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Helt enkelt
 
Det är 
mitt fel också
Inte så kul att erkänna. Men både 
du och jag är en del av problemet. 
Sedan ett par år driver Byggnads, 
tillsammans med Byggcheferna, 
kampanjen Stoppa Machokulturen 
där vi gör upp med fördomar, myter 
och machokultur i vår bransch. 

Byggchefernas ordförande, Lars 
Bergqvist, skriver i tidningen 
Byggvärlden att ”allt är mitt fel” och 
menar att vi måste se att vi alla är en 
del av problemet. Om något ska för-
ändras måste vi börja hos oss själva. 

Och jag håller med, vi måste börja 
hos mig, hos dig och hos våra kolle-
gor. För så länge vi har en arbetskul-
tur som gör att inte alla kvinnor och 
män känner sig välkomna har vi ett 
delat problem. 

Endast en procent av Byggnads med-
lemmar är kvinnor. En procent! Vi har 
mycket att jobba med, nu tar vi eget 
ansvar - både du och jag - för att alla 
ska känna sig välkomna på bygget. 

Till hösten tar vi nya tag 
och jobbar med våra 
attityder, vårt språk 
och vårt bemötande. 
Trevlig sommar!

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads hade 25 ombud på plats och 
från region Stockholm-Gotland deltog 
fyra ombud, bland annat Stefan ”Slot-
tis” Slottensjö som är träarbetare och 
lagbas på Skanska. Dessutom är han 
ledamot i regionstyrelsen.

Vilka var de viktigaste frågorna?
– Att LO så tydligt ställer sig bakom 

en offensiv ekonomisk politik för full 
sysselsättning. Det handlar om att 
samhället måste investera och få fart på 
hjulen för bekämpa arbetslösheten. En 
del i detta är att bygga, och det är viktigt 
för oss i byggbranschen.

Byggnads skickade flera motioner till 
kongressen, hur gick det för dem?

– Generellt hade vi många motioner 
som var väl behandlade från LO-
styrelsen från början. Till exempel tog 
LO-kongressen ett tydligt steg mot krav 
på kollektivavtal vid offentliga upp-
handlingar. Vi drev också på för att LO 

ska göra en kampanj för kollektivavtal, 
att fack och a-kasseavgiften ska vara 
avdragsgill, och generellt för tryggare 
anställningsformer.

Hur påverkar en sådan här kongress 
dig och dina arbetskamrater på byg-
get?

– Det blir ingen omedelbar revolution 
på arbetsplatsen. Det LO har beslutat är 
oftast sånt som ska avgöras i förhand-
lingar eller drivas politiskt. Men på sikt, 
på fyra års tid eller så, så har vi kanske 
närmat oss ett samhälle med offensiv 
ekonomisk politik för att åstadkomma 
full sysselsättning.

Hur var det att delta på en sådan här 
stor kongress?

– Att vara med på en LO-kongress i 
de här lokalerna som andas arbetarnas 
historia är verkligen en upplevelse. Det 
var långa dagar men det är så intres-
santa frågor att man sugs upp i det.

LO-kongressen 2016
Den 17–20 juni höll LO sin 28:e ordinarie kongress i Stockholm. 400 ombud  
från hela landet deltog i besluten om LOs framtida inriktning och verksamhet. 
Kongressen hölls i City Conference Center vid Norra Bantorget (gamla Folkets 
hus) och temat var "Investera för jämlikhet".

Drygt 300 motioner behandlades och en av de mest betydelsefulla var frågorna 
var hur anställningsformen "allmän visstid" ska motverkas. Beslutet blev att LO 
ska verka för att "allmän visstid" tas bort ur lagen.

Att LO så tydligt ställer sig 
bakom en offensiv ekonomisk 
politik för full sysselsättning 
var viktigast enligt Stefan Slot-
tensjö, som var ett av Byggnads 
Stockholm-Gotlands ombud på 
LO-kongressen.

Slottis var på LO-kongressen

Stefan Slottensjö deltog på LOs kongress.
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 — Byggavtalet —

Byggavtalet
Avtalets längd och lönenivåer 
Avtalet gäller för perioden den 1 april 
2016 till och med den 30 april 2017  
(13 månader). Utgående lön för yrkes-
arbetare 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 byggbran-
schen. 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 byggbranschen. Detta 
arbete ska ske bland annat inom ramen 
för Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).

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

Resor och traktamente 
En arbetsgrupp ska tillsättas för en 
översyn av reglerna om reseersättning 
och traktamente.

Avtalsförändringarna på Bygg-
avtalet i korthet. Samtliga avtals-

förändringar finns på
www.byggnads.se  

klicka på Avtal 2016.

Nya regler för  
att få yrkesbevis  
som plåtslagare
Från den 1 oktober 2016 krävs både 
teoretiskt och praktiskt prov för 
att få yrkesbevis som plåtslagare 
– oavsett hur länge man jobbat i 
branschen.

Sedan Bleck- och Plåtslagareförbundet 
gick upp i Byggnads har det funnits en 
överenskommelse om ett förenklat sätt 
för plåtslagare att få yrkesbevis, från 
den 1 oktober upphör den möjligheten.

Den som vill göra det förenklade 
provet måste senast till den 1 september 
inkomma med intyg till Lokala Yrkes-
kommittén (LY) om detta.

Efter den 1 oktober 2016 krävs att man 
avlägger ett teoretiskt och praktiskt 
prov för att få yrkesbevis, även om man 
jobbat länge i branschen.

För dig som spelar golf
Nu har du chans att vara med på Byggnads och Rönneberga open 2016. Varje 
region får skicka fyra spelare (först till kvarn gäller) till golftävlingen som 
är den 8-11 september. MEJLA DITT NAMN, PERSONNUMMER, MOBIL, 
MEJLADRESS OCH GOLF-ID OMGÅENDE (obs! senast den 6 juli), till 
stockholm-gotland@byggnads.se skriv ”Byggnads Open 2016” i ämnesraden.

Program för dagarna: Den 8 september träffas vi kl 18.00 på Rönneberga/Lidingö 
för en genomgång av tävlingen. På fredagsmorgonen åker vi till golfbanan och 
spelar en Scramble och dagen avslutas med middag. På lördagen åker vi ut till 
golfbanan kl 8.00 och 09.30 är första starttid. På kvällen är det prisutdelning och 
middag. På söndagen informerar förbundsordförande Johan Lindholm om fack-
ets framtid och dagen avslutas kl 13.00.
   Varje deltagare får betala en anmälningsavgift på 500 kronor till Rönneberga på 
plats. Byggnads står för resor, kost och logi.

— Yrkesbevis plåt —

Populära besök 
hos skolelever
Emmelie Renlund och 
Anton Linde besöker 
Stockholms  och 
Gotlands gym-
nasieskolor med 
byggprogram. Re-
sultatet efter första 
terminen är häpnads-
väckande bra, 369 
nya medlemmar! 

Emmelie och Anton 
har besökt 53 klasser 
sedan i januari. De 
har träffat 520 elever – 
369 av dessa har skrivit 
in sig som medlemmar i Byggnads! 
Störst intresse för medlemskap har 
eleverna i årskurs tre.

 Under klassträffarna berättar 
Emmelie och Anton om den fackliga 
rörelsen och dess historia. Såväl elever 
som lärare tycker att satsningen är jät-
tebra, med bra och lärorik information.
Emmelie och Anton har fått lysande 
recensioner av elever och lärare. 

Avsnittet om rättigheter och skyl-
digheter i kollektivavtalet är allra bäst, 
enligt utvärderingarna.

—Ung i Byggnads —
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Teknikinstallationsavtalet VVS och Kyl

Avtalets längd
Avtalet är på 13 månader och gäller från den 1 april 2016 till och med den 30 april 
2017.

Lönenivåer
Lön för yrkesarbetare med fast tidlön per timme höjs med 4,69 kr/timme och för 
yrkesarbetare med månadslön höjs lönen med 816 kr/månad. Alla förändringar av 
löner och ersättningsbelopp gäller från löneperioden som börjar den 1 april 2016 
eller närmast därefter, om inget annat anges.

Jämställdhet
Parterna är överens om att frågan om ökad jämställdhet och mångfald inom 
bygg- och installationssektorn är en viktig och prioriterad fråga. VVS-branschens 
Yrkesnämnd arbetar idag med frågorna och får fortsatt förtroende att arbeta vidare 
med dem.

— Teknikinstallationsavtalet VVS och Kyl —

Glasmästeriavtalet 

Avtalets längd
Avtalet är på 13 månader och gäller från 
den 1 april 2016 till och med den 30 april 
2017.

Lönenivåer
Utgående lön höjs med 783 kronor per 
månad från 1april. Grundlönen höjs till 
152,50 kronor. Ackordets fasta del höjs 
till 93,50 kronor, den rörliga delen höjs 
till 47,00 kr.

Entreprenadmaskinavtalet
Avtalets längd
Avtalet är på 13 månader och gäller från den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2017.

Lönenivåer
Utgåendelönen höjs med 4,30 kr/timme eller med 748 kr/månad från den 1 maj 2016. 
Grundlönen höjs med 3,50 kr/timme eller med 609 kr/månad. Ny lägsta lön blir 
152,50 kr/timme respektive 26 535 kr/månad. Utgående lön för städpersonal höjs 
med 610 kr/månad. Övriga löner justeras i enlighet med detta och i förhållande till 
fördelningstal. Bergrums- och beredskapsersättning justeras med avtalsvärdet.

Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortningen utökas med en timme till totalt 39 timmar från och med 
den 1 april 2017 (intjänandeår 1 april 2016-31 mars 2017 enligt reglerna i Entrepre-
nadmaskinavtalet).

Avtalsförändringarna på Teknikinstallationsavtalet VVS och Kyl  
i korthet. Samtliga avtalsförändringar finns på

www.byggnads.se klicka på Avtal 2016.

— Glasmästeriavtalet —
Avtalsförändringarna på Glasmästeri- 

avtalet i korthet. Samtliga avtals-
förändringar finns på

www.byggnads.se  
klicka på Avtal 2016.

— Entreprenadmaskinavtalet—
Avtalsförändringarna på Entreprenadmaskinavtalet i korthet.  

Samtliga avtalsförändringar finns på
www.byggnads.se klicka på Avtal 2016.

— Plåtavtalet —

Plåtavtalet
 
Avtalets längd
Avtalet är på 13 månader och gäller för 
perioden den 1 april 2016 till och med 
den 30 april 2017.

Lönenivåer
Utgående lön för yrkesarbetare höjs 
med 4,20 kronor per timme alternativt 
730,80 kronor per månad. Grundlönen 
är 153,50 kronor per timme alternativt 
26 790 kronor per månad. 

Övriga löner och ersättningar föränd-
ras i enlighet med fördelningstal för res-
pektive yrkesgrupp. Ackordsprislistor 
höjs med 2,26 procent. Avtalshöjningen 
gäller från och med 1 april 2016.

Avtalsförändringarna på Teknik- 
installationsavtalet VVS och Kyl  

i korthet. Samtliga avtals- 
förändringar finns på

www.byggnads.se 
klicka på Avtal 2016.
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

Hur kan du påverka din lön? Vilka 
löner gäller för dig som är under-
entreprenör? Vad kan du kräva av din 
arbetsgivare? Vad säger lagen och vad 
säger avtalet? 

— Utbildning —

Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten 
ger dig bättre koll på vad facket gör. Du 
får träffa byggnadsarbetare från olika 
företag. Du får veta mer om vad din 
medlemsavgift går till och varför. 
Vi diskuterar dina rättigheter och skyl-
digheter. Och dina förmåner.

Målet är att du går från den här dagen 
som en medveten medlem. Vår grund-
tanke 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. 

Facket behövs 
idag mer än 
någonsin –
framtiden är du 
själv med och 
bestämmer!

Solna Folkets Hus: 
18 aug, 19 sept, 17 okt, 14 nov, 12 dec.

Arbetarrörelsens Hus i Visby: 7 nov.

Anmälan: 01studier@byggnads.se

Anmäl dig då till vår kurs Våra för-
säkringar där vi lättsamt går igenom 
vilka försäkringar du har genom din 
anställning och ditt medlemskap. När 
diskussionerna går heta i boden kan det 

vara bra om någon känner till ramarna 
för de olika försäkringarna. Du behöver 
inga förkunskaper.

Vill du lära dig mer om försäkringar?
Solna Folkets Hus: 10 okt.

Arbetarrörelsens Hus i Visby: 12 sept.

Anmälan: 01studier@byggnads.se

Påfarten

Kom och få svar på vilka rättigheter 
du har enligt kollektivavtalet. Detta är 
en utbildning för alla medlemmar som 
jobbar under Byggavtalet.

Din lön och ditt avtal
Solna Folkets Hus 9-10 nov. 
 
Arbetarrörelsens Hus i Visby: 8 nov.

Anmälan: 01studier@byggnads.se

Vill du veta mer – anmälan
Nu kan du se alla våra utbildningar på webben, www.byggnads/stockholm-gotland  
klicka på Medlem/Utbildning. Anmälan till Anki Nordlander: 01studier@byggnads.se 
tel 010-601 11 76.
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