
AVTALSRÖRELSEN I 
BYGGNADS.
Så går det till - steg för steg.



Dags för avtalsrörelse
Byggnads går framåt. Det är bra, för ju fler vi blir desto mer kan vi påver-
ka. Under avtalsrörelsen 2020 kommer vi tillsammans göra allt vi kan för 
att göra Sveriges byggnadsarbetare starkare, stoltare och tryggare. Vi är 
händerna som bygger Sverige. Vi förtjänar bättre och säkrare arbetsplatser 
och vår del av byggföretagens stora vinster!

Vad är en avtalsrörelse
En avtalsrörelse innebär att nya kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgi-
varnas organisationer. De kommer överens om vilka löner och villkor som ska gälla på arbets-
platsen.

I Byggnads förhandlar vi om sex olika avtal:
• Byggavtalet
• Entreprenadmaskinsavtalet
• Glasmästeriavtalet
• Plåt- och ventilationsavtalet
• Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl
• Bemanningsavtalet 

Varför är avtalsrörelsen viktig
Den svenska arbetsrätten, LAS, väldigt övergripande. Istället har vi i Sverige en överenskom-
melse att fack och arbetsgivare inom varje bransch förhandlar om vilka löner och villkor som 
ska gälla. Det finns många fördelar med detta. Parterna (som fack och arbetsgivare kallas med 
ett samlingsnamn) vet bäst vad behoven är och förändringar kan genomföras snabbare än om 
det ska tragglas igenom riksdagen för beslut. 

Men modellen bygger på att både arbetare och företag är med i organisationer som kan före-
träda dem vid förhandlingsbordet. Därför är det viktigt att du som arbetar i byggbranschen 
också är medlem i Byggnads. Utan en stark fackförening blir det inga kollektivavtal och skyd-
det i arbetslivet väldigt svagt. I Sverige finns exempelvis ingen lag om minsta lön. Det betyder 
att du kan få noll kronor i lön, om inte facket är där och förhandlar.

Avtalsrörelsen är också viktig för att du då på ett tydligt sätt kan vara med och påverka dina 
arbetsvillkor. Se till att engagera dig och dina arbetskamrater. Diskutera vad som borde bli 
bättre och lämna förslag genom att skriva en motion. Ta chansen att påverka!

Vad är viktigast i avtalsrörelsen 2020
Byggbranschen går som tåget och de stora byggbolagen gör miljardvinster. Det är klart att vi 
som bygger ska ha vår del av kakan. Att företagens vinster också blir synliga i ditt lönekuvert 
är en självklarhet och en viktig anledning till varför det faktiskt är viktigt att engagera sig.
Men allt handlar inte bara om pengar. Utvecklingen i byggbranschen oroar många. Dödstalen 
viker inte och osund konkurrens pressar lönerna neråt.   

Några särskilt viktiga frågor är:
• Ordning och reda i byggbranschen.
• Säkrare arbetsmiljö och att hålla hela livet.
• Pension från första arbetade timmen.
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  Uppföljning  
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 >> MOTIONER BLIR TILL AVTALSKRAV 

Förslagen prioriteras 

Beslut om avtalskrav 

5. 

6. 

Gällande 
kollektivavtal 
sägs upp 

Förhandling  

Undertecknande   

Eventuell strejk  

 >> FÖRHANDLING MED ARBETSGIVARNA 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

Sista datum 
för motioner 

Gemensamma 
LO-krav

Motioner från 
medlemmar 1. 

Insamling från 
viktiga grupper2. 

3. 

4. 
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 >> GENOMFÖRANDE  

>> INSAMLING AV FÖRSLAG 
FRÅN MEDLEMMAR 

JAN

30

Alla avtal löper ut sista april, 
förutom Entreprenadmaskinavtalet 

som löper ut sista maj. 
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Så går avtalsrörelsen till - steg för steg
Avtalsrörelsen i Byggnads sker i fyra olika steg: 

Insamling av förslag från medlemmar 
1. Du som medlem föreslår förändringar i kollektivavtalet, själv eller tillsammans 

med dina arbetskamrater i din medlemskrets. 
2. Medlemmar och förtroendevalda diskuterar regionalt eller utifrån yrkesgrupp 

och lämnar fler förslag. 
3. Tillsammans med övriga fackförbund inom LO tas gemensamma krav fram.
4. Efter den 13 december läser förbundet alla motioner. Sista datum för att lämna 

in en motion är dock tidigare och ser olika ut i olika regioner.

Motioner blir till avtalskrav 
5. Byggnads avtalssekreterare tar fram förslag på krav att lämna till arbetsgivaren. 

Förslagen diskuteras även med avtalsrådet. 
6. Byggnads förbundsstyrelse beslutar vilka krav Byggnads ska lägga fram för de 

olika avtalen. 

Förhandling med arbetsgivarna
7. Gällande kollektivavtal sägs upp senast två månader innan avtalen löper ut. 
8. Förhandlingsdelegationerna träffas med arbetsgivarna och diskuterar utveck-

ling av kollektivavtalen. Det finns en delegation för varje kollektivavtal och de är 
utsedda av Byggnads förbundsstyrelse.

9. Alla avtal löper ut sista april, förutom Entreprenadmaskinavtalet som löper ut 
sista maj. Om avtalen inte är klara när avtalen löper ut kan det bli strejk.

10. Byggnads förbundsstyrelse fattar beslut om ett avtal ska skrivas under. Om 
arbetsgivaren också säger ja, är den centrala avtalsrörelsen slut.

Genomförande
11. Byggnads ser till att kollektivavtalet följs på byggarbetsplatserna.

Vill du veta mer om avtalsrörelsen?
Mer information finns på www.byggnads.se/avtal2020. Där kan du också lämna 
e-postadress eller mobilnummer om du vill få löpande information under avtalsrö-
relsen. Håll också koll på våra olika kanaler i sociala medier!

@byggnads

byggnads.se
010-601 10 00

facebook.com/byggnads

@byggnads


