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Alla avtal är klara 
 
Alla avtal är klara, de finns i korthet på nästa 
uppslag. De nya avtalen i sin helhet finns att att 
spara ner från vår hemsida. I avtalsrörelsen har 
vi har kämpat för ordning och reda, vilket gyn-
nar konkurrensneutralitet mellan företagen. 

I februari startade Fair Play Bygg  som är ett 
samarbete mellan Byggnads Stockholm-Gotland 
och Stockholms Byggmästareförening. Dit kan 
man lämna tips om ekonomisk brottslighet. 
Informationen sammanställs och granskas för 
att lämnas vidare till berörd myndighet. Läs 
mer om Fair Play Bygg på sista sidan.

Vi behöver bli fler i byggbranschen. Hjälp oss i 
arbetet för jämställdhet och mångfald, genom 
att välkomna kvinnor och nyanlända. För att 
kvinnor ska vilja arbeta i branschen behöver vi 
titta på vilka attityder som finns i företagen och 
på arbetsplatsen - och tillsammans 
arbeta för att förändra vår macho-
kultur. För nyanlända finns en väg in 
i byggbranschen genom Byn, Bygg-
nadsindustrins yrkesnämnd.

http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
https://fairplaybygg.se/
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— Byggavtalet —

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 4,30 kr per timme alternativt 748 kr 
per månad. Utgående lön för städpersonal höjs 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

Avtalsförändringar på Byggavtalet i korthet. Samtliga avtalsförändringar finns på 
www.byggnads.se/stockholm-gotland, klicka på ”För företag”.

http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
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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/stockholm-gotland, klicka på ”För företag”.

— Glasmästeriavtalet —
Avtalsförändringarna på Glasmästeri- 

avtalet i korthet. Samtliga avtals-
förändringar finns på

www.byggnads.se/stockholm-
gotland, klicka på ”För företag”.

— Entreprenadmaskinavtalet—
Avtalsförändringarna på Entreprenadmaskinavtalet i korthet.  

Samtliga avtalsförändringar finns på
www.byggnads.se/stockholm-gotland, klicka på ”För företag”.

— 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/stockholm-
gotland, klicka på ”För företag”.

http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/
http://www.byggnads.se/avtal-2016/aktuellt/2016/nytt-i-avtalen-for-hangavtalsbundna-foretag/


Sidan 4      Helt enkelt Hängavtal – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 1, 2016

B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Konferens —

Ska du boka konferens? 
Solna Folkets Hus erbjuder alla Byggnads hängavtalsföretag 20 procent  rabatt på 
lokalhyran under maj-augusti, om ni samtidigt beställer förtäring till mötet. 
Största lokalen tar cirka 150 personer. Ange ”avtal” vid bokning för att få rabatten.

För bokning och mer information:
010-601 16 00
bokning@solnafolketshus.se

Solna Folkets Hus
Skytteholmsvägen 2, Solna
www.solnafolketshus.se

Hjälp oss till sunda och 
trygga arbetsplatser!

 
Tipsa oss om ekonomisk brottslighet:

www.fairplaybygg.se
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Fair Play Bygg heter den nya, enkla och 
obyråkratiska kanalen som tar emot 
dina tips. Du kan tipsa direkt på hem-
sidan www.fairplaybygg.se. 

Det är Byggnads Stockholm-Gotland 
och Stockholms Byggmästareförening 
som gör en gemensam storsatsning för 
att skapa sunda och trygga arbetsplat-
ser där företagen kan konkurrera på 
lika villkor.

Fair Play Bygg tar emot alla sorters 
tips när det gäller misstankar om krimi-
nell verksamhet inom byggbranschen. 
Som till exempel: fusk med arbetsgivar-
avgifter, mutor, utpressning, svart-
arbete, organiserad svart arbetskraft, 
korruption, skattefusk, bedrägerier och  
medarbetare utan arbetstillstånd.

Den som kontaktar Fair Play Bygg 
kan göra det helt anonymt. De som job-

bar med Fair Play Bygg åker inte ut och 
gör kontroller på byggarbetsplatserna, 
det är inte deras uppdrag. Men de söker 
i alla öppna och offentliga register och 
plockar fram all den information som 

Tipsa oss om ekonomisk brottslighet

— Fair Play Bygg —

Misstänker du att det förekommer brottslig verksamhet inom 
byggbranschen? Tveka inte – lämna din information helt 
anonymt till Fair Play Bygg. Syftet är att skapa sunda och trygga 
arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

krävs för att kunna utvärdera de tips 
som lämnas in. Om brottsmisstanken 
kvarstår lämnas uppgifterna vidare till 
rätt myndighet för vidare bedömning 
och åtgärd.

Om du anställer 
en lärling 

– glöm inte bort 
att anmäla  
det till ditt  

avtalsområdes  
lärlingsnämnd!

— Lärlingar —

mailto:bokning%40solnafolketshus.se?subject=
http://www.solnafolketshus.se
http://www.fairplaybygg.se
http://www.fairplaybygg.se
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