finspång
Vilande
Kinda/Ydre Under uppstart
Linköping
Motala/Vadstena
Mjölby/Boxholm
Norrköping
Nyköping/Trosa
Oxelösund
Vilande
Söderköping/
Valdemarsvik
Vimmerby
Vilande
Västervik
Åtvidaberg Vilande
Ödeshög
Vilande
Kontakta oss för mer info.
Tillhör du en medlemskrets
som är vilande, kan du bli
kallad till en medlemskrets i
närheten av dig.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
På grund av rådande
situation håller vi våra
medlemskretsmöten digitalt
över Teams. Faller det ut väl,
kanske vi framöver kan
kombinera fysiska möten
med digitala, då det inte alltid
är lätt att befinna sig på plats.

fullmäktige. Det är även på
kretsmötet du som enskild
kan driva fram frågor och
skriva motioner.

Inbjudan till mötet skickas
ut till dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms
till 07xxxxxxx nummer
Det du behöver göra för att
kunna delta i mötet, är att i
god tid inför mötet ladda ner
Teams på din smartphone,
surfplatta eller din dator.
Länken till mötet kommer att
skickas via sms och mejl till
den som har anmält sig via
hemsidan.

I kretsen träffar du kamrater
från andra företag, som du
kan byta erfarenheter och
lyfta idéer med.
Möt chattboten Boo
på hemsidan.

Varje medlem tillhör en lokal
krets. Till medlemskretsarnas
möten är alla medlemmar
välkomna. Där fattas beslut
om Byggnads lokala
aktiviteter.
Det är medlemskretsarna som
bl a nominerar ledamöter till
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BYG GNA DS V IS IO N 2030
Vad är Byggnads 2030?
Byggnads 2030 är en
fortsättning på Mål och vision
2022. Vi uppmanar dig att
delta genom länken nedan
för att påverka.

Hela organisationen med
medlemmar, FFV, kretsar,
regioner och förbund berörs.

Vi vill ta fram 2 - 5 visioner
för de närmaste 10 åren och vi
vill göra det tillsammans med
er medlemmar.

En digital enkät kommer att
skickas ut via mail till dig som
är medlem.

Under våren ska vi samla in
så många tankar och idéer vi
kan från hela organisationen.
Idéer som sedan blir förslag
som kongressen behandlar.

Målgruppen för att lämna in
idéer är ALLA oavsett ålder,
kön, yrkesgrupp mm.

Dela dina bästa idéer, så att vi
kan bli ännu starkare, stoltare
och tryggare!
För mer information om
Byggnads 2030, läs av QR
koden med hjälp av kameran
på din smartphone.

Det kan vara:
Sådant vi redan gör som
fungerar.
Nya saker som skulle vara
bra att börja göra.
Saker vi ska sluta göra.
Hitta guldkornen som kan
leda arbetet mot det Byggnads
vi ska vara 2030 framåt.
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Byggnads i framtiden börjar
med dig!

NYA VILLK OR G Ä LLANDE
ARBETS SJUK DO M OCH ARBET SS KADA
Ny överenskommelse mellan
LO, Svenskt Näringsliv och
PTK har tecknats. Det innebär
att vållandeprövning vid
arbetssjukdom som visar sig
efter 2020-12-31 tas bort.
En godkänd arbetssjukdom,
t ex vibrationsskada, ersätts
full ut enligt
skadeståndsrättsliga regler.
Det är en mycket bra
förändring gällande godkända
arbetssjukdomar. Däremot
arbetssjukdomar som är
godkända innan 2020-12-31 får
man driva som en
vållandeprövning för att få full
kompensation.
Det blev förbättringar gällande
godkända arbetssjukdomar,
men istället införs en självrisk
på 500 kronor för alla
arbetsskador, både olyckor och
sjukdomar. Detta var trots allt
totalt sett en bättre
försäkringslösning på det stora
hela.
Det innebär i praktiken att om
du t ex skär dig på en kniv och
uppsöker vård och du får sy
fem stygn men kan jobba direkt
efter vårdbesöket, så blir det en

självrisk på 500 kronor.
Vårdbesöket kanske bara
kostar 200 kronor vilket då
innebär att du ingen ersättning
får för vårdbesöket/utlägget.
Men efter 18 månader kan du
som vanligt söka ersättning för
ärret och få ersättning för det.
Det är även förändringar i LO
samordningen när det gäller
inbetalning av
avtalspensionen. Startåldern
ska nu göras från 24 år för att
sänkas till 23 år efter 2022-01-01
och till 22 år från och med 202301-01.
Från och med 2023 kommer
pensionspremien till
avtalspensionen SAF-LO att
rapporteras och inbetalas
månadsvis istället för årsvis.
På så vis kan flera komma över
taket i avtalspensionen och få
en extra insättning på 30% över
taket istället för 4,5%.
Skriv motioner till kongressen
2022 för ytterligare
förbättringar i dessa frågor.

Sören Orrstenius
Ansvaring för
Försäkringar och
rehabilitering
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KON GRE SSM OTI ONER
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Åren går fort och snart har vi
en ny kongress som är det
högst beslutande i Byggnads.

Vill du ha hjälp med att
formulera dig eller stöd hur
man gör så kontaktar du oss.

Du som medlem kan påverka
och skriva motioner om vad
Byggnads ska driva eller
jobba med i framtiden.

Hoppas många har idéer och
tankar om hur och vilka
frågor Byggnads ska driva i
framtiden.

Du kommer att skriva
motionen på vår hemsida och
sedan hamnar den hos
kretsen digitalt. Kretsen
behandlar den på sitt möte i
september. Vet du inte inom
vilket område den ska
kategoriseras så gör inte det
något då vi fixar till den.

Nedan ser du hur tider och
behandlingen sker på alla
nivåer inom regionen.
Ser fram emot din motion
som du skrivit senast den 15
september.

BOK SLUT 202 0
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
Under 2020 har Byggnads Öst
som alla andra känt av
Coronapandemin. Pandemin
har lett till att vi tvingats
skjuta på utbildningar,
konferenser och andra
riktade insatser. Vi har även,
som så många andra jobbat,
hemifrån till en viss del.
Bevakning av arbetsplatser
och medlemsrekrytering har
på grund av Coronapandemin
inte kunna utföras i den
omfattning som vi önskat.
Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets
början 6 897 st och vid dess
slut 6 744 st vilket innebär en
minskning med 153 st
medlemmar.
Resultat och ställning
Intäkter för den ideella
verksamheten uppgick till
22 384 532 kr. Kostnaden för
den totala verksamheten har
under året uppgått till
21 174 810 kr. Årets resultat
efter finansiella poster uppgår
till 1 491 852 kr.

Pierre Andersson
Ekonomiansvarig
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Bokslut 2020
Resultaträkning 2020
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

17 841 428
1 706 173
2 893 931
22 348 532

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

-6 539 065
-14 506 821
-128 924
-21 174 810

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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1 209 722
419 574
21 926
-23 637
417 827

Resultat efter finansiella poster

1 627 549

Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

-135 697
1 491 852

Bokslut 2020
Balansräkning 2020
Anläggningstillgångar
Datorer och övriga inventarier
Övriga materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Långfristiga värdepapperstillgångar
Andra långfristiga fodringar
Summa anläggningens tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga kundfordringar
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa Bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

324 757
11 890
336 647
57 295 363
5 105
57 637 115

161 333
2 293 817
192 218
45 785
6 243 376
8 936 529
66 573 644
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

Via Mina sidor på vår
hemsida www.byggnads.se
kan du logga in och ändra
dina personliga uppgifter.
Här kan du även se vad du
har rapporterat in för
inkomst och se ditt OCRnummer för inbetalning av
medlemsavgiften.

F r å g o r gä l l a n d e
A - k a s sa n
Ring 010-601 18 00 eller
skicka ett mail till
a-kassan@byggnads.se
För mer information och
blanketter besök hemsidan
www.byggnadsakassa.se
Där kan även logga in på
Mina sidor för att hantera
dina a-kasseärenden.

B yg g n ad s N u !

Vi använder oss av SMSutskick så håll ditt
mobilnummer uppdaterat
hos oss för att inte gå miste
om information,
inbjudningar och kallelser.

För dig som har allmänna
frågor gällande arbetsmiljö,
kollektivavtal, lön eller
andra fackliga frågor.

Det går även bra att ringa
in till regionen för att
rapportera in din inkomst
och ändra personuppgifter.

Ring vårt medlemscenter
på 010-601 10 00 eller
skicka ett mail till
byggnadsnu@byggnads.se

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2021.04

Hjä lp os s a tt hå lla
v å r t s y st e m
u p p d at e r at !

