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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!Helt enkelt– från Byggnads Stockholm-Gotland

Skattepengar  
ska inte användas  
för lönedumpning
Den offentliga sektorn i Sverige gör 
varje år inköp för uppskattnings-
vis 600 miljarder kronor. Detta är 
en obegripligt stor summa av våra 
gemensamma skattepengar som 
aldrig ska användas för att gynna 
lönedumpning. Tyvärr ser vi att så 
sker – och alliansen, med hjälp av 
Sverigedemokraterna, vill tydligen 
att lönedumpningen ska fortsätta.

I över tio år har vi jobbat för en för-
ändring av reglerna. Nu när reger-
ingen presenterat ett förslag tänker 
alliansen, med hjälp av Sverigedemo-
kraterna, fälla det i riksdagen. Det är 
en enorm attack mot Sveriges arbets-
tagare. Sverigedemokraterna  menar 
att de föreslagna reglerna skulle 
innebära en konkurrensnackdel för 
svenska företag. Förvirringen är total 
och Sverigedemokraterna verkar helt 
missförstått regeringens förslag och 
dess konsekvenser. 

Vi ser hur branschen fylls av fler och 
fler oseriösa företag för varje dag. Vi 
ser hur människor tvingas jobba för 
skit. Och den utvecklingen kan vi ald-
rig acceptera. Därför ger vi på Bygg-
nads Stockholm-Gotland 
vårt stöd till regeringens 
förslag på nya regler 
vid offentlig upphand-
ling. Det handlar om 
våra liv – både på och 
utanför jobbet.  
(Läs regionfullmäktiges 
uttalande på sista sidan).

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Asbestfara 
i fönsterkitt
– kräv provtagning vid minsta misstanke!

Vad ska man göra om man arbetar med 
gamla fönster?

- Kräva att arbetsgivaren tar prover 
på kittet och att du får se resultaten 
av provtagningen, för att säkerställa 
att det inte finns asbest, säger Johnny 
Daveman, regionalt skyddsombud på 
Byggnads Stockholm-Gotland. 

En undersökning från Arbetsmiljöver-
ket visar att många arbetsgivare är okun-
niga om hur man ska hantera asbest. Men 
regelverket är tydligt på den punkten: 
arbetsgivaren är skyldig att göra en ris-
kanalys och en miljöinventering för att ta 
reda på vad det är för material i fönster-
kittet innan arbetet påbörjas.

Arbetar du med gamla fönster? Var vaksam, det kan finnas 
asbest i fönsterkitt om husen är byggda före 1982. 
     Kräv att arbetsgivaren tar prover och att du får se resul-
taten av provtagningen!

- Finns det asbest är det speciella 
företag med tillstånd att sanera asbest 
som ska utföra arbetet, berättar Johnny 
Daveman.

Byggnads och Glasbranschföreningen 
arbetar tillsammans med IVL Svenska 
Miljöinstitutet och Arbetsmiljöverket, för 
att få fram metoder och utbildning som 
passar för glasbranschen. Det planeras 
vara klart till årsskiftet.

Har du frågor om asbest i fönster-
kitt, kontakta Johnny Daveman, 
regionalt skyddsombud, 
010-601 11 42 
johnny.daveman@byggnads.se
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— Lärlingar — 

Skicka in anmälan 
om lärlingsanställning

Du som är anställd lärling, tänk på att skicka in en anmälan om lärlingsanställning 
till BYN Stockholm Gotland. De tittar om företaget har kollektivavtal, vilket är en 
förutsättning för att du ska få räkna med tiden för ditt yrkesbevis. 

Studieverkstan  
för traditionella lärlingar 

Är du traditionell lärling och läser 
fackteoretisk distansutbildning 
genom BYN/Hermods kan du 
komma till Studieverkstan och  
få hjälp.

Välkommen till Studieverkstan om du 
behöver hjälp med att komma igång 
med din distansutbildning. Hit kan 
du också komma om du vill ha svar på 
frågor och funderingar när du läser 
studiematerialet och ska göra uppdra-
gen som ingår i det yrke du har valt. 

Tänk på att distansutbildningen 
måste göras inom en viss tid för att du 
ska få yrkesbevis. 

Du måste inte föranmäla dig för att 
komma till Studieverkstan, men med-
dela gärna om du tänker komma så 
kan vi lättare planera. Ta med dig ditt 
studiematerial.

Studieverkstan är öppen på onsdagar 
kl 15.00–18.00  (lokalen öppnas  
kl 14.30), följande datum:

19 oktober
2 november
16 november
30 november
12 december

Plats: Solna Folkets Hus, 
Skytteholmsvägen 2, Solna 

Lärare: Ola Söderblom

Kontaktperson 
på Byggnads: 

Jenny Starkenberg
010-601 10 08
01larling@byggnads.se

Branschprovet förändras för 

VVS-montörer

För att bli branschcertifierad VVS-
montör ska du avlägga ett branschprov 
i slutet av din utbildning. Branschpro-
vet består av tre olika delar – svets, 
teori och installation. Idag gör man alla 
delarna på en provplats när man är 
klar med lärlingstiden. Men från den 
1 januari 2017 kommer de olika prov-
delarna delas upp och genomföras vid 
olika tillfällen. 

q	 Svetsprovet görs i skolan. 

q	 Teoriprovet görs via webben  
 i slutet av lärlingstiden.

q	 Installationsprovet görs på  
 en provplats och avslutar  
 lärlingstiden.

Förändringen gör man för att kunna 
påverka kunskapsnivån och tidigare 
kunna se vilka insatser varje person 
behöver för att klara branschprovet 
och bli certifierad. 

De olika provdelarna i branschprovet för VVS-montörer 
kommer att delas upp och genomföras vid olika tillfällen.  
Stefan Axelsson, som arbetar med VVS-lärlingar på Bygg-
nads Stockholm-Gotland, berättar vad som gäller från den  
1 januari 2017.

Branschen har ett stort behov av 
duktigt och certifierat yrkesfolk under 
lång tid framöver och därför är det 
viktigt att öka andelen som blir god-
kända och hjälpa dig som är lärling att 
få branschcertifikat. Under de senaste 
tre åren har knappt 70 procent av de lär-
lingar som gjort provet blivit godkända 
på första försöket. 

Eftersom många elever inte får svetsa 
under sin lärlingstid, ska du göra svets-
provsdelen av branschprovet i skolan 
– när svetskunskaperna är färska och 
förutsättningarna finns. Om du inte 
har godkänt svetsprov från skolan ska 
du göra svetsprovet på företaget någon 
gång under lärlingstiden.

I slutet av lärlingsutbildningen ska du 
göra teorifrågorna för att se att du har 
de teoretiska kunskaper som krävs för 
att klara installationsprovet.

För att få göra installationsprovet, 
som är den sista delen, måste du ha god-
känt i både svetsprovet och teoriprovet.

Du kan läsa mer på VVS-Branschens 
Yrkesnämnds hemsida, www.vvsyn.se.

Längtar du efter snön? 
Boka vår fjällstuga i Loftsdalen, 
kontakta Solna Folkets Hus  
så får du veta mer. 
bokning@solnafolketshus.se
010-601 16 00 
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— Försäkringar —

Pensionsavsättningar är pengar du ska 
ha när du lämnar arbetslivet och ska 
njuta av din väl förtjänta pension. 

Men vissa banker och finansbolag er-
bjuder att du ska placera pengarna i en 
privat sparform så du kan börja lyfta ut 
pension innan du fyller 65 år. De brukar 
till exempel locka med att de kan få dina 
pengar att växa bättre och att du kan få 
pensionärsrabatt på SL-kortet.

Innan du bestämmer dig för att börja 
ta ut en del av din pension, ta reda på 

avgiften bolaget kommer ta för att för-
valta dina pengar och jämför den med 
avgiften du redan har. Ju högre avgift, 
desto mindre pensionspengar blir det 
kvar till dig.

Kontakta också a-kassan och försäk-
ringskassan och fråga hur det kan på-
verka din rätt till ersättning framöver.

Om du så bara tar tar ut en liten del  
av pensionen påverkar det din ersätt-
ning från a-kassan. Du får ett avdrag på 
din a-kasseersättning med den summa 

du får i pension. Skulle du bli arbets-
lös och återkalla din pension kommer 
a-kassan ändå göra avdrag med det 
ursprungliga pensionsbeloppet. 

Det är också viktigt att komma ihåg 
att lagar och regler kan förändras – och 
det som gäller idag kanske inte gäller 
den dagen du behöver få ersättning.

Ta inga onödiga risker och lyft inte 
ut din pension om du tänker fortsätta 
att arbeta i samma omfattning som 
tidigare!

Är du frestad att börja ta ut en del av  

dina pensionspengar?

Avgiften till Skatteverket är 2 500 kr 
för varje person som är på en bygg-
arbetsplats utan att vara registrerad. 
Det är din arbetsgivare som är skyldig 
att betala avgiften. 

Arbetsgivaren har inte rätt att kräva 
in de pengarna av dig som är anställd 

– om du inte helt medvetet och vid flera 
tillfällen – låtit bli att registrera dig. 
Då kan arbetsgivaren i undantagsfall 
begära att du ska betala beloppet.

Du är däremot skyldig att registrera 
dig i personalliggaren om din arbets-
givare gått ut med tydlig information 

om det. Om du ändå inte registrerar 
dig kan det leda till arbetsrättsliga 
följder. Att inte registrera sig är näm-
ligen är ett brott mot arbetstagarens 
”skyldigheter i anställningen”. Sker det 
upprepade gånger ser man så allvarligt 
på det att du kan bli uppsagd.

Straffavgiften är företagets ansvar
Det är företaget, inte den anställde, som är skyldig att betala avgiften till Skatteverket för dem 
som inte är registrerade i personallliggaren på byggarbetsplatsen. Arbetsgivaren har inte rätt att 
sedan kräva de pengarna av den som inte registrerat sig. Det berättar Jens Bryner, som arbetar 
med förhandlingar och rättstvister på Byggnads Stockholm-Gotland.

— Personalliggare —

Har du blivit kontaktad av olika finansbolag/banker som säger att 
du kan lyfta ut din premiepension eller avtalspension flera år innan 
du fyller 65 år? Marcela Salazar, försäkringsansvarig på Byggnads 
Stockholm-Gotland, ger här lite råd vad du bör tänka på i så fall.

Nu finns Byggnads 
Stockholm-Gotland  
på Instagram också. 
Följ oss gärna där.
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Arbetsmiljövecka —

Asbest, damm &
kemiska hälsorisker
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Vad händer då under arbetsmiljöveck-
an? Alla lokala skyddsombud kommer 
att gå skyddsrond på sina arbetsplatser 
i någon av inriktningarna damm, asbest 
eller kemiska hälsorisker. På de arbets-
platser som saknar utsedda skyddsom-
bud kommer de regionala skyddsombu-
den gå skyddsronder.

- Ingen ska behöva riskera livet och 
hälsan på jobbet. Det är viktigt att vi 
hjälps åt att sprida information om detta 
för att öka kunskapen på våra arbets-
platser. Tillsammans kan vi rädda liv, 
säger Johnny Rindebrant, arbetsmiljö-
ansvarig på Byggnads Stockholm-
Gotland.

Det finns stora kunskapsluckor bland 
både arbetsgivare och byggnadsarbe-
tare om riskerna med damm, asbest, 
kvarts och andra ämnen som man kan 
komma i kontakt med i arbetet. Därför 
måste Byggnads sprida kunskap och 
information. 

- Vi hoppas med den här kartlägg-
ningen få en bättre bild av hur arbets-
miljön ser ut i vår region och vilka 
insatser vi ska sätta in, säger Johnny 
Rindebrant.

Läs mer om arbetsmiljöveckan www.
byggnads.se/arbetsmiljoveckan2016

Arbetsmiljön i fokus under vecka 43
Nu drar arbetsmiljöveckan igång. Asbest, damm 
och kemiska hälsorisker ska kartläggas genom  
att skyddsombuden fyller i checklistor på sina 
arbetsplatser. 

Byggnads Stockholm–Gotlands  
regionfullmäktige och lagbasar, 
som tillsammans representerar 
cirka 15 000 medlemmar, ger sitt 
stöd för regeringens förslag om nya 
regler för offentlig upphandling. 

Den offentliga sektorn i Sverige gör 
varje år inköp för uppskattnings-
vis 600 miljarder kronor. Detta är 
en obegripligt stor summa av våra 
gemensamma skattepengar som 
aldrig ska användas för att gynna 
lönedumpning. Tyvärr ser vi att så 
sker.

Det är vi arbetstagare som får ta 
smällen när seriösa företag konkur-
reras ut av oseriösa företag som lever 

på att lägga underbud. I byggbranschen 
är detta vanligt och det är vi bygg-
nadsarbetare som ser hur arbetsmiljön 
prioriteras ner och hur våra villkor blir 
allt sämre. Vi ser löner så låga som 25 
kronor i timmen för utländsk arbets-
kraft och rast- och boendeförhållanden 
som är bedrövliga.

Vi ser hur branschen fylls av fler och 
fler oseriösa företag för varje dag. Vi 
ser hur människor tvingas jobba för 
skit. Och den utvecklingen kan vi aldrig 
acceptera. Därför ger vi vårt stöd till 
regeringens förslag på nya regler vid 
offentlig upphandling. Det handlar om 
våra liv – både på och utanför jobbet.

Regeringens förslag går ut på att inget 
företag ska kunna vinna en offentlig 

upphandling om inte de anställda är 
garanterade schysta villkor liknande de 
i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är vår 
garant för schysta löner, rätt till semester 
och en god arbetsmiljö – för alla. 600 mil-
jarder kronor av skattebetalarnas pengar 
ska aldrig gå till något annat.

I över tio år har vi jobbat för en 
förändring av reglerna. Nu har reger-
ingen presenterat ett gott förslag som 
borgarna med hjälp av Sverigedemokra-
terna tänker fälla i riksdagen. Det är en 
enorm attack mot Sveriges arbetstagare.

Nu kan vi byggnadsarbetare kon-
statera var Sverigedemokraterna hör 
hemma – i knät på Svenskt Näringsliv.

Byggnads Stockholm–Gotlands 
regionfullmäktige och lagbasar

— Uttalande —

Uttalande från regionfullmäktige och regionens lagbasar: 

Skattepengar ska inte användas för lönedumpning


