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

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
Pär Alexandersson Ombudsman
Sonny Härold Ombudsman
Leif Adolfsson Ombudsman
Josefine Olsson Ombudsman
Sandra Larsson Administratör
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010-601 11 02
010-601 10 45
010-601 11 09
010-601 11 06
010-601 13 16
010-601 11 05
010-601 10 21
010-601 10 12

M AGN US RUT A
Nu är det snart dag att lägga 2021
bakom sig och blicka fram mot
2022. Pandemin har även i år
påverkat vårt arbete och vår
verksamhet med framför allt
fysiska träffar och möten.
Regionen genomförde
fullmäktige den 18 november och
avhandlade budget för 2022 som
ni kan läsa om i tidningen på
sidan 13 - 15.
Byggnads Öst kommer att göra
en satsning med att anställa
ytterligare en ombudsman som
kommer få arbetsuppgifterna att
hantera lönegranskning och
skapa ordning och reda samt
organisering. Vi måste bevaka
lönerna för er medlemmar och
kontrollera att ni erhåller den
lön ni har rätt till.
Fullmäktige beslutade även om
målen för 2022 som är följande;
•
•
•
•
•
•

140 fler medlemmar
985 arbetsplatsbesök
140 UVA-möten
20 fullmaktstagare
111 utvecklingssamtal
med förtroendevalda
85 checklistor under
arbetsmiljöveckan.

Vi hade möjlighet att säga upp
avtalet till den siste oktober, men
valde att komma överens med

motparten att göra en
avsiktsförklaring om en
kommission. Arbetet med
kommissionen ska börja den
förste december och vara klara
till den siste juni. Uppdraget
handlar om att få parterna att
kroka arm om åtgärder som
behövs för att förhindra den
arbetslivskriminalitet som pågår
runt om på våra arbetsplatser
och vem som ska stå för
kostnaden för arbetet med att
skapa ordning och reda.
Jag hade förmånen under hösten
att besöka vårt kvinnliga
nätverk i regionen. Jag fick
berättelser om vilket ordspråk
som används på arbetsplatserna.
Vi alla har ett ansvar att reagera
när man utrycker sig på ett
ovärdigt sätt som inte hör
hemma 2021.
Tills sist vill jag tacka alla
medlemmar och anställda för
detta år och önska er alla en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
Tillsammans är
vi starka!
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ARBETSM ILJÖ
Under 2021 har temat för året
varit Belastningsergonomi
med fokus under
Arbetsmiljöveckan, v 43. 88 st
checklistor fick vi in i vår
region. Sjukt bra jobbat! Detta
trots att problematiken kring
Covid-19 fortfarande finns
kvar. Totalt i landet gjordes
1 420 st ronder. 80% av
kontrollerna hade brister.
En vanlig risk vi såg var att
man inte hade rutiner för
riskbedömning gällande
belastningsrisker. Man har
inte heller informerat
arbetstagarna om riskerna
som kan uppstå. I vissa fall
saknades riskbedömning.
Ha för vana att ALLTID
kontrollera att
riskbedömningar är gjorda
och att de finns med i
arbetsmiljöplanen.
Som skyddsombud ska ni
vara med i tidigt skede i
planering/projektering.
Det är viktigt att vi inte
stannar upp och nöjer oss
med detta arbete.
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Inför 2022 års
arbetsmiljövecka kommer vi
fokusera på Organisatorisk
& S o c i a l a rb e t s m i l j ö ( A FS
2015:4). Antalet anmälningar
gällande kränkningar ökar.
Oftast finns en generell policy
kring kränkande
särbehandling, men man har
inte gett
platschef/arbetsledare
verktygen att följa upp ämnet
på arbetsstället. Finns inte
kunskapen på företaget ska
arbetsgivaren koppla in
företagshälsovården där
kunskapen ska finnas.
Vi kommer att ta fram
digitala utbildningar ni kan
anmäla er till. Vi kommer
även att lyfta den
Organisatoriska föreskriften
på våra utbildningar.
Med detta sagt vill jag
slutligen tacka alla er
skyddsombud för ett bra
utfört 2021 och önskar

G o d J u l o ch G o t t N y t t År !

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig

Varför Påfarten?
Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör
och varför det är viktigt att vara medlem.
•
•
•
•

Du träffar byggnadsarbetare från olika företag.
Du får veta mer om vad din medlemsavgift går till och
varför.
Vi diskuterar dina rättigheter och skyldigheter.
Dina förmåner.

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. Om vi efter en dag lyckas förmedla
detta till dig så har vi kommit en bra bit på vägen.
Framtiden är du själv med och bestämmer!
För mer information och anmälan, pafarten.byggnads.se
www.byggnads.se/pafarten.ost
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UNGA BYGGARE ÖST
Under oktober månad valde
Centrala
Ungdomskonferensen att
välja in mig som ny
ordförande för Byggnads
Centrala Ungdomskommitté
(CUK).
Det innebär att det efter 5 år
som ordförande är det dags
för mig att med varm hand
lämna över Unga Byggare Öst
till Jesper Strömberg,
träarbetare på Åhlin &
Ekeroth.

känna varandra och med vår
ambition att de efter
konferensen är starkare och
mer engagerade medlemmar.

Ungdomskonferensen 2021

Under vintern och våren
planerar vi för fler aktiviteter,
mer information kommer när
vi närmar oss.
Vill ni komma i kontakt med
oss och vill bli engagerade i
Unga Byggare Öst, kontakta
oss på
ungabyggare.ost@byggnads.se

Jesper Strömberg

För ungefär en månad sen
hade vi vår regionala
ungdomskonferens.
Deltagarna fick bland annat
lära sig mer om lönebildning,
konflikten mellan arbete och
kapital och Byggnads
försäkringar. Tre dagar där
deltagarna också fick lära
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eller kolla in oss på sociala
medier.

Ungdomskonferensen 2021

Tack för ordet

Jonas Andersson

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.
Som gymnasieelev är ditt
medlemskap gratis fram till
december det år du slutar
skolan, om du meddelar oss
att du inte har fått ett arbete.
Därefter betalar du
grundavgift. När du börjar
arbeta anmäler du det till
regionen för rätt
medlemsavgift. Glöm inte att
du då även söker inträde hos
a-kassan.
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.
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 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 55 kr i
månaden och du behåller då
din olycksfallsförsäkring så
länge du har ditt
medlemskap. Fortsätter du
arbeta meddelar du detta till
regionen.
2022 års avgifter hittar du
på Byggnads hemsida
www.byggnads.se/medlem/
medlemskap/dinmedlemsavgift/region/ost/
eller genom att läsa av QR
koden nedan.
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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 skall hållas innan
januari månads utgång.
På årsmötet får medlemmarna
välja en ordinarie styrelse.
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Kinda höll sitt årsmöte den
6:e oktober i Rimforsas
klubblokal. Där valdes en
ordförande och en sekreterare
och i och med det, så är kretsen
aktiv. Man tyckte det var på
tiden att få i gång kretsen för att
komma medlemmarna närmre.
Vi behöver få fler intresserade av
just kretsverksamheten, då det
är där som medlemmarna kan
påverka och göra sin röst hörd.
Håll utkik efter nästa möte!
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
Kinda
Se hemsida
Linköping
Se hemsida
Motala
Se hemsida
Mjölby
9 december 2021 18:00
ABF’s lokaler
Anmälan krävs!
Norrköping
Årsmöte
20 januari 2022 17:00
Luntgatan 28 i Norrköping

till 07xxxxxxx nummer
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
fullmäktige. Det är även på
kretsmötet du som enskild
kan driva fram frågor och
skriva motioner.

Nyköping/Oxelösund
Planering för 2022
16 december 2021 kl 17:00
Superbowl i Nyköping
Söderköping/
Valdemarsvik
Se hemsida
Västervik
Se hemsida
Inbjudan till mötet skickas
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.

9

10

Stöd
Musikhjälpen!
Vår insamling heter:
Byggnads Öst

Scanna med din mobilkamera

bossan.musikhjalpen.se
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*NÄTA!
NÄTVERKET FÖR KVINNLIGA
BYGGNADSARBETARE
STORT tack till er fantastiska
tjejer som deltog på vår
regionala *NÄTA konferens
som genomfördes under
september månad. Trots
fortsatt pandemi kunde den
genomföras säkert enligt de
restriktioner som fanns.
Vi är så glada att denna
konferens öppnade upp till
många fina samtal och viktiga
diskussioner. Under dagarna
tillsammans insåg vi alla hur
otroligt viktigt det är med ett
nätverk som detta. *NÄTA är
ett nätverk för oss kvinnor i
branschen där vi tryggt kan
dela med oss av erfarenheter
och händelser.

Under hösten har *NÄTA Öst
även haft tre kvällsaktiviteter
med föreläsningar om
machokultur. Avslutningsvis
kommer vi genomföra två
kvällsträffar, en i Norrköping
samt i Linköping. Kvällarna
börjar med middag som sedan
avslutas med en aktivitet. För
information se på hemsidan.
Vi hoppas på fortsatt intresse
och engagemang för våra
kommande aktiviteter!
Har du fler frågor
eller funderingar,
tveka inte på att
höra av dig!
Nata.ost@byggnads.se
Hoppas vi ses nästa år!
*NÄTA Öst styrgrupp
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Budg et 2 022
Antal anställda:
16 Ombudsmän, 3 Administratörer
RSO:
2,50 tjänster
Medlemsavgift:
150 kr/mån klass 1 – 5
Administrationsavgift hängavtal:
3 023 kr/år
Sammanträdesarvoden:
Regionstyrelse, revisorer, styrelse medlemskretsar, styrelse
förtroendemannaklubbar, valberedningar:
150kr/sammanträde+150kr/ sammanträde för ordförande och
sekreterare
Uppdragsersättning vid sammanträde och arvode:
248,60krh, ink semesterersättning. Motsvarar 220,00krh.
Uppdragsersättning vid utbildning och fackligt arbete:
254.25krh, ink semesterersättning. Motsvarar 225krh.
Reseersättning uppdragstagare:
Regionstyrelse, regionfullmäktige: 1,85 (skf) +1,15 kr (skp) /km
Arvoden och stipendier från förbundet o regionen: 2022
Skattefritt stipendium
*(ca 988 kr/dag 124 krh) regiontillägg + ca 32krh =156krh
Skattepliktigt utbildningsarvode
*(ca 1576 kr/dag 197krh) regiontillägg +ca 23krh =220krh
Administrationsbidrag medlemskrets:
207 820 kr
Administrationsbidrag Ungdomsverksamhet och *Näta:
180 000 kr 180 000 kr = 360 000 kr
* (från förbundet)
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Budg et 2 022
Medlemsantal:
Oförändrat (Augusti mån utgång)
Begravningskrans:
Till avlidna medlemmar: 1 500 kr
Medlemsavgift:
Till S-föreningar och SSU första året.
Ersätts av Byggnads Öst.
Regional medlemstidning:
170 000 kr inkl porto
Prenumerationer:
48 000kr
Arbetsgivaravgift:
31,42%
Medlemsavgifter:
LO-distrikten
ABF
Föreningsarkiv
Folkhögskolor
AFO
BLOM
Plåtslagerimuseet
Bidrag exempel:
Unga Örnar
(1:a maj)
Egna S-föreningar
Hjälporganisationer
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Budg et 2 022
Budget Uträkning inför 2022
Medlemsavgifter

8 767 100

Medlemsavgifter centralt

9 730 000

Ers förbundsuppdrag

75 000

Bidrag för arbetsskydd

650 000

Övriga bidrag från förbundet
Administrationsavgift Hängavtal ej moms

10 000
1 200 000

Hyresintäkter ej moms

50 000

Övriga rörelseintäkter

600 000

Intäkter

21 082 100

Lokalkostnader

-1 456 000

Inventarier
Resor och transporter
Reklam PR
Kontorsmaterial

-80 000
-1 269 600
-126 000
-73 600

Övriga externa kostnader

-3 644 456

Personalkostnader

-16 612 792

Kostnader

-23 262 448

Avskrivningar

-120 000

Verksamhetens resultat

-2 300 348

Finansverksamhet

-1 299 500

Skatt

-10 000

Avskrivningar maskiner och inventarier

-125 000

Resultat

-1 135 848
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

H a r d u b e s ö k t M i na
sidor?

F r å g o r gä l l a n d e
A - k a s sa n

Vi kommer mer och mer
använda oss utav sms och
mejl vid olika utskick mm.

Ring 010-601 18 00 eller
skicka ett mejl till
a-kassan@byggnads.se

Viktigt är då att du
håller dina uppgifter
aktuella hos oss, så du
inte går miste om viktig
information!

För mer information och
blanketter besök hemsidan
www.byggnadsakassa.se

B yg g n ad s N u !

Du hittar även annan viktig
information här som berör
ditt medlemskap.

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

Ta för vana att logga in när
du byter mobilnummer,
mejladress eller inkomst
och uppdatera din sida.

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

God Jul & Gott Nytt År!

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2021.04

Gå in på www.byggnads.se
och klicka på Mina Sidor
och Logga in som medlem.

Där kan även logga in på
Mina sidor för att hantera
dina a-kasseärenden.

