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Helt enkelt – KONFLIKTEXTRA

TACK!
Jag vill tacka alla medlemmar 
som har stått upp genom hela 
avtalsrörelsen. 
   Strejken är över och nu kan 
vi fortsätta jobba. 
    Tillsammans har vi varit 
starka och tillsammans har 
vi fått ett avtal vi 
kan vara stolta 
över. 

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Ett framtidsinriktat och  

modernt 
byggavtal

 
Strejken är över. Arbetsgivarnas attacker på våra lönesystem 
är stoppade och nu har vi fått ett avtal för ökad jämställdhet 
och mångfald och för bättre ordning och reda.



Sidan 2      Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 4, 2016

 — Tack från vår ordförande —

Jag vill tacka alla medlemmar som 
har stått upp genom hela avtalsrörelsen. 
Strejken är över och nu kan vi fortsätta 
jobba. Tillsammans har vi varit starka 
och tillsammans har vi fått ett avtal vi 
kan vara stolta över. 

Arbetsgivarna ville få bort ackorden, 
men det satte vi stopp för. De ville ta 
makten över våra lönesystem, men vi 
tillät det inte.

Det är ni som har gjort det möjligt, 
och i dag är jag en stolt ordförande. 
Genom hela avtalsrörelsen har vi hållit 
ihop, och den senaste veckan har vi 
verkligen visat vad vi kan åstadkomma 
när vi tar konflikten. 

Det har varit tufft, inte minst för 
mig som har en del sömn att ta igen 
efter att ha suttit med i stora förhand-
lingsdelegationen. Men som sagt, det 

är ert engagemang som har gjort att vi 
fortsättningsvis har ett kollektivavtal 
vi kan vara stolta över. Och det vill jag 
tacka er för.

Tillsammans pressade vi arbetsgivarna 
att ta våra frågor om jämställdhet, 
mångfald och lärlingar på allvar. Vi fick 
igenom att våra förtroendevalda ska ha 
mandatet att förhandla på arbetsplat-
serna, vilket resulterar i mer ordning 
och reda i branschen. Vi fick till en kraf-
tig låglönesatsning för de sämst betalda, 
och en genomsnittlig löneökning för alla 
på 748 kronor i månaden.

Det här var viktiga krav för oss. Vi 
ville få till ett modernt byggavtal för 
framtiden, för en bransch vi kan vara 
stolta över. Och det fick vi.

Givetvis fick vi inte igenom alla våra 
krav, vi fick inte igenom en löneökning 

på 3,2 procent, men så är det i förhand-
lingar. Men om ett år är vi där igen, då 
ska vi återigen förhandla med arbets-
givarna och få till ett ännu bättre avtal. 
I den här avtalsrörelsen har vi visat vad 
vi kan åstadkomma, och nästa år ska vi 
göra det igen. 

Tillsammans kan vi göra det.
Jag vill också passa på att tacka alla 

nya medlemmar i Stockholm och på 
Gotland. Det är nämligen så att vi har 
blivit fler de senaste månaderna, nu är 
vi omkring 15 000 medlemmar. Det ger 
mig hopp och gör mig trygg inför nästa 
avtalsrörelse. Alla behövs.

I dag ska ni sträcka på er byggnads-
arbetare.

Lars Holmström, ordförande  
Byggnads Stockholm-Gotland 

Byggnadsarbetare – sträck på er!
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— Byggavtalet —

Avtalet längd och lönenivåer
Avtalet gäller för perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017  
(13 månader). Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,30 kr 
per timme alternativt 748 kr per månad. Utgående lön för städpersonal 
räknas upp med lägst 610 kr per månad.

Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortningen utökas med två timmar och är 39 timmar per 
år fr o m den 1 april 2017.

Jämställdhet
Gemensamt arbete mellan parterna för att öka andelen kvinnor i 
byggbranschen. Arbete ska ske inom ramen för Byggindustrins  
Yrkesnämnd (BYN).

Lärlingar
En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag på hur fler lärlingar ska 
kunna få lärlingsanställning.

Nyanlända
En styrgrupp tillsätts för att parterna tillsammans ta ska fram förslag 
och initiativ för att underlätta för nyanlända att få anställning i bygg-
branschen. Detta arbete ska ske bland annat inom ramen för Bygg-
industrins Yrkesnämnd (BYN).

Möjlighet att ge fullmakt  
till fackligt förtroendevalda
I avtalet bestäms att Byggnads ska ha möjlighet att delegera förhand-
lingsmandat till fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen.

Reseersättning och traktamente 
En arbetsgrupp ska tillsättas för en översyn av reglerna om rese-
ersättning och traktamente.

Byggavtalet i korthet
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Byggavtalet —

Byggnads har:

Mer info på www.byggnads.se/avtal-2016

Stoppat attacken på vårt  
ackord och våra lönesystem

Fortsatt resan mot ordning och reda 
med ökat mandat till våra FFV

Tvingat arbetsgivarna att ta krafttag 
för ökad jämställdhet, mångfald och 
fler lärlingar

Fått till en arbetstidsförkortning  
på 2 timmar till 39 timmar per år

Fått en kraftig låglönesatsning  

Fått en löneökning med  
i snitt  748 kr/månaden eller 
4,30 kr/timmen
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