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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Hur vill vi ha det? 
Tänk hur olika vi och arbets-
givarna ser på byggbranschens 
framtid.

Som ett eko från svunna tider talar 
arbetsgivarna om frysta löner, de vill 
ha bort fackets inflytande över löne-
formerna och ha nya anställnings-
former med lägre löner för nyan-
lända. 

Vi i Byggnads vill däremot ha en 
modern och framtidsinriktad bygg-
bransch med ordning och reda. En 
bransch där män, kvinnor, nyan-
lända och ungdomar jobbar sida vid 
sida på samma villkor. 

Jag tror att den stora striden i av-
talsrörelsen kommer att handla om 
prestationslöner. Arbetsgivarna vill 
bestämma själva över löneformerna. 
Medan vi ser hur vi genom presta-
tionslöner kan vara delaktiga och 
påverka vår arbetssituation, kallar 
arbetsgivarna det för tvångsackord 
och ser det som roten till allt ont.

Som ni förstår är Byggnads och 
arbetsgivarorganisationen Sveriges 
Byggindustrier ganska långt ifrån 
varandra om hur man vi 
ha det i branschen i 
framtiden. Det ser med 
andra ord ut att bli en 
utomordentligt tuff 
avtalsrörelse!

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Tillsammans 
för en stolt 

byggbransch
Byggnads vill se en modern och framtidsinriktad byggbransch 
med ordning och reda. Istället för lönedumpning, försämrade 
villkor och utnyttjande av arbetskraft vill vi ha en bygg-
bransch där män, kvinnor, nyanlända och ungdomar  
jobbar sida vid sida på samma villkor. Vi är inne i en avtals-
rörelse där vi tillsammans arbetar för en stolt byggbransch! 
    
Förhandlingar pågår på 
samtliga avtal. Vi vill se en 
modern och framtidsin-
riktad byggbransch med 
ordning och reda – utan 
lönedumpning eller utnytt-
jande av arbetskraft. 

I yrkandena finns en tyd-
lig låglönesatsning och krav 
på 3,2 procents löneökning 
– en rättvis utveckling som 
det finns utrymme för.

Unga tjejer och killar 
som drömmer om att bli 
framtidens byggnadsarbe-
tare måste få den chansen. 
Det får de inte idag då det 
är allt svårare att få en 
lärlingsplats. Därför ställer 
Byggnads krav för att det 
ska bli fler lärlingar på 
arbetsplatserna.

Alla tjänar på en jäm-
ställd byggbransch – kvin-
norna behövs. Byggnads 
kräver att arbetsgivarna 
tar sitt ansvar och tillsam-
mans med oss arbetar för 
en förändring så att alla 
känner sig välkomna i 
branschen.

TILLSAMMANS MED 6F OCH MUSIKERNA KRÄVER VI OCKSÅ :

• Löneökningar med 3,2%
• Satsning på de lägst avlönade
• 

 

Förra avtalsrörelsen fick vi ett huvudentreprenörsansvar. 
Nu vill Byggnads fortsätta att vässa det verktyget så att vi 
får slut på dumpade löner och villkor. Nu fortsätter resan 
mot en byggbransch med ordning och reda. 

Unga tjejer och killar som drömmer om att bli 
byggnadsarbetare måste få chansen. Byggnads kräver att 
byggföretagen tar sitt ansvar och anställer fler lärlingar. 

 
Alla tjänar på en jämställd byggbransch – kvinnorna 
behövs! Byggnads vill att alla ska känna sig välkomna i 
branschen.

Byggnads viktigaste

krav!

Detta kräver vi och mycket mer! Varje avtalsområde har sina 
specifika krav.  

Jämställdhet och mångfald

Lärlingar

Ordning och reda

Mer info på byggnads.se/avtal-2016
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Följ avtalsrörelsen - och läs mer  
om kraven på just ditt på avtal - 
www.byggnads.se/avtal-2016
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— Gemensam styrka —

— Avtal 2016 —

Gemensamma avtalskrav i 6F
En grundförutsättning för en positiv utveckling av branschen 
är att branschen kan erbjuda de anställda utveckling och 
trygghet i arbetslivet. Därför behövs flera förändringar av 
avtalet.
     I år finns inte någon LO-samordning utan Byggnads har 
anslutit sig till 6F:s samordning och man har följande gemen-
samma avtalskrav:

Gemensam styrka
Medlemsförbunden i 6F har enats 
om en gemensam avtalsplattform. 

Det innebär att förbunden gemensamt 
kommer att stötta varandra för att 
genomdriva de gemensamma kraven. 

— Rättvisa löner —

Rättvisa löner
Enligt medlemsförbunden i 6F ska 
löneökningarna vara väl balanse-
rade mot omvärlden. Inte för höga 
och inte för låga. Genom en balanse-
rad löneökning, kan hänsyn tas till 
konkurrenskraften samtidigt som 
orimliga vinstnivåer motarbetas.

Under många år har vinstandelen 
ökat på bekostnad av löneandelen och 
önskvärda investeringar har i stor 
utsträckning uteblivit. Istället stiger 
vinsterna, utdelningarna på kapital 
ökar och lönerna för ledande chefer 
når helt orimliga nivåer. Löntagarna 
måste få en större del av den kaka som 
vi arbetar ihop.

Nuvarande ordning för lönebildning-
en har i vissa avseenden fungerat väl.
Orättvisorna på svensk arbetsmarknad 
består dock och växer. En väl fung-

erande lönebildning måste möjliggöra 
relativlöneförändringar, satsningar på 
mer jämställda löner och högre sys-
selsättning.

Kvinnor och mäns arbete fortsät-
ter att värderas olika samtidigt som 
löneskillnaderna mellan arbetare och 
tjänstemän fortsätter att växa.

En naturlig utgångspunkt är Riks-
bankens mål om en 2-procentig inflation 
över en konjunkturcykel. Enligt flera 
oberoende institutioner och ansedda 
ekonomer bör lönerna öka något mer 
än vanligt med hänsyn till den svenska 
ekonomin.

Den tidigare ordningen med ett mär-
ke för lönekostnadsnormeringen har 
hela tiden förutsatt en LO-samordning 
och ytterst ett beslut i LOs styrelse. Mot 
bakgrund av den spruckna LO-sam-
ordningen har medlemsförbunden i 6F 
gjort egna avvägningar i denna del.

— Avtalskrav —
En bärande del i denna samordning är 
att inget medlemsförbund kommer att 
lämna något annat medlemsförbund 
efter.

Den gemensamma avtalsplattformen 
bygger på en 12-månaders avtalsperiod.

Följ avtalsrörelsen - och läs mer 
om kraven på just ditt på avtal - 
www.byggnads.se/avtal-2016

By
gg

na
ds

.s
e

”Stoppa lönedumpningar och ojämlika 
villkor. Jag vill inte ha ett A- och B-lag. 
Det ska vara ordning och reda.”

 
EMMA GUSTAVSSON, TRÄARBETARE, MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 2011

Mer info på byggnads.se/avtal-2016

Byggnads avtalskrav
Medlemsförbunden i 6F har enats 
om att tillsammans förbättra lön-
tagarnas villkor och få till stånd 
en förändring till förmån för 
rättvisa löner. Mot bakgrund av 
ovanstående är Byggnads avtals-
krav följande:

a. Löneökningar med minst 800 kr 
per månad och heltidsanställd på 
avtalsområden med en genomsnitts-
förtjänst understigande 25 000 kr.  
På avtalsområden som överstiger 
denna nivå med ett lägsta utrymme 
om 3,2 procent räknat på avtalsom-
rådets genomsnittsförtjänst.

b. Avtalets lägstalöner ska höjas med 
minst 800 kr för att förhindra löne-
konkurrens och säkra mer till de som 
har minst.

c. Samtliga ersättningar i avtalet höjs 
med ett procenttal som motsvarar lö-
neökningarna enligt punkt ovan utan 
eventuell avräkning för förväntad 
löneglidning.
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Daglöneri och visstids- 
anställningar
En oroväckande utveckling har ägt 
rum som innebär att visstidsanställ-
ningarna har ökat från 16 procent 
till över 20 procent för arbetare. 
Inom den kvinnodominerande 
tjänstesektorn är andelen mellan 
22-44 procent. 

I många fall anställs arbetstagarna på 
en visstidsanställning trots att behovet 
av arbetskraft är permanent. Den säm-
sta formen av visstidsanställning är en 
anställning som i praktiken innebär att 

arbetstagaren är daglönare, som rings 
in på mycket kort varsel. Den anställde 
anställs timme för timme utan garante-
rad arbetstid, schema eller inkomst.

En ordnad anställning är oftast en 
förutsättning för att arbetstagarna ska 
kunna leva ett ordnat och socialt liv. Köp 
av bostad och familjebildning omöjlig-
görs till stor del av en osäker anställning. 

Medlemsförbunden i 6F står enade 
mot daglöneriet och missbruket av 
visstidsanställningar. Förbund inom 
6F som har problem med daglöneri eller 
visstidsanställningar kan räkna med 
övriga förbunds stöd.

— Avtal 2016—

Personlig integritet  
i arbetslivet
Dagens praxis från Arbetsdomsto-
len innebär att en arbetstagare i stor 
utsträckning är skyldig att under-
kasta sig olika former av kontroll-
åtgärder. Enligt Arbetsdomstolen 
ska en intresseavvägning göras 
mellan arbetsgivarens intresse av 
att utföra kontrollåtgärder och den 
enskildes personliga integritet.

Detta är en svår bedömning som för den 
enskilde är näst intill omöjlig att göra. 

— Personlig integritet —

Om den enskilde väljer att vägra innebär 
nuvarande praxis att den anställde kan 
bli uppsagd om Arbetsdomstolen senare 
kommer fram till att arbetsgivaren hade 
rätt att genomföra kontrollåtgärden.

Medlemmen kan inte heller enligt 
Arbetsdomstolen skyddas av ett tolk- 
ningsföreträde. Till detta kommer att 
arbetsgivare utan skäl kräver utdrag ur 
brottsregistret och försäkringskassans 
register samt att den enskilde ska genom-
gå personlighetstester. Enligt medlems- 
förbunden i 6F är detta en orimlig ord-
ning som inte längre kan accepteras.

— Daglöneri och visstid—

Arbete på  
arbetsgivarens villkor
Allt fler arbetsgivare har satt i 
system att omreglera tidigare hel-
tidsanställningar till deltidsanställ-
ningar.

Arbetsgivarens behov av arbetskraft 
tillgodoses efter en sådan förändring 
av att arbetstagarna får arbeta mertid. 
En förutsättning för ett erbjudande 
om sådant mertidsarbete är inte sällan 
att arbetstagaren är lojal, foglig och 
okritisk.

Genom denna ordning är det ar-
betstagarna som får bära hela risken. 
Arbetsgivaren behöver inte längre pla-
nera sin verksamhet i förväg utan kan 
bedöma behovet av arbetskraft dag för 
dag trots att verksamheten kan plane-
ras på annat sätt.

Arbetsgivarens totala flexibilitet sker 
på bekostnad av arbetstagarna som 
fråntas sin grundtrygghet.

Medlemsförbunden i 6F kan aldrig 
acceptera en ordning som innebär att en 
arbetsgivare kan tillgodose sitt behov 
av arbetskraft på detta sätt. Arbets-
tagarnas rättigheter behöver förstärkas 
betydligt på detta område.

— På arbetsgivarens  
villkor —
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”Byggarbetsgivarna måste få fram 
lärlingsplatser. Då kan vi börja bygga  
framtidens Sverige tillsammans”.

 
JACK ISAC, GLASMÄSTARE, MEDLEM SEDAN  1994, MED LÄRLINGEN ANDREAS GRAWE

Mer info på byggnads.se/avtal-2016

”Vem kan ha något emot att få fler  
kvinnliga kollegor. Alla tjänar på en  
jämställd byggbransch!”
MUSHTAK AL SHAMARY, VVS-MONTÖR, MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 2008

Mer info på byggnads.se/avtal-2016
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Jag hoppas att  alla i framtiden får 
jobba under svenska kollektivavtal.
För säkerheten och för jämlikheten”.

 
OSKAR GUDMUNDSSON, PLÅTSLAGARE, MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 2010.

Mer info på byggnads.se/avtal-2016
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”Jag hoppas att vi tillsammans ser 
till att våra prestationslöner blir kvar. 
För säkerheten och jämlikheten.”

 
RICHARD RAHM, ANLÄGGARE, MASKINFÖRARE, MEDLEM SEDAN 2001

Mer info på byggnads.se/avtal-2016
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Rättvis fördelning — 

Vi arbetstagare ställer upp, och vi vill 
förstås därför se samma samverkan 
från arbetsgivarnas sida. Det är själv-
klart att det ska bli en rättvis fördelning 
av vinsterna – även till oss som ser till 
arbetet blir utfört. Vi har de senaste åren 
sett hur vissa arbetsgivare velat ha mer 
av kakan, mer av vinsterna och mer av 
makten. Målet för dem har varit att flytta 
makten från de anställda till företagen.

Den typen av konfrontativa linje 
hoppas vi kunna vara utan. Vi behöver 
samverkan, och vi hoppas att BI (arbets-

givarorganisationen Sveriges Byggin-
dustrier) får med alla sina medlemmar 
på spåret. En samverkan utan att stå 
upp för avtalen hela vägen är ingen äkta 
samverkan.

Vi behöver alla vara ansvarstagande. 
Men dagens satsningar kommer med 
stor sannolikhet att bräckas av morgon-
dagens behov. Med kommande sats-
ningar behöver våra medlemmar få in 
nya arbetskamrater. Situationen kräver 
ett stort ansvarstagande för att möta 
behovet av arbetskraft. 

Vi välkomnar deras nya kollegor, 
vi välkomna mångfalden – självklart 
kombinerad med rättvisa och kon-
kurrens på lika villkor. Vi vill se en 
solidaritet som kraftigt markerar mot 
lönedumpning i Sverige. Det gynnar 
hela vårt samhälle, och det ser också 
till att inga utländska byggnadsarbe-
tare diskrimineras och utnyttjas med 
lägre löner.

Vi står upp för varandra. För mång-
fald. För ordning och reda. Tillsam-
mans är vi starka, stolta och trygga!

Byggnads drygt hundratusen medlemmar är alla med och höjer Sveriges produkti-
vitet. Detta genom att i ur och skur slita på sina arbetsplatser för att möta behovet 
av bostäder och de satsningar på infrastruktur som behöver göras.

Rättvis fördelning av vinsterna

— Fair Play Bygg — 

Hjälp oss till sunda och tryg-
ga arbetsplatser – lämna tips 
på misstänkt brottslig verk-
samhet via Fair Play Bygg.

Fair Play Bygg tar emot information om 
misstankar om brottslig verksamhet 
och ser till att föra den vidare till rätt 
myndighet. Som tipsare kan du vara 
anonym.

Fair Play Bygg granskar och värderar 
inlämnad information för att förenkla 

myndigheternas arbete om de ser anled-
ning till att utreda informationen. Fair 
Play Bygg stödjer myndigheterna vid 
deras bekämpning av brottsliga aktörer 
och aktiviteter i byggbranschen.

Fair Play Bygg drivs av Byggnads 
Stockholm-Gotland och Stockholms 
Byggmästareförening. Syftet är att 
skapa sunda och trygga arbetsplatser 
där företagen kan konkurrera på lika 
villkor.

Lämna information om misstänkt 
brottslig verksamhet anonymt i  
formuläret på:  

www.fairplaybygg.se

Du kan också ringa eller mejla:
Växel 08-587 147 27
peter@fairplaybygg.se
peringvar@fairplaybygg.se
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Lämna tips om brottslig verksamhet


