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Häng upp
nyhetsbrevet på
din arbetsplats!

– från Byggnads Stockholm-Gotland

Nyhetsbrev till medlemmar och fackligt förtroendevalda i Byggnads Stockholm-Gotland

— Lasse har ordet —
Vi kräver huvudansvar för säkerheten
Vem bär ansvaret för att en byggnadsarbetare ska överleva sin
arbetsdag?
När Christian Wikström dog i en
arbetsplatsolycka skyllde alla entreprenörer på bygget på varandra.
Inte någon ville ta sitt ansvar, vilket
Uppdrag Granskning uppmärksammade nyligen. Det var nog ingen som
var opåverkad efter att ha tittat på
det programmet.
Sju personer dog i samband med
byggolyckor förra året. Det är dessutom två dödsfall fler än 2015. Förfärliga siffror. Bakom varje siffra finns
en person som Christian, med familj
och arbetskamrater som blev lämnade
kvar med sina frågor. I samtliga fall
utom ett är förundersökningarna kring
dödsfallen redan nedlagda. Så är då
ingen ansvarig?
Vi är sedan tidigare överens med
arbetsgivarsidan om att ett huvudentreprenörsansvar ska gälla. Så ett
av våra yrkanden i avtalsrörelsen är
att utveckla huvudentreprenörsansvaret - och det känns ju mer viktigt än
någonsin. Livsviktigt faktiskt. Oavsett hur många underentreprenörer
som anlitas, måste alltid den högst
upp i kedjan ha ansvaret. Punkt.
Ska vi få igenom våra
krav i avtalsrörelsen
behöver vi vara starka.
Det blir vi om vi är
många medlemmar - vad sägs om att
försöka värva en ny
medlem var?
Lars Holmström
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Regionen har en
offensiv budget och
verksamhetsplan
för 2017
2017 har Byggnads Stockholm–Gotland en budget
på 65 miljoner kronor.
Huvudmålet är att vi ska bli fler medlemmar,
vilket är en förutsättning för vår framgång.
Det säger Jonte Söderström, regionens kassör.
Byggnads har ställt upp ett antal mätbara mål för hela organisationen. Fördelade på region Stockholm-Gotland
innebär dessa att vi under 2017 ska:
q Öka antalet medlemmar med
minst 220 personer.
q Genomföra minst 1 456 arbetsplatsbesök.
q Utse minst 37 nya förtroendevalda.
q Teckna 204 nya kollektivavtal
med företag.
För att komma hit krävs satsningar
och en budget som är offensiv. För 2017
är regionens utgifter därför större än
våra intäkter med anledning av att vi
satsar mot huvudmålet ökad organisering.
– För första gången på länge har
vi en underfinansierad budget. Men
poängen är att lyckas vi med våra
satsningar får vi tillbaka underskottet.
Och det tror jag att vi gör, säger Jonte
Söderström, kassör Byggnads Stockholm-Gotland.

Projekt vi kommer driva:
q Organisering – med fokus på 		
rekrytering av medlemmar i små
och medelstora företag.
q Uppsökeri – med fokus på studierekrytering och organisering.
q Utbildning – för att fler medlemmar
ska utbildas i facklig verksamhet
och värderingar.
q Fullmakter – under nästa år tar		
vi steget att få ut fullmakter till 		
lagbasar och fackligt förtroendevalda.
q Arbetsplatsorganisation – skapa
förutsättningar för fackligt arbete i
fler företag.
q Byggnads i politiken – vi ska vara
mer synliga i samhällsdebatten i
frågor som är viktiga för våra 		
medlemmar.
q Yrkesutbildning – projektet med
att besöka yrkeselever på gymnasieskolor blir permanent.
q Jämställdhet och mångfald – fler
kvinnor och utlandsfödda ska 		
lockas till byggbranschen och bli
medlemmar i Byggnads.
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— Avtalsrörelse —

Vi visar vägen till en byggbransch för alla
Vi är händerna som bygger Sverige. Vi tycker att ett fungerande bygge är den bästa arbetsplats som finns.
Men det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra och säker arbetsplats och en del saker
behöver utvecklas. Byggnads visar vägen med sina yrkanden i avtalsrörelsen, detta är våra krav:

Byggavtalet
– våra viktigaste yrkanden
Utveckla huvudentreprenörsansvaret
När Christian Wikström dog i en
arbetsplatsolycka stod alla entreprenörer på bygget och pekade på varandra.
Det blev smärtsamt tydligt, det som vi
i Byggnads alltid sagt: att när alla ska
ta ansvar, tar ingen ansvar. Att antalet
underentreprenörer ökat kraftigt påverkar våra medlemmar negativt varje dag.
Vi ser ett stort behov av att utveckla
huvudentreprenörsansvaret. Ett långt
ord för något ganska enkelt: rätt ska
vara rätt. De avtal som vi kommit överens om med arbetsgivaren ska hållas.
Oavsett hur många underentreprenörer
som anlitas.
l

l Höj de lägsta lönerna mest
Som en del av Byggnads fortsatta jämlikhetsarbete vill vi få upp lönerna för
de som tjänar minst.
I byggsektorn handlar det framförallt om byggstädarna. Dessa vill vi ska
få en löneökning 672 kronor per månad,
liksom andra lågavlönade grupper. På
bygget trivs och jobbar vi bättre om
klyftorna är små, det främjar lagandan.
Tidsbegränsningen på
havandeskapslön tas bort
Minst 5 procent av Byggnads medlemmar
ska vara kvinnor 2022. Så har vi sagt.
Ann-Kristin skrev till Byggnads och
påpekade att hennes dotter som är plåtslagare inte fick havandeskapslön lika länge
som Försäkringskassan ansåg att hon
behövde havandeskapspenning. Så kan vi
inte ha det. Nu ändrar vi det. Självklart i
en bransch dit alla är välkomna.
l
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Lika skickliga
händer ska ha
lika betalt
Vi har slitit hårt för
våra yrkesbevis och
vet vad våra kunskaper är värda. Och
vi utgår från att om
arbetsgivaren väljer att
ta hit arbetskraft från
andra länder så gör de
det för att de behöver
fler yrkesarbetare med
kompetens som är likvärdig med ett
svenskt yrkesbevis. Att då ge dessa
byggnadsarbetare endast 88 procent av
lönen tycker vi är fel. Dessutom snedvrider det konkurrensen.
Inom Byggnads gör vi aldrig skillnad
på folk och folk. Utländska arbetare
behövs och ska bedömas på samma
grunder som alla andra.
l

Teknikinstallationsavtalet VVS- och Kyl
– våra viktigaste
yrkanden i korthet
l
l

l En pension att leva på
Byggnads kommer precis som de övriga
LO-förbunden att kräva extra satsningar på pensionerna. Våra medlemmar
ska kunna känna sig stolta, trygga och
starka även som pensionärer.
En timme till i
arbetstidsförkortning
Ett bygge är inte vilken arbetsplats som
helst. En byggnadsarbetare kan inte
springa ett ärende på lunchen eller begära att få gå till gymmet på arbetstid.
Vår arbetsplats förflyttar sig beroende
på var människor vill bygga och bo.
Därför vill vi ha en timme till i arbetstidsförkortning. För att hinna med det
där som alla andra hinner med.
l

l
l
l

Sammanhängande nattvila för
arbetstagare i beredskapstjänst.
Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.
En pension att leva på.
En timme till i arbetstidsförkortning.
Högre lön för de som tjänar minst.

Glasavtalet
– våra viktigaste
yrkanden i korthet
l Höjning av lön och ersättningar.
l En pension att leva på.
l Tidsbegränsningen på havande  skapslön tas bort.
l Förbättringar i yrkesutbildningsavtalet.

Läs mer om avtalsrörelsen och alla yrkanden på byggnads.se/avtal-2017
Den 20 mars kommer yrkanden på Plåt- och ventilationsavtalet.
Datum för Entreprenadmaskinavtalet är inte fastställt ännu.
nr 1, 2017

Längtar du efter riktig vinter?
Boka vår fjällstuga i Lofsdalen,
kontakta Solna Folkets Hus
så får du veta mer.
bokning@solnafolketshus.se
010-601 16 00

— Medlemsavgift —

— Projekt —

Nu har studie- och organiseringsprojektet dragit igång
Under hela 2017
förstärks Byggnads
Stockholm-Gotland
med två personer som
enbart jobbar med
värvning av medlemmar och rekrytering
till fackliga kurser.
Hör av dig om du vill
att de ska komma till
din arbetsplats!
Att värva medlemmar och rekrytera
till fackliga kurser är redan en del av
vår dagliga verksamhet, men under
2017 när vårt huvudmål är organisering, satsar vi extra på det.
Målet för projektet är att under året
besöka minst 300 arbetsplatser med
små och medelstora företag. Det handlar också om att hitta och utse medlemmar till förtroendeuppdrag och om att
synas mer på arbetsplatserna.
– Vi får ett bra mottagande. Det är många
som tycket det är kul att vi kommer, säger
Marcus Letterlöv som jobbar i projektet.

Medlemsavgift från
den 1 januari 2017
Den som ligger i den högsta avgiftsklassen (timlön över 188 kr eller månadslön över 32 700 kr) betalar 552 kr/
månad i fackavgift till Byggnads från
den 1 januari 2017. Är du även med i
a-kassan blir den totala avgiften för fack
och a-kassa 662 kr/månaden i region
Stockholm-Gotland. Gymnasieelever
betalar ingen avgift alls.

— Lärlingar —
Marcus och Henrik
besöker gärna
just din arbetsplats

Kom igång med
din distansutbildning
Välkommen till Studieverkstan så
hjälper vi dig att komma igång med
din distansutbildning.

Studieverkstan finns för dig som läser
fackteoretisk distansutbildning genom
BYN/Hermods. Du får hjälp med hur
du läser studiematerialet och genomför
uppdragen som ingår i ditt yrkesval, vi
svarar även på frågor om din lärlingsutbildning. Tänk på att distansutbildMejla till marcus.letterlov@byggnads.se ningen har en giltighetstid och är en del
i din utbildning till byggnadsarbetare
eller henrik.pedersen@byggnads.se
med yrkesbevis.
Tänk på att ta med dig ditt studie— Utbildning —
material till Studieverkstan. Ingen bindande föranmälan behövs för att komma,
Ackordstagare och avtal VVS Vill du
men för vår planering är det bra om du
meddelar om du tänker komma.
veta mer
Lär dig mer om VVS-avtalet, ritning och mätningsteknik, ackordsberäkning samt att fastOnsdagar kl 15.00–18.00
Läs mer om våra
ställa normtid enligt underlag.
utbildningar på www.bygg18 januari, 15 februari, 15 mars,
Tid och plats 14-16 mars Sona Folkets Hus.
nads.se/stockholm-gotland
19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti,
klicka på Utbildning.
20 september, 18 oktober,
Anmäl dig direkt på webben,
15 november, 6 december.
Våra försäkringar
eller tillAnki Nordlander
01studier@byggnads.se
Plats: Solna Folkets Hus
Du får lära dig hur du ska göra om du skadar
tel 010-601 11 76.
Skytteholmsvägen 2,
dig på fritiden eller på jobbet och var du ska
Solna. Kontaktperson
vända sig för att få ersättning.
på Byggnads:
Tid och plats: 20 mars Solna Folkets Hus.
Jenny Starkenberg
010-601 10 08
Vill du se vad LO och LO-distriktet har för utbildningar,
01larling@byggnads.se
gå in på www.fackligutbildning.se
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BPorto
Sverige
betalt
Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25 Solna

— PRO Byggettan —

Välkommen att bli medlem i PRO–Byggettan
Ser du fram emot att gå i pension? Eller kanske inte? Oavsett vilket kan du
fortsätta att träffas och umgås genom att bli medlem i PRO–Byggettan.
När det är dags att lämna sitt arbete
för att gå i pension, så är det positivt för
många. Men det är också ett stort steg
att lämna sina arbetskamrater och den
samvaro som finns på en arbetsplats. Ett
sätt att fortsätta att träffas och umgås är
att bli medlem i PRO–Byggettan.

- Vi har det ganska trivsamt i vår förening med möten, resor med kulturella
inslag och friskvård samt studieverksamhet, säger Jan Erik Jorderud.
PRO har även många aktiviteter som
man kan delta i på både distrikts- och
riksnivå.

— Försäkringar —

Hallå alla kvinnor
– kom och lär dig
mer om din pension
Byggnads och Folksam bjuder in till
”tjejkväll” om pensioner, både du
som är ung eller lite äldre är välkommen för att lära mer om din pension.

u
u
u
u
u
u

Vad blir min inkomst när jag
går i pension?
Hur är pensionen uppbyggd?
Kan jag få bort onödiga avgifter?
Vilka val har jag gjort?
Har jag gjort rätt val?
Har jag skyddat mina pengar till
efterlevande?

Vi anordnar träffen flera kvällar
kl 18-20, välj mellan följande datum
i mars:
6/3, 9/3, 14/3, 23/3
hos Folksam på Bohusgatan 14.
Vi bjuder på tilltugg och dryck.

Mejla din anmälan till zenita.olofsson@folksam.se
eller skicka via sms till 076-125 30 83.
Senast fyra dagar innan respektive möte vill vi ha din anmälan. Skriv ditt
namn, telefonnummer, fackförbund samt det datum du vill komma.
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Anmäl dig till
Bernt Lundberg
070-743 16 56
lundberg.bernt@gmail.com
Jan Erik Jorderud
070-777 09 46
jorderud2@tele2.se
Medlemsavgift 270 kr/år, är du medlem i en
annan PRO-förening så är avgiften 40 kr

— Knegarpuben —

100 år av hunger
och demokrati
Alla är välkomna till Knegarpuben
den 21 februari. ”100 år av hunger
och demokrati - från hungerupproren 1917 till avtalsrörelse 2017.”
I år är det avtalsrörelse och 100- årsjubileum av hungerupproren och
arbetarkampen som skakade fram
rösträtten i Sverige. Hur ser det ut för
oss arbetare idag och vilka utmaningar
möter vi i årets avtalsrörelse? Hur har
arbetarrörelsen utvecklas över åren
och hur organiserade man förr gentemot nu?
Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, öppnar kvällen
med information om avtalsrörelsen
2017 och fackföreningars nuvarande
utmaningar.
Kom till Knegarpuben på restaurang
Hubertus, Holländargatan 9, tisdagen
den 21 februari kl 17.00. Unga Byggare
Stockholm med flera arrangerar.

