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BYGGAVTALET

Positiva besked för 
alla i byggbranschen 
 
Att fyra avtal nu är på plats känns 
riktigt bra. Och det har hänt fler 
saker sista tiden som också är po-
sitiva för oss byggbranschen, som 
två riksdagsbeslut.

Fyra kollektivavtal förhandlades i år 
fram utan medling eller konflikt, det 
sista förväntas bli färdigt under juni. 
Vi parter på arbetsmarknaden tycker 
inte lika, men vi kan ta ansvar och 
kompromissa på båda sidor. Så fung-
erar den svenska modellen och i årets 
avtalsrörelse var det extra tydligt. 

Vi kan också glädja oss åt att riksdagen 
beslutat riva upp lex Laval, vilket bland 
annat innebär att facket har möjlighet 
att ta hjälp av stridsåtgärder för att ställa 
krav på svenska kollektivavtal, så att 
företag kan konkurrera på lika villkor. 

Riksdagen har dessutom tagit beslut 
om att det ska ställas krav på schysta 
villkor – i enlighet med svenska kollek-
tivavtal – vid offentliga upphandlingar. 
Detta är något som vi i Byggnads länge 
har kämpat för och ett steg på vägen för 
att skattepengar inte ska användas till 
att dumpa byggnadsarbetares löner.

Detta får stor betydelse för att få 
bättre ordning och reda på våra 
byggarbetsplatser. De visar också när 
facklig-politisk samver-
kan är som bäst. Som 
ett slags kvitto på att 
när vi i Byggnads 
agerar blåslampa på 
politikerna, ger det 
resultat som är bra 
för alla seriösa företag i 
byggbranschen.

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

4 avtal klara
– Byggnads visade vägen

Se sidan sex med avtalsinformation för Byggavtalet,  
 Avtalsinformation för samtliga avtal finns 

på hemsidan bakom arbetsgivarinloggningen på 
Byggnads.se under Mina sidor.

I förra avtalsrörelsen såg det annor-
lunda ut. Vi byggnadsarbetare ville få 
upp de viktiga frågorna kring branschens 
återväxt på bordet: att få fler unga att välja 
bygg, att få kvinnor att välja bygg, att få in 
nyanlända i branschen. Att tillgodose be-
hovet av lärlingsplatser. Vi visste redan då 
att om inte dessa frågor inte diskuterades 
och löstes så kommer vi inte att klara att 
bygga bort bostadsbristen. Men istället för 
att lyssna valde vår motpart att attackera 
våra lönesystem.

Att vi satte ner foten i förra avtals- 
rörelsen har gjort att vi i denna avtals-
rörelsen har haft ett helt annat utgångs-
läge: arbetsgivarna har från början varit 
med på tåget och tillsammans velat lösa 
de frågor som är viktiga för branschen i 
stort, och därmed samhället. Och när vi 
båda haft blicken lyft och fäst i horison-
ten har det varit lättare att ha bra samtal. 
Vi båda parter värnar ju om kollektivav-
talen, och det förenar oss.

Därmed inte sagt att det varit enkelt. 
Vi har inte tyckt lika och det har varit 
tuffa förhandlingar där vi fått ge och ta 

på båda sidor. Men vi nådde ett avtal 
som båda parter har enats kring. Det 
känns otroligt bra.

 
Vi har med arbetsgivarsidan kommit 
överens om flertalet av de frågor som vi 
i förra avtalsrörelsen inte fick upp på 
bordet, men som nu kommer att främja 
byggbranschen i stort: det gäller hur vi 
kan underlätta för unga och nyanlända 
att få sitt första byggjobb, det handlar 
om hur vi förhindrar att utländsk ar-
betskraft blir utnyttjad, det handlar om 
hur vi säkerställer att byggnadsarbetare 
vågar säga ifrån om de blir kränkta på 
jobbet.

 
För när Sveriges byggnadsarbetare 
mår bra, då mår hela Sverige väl. Du 
vet att en byggnadsarbetare sätter fyra 
andra löntagare i arbete. Rummen 
behöver möbleras. Fönstren i huset be-
höver gardiner. Köken behöver vitvaror. 
Golven behöver mattor. När vardags-
rummet får ett ansiktslyft kanske det är 
dags för en ny TV. Ni företagare och era 
anställda är motorn i samhällsbygget. 
Starka, stolta och trygga!

Ett fungerande bygge är den bästa arbetsplats som finns.  
Vi går gärna upp klockan fem för att bygga någons nästa hem. 
Men det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra 
och säker arbetsplats. Byggnads har visat vägen och tagit an-
svar, och denna gången har vi kunnat göra det i samförstånds-
anda med arbetsgivarsidan.

http://www.byggnads.se/mina-sidor/
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— Försäkringar —

- Den anställde ansvarar inte för att an-
mäla en arbetsskada till Försäkringskas-
san eller Arbetsmiljöverket utan behöver 
bara berätta för sin närmaste chef vad 
som har hänt. Du som är arbetsgivare 
ska anmäla arbetsskador till Försäk-
ringskassan/Arbetsmiljöverket, säger 
Marcela Salazar, försäkringsansvarig på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

Du behöver bara fylla i en gång om 
du anmäler det via webbplatsen an-
malarbetsskada.se. Då går anmälan till 
både Försäkringskassan och Arbets-
miljöverket. Väl på webbplatsen väljer 

du vilken typ av arbetsskada som du 
vill anmäla.

Gör gärna anmälan tillsammans 
med den som har drabbats och ha med 
skyddsombudet så att ni är överens om 
vad som har hänt och vad du kommer att 
skriva på anmälan. Var noggrann när ni 
fyller i anmälan och beskriver händelsen. 
Du kommer få en PDF-fil när anmälan 
är skickad. Skriv ut en kopia på anmälan 
och lämna eller mejla den till den som har 
drabbats. Om du behöver hjälp med att 
fylla i anmälan, kan du ringa Arbetsmiljö- 
verket på 010-730 90 00.

Har arbetsskadan medfört sjuk-
frånvaro, merkostnader, osv, ska 
skadan anmälas till Trygghetsförsäk-
ring vid arbetsskada (TFA) hos AFA 
Försäkring. Här har du som arbets-
givare inte skyldighet att anmäla utan 
du ska bara informera den anställde 
om att det kan finnas försäkring via 
AFA Försäkring.

Hänvisa den som har drabbats av en 
skada till AFA Försäkrings kundtjänst 
för mer information eller till deras 
webbplats afaforskring.se för att göra 
anmälan. 

Arbetsskador måste anmälas
Har det inträffat en olycka på ditt företag? Eller har det varit nära att hända något 
allvarligt? Eller misstänker du att den anställde ha drabbats av en arbetssjukdom? 
Det är du som arbetsgivare som ska anmäla arbetsskador till Försäkringskassan/
Arbetsmiljöverket.
     Du behöver bara fylla i en gång om du anmäler tillbudet via webbplatsen 
anmalarbetsskada.se.

— Arbetsmiljö —

Man kan till exempel bara borra med 
en borrhammare i max en timme och 
20 minuter per dygn – därefter riskerar 
du permanenta skador på nervsyste-
met. Rent konkret ger det domningar, 
förlorad känsel och förlorad rörlighet i 
händerna. 

Vibrationer: 

De dolda arbetssjukdomarna
Över femtio procent av alla arbetssjukdomar som godkänts av AFA försäkring 
är kopplade till vibrationer. Alltför många arbetar idag med redskap som skapar 
vibrationer i kroppen – något som är direkt farligt vid för stor exponering. 

Byggnads arbetar envetet för en schysst 
arbetsmiljö där vi ska orka och hålla 
hela arbetslivet. 

Under en heldag arrangerade Bygg-
nads en hearing om hur vi kan förbättra 
vårt förebyggande arbete, vilka risker 
som finns och hur företagen kan göras 

medvetna kring problematiken med 
vibrerande arbetsredskap.

Även forskare från Umeå universitet 
deltog för att berätta om resultaten av 
sin forskningoch vad man bör tänka 
på när viberarnde arbetsredskap ska 
användas.

http://anmalarbetsskada.se
http://anmalarbetsskada.se
http://afaforskring.se
http://anmalarbetsskada.se
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Håll dig 
uppdaterad

Gå in på Byggnads.se på Mina sidor och logga in som 
arbetsgivare och kolla att företagets adress och mejl-
adress och andra kontaktuppgifter stämmer, så ni inte 
missar någon information från Byggnads.

Ferielöner för skolungdom
Följande ferielöner gäller på Byggavtalet för skolungdom  
i utbildning till byggnadsarbetare, från läsårets slut 2017  
till läsårets slut 2018.

Elev som genomgått andra året på gymnasiet  96 kr/timme

Elev som genomgått första året på gymnasiet  88 kr/timme

Övriga      77 kr/timme

Semesterersättning enligt lag ska utgå.

— Ferielöner—

— Kontaktuppgifter—

— Arbetsplatsanmälan —

Anmäl en arbetsplats
Arbetsgivare anslutna till kollek-
tivavtal ska senast i samband med 
byggstart skriftligen anmäla ny 
arbetsplats för arbeten som över-
stiger 900 timmar. 

Hämta blankett på www.byggnads.se/
stockholm-gotland, klicka på ”För före-
tag/For companies”.

Arbetsplatsanmälan har fått en egen 
inkorg, nu kan ni mejla uppgifterna till 
stgo-arbetsplatsanmalan@byggnads.se

— Underentreprenör —

Anmäl en  
underentreprenör
När företag som har hängavtal 
med Byggnads ska anlita under- 
entreprenör måste anmälan till 
Byggnads alltid göras i god tid 
innan arbetet startar.

Hämta blankett på www.byggnads.se/
stockholm-gotland, klicka på ”För 
företag/For companies”

Mejla sedan uppgifterna till 
01ue@byggnads.se

— Arbetsgivarintyg —

Fyll i ett 
arbetsgivarintyg
Arbetsgivaren ska alltid lämna ett 
ifyllt arbetsgivarintyg efter en av-
slutad anställning

. 
 
För Byggavtalet ska den ifyllda blan-
ketten lämnas inom fem veckor, och 
på VVS Installationsavtalet inom fyra 
veckor, efter att anställningen har 
upphört.Arbetsgivarintyget används av 
a-kassan för att beräkna ersättning.

Hämta blankett på www.byggnads.
se/arbetsgivare eller fyll i uppgifterna 
direkt på www.arbetsgivarintyg.nu.

— Konferens —

Företag som har hängavtal med Byggnads får 20 
procent rabatt på lokalhyran hos Solna Folkets Hus.
Solna Folkets Hus finns centralt beläget med moderna konferenslokaler ett 
stenkast från Solna centrum. Det finns 15 lokaler med kapacitet från två upp 
till cirka 150 personer. 

Rabatten gäller till och med den 31 december 2017, om ni samtidigt beställer 
förtäring till mötet. Ange kod ”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

Boka konferens med 20 procents rabatt
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— En byggbransch för alla —

Med stöd av EU-pengar 
ska Byggnads utbilda byggnadsarbetare

Projektet riktar sig till anställda i små 
och medelstora byggföretag i Stock-
holm.

– Vi vill ge de anställda en tryggare 
grund att stå på och samtidigt ge före-
tagen en möjlighet att konkurrera med 
kompetens istället för låga priser, säger 
Christer Carlsson som är projektledare 
från Byggnads.

De företag som hittills visat intresse 
av att låta sina anställda få utbildning 
genom projektet har mellan 5 och 300 
anställda och arbetar inom alla olika 
delar av branschen – från byggstäd och 
logistik till plattsättning, glasinstalla-
tion och betongarbeten. Ett krav är att 
företagen ska ha kollektivavtal med 
Byggnads och en vilja att ge sin perso-
nal utbildning.

50 utvalda företag
– Vi behöver utbilda oss för att kunna 
utvecklas och få bättre jobb, men det 
är sällan vi får chansen. Det saknas 
alltid tid och pengar till utbildning. Vi 
är glada att vara med i projektet, att 
Byggnads räknar med oss och att vi inte 
blir bortglömda, säger Vera Ramos som 
jobbar med grovarbeten åt företaget 
Ordning och reda med Vera – ett av de 
cirka 50 företag som valts ut för att delta 
i projektet.

Fram till september pågår en analys-
fas, där behoven hos de företagen och 
anställda som deltar ska undersökas. 
Därefter ska en rad utbildningar tas 
fram för att på bästa möjliga sätt tillgo-
dose både de anställdas och företagens 
behov.

– Man märker att många företag och 
anställda är hårt pressade, de hinner 
inte med att fundera så mycket över 
utbildning. Men när vi väl sätter oss ner 
och pratar med dem har de massor av 
idéer och är väldigt intresserade av att 
vara med, berättar Enzo Costa som job-
bar som handledare för projektet och är 
ute och träffar anställda och ledning för 
de olika företagen.

Saknar svenska yrkesbevis
Många av de anställda i företagen har 
massor av erfarenhet och kunskap från 
andra länder, men saknar svenska yr-
kesbevis. Många klarar inte av att läsa 
yrkesteori och skriva kompetensprov på 
grund av bristande kunskaper i svenska 
eller läs- och skrivsvårigheter.

– Många små företag vill vara schys-
sta och betala bra löner, men i konkur-
rensen om uppdrag är det tyvärr oftast 
lägst pris som vinner. När beställarna 
ser att de anställda saknar svenska 
yrkesbevis ser de en möjlighet att pressa 

priserna ännu mer. I slutändan går det 
ut över de anställdas löner och arbets-
miljö, säger Christer Carlsson.

Utan yrkesbevis kan de anställda inte 
kräva full lön enligt kollektivavtalet. 
Bristen på yrkesbevis gör det också 
svårare för företagen att få uppdrag. 
För att fler ska kunna få yrkesbevis ska 
projektet undersöka nya och bättre me-
toder att validera kunskap hos anställda 
än vad som finns idag.

Förbättra arbetsmiljön
De företag som medverkar i projektet 
ska också ges möjlighet att förbättra 
arbetsmiljön, jämställdheten och lika-
behandlingen på arbetsplatserna. Fö-
retagen ska också få stöd i att hitta nya, 
mer hållbara arbetssätt bland annat 
genom att undersöka digitaliseringens 
möjligheter.

Projektet En byggbransch för alla 
ger företag i Stockholms län möjlighet 
till utbildningar helt finansierade av 
Europeiska socialfonden. Utbildningar 
kommer att tas fram baserat på behov 
och önskemål från företagen och deras 
anställda.

Mer information
Har du några frågor om projektet? Mejla till 
enbyggbranschforalla@byggnads.se

Med stöd av Europeiska socialfonden och Byggnads ska cirka 2 000 byggnads-
arbetare i Stockholm få möjlighet att stärka sin yrkeskunskap. 
     Projektet ”En byggbransch för alla” riktar sig till dem som idag löper störst 
risk att bli arbetslösa, skada sig och inte få tillräckligt betalt för sitt arbete 
– nämligen byggnadsarbetare som saknar yrkesutbildning. 
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— En byggbransch för alla —

Med stöd av EU-pengar 
ska Byggnads utbilda byggnadsarbetare

Projektet riktar sig till anställda i små 
och medelstora byggföretag i Stock-
holm.

– Vi vill ge de anställda en tryggare 
grund att stå på och samtidigt ge före-
tagen en möjlighet att konkurrera med 
kompetens istället för låga priser, säger 
Christer Carlsson som är projektledare 
från Byggnads.

De företag som hittills visat intresse 
av att låta sina anställda få utbildning 
genom projektet har mellan 5 och 300 
anställda och arbetar inom alla olika 
delar av branschen – från byggstäd och 
logistik till plattsättning, glasinstalla-
tion och betongarbeten. Ett krav är att 
företagen ska ha kollektivavtal med 
Byggnads och en vilja att ge sin perso-
nal utbildning.

50 utvalda företag
– Vi behöver utbilda oss för att kunna 
utvecklas och få bättre jobb, men det 
är sällan vi får chansen. Det saknas 
alltid tid och pengar till utbildning. Vi 
är glada att vara med i projektet, att 
Byggnads räknar med oss och att vi inte 
blir bortglömda, säger Vera Ramos som 
jobbar med grovarbeten åt företaget 
Ordning och reda med Vera – ett av de 
cirka 50 företag som valts ut för att delta 
i projektet.

Fram till september pågår en analys-
fas, där behoven hos de företagen och 
anställda som deltar ska undersökas. 
Därefter ska en rad utbildningar tas 
fram för att på bästa möjliga sätt tillgo-
dose både de anställdas och företagens 
behov.

– Man märker att många företag och 
anställda är hårt pressade, de hinner 
inte med att fundera så mycket över 
utbildning. Men när vi väl sätter oss ner 
och pratar med dem har de massor av 
idéer och är väldigt intresserade av att 
vara med, berättar Enzo Costa som job-
bar som handledare för projektet och är 
ute och träffar anställda och ledning för 
de olika företagen.

Saknar svenska yrkesbevis
Många av de anställda i företagen har 
massor av erfarenhet och kunskap från 
andra länder, men saknar svenska yr-
kesbevis. Många klarar inte av att läsa 
yrkesteori och skriva kompetensprov på 
grund av bristande kunskaper i svenska 
eller läs- och skrivsvårigheter.

– Många små företag vill vara schys-
sta och betala bra löner, men i konkur-
rensen om uppdrag är det tyvärr oftast 
lägst pris som vinner. När beställarna 
ser att de anställda saknar svenska 
yrkesbevis ser de en möjlighet att pressa 

priserna ännu mer. I slutändan går det 
ut över de anställdas löner och arbets-
miljö, säger Christer Carlsson.

Utan yrkesbevis kan de anställda inte 
kräva full lön enligt kollektivavtalet. 
Bristen på yrkesbevis gör det också 
svårare för företagen att få uppdrag. 
För att fler ska kunna få yrkesbevis ska 
projektet undersöka nya och bättre me-
toder att validera kunskap hos anställda 
än vad som finns idag.

Förbättra arbetsmiljön
De företag som medverkar i projektet 
ska också ges möjlighet att förbättra 
arbetsmiljön, jämställdheten och lika-
behandlingen på arbetsplatserna. Fö-
retagen ska också få stöd i att hitta nya, 
mer hållbara arbetssätt bland annat 
genom att undersöka digitaliseringens 
möjligheter.

Projektet En byggbransch för alla 
ger företag i Stockholms län möjlighet 
till utbildningar helt finansierade av 
Europeiska socialfonden. Utbildningar 
kommer att tas fram baserat på behov 
och önskemål från företagen och deras 
anställda.

Mer information
Har du några frågor om projektet? Mejla till 
enbyggbranschforalla@byggnads.se

Med stöd av Europeiska socialfonden och Byggnads ska cirka 2 000 byggnads-
arbetare i Stockholm få möjlighet att stärka sin yrkeskunskap. 
     Projektet ”En byggbransch för alla” riktar sig till dem som idag löper störst 
risk att bli arbetslösa, skada sig och inte få tillräckligt betalt för sitt arbete 
– nämligen byggnadsarbetare som saknar yrkesutbildning. 

Sommar i Lofsdalen
Byggnads Stockholm-Gotland äger två stugor i Lofsdalen, Härjedalen, cirka sex mil från Sveg och 50 mil från Stockholm.
Stugorna har en mysig och charmig rustik stil med träinredning. Båda stugorna är utrustade med braskamin, egen bastu, 

dusch, kabel-tv, samt disk- och tvättmaskin. Stugorna är på 64 kvm och har tre sovrum, totalt 6 bäddar. 

Under vår, sommar och höst kostar en stuga 2 000 kr/vecka att hyra, eller boka redan nu för nästa vinter (5 200 kr/vecka).

Under sommarhalvåret kan du cykla downhill i Lofsdalens bikepark, fiska, gå på bäversafari 
– eller varför inte bara vandra i det fantastiska fjället. På vintern finns möjlighet att åka skidor 

både på längden och utför, men även hyra skoter och åka hundspann/renrajd. 

Välkommen att hyra – vid bokning och frågor kontakta Solna Folkets Hus 010-601 16 00 
eller mejla till bokning@solnafolketshus.se

— Dags för semester —
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— Byggavtalet i korthet — 

Byggnads visar vägen

Byggnadsarbetare
 sträck på er!
Mer info på www.byggnads.se/avtal-2017
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— Byggavtalet —

 1 

 
 
 
 
 
Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet  
 
Avtalsperiod och löneperiod  
 
Avtalsperioden är på 3 år, fr o m den 1 maj 2017 t o m den 30 april 2020. 
Avtalsperiod 1: 2017-05-01 – 2018-04-30 
Avtalsperiod 2: 2018-05-01 – 2019-04-30 
Avtalsperiod 3: 2019-05-01 – 2020-04-30 
 
Löneökningar 
 
Utgående lön 
För yrkesarbetare höjs lönen med: 
2017-05-01 – 2018-04-30 3,49 kr/tim 607 kr/mån 
2018-05-01 – 2019-04-30 3,64 kr/tim 633 kr/mån 
2019-05-01 – 2020-04 30 3,73 kr/tim 649 kr/mån 
 
Grundlön 
För yrkesarbetare höjs lönen med: 
2017-05-01 – 2018-04-30 3,50 kr/tim  till 156,00 kr/tim  27 144 kr/mån 
2018-05-01 – 2019-04-30 3,50 kr/tim  till 159,50 kr/tim  27 753 kr/mån 
2019-05-01 – 2020-04-30 4,00 kr/tim  till 163,50 kr/tim 28 449 kr/mån 
 
Utgående lön 
För Städpersonal med fördelningstal 0,75 höjs lönen med: 
2017-05-01 – 2018-04-30 3,49 kr/tim  607 kr/mån  
2018-05-01 – 2019-04-30 3,64 kr/tim 633 kr/mån 
2019-05-01 – 2020-04-30 3,73 kr/tim 649 kr/mån  
 
För Städpersonal med fördelningstal 0,5 höjs lönen med: 
2017-05-01 – 2018-04-30 2,50 kr/tim  435 kr/mån  
2018-05-01 – 2019-04-30 2,52 kr/tim 438 kr/mån 
2019-05-01 – 2020-04-30 2,69 kr/tim 468 kr/mån  
 
Grundlön 
För städpersonal med fördelningstal 0,75 höjs lönen: 
2017-05-01 – 2018-04-30 till 20 358 kr 
2018-05-01 – 2019-04-30 till 20 815 kr 
2019-05-01 – 2020-04-30 till 21 337 kr 
 
För städpersonal med fördelningstal 0,50 höjs lönen: 
2017-05-01 – 2018-04-30 till 13 572 kr 
2018-05-01 – 2019-04-30 till 13 877 kr 
2019-05-01 – 2020-04-30 till 14 225 kr 
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Prestationslön  
a) Rakt ackord  
Rent ackord påbörjat före dagen för löneförändringen ska för den del av arbetet som utförs ökas 
med % enligt nedan:  
2017-05-01 – 2018-04-30 1,815 % 
2018-05-01 – 2019-04-30 1,860 % 
2019-05-01 – 2020-04-30 1,870 % 
Höjningen bestäms i förekommande fall genom proportionering av arbetad tid före, respektive 
fr o m., dagen för löneförändringen. 
 
 
b) Premieackord  
För pågående arbeten enligt fritt blandackord (vanligt premieackord) och blandackord med 
tilläggspremie höjs den fasta delen för yrkesarbetare för yrkesarbetare enligt nedan. 
Premien förblir dock oförändrad.  
2017-05-01 – 2018-04-30 3,49 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 3,64 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 3,73 kr/tim 
Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för 
löneförändringen.  
 
 
c) Resultatlön  
För pågående arbeten med resultatlönesystem där en viss del av lönen är beroende av det 
ekonomiska resultatet, höjs den fasta delen för yrkesarbetare enligt nedan. 
Resultatlönepremien förblir dock oförändrad. 
2017-05-01 – 2018-04-30 3,49 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 3,64 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 3,73 kr/tim 
Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för 
löneförändringen.  
 
 
Utläggning av avtalshöjningar för centralt fastställda listor 
 
Plattsättning – Ackordstidlista rent ackord 2010 
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 maj 2017  
2017-05-01 – 2018-04-30 164,21 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 167,26 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 170,39 kr/tim 
 
 
Undertaksmontering – Ackordstidlista rent ackord 2012 
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 maj 2017  
2017-05-01 – 2018-04-30 172,57 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 175,78 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 179,07 kr/tim 
Tillkommande arbeten ersätts i enlighet med ovanstående belopp per år. 
 
 

— Byggavtalet —



Sidan 9      Helt enkelt Hängavtal – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 2, 2017 Helt enkelt Hängavtal – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 2, 2017       sidan 9

 3 

 
 
 
 
Undertaksmontering – Förenklad tidlista 2012 
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 maj 2017  
2017-05-01 – 2018-04-30 167,01 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 170,12 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 173,30 kr/tim 
Tillkommande arbeten ersätts i enlighet med ovanstående belopp per år. 
 
 
Tätskiktsbranschen – Premieackordstidlista 2010 
Ackordsriktpunkt och fast del fr o m den 1 maj 2017 
Perioden Fast del  Riktpunkt  
2017-05-01 – 2018-04-30 60,97 kr/tim  103,85 
2018-05-01 – 2019-04-30 62,10 kr/tim  105,78 
2019-05-01 – 2020-04-30 63,26 kr/tim  107,76 
 
 
Monteringsbar ställningsbyggnad  
Nybyggnadslistan 1999 

Ackordsriktpunkt och fast del fr o m den 1 maj 2017 
Perioden Fast del   Riktpunkt  
2017-05-01 – 2018-04-30 106,05 kr/tim 80,05 
2018-05-01 – 2019-04-30 107,87 kr/tim 81,87 
2019-05-01 – 2020-04-30 109,74 kr/tim 83,74  
Riktningsförändringar vertikalt respektive horisontalt ersätts per styck med ett tillägg av 
1 procent per berörd fasadyta 
 
 
Golvläggningsbranschen – Kombiackordsprislista 2010  
Fr o m den 1 maj 2017 höjs Kombiackordsprislistan enligt nedan.  
2017-05-01 – 2018-04-30 17,00 % 
2018-05-01 – 2019-04-30 19,18 % 
2019-05-01 – 2020-04-30 21,41 % 
 
Fr o m den 1 maj 2017 höjs den fasta kombipremien enligt nedan. 
2017-05-01 – 2018-04-30 114,37 kr/tim 
2018-05-01 – 2019-04-30 116,50 kr/tim 
2019-05-01 – 2020-04-30 118,68 kr/tim 
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Byggavtalet 
 
ARBETE I BERGRUM 
Bestämmelserna återfinns i ett särtryck. 
Bergrumstillägg 
Yrkesarbetare och övriga arbetare som fyllt 19 år 
 

 År 1 
Kr/tim 

År 2 
Kr/tim 

År 3 
Kr/tim 

1. Bergarbete 7,02 7,15 7,28 

2. Kontrollskrotning m m 5,96 6,07 6,18 

3. Inredningsarbete m m 4,92 5,01 5,10 

 
 

4.6.2 Lön vid dykeriarbete 
 
4.6.2.1 Grundlön för dykare som genomgår företagsutbildning 
  Dykare som genomgår företagsutbildning har rätt till minst grundlön enligt  
  följande: 
 
2017-05-01 – 2018-04-30 
Utbildnings- 
steg 

Timmar  Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
 kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

4.6.2.1 Företagsutbildning för dykare    

 1 1 – 1650 
2 1651 – 3300  

 0,65 
 0,70 

 101,40 
 109,20 

17 644 
19 001 

 
2018-05-01-2019-04-30 
Utbildnings- 
steg 

Timmar  Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
 kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

4.6.2.1 Företagsutbildning för dykare    

 1 1 – 1650 
2 1651 – 3300  

 0,65 
 0,70 

  103,68 
 111,65 

18 039 
19 427 

 
2019-05-01 – 2020-04-30 
Utbildnings- 
steg 

Timmar  Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
 kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

4.6.2.1 Företagsutbildning för dykare    

 1 1 – 1650 
2 1651 – 3300  

 0,65 
 0,70 

  106,28 
 114,45 

18 492 
19 914 

Bilaga H, Yrkesutbildningsavtalet är tillämpligt 

— Byggavtalet —
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4.6.2.2 Lön efter utbildning samt yrkesbevis 

 Efter godkänd skolförlagd utbildning eller fullgjord företagsutbildning med 
 godkänd distansutbildning motsvarande 3300 timmar har dykare rätt till 
 minst grundlön enligt följande: 

 
 
2017-05-01 – 2018-04-20 
4.6.2.2 Lön efter utbildning samt yrkesbevis 

Dyktid (under vatten) enligt loggbok 
Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

 1 1 – 400 
2 401 – 800  
3 ≥ 801 

 0,75 
 0,88 
 1,00 

 117,00 
 137,28 
 156,00 

20 358 
23 887 
27 177 

 
2018-05-01 – 2019-04-20 
4.6.2.2 Lön efter utbildning samt yrkesbevis 

Dyktid (under vatten) enligt loggbok 
Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

 1 1 – 400 
2 401 – 800  
3 ≥ 801 

 0,75 
 0,88 
 1,00 

 119,63 
 140,36 
 159,50 

20 815 
24 423 
27 753 

 
2019-05-01 – 2020-04-30 
4.6.2.2 Lön efter utbildning samt yrkesbevis 

Dyktid (under vatten) enligt loggbok 
Fördel- 
ningstal 

Grundlön 
 kr/tim 

Grundlön 
 kr/mån 

 1 1 – 400 
2 401 – 800  
3 ≥ 801 

 0,75 
 0,88 
 1,00 

 122,63 
 143,88 
 163,50 

21 337 
25 035 
28 449 

 
 
 
9.2  Lönetabell grundlön 
 2017-05-01 – 2020-04-30 

  
Fd-
tal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

   År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

1. Yrkesarbetare 
  
 1,0  156,00  159,50  163,50 27 144 27 753 28 449 

 
2. 

 
Övriga arbetstagare         

 
 
Övriga arbetstagare 1 

  
 0,88  137,28  140,36  143,88 23 887 24 423 25 035 

 
 
Övriga arbetstagare 2  0,70  109,20  111,65  114,45 19 001 19 427 19 914 

 
 
Övriga arbetstagare 3  0,50  78,00  79,75  81,75 13 572 13 877 14 225 

 
3.  Yrkeskunnig  1,0  156,00  159,50  163,50 27 144 27 753 28 449 
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Fd-
tal Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
4. 

Övriga arbetstagare i 
 företag med speciell 
verksamhetsinriktning  

      

 Övriga arbetstagare S1  0,88  137,28  140,36  143,88 23 887 24 423 25 035 

 Övriga arbetstagare S2  0,70  109,20  111,65  114,45 19 001 19 427 19 914 

 Övriga arbetstagare S3  0,65  101,40  103,68  106,28 17 644 18 039 18 492 

 
5. Städpersonal        

 Städpersonal 1  0,75  117,00  119,63  122,63 20 358 20 815 21 337 

 Städpersonal 2  0,50  78,00  79,75  81,75 13 572 13 877 14 225 

 
6. Maskinförare   1,0  156,00  159,50  163,50 27 144 27 753 28 449 

 
7. Bilförare m.fl.  0,95  148,20  151,53  155,33 25 787 26 365 27 027 

 
8. Övriga förare  0,88  137,28  140,36  143,88 23 887 24 423 25 035 

 
9. Förrådsarbetare m.fl.  0,95  148,20  151,53  155,33 25 787 26 365 27 027 

 

9.3 Lönebestämmelser för lärlingar 

9.3.1 Gymnasieutbildning  
 2017-05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–2299 

 
0,55 

  
 85,80 

  
 87,73 

  
 89,93 

 
14 929 

 
15 264 

 
15 647 

 
2 

 
 2300–2799 

 
0,60 

  
 93,60 

  
 95,70 

  
 98,10 

 
16 286 

 
16 652 

 
17 069 

 
3 

 
 2800–4300  

 
0,65 

  
 101,40 

  
 103,68 

  
 106,28 

 
17 644 

 
18 039 

 
18 492 

 
4 

  
4301–5500  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
5 

  
5501–6800  

 
0,88 

 
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 
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9.3.2 Ungdomslärlingar 
 2017-+05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–1700 

 
0,43 

  
 67,08 

  
 68,59 

  
 70,31 

 
11 672 

 
11 934 

 
12 233 

 
2 

 
 1701–3400 

 
0,53 

  
 82,68 

  
 84,54 

  
 86,66 

 
14 386 

 
14 709 

 
15 078 

 
3 

 
 3401–4600  

 
0,63 

  
 98,28 

  
 100,49 

  
 103,01 

 
17 101 

 
17 484 

 
17 923 

 
4 

  
4601–6000  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
5 

  
6001–6800  

 
0,88 

 
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 

9.3.3 Vuxenlärlingar 
 2017-05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–1600 

 
0,65 

  
 101,40 

  
 103,68 

  
 106,28 

 
17 644 

 
18 039 

 
18 492 

 
2 

 
 1601–3200 

 
0,70 

  
 109,20 

  
 111,65 

  
 114,45 

 
19 001 

 
19 427 

 
19 914 

 
3 

 
 3201–4500  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
4 

  
4501–5800  

 
0,88 

  
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 

9.3.4 Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning 
  (exklusive golvläggning) 
 
9.3.4.1 Gymnasieutbildning 
 2017-05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–2299 

 
0,55 

  
 85,80 

  
 87,73 

  
 89,93 

 
14 929 

 
15 264 

 
15 647 

 
2 

 
 2300–2799 

 
0,60 

  
 93,60 

  
 95,70 

  
 98,10 

 
16 286 

 
16 652 

 
17 069 

 
3 

  
2800–3400  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
4 

 
 3401–4100  

 
0,80 

  
 124,80 

  
 127,60 

  
 130,80 

 
21 715 

 
22 202 

 
22 759 

 
5 

  
4101–4800  

 
0,88 

 
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 
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9.3.4.2 Vuxenutbildning 
 2017-05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–1100 

 
0,65 

  
 101,40 

  
 103,68 

  
 106,28 

 
17 644 

 
18 039 

 
18 492 

 
2 

 
 1101-2200 

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
3 

  
2201–3300  

 
0,88 

  
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 

 
 
9.3.5 Maskinförare 
 
9.3.5.1 Gymnasieutbildning 
 2017-05-01 – 2020-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

1 
  
2801–3500  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

2 
 
 3501–4100  

 
0,80 

  
 124,80 

  
 127,60 

  
 130,80 

 
21 715 

 
22 202 

 
22 759 

3 
  
4101–4800  

 
0,88 

 
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 

 
 
9.3.5.2 Gymnasieutbildning 

2016-04-18 – 2017-04-30 
 
Utbildnings-
steg 

Timmar 
 

Fd-
tal 

Grundlön kr/tim Grundlön kr/mån 

 
 

  År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 

 
1 

  
 1–1600 

 
0,65 

  
 101,40 

  
 103,68 

  
 106,28 

 
17 644 

 
18 039 

 
18 492 

 
2 

 
 1601–2350 

 
0,70 

  
 109,20 

  
 111,65 

  
 114,45 

 
19 001 

 
19 427 

 
19 914 

 
3 

 
 2351–3100  

 
0,75 

  
 117,00 

  
 119,63 

  
 122,63 

 
20 358 

 
20 815 

 
21 337 

 
4 

  
3101–4200  

 
0,88 

  
 137,28 

  
 140,36 

  
 143,88 

 
23 887 

 
24 423 

 
25 035 
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Extra pensionsavsättning 

Överenskommelse har träffats om en ny extra pensionsavsättning om 0,4 % från och med  
den 1 maj 2017, med 0,3 % från och med den 1 maj 2018 och med 0,3 % från och med den 
1 maj 2019. Avsättningen är en kompletterande premie enligt  § 4 a bestämmelser för 
Avtalspension SAF-LO. 
 
Detta innebär att på avtalsområdet under avtalsperioden görs en extra pensionsavsättning om 
totalt 1,0 % och att detta gäller även arbetstagare som är under 25 år. 
Arbetstagare som är yngre än 25 år kan inte välja familjeskydd. 
 
§ 2  Arbetstid 
1.1.  Arbetstidens längd och förläggning, sista stycket 
 Om någon överenskommelse om ordinarie arbetstid inte har träffats med arbetslaget 
 är arbetstiden kl. 06.30 – 17.00 i enlighet med bestämmelserna i § 2 punkten 1.4. 
 Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 november 2017. 
 
1.4.  Ordinarie arbetstid om inte överenskommelse träffas. 
 Första stycket får följande lydelse: 
 Om någon överenskommelse om ordinarie arbetstid inte har träffats med arbetslaget 
 eller arbetstagare ska den ordinarie arbetstiden förläggas med åtta timmar per dag 
 (exkl. raster) måndag till och med fredag mellan klockan 06.30 och 17.00. Efter 
 samråd på arbetsplatsen utlägges tre raster om sammanlagt en timme och 15 minuter. 
 Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 november 2017 
  
§ 3 Lönebestämmelser 

9.1  Definitioner av yrkeskategorier 

9.1.1. Yrkesarbetare 
 Med yrkesarbetare avses arbetstagare som innehar yrkesbevis. Med yrkesbevis avses 
 sådant bevis som utfärdats enligt reglerna i yrkesutbildningsavtalet, Bilaga H. Med 
 yrkesarbetare likställs arbetstagare som har minst sex (6) års relevant 
 branscherfarenhet inom aktuellt yrke. 
  
 Övergångsregel 
 Bestämmelserna i 9.1.1 tredje meningen gäller fullt ut på nya arbetsplatser som 
 startar från och med den 1 oktober 2017. För arbetsgivare som har ingångna avtal 
 med beställare, underentreprenörer respektive bemanningsföretag som ingåtts före 
 den 1 oktober 2017 tillämpas den gamla lydelsen till dess aktuella projektet/arbetet är 
 slutfört, dock längst till och med den 30 april 2020. 
 
§ 4 Viss frånvaro och ledighet 
 
2  Havandeskapslön 
 Gravid arbetstagare, som är tjänstledig på grund av havandeskap eller barnsbörd, har 
 rätt till havandeskapslön från arbetsgivaren om hon har varit anställd hos 
 arbetsgivaren under minst ett (1) år. 
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 Havandeskapslön ska utges som längst under två (2) månader, dock inte längre tid är 
 ledigheten omfattar. 
 Havandeskapslön uppgår till 10 % av utgående lön enligt § 3 punkten 6.2. 
 Havandeskapslön utges i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle under 
 aktuell period. 
 
 Havandeskapslön utges inte om arbetstagaren undantas från föräldrapenning enligt 
 socialförsäkringsbalken. Om denna förmån har nedsatts ska havandeskapslönen 
 reduceras i motsvarande grad. 
 
8 Arbetstidsförkortning 
8.1 Intjänandeår 
 Heltidsanställd arbetstagare som arbetat hela perioden 1 april – 31 mars intjänar rätt 
 till arbetstidsförkortning med 40 timmar per år. 
  
 Intjänandeperioden för förändringen gäller från och med den 1 april 2017. 
 
Bilaga D 38-40 §§ Branschöverenskommelse 
  
 Ändring av Bilaga D punkten 6 stycke 5 
 Byggnads region har, i syfte att kontrollera efterlevnaden av Bilaga D, rätt att 
 få del av den fullständiga underentreprenörslistan enligt fjärde stycket. De företag 
 som inte verkar under Byggavtalets tillämpningsområde ska anges men behöver dock 
 inte namnges. Byggnads region har rätt att få del av listan hos huvudentreprenören 
 vid ett arbetsplatsbesök senast fyra arbetsdagar efter det att en skriftlig begäran kom 
 huvudentreprenörens ansvarige produktionsledare på arbetsplatsen tillhanda. I 
 samband med att Byggnads region får del av underentreprenörslistan vid 
 arbetsplatsbesök enligt ovan , ska arbetsgivaren överlämna en utskrift av 
 underentreprenörslistan eller bestämma annat lämpligt sätt att vidarebefordra 
 underentreprenörslistan. Byggnads region ska behandla denna information 
 konfidentiellt. 
 
Bilaga K Arbetsmiljöavtal 
5.2.1 Målgrupp innehåll och omfattning 
 Grundutbildningen är avsedd för skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer och 
 arbetsledare. Skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer har rätt att genomgå 
 grundutbildningen. 
 
 Den partsgemensamma grundutbildningen omfattar åtta (8) dagar och ska 
 genomföras som partsgemensam lokalt arrangerad utbildning. Innehållet och 
 omfattning av denna utbildning fastställs av BCA, såvida inte Byggnads och 
 arbetsgivare har träffat överenskommelse om att skyddsombudsutbildningens 
 innehåll ska bestämmas och utbildningens genomförande ske partsgemensamt i 
 företaget. 
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 Byggnads är utbildningsgivare och förfogar exklusivt över ytterligare fyra (4) 
 utbildningsdagar för av Byggnads utsedda skyddsombud och ledamöter i 
 skyddskommittéer. 
 
 Av Byggnads utsedda skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer har också 
 rätt att med bibehållna anställningsförmåner delta i årliga skyddsombudsträffar som 
 anordnas av Byggnads region under fem (5) timmar per år inklusive eventuell restid. 
 
5.2.2 Utbildningsplan 
 Grundutbildningen ska genomföras enligt en fyraårig utbildningsplan. Därutöver ska 
 de fyra (4) utbildningsdagar som Byggnads exklusivt förfogar över förläggas med två 
 (2) plus två (2) dagar företrädesvis under de två (2) första åren av utbildningen. 
 
5.2.3 Planering och genomförande av arbetsmiljöutbildning 
 Den partsgemensamma grundutbildningen och annan arbetsmiljöutbildning ska 
 genomföras som partsgemensam lokalt arrangerad utbildning. Utbildningen kan 
 genomföras företagsinternt eller av särskild kursanordnare, t ex studieförbund eller 
 företagshälsovård. 
 
 Genomförandet av skyddsombudsutbildning enligt punkten 5.2.1 ska ske efter 
 samråd mellan den lokala fackliga organisationen, MB-gruppen om sådan finns, och 
 arbetsgivaren. 
 
 Av BCA rekommenderat utbildningsmaterial och godkända utbildningsplaner ska 
 användas i den partsgemensamma grundutbildningen. 
 
 Arbetsgivaren svarar för utbildningskostnader för den partsgemensamma delen av 
 utbildningen. För de fyra utbildningsdagar som Byggnads ansvarar för står Byggnads 
 för utbildningskostnaderna. 
 
 Arbetsgivaren ska utge ersättning för bibehållna anställningsförmåner enligt Bilaga E 
 punkten 9 under såväl den partsgemensamma utbildningen som den utbildning som 
 Byggnads svarar för. På begäran av Sveriges Byggindustrier ska Byggnads förevisa 
 dagsprogrammet för de fyra (4) utbildningsdagar som Byggnads exklusivt förfogar 
 över (denna reglering ersätter skyldigheten i bilaga E). 
 
 För att främja erfarenhetsutbyte mellan skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer 
 och arbetsledare bör den partsgemensamma utbildningen genomföras gemensamt för 
 dessa grupper. 
 
 Grundutbildningen bör genomföras snarast möjligt efter att berörda skyddsombud 
 tillträtt sin befattning. 
 
 Denna bilaga K inskränker inte de fackliga organisationernas rätt enligt förtroende-
 mannalagen. 
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5.2.4 Utbildare (handledare) 
 Utbildare ska ha genomgått adekvat handledarutbildning. Utbildare ska ha bred 
 kompetens inom arbetsmiljöområdet och kunna leda utbildningen på det sätt som 
 utbildningsplanen anger. 
 
Skyddsombudsutbildning 
 
Överenskommelse 
Sveriges Byggindustrier och Byggnads har enats om att revidera överenskommelsen om 
skyddsombudsutbildningen enligt nedan framgående principer. Överenskommelsen ersätter 
Anteckningar till förhandlingsprotokollet i 2010 års avtalsrörelse, tillägg till Bilaga K punkten 5 
gällande utbildning av skyddsombud. 
 
Parterna är överens om att detta avtal är en exklusiv reglering av skyddsombudsutbildningen. För 
det fall skyddsombudet även innehar andra fackliga uppdrag ska utbildning ske för dessa 
uppdrag. Detta avtal reglerar således inte i någon del utbildningen för andra fackliga uppdrag än 
skyddsombudsuppdraget. 
 
1. Plan för kompetensutveckling av skyddsombud 
 Parterna har träffat överenskommelse om kompetensutvecklingsplan för skyddsombud. 
 
2. Skyddsombudsutbildning 
- Skyddsombudsutbildningen omfattar åtta (8) dagar grundutbildning som är partsgemensam 
 samt fyra (4) dagars utbildning som Byggnads förfogar över exklusivt. Därutöver har de 
 skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer som har utsetts av Byggnads rätt att med 
 bibehållna anställningsförmåner delta i årliga skyddsombudsträffar som anordnas av 
 Byggnads region under fem (5) timmar per år inklusive eventuell restid. 
 Skyddsombudsträffen ska förläggas till morgon eller eftermiddag för att medföra minimal 
 produktionsstörning. 
- Byggnads är utbildningsgivare och förfogar exklusivt över fyra (4) utbildningsdagar samt 
 fem (5) timmar årlig facklig skyddsombudsträff. Denna del av utbildningen inkluderar bl a: 

 Facklig introduktionsutbildning för nyutsedda skyddsombud. 
 Arbetsmiljöavtalet punkten 3.4, Överläggning i Arbetsmiljöfrågor 

- För de dagar Byggnads är utbildningsgivare ska arbetsgivaren endast utge ersättning för 
 bibehållna anställningsförmåner enligt FML/FMÖ. Byggnads ska svara för alla övriga 
 kostnader med anledning av utbildningen. 
- Övriga åtta (8) dagar av skyddsombudsutbildningen ska fortsatt vara partsgemensam. Dessa 
 dagar ska utgöra grundutbildningen för alla skyddsombud och ska vara utformade så att de 
 ger en relevant helhetskompetens för branschens skyddsombud. Utbildningens innehåll ska 
 stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, med kompetenta och 
 välutbildade skyddsombud. Arbetsgivaren ska svara för kostnader med anledning av denna 
 del av utbildningen. 
- BCA ska genomföra en revidering av övriga åtta (8) dagarna partsgemensam skyddsom-
 budsutbildning så att dessa ger en relevant helhetskompetens för branschens  skyddsombud. 
 Revideringen ska genomföras skyndsamt och parterna ska aktivt medverka för att underlätta 
 arbetet. 
- Överenskommelse kan träffas mellan Byggnads och en arbetsgivare om att skyddsombuds-
 utbildningens grundutbildning (åtta dagar) ska ske partsgemensamt i företaget. Om 
 Byggnads och arbetsgivare träffar överenskommelse om att skyddsombudsutbildningen ska 
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 ske partsgemensamt i företaget ska arbetsgivaren och MB-gruppen på företagsnivå träffa 
 överenskommelse om innehållet i de partsgemensamma åtta (8) dagarna skyddsombuds-
 utbildning. Utbildningen ska i dessa fall tas fram och genomföras av parterna gemensamt 
 med utbildningsledare som har adekvat kompetens. Sådan överenskommelse och 
 utbildningsinnehåll ska inte underkastas översyn och godkännande av BCA. 
 
3. Huvudansvarig handläggare för arbetsmiljö 
 Partena är ense om att denna överenskommelse inte gäller den huvudansvariga handläggaren 
 för arbetsmiljöfrågor i rikstäckande företag med fler än 1000 anställda. 
 
4. Justering eller komplettering av överenskommelsen 
 Om part anser att överenskommelsen bör justeras eller kompletteras ska överläggning ske 
 härom mellan de centrala parterna. Överenskommelse ska eftersträvas. 
 
Ikraftträdande och övergångsregler 
Rätten för av Byggnads utsedda skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer att med 
bibehållna anställningsförmåner delta i årliga skyddsombudsträffar som anordnas av Byggnads 
region under fem (5) timmar per år träder ikraft omedelbart och omfattar samtliga skyddsombud 
och ledamöter i skyddskommittéer som har utsetts av Byggnads. Övriga regler träder ikraft den 1 
januari 2018 och gäller för skyddsombud som ännu inte har påbörjat sin utbildning. 
Skyddsombud som utsetts före detta datum har rätt att slutföra de delar av sin utbildning som 
kvarstår enligt tidigare utbildningsplan som ännu inte fullgjorts. Skyddsombud som utsetts efter 
den 1 januari 2015 har rätt att delta i de fyra (4) utbildningsdagar som disponeras av Byggnads 
även om de redan har påbörjat den befintliga utbildningen. Dessa dagar ingår i så fall i de tolv 
(12) dagar  som ingår i den tidigare utbildningsplanen. Från avtalsförhandlingarnas avslutande 
fram till den 31 december 2017 har parterna i BCA att arbeta fram reviderad utbildningsplan för 
skyddsombud. 
 
Rekommendation om omklädningsrum bodar 
På de arbetsplatser där omklädningsrum, tvättutrymme och/eller duschutrymme ska finnas så ska 
dessa vara skilda för män och kvinnor och vara utformade så att omklädning/tvätt/duschning kan 
ske samtidigt. 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

LÄS MER PÅ: byggnads.se/bostadspolitik

Att bygga Sverige kräver hårt arbete. Vi kommer ta vår del av 
ansvaret. För gamla och nya svenskar. För friska och sjuka, 
för sorg och kärlek. För alla. 

Vi är händerna som bygger Sverige.

Kaknästornet, 1963 

Söderledstunneln, 1984

Bengt 74 år

Åsö gymnasium, 1960

Folksamhuset, 1960

Åhlénshuset, 1962

Farstabron, 1985

Münchenbryggeriet, 1992


