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— Lasse har ordet —
Nog med brottslighet
För drygt ett par år sedan
kände vi att det var nog. Nog med
brottslighet i byggbranschen.
Brotten varierar från utbetalande av svarta löner till trafficking,
hot och våld, fusk som drabbar
våra medlemmar och som sätter
konkurrensen ur spel.
Många byggnadsarbetare och
medlemmar i Byggnads far illa i
oseriösa företag, det får vi nästan
dagligen bevis för. För ett par år
sedan startade därför Byggnads
Stockholm-Gotland och Stockholms
Byggmästareförening tillsammans
Fair Play Bygg.
Det har varit succé hela vägen.
Med gott om tips från medlemmar
och byggföretag har Fair Play Bygg
vid det här laget fått in sammanlagt
247 tips varav 97 tips gått vidare till
Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.
Samarbetet i Fair Play Bygg har blivit
ett kraftfullt sätt att skydda arbetare
och ta itu med de företag som inte följer
spelregler och lagar på byggmarknaden!
Du kan tipsa Fair Play Bygg
anonymt på deras hemsida
www.fairplaybygg.se.
Misstänker du oegentligheter – gör branschen en tjänst och
lämna ditt tips till
Fair Play Bygg!

Nyhetsbrev till företag som har hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland

Löneförhöjning
fr o m 1 maj 2018

Den 1 maj 2018 var det dags för första uppgraderingen av
lönerna inom Byggnads avtalsområde, enligt de treårsavtal som slöts 2017. Kort om vad som gäller de olika
avtalen under avtalsperioden 180501-190430 finner ni nedan.
För detaljerad information hänvisar vi till Byggnads.se,
sök på ”Information till hängavtalsbundna företag 2017”.

Byggavtalet
•
•
•

Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 3,64 kr/timme
alternativt 633 kr/månad.
Utgående lön för städpersonal höjs med 3,64 kr/timme för
fördelningstal 0,75 och 2,52 kr/timme för fördelningstal 0,50.
Arbetstidsförkortning 40 timmar.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (TIA-avtalet)
•
•
•
•
•

Utgående lön med fast tidlön höjs med 3,85 kr/timme för yrkesarbetare.
Utgående förtjänstökning per månad för yrkesarbetare som omfattas av
bestämmelserna om månadslön höjs med 670 kr per månad.
Arbetstidsförkortning 40 timmar.
Pensionsavsättning ökar med 0,3 procent.
Ackordsfaktor 187,90 kr, gäller från den 1 april 2018.

Plåt- och Ventilationsavtalet
•
•
•

Utgående lön höjs med 3,50 kr/timme för yrkesarbetare.
Utgående lön höjs med 609 kr/månad för yrkesarbetare.
Arbetstidsförkortning 40 timmar.

Glasmästeriavtalet
Lars Holmström
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

•
•
•

Utgående lön höjs med 3,20 kr/timme.
Utgående lön höjs med 557 kr/månad.
Arbetstidsförkortning 40 timmar.
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— Arbetsmiljö —

Rent
spel
– i allas intresse!
140 tips kom in till Fair Play Bygg under 2017, projektet som
ger myndigheter färsk information om misstänkt pågående
brottslighet i byggbranschen.
Organisationerna vill med projektet tillsammans slå mot de
oseriösa och kriminella krafter som förstör för seriösa byggföretag, underminerar säkerheten på byggarbetsplatser och
stjäl av de gemensamma skattemedlen.
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Brott mot utlänningslagen, som är det
näst vanligaste misstänkta brottet går
hand i hand med svarta löner, eftersom
det handlar om arbetskraft som saknar
arbetstillstånd och då i stället jobbar
svart.
Av den totala svarta arbetskraften är
arbetare från länder inom EU vanligast,
arbetskraft som ändå har rätt att arbeta
vitt i Sverige.
Verksamheten inom Fair Play Bygg
drivs och finansieras gemensamt av
Byggnads Stockholm-Gotland och
Stockholms Byggmästareförening.
Båda har lika intresse av att rent spel
ska råda på byggmarknaden.

G

Många av de 140 tipsen som kom in under fjolåret har kommit från byggföretagare. De som tipsar är ofta företrädare
för minde byggbolag som själva är ute i
produktionen. En annan stor grupp är
byggnadsarbetare som arbetet eller har
arbetat i mindre seriösa företag.
Ett 50-tal ärenden har sedan överlämnats till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.
Det vanligaste misstänkta brottet gäller tips om skattebrott och en
majoritet av de ärenden som lämnas
över får Skatteverket. Och oftast då i
form av att en arbetsgivare avlönar sin
arbetskraft svart.
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Hjälp oss till sunda och
trygga arbetsplatser!
Tipsa oss om brottslighet i byggbranschen:
www.fairplaybygg.se
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— Entreprenörsansvar —

Säkrare
villkor med
huvudansvar
502 byggföretag gick i konkurs inom
Byggnads Stockholm-Gotlands verksamhetsområde under 2017.
I långa entreprenadkedjor kommer byggnadsarbetare längst ut i
kedjorna ofta i kläm när mindre
seriösa företag går i konkurs.
Även företaget som har totalentreprenad är ett seriöst bolag är det inte sällan
underentreprenörer går i konkurs. Under
2017 behandlade Byggnads StockholmGotland 502 konkurser.
Från och med den 1 januari 2015 gäller
huvudentreprenörsansvar, som innebär
att huvudentreprenören för ett bygge är
ansvarig för att se till att alla regler och avtal
följs på bygget, även av underentreprenörer.
Detta medverkar till att oseriösa aktörer
sållas bort och vi får en sundare konkurrens – och byggnadsarbetarna får ett bättre
skydd mot oseriösa arbetsgivare. Redan nu
kan vi se effekter som visar på detta. Resan
har börjat mot en byggbransch fri från
oseriösa företag och lönedumpning!
Regeringen vill att huvudentreprenörslagen ska gälla även när det gäller avtal
och löner och att huvudentreprenören
ska garantera lön och villkor även för
dem som arbetar åt underentreprenörer.
Regeringens förslag gäller både svenska
och utstationerade arbetare. Det innehåller ett huvudförslag och ett alternativ, ett
mer begränsat förslag.
Byggnads stöttar utredningens huvudförslag om att huvudentreprenören
ytterst ska kunna bli ytterst ansvarig för
att arbetstagare i en entreprenadkedja får
ut lönen. Om arbetsgivaren inte betalar
ut lönen skulle arbetstagaren först kunna
kräva pengar av företaget som anlitat
arbetsgivaren. Får personen ifråga ändå
inga pengar faller ansvaret ytterst på
huvudentreprenören, enligt förslaget.

— Försäkringar —

AFA försäkringar börjar med Bank-id
I början av maj slutade AFA
försäkring med användarnamn och lösenord för
inloggning på arbetsgivarsidorna. I fortsättningen måste
arbetsgivare logga in med
Bank-id eller Mobilt bank-id.

Kristina Roxenbom, produktägare
för arbetsgivarsidorna på AFA Försäkring, Varför tar ni bort användarnamn och lösenord?
- Vi har avvecklat det som vi kallar
för svag inloggning på arbetsgivarsidorna, det vill säga användarnamn
och lösenord. Det är viktigt för oss
att våra kunder känner sig säkra och
trygga i vår hantering av personuppgifter. Därför är det också viktigt för oss
att kunna garantera en säker identifiering av användare i tjänster så som
arbetsgivarsidorna. Det har naturligtvis
en koppling till GDPR – den nya dataskyddsförordningen som gäller som
lag i alla EU:s medlemsländer från och
med den 25 maj 2018. AFA Försäkring
har arbetat med GDPR i över ett år nu.
I arbetet har säkerhetsfrågorna så klart
tagit en stor del av arbetet.

FORA kundservice
08-787 40 10

www.fora.se/foretag/pension-forsakring

AFA Kundcenter
0771-88 00 99
www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/etjanster
AFA Försäkringar slutar med användarnamn och lösenord och inför Bank-id.

Blir det enklare att logga in nu?

Vilka tjänster har ni för företagare?

- Ja, med Bank-ID är det betydligt enklare, det finns inget lösenord att komma
ihåg! Vi har inte hört att detta inneburit
något större problem för någon.

- När man har tecknat försäkring
via FORA erbjuder vi kostnadsfritt för
företag att ansluta sig till arbetsgivarsidorna.Där kan man digitalt sköta
administrationen av sina försäkringsärenden.

Vilka försäkringar har ni för företagare?
- Vi har en hel del försäkringar som
man kan teckna via FORA. Det bästa
är att gå in på FORAs hemsida och läsa
om vad det finns för försäkringsskydd
för egenföretagare och vad som gäller.
Bland annat finns Olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Tjänstegruppliv
och Föräldrapenningtillägg.

Hur gör man för att komma igång?
- Ta kontakt med FORA för att teckna
försäkringsskydd, sedan kan man
ansluta sig till arbetsgivarsidorna om
man vill jobba digitalt. Som sagt krävs
Bank-ID eller Mobilt Bank-ID för att
kunna nyttja tjänsten.

— Konferenslokaler —

Boka konferens med 20 procent rabatt
Företag som har hängavtal med Byggnads får 20 procent
rabatt på lokalhyran på 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 under hela 2018, om ni samtidigt beställer förtäring till mötet.
Ange kod ”avtal” vid bokning för att få rabatten.
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För bokning och mer information
010-601 16 00
bokning@solnafolketshus.se
www.solnafolketshus.se
Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2,
Solna
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BPorto
Sverige
betalt
Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25 Solna

— Ferielöner —

Ferielöner 2018-2019
Byggavtalet
Gäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019
Elev som genomgått andra året på gymnasiet			
97 kr/timme
Elev som genomgått första året på gymnasiet			
88 kr/timme
Övriga							 78 kr/timme
Semesterersättning enligt lag ska utgå.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (TIA-avtalet)
Gäller 2018-06-07 – 2019-06-07
Elev som genomgått andra året på gymnasiet			
Elev som genomgått första året på gymnasiet			
Elev från grundskola som sökt VVS och fastighetsprogrammet.					

97 kr/timme eller 16 880 kr/månad
86 kr/timme eller 14 960 kr/månad
76 kr/timme eller 13 225 kr/månad

Semesterersättning enligt lag ska utgå.

Plåtavtalet
Gäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019
Elev som genomgått andra året på gymnasiet			
104,30 kr/timme
Elev som genomgått första året på gymnasiet			
88,30 kr/timme
Övriga							 80,25 kr/timme
Semesterersättning enligt avtal ska utgå.

Entreprenadmaskinavtalet
Elev som genomgått andra året på gymnasiet			
Elev som genomgått första året på gymnasiet: 		
Övriga elever						

100 kr/timme
90 kr/timme
78 kr/timme

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.
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