
Nyhetsbrev till företag som har hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland

Helt enkelt hängavtal – nyhetsbrev från Byggnads Stockholm-Gotland

Helt enkelt Hängavtal – från Byggnads Stockholm-Gotland      nr 2, 2017     sidan 1      

Redaktör, text, foto och layout: Inger Fagerberg, 010-601 11 44, inger.fagerberg@byggnads.se.  

Ansvarig utgivare: Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland, 010-601 11 50, 
lars.holmstrom@byggnads.se 

För att få nyhetsbrevet till din mejl, meddela e-postadress och organisationsnummer till stockholm-gotland@byggnads.se

Helt enkelt 
Nr 2, juni 2017

AVTALSINFORMATION 
HÄNGAVTAL

GLASAVTALET

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 fyra med avtalsinformation för Glasmästeriavtalet,  

 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

Hjälp oss till sunda och 
trygga arbetsplatser!

 
Tipsa oss om brottslighet i byggbranschen:

www.fairplaybygg.se
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http://www.fairplaybygg.se
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— Glasmästeriavtalet i korthet — 

Byggnads visar vägen
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— Glasmästeriavtalet —

1 (2) 

 
 
 
 
 
 
Information till hängavtalsbundna företag på Glasmästeriavtalet 
 
Avtalsperiod 2017-05-01 – 2020-04-30 
  
 
§ 3 Lönebestämmelser 
a) Tidlön 
 
Yrkesarbetare 

Från och med 2017-05-01 2018-05-01 2019-05-01 

Grundlön kr/tim 156,00 159,20 162,85 

Utgående lön höjs med kr/tim 3,50 3,20 3,65 

Utgående lön höjs med kr/mån 609 557 635 

 
f) Särskilda bestämmelser för ackordsarbete 
f 1) Ackordsformer 
Löneformen består av en fast och en rörlig del 

Från och med 2017-05-01 2018-05-01 2019-05-01 

Den fasta delen utgörs med kr  97,00  100,50  104,00 

Den rörliga delen utgörs med kr  47,00  47,00  47,00 

 

§ 12 Tvisters handläggning 
 

b) Lokal förhandling 
Med lokal förhandling avses förhandling mellan arbetsgivaren eller dennes representant och 
lokal arbetstagarorganisation eller företrädare för denne. 

 

c) Central förhandling 

Med central förhandling avses förhandling mellan parterna på förbundsnivå. 
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— Glasmästeriavtalet —

2 (2) 

Bilaga 2 
Överenskommelse om företagsanpassad mb-organisation inom 
Glasmästeriavtalets område 

 

§ 9 Förhandlingsordning 

 1. Lokal förhandling – mellan företag och berörd MB-grupp eller kontaktombud – ska  
  påbörjas snarast och genomföras med den skyndsamhet, som omständigheterna kräver. 

 2. Central förhandling – mellan företag och berört arbetstagarförbund – ska i  
  förekommande fall begäras snarast, dock senast inom 7 dagar, efter det lokala  
  förhandlingssammansträdets avslutande och upptagas därefter utan dröjsmål, om annat 
  ej överenskommes. 

Samtliga parter kan vid såväl lokal som central förhandling begära biträde av sin 
arbetsgivar/arbetstagarorganisation 

 

Extra pensionsavsättning 
 
Överenskommelse har träffats om en extra pensionsavsättning på följande sätt: 
 
Fr o m 2017-05-01  0,2 % 
Fr o m 2018-05-01 0,2 % 
Fr o m 2019-05-01 0,3 % 
 
Överenskommelsen är en kompletterande premie för avtalspension SAF-LO 
Detta innebär en extra pensionsavsättning om totalt 0,7 % och att detta gäller även arbetstagare 
som är under 25 år. 
Arbetstagare som är yngre än 25 år kan inte välja familjeskydd 
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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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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


