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Ta med
nyhetsbrevet till
din arbetsplats!

– från Byggnads Stockholm-Gotland

Nyhetsbrev till medlemmar och fackligt förtroendevalda i Byggnads Stockholm-Gotland

— Ordförande har ordet —

14 personer
kom aldrig
hem från jobbet
14 personer dog i byggolyckor
under 2018, det är fem fler än året
innan. De dog i fall från tak och
ställningar eller i kläm- och rasolyckor. Utvecklingen är helt
oacceptabel.
Hur påverkar det arbetsmiljön att vi
styckar sönder våra byggarbetsplatser med många olika företag och bemanning? När den som är ansvarig
inte har kontroll på vilka som finns
på arbetsplatsen eller vilka arbetsförhållanden som råder?
Självklart spelar det stor roll.
Beställaren måste ställa krav redan i
upphandlingsskedet på att företagen
använder egen personal, eller personal med tydliga anställningsavtal.
Otrygghet och oklara regler gör att
det blir fler tillbud, fler olyckor – och
fler dödsolyckor.
Företaget ansvarar för att du som
är anställd har en säker arbetsmiljö.
De måste ha en kunnig arbetsledning
på plats, de kan delegera ansvar och
arbetsuppgifter så att det blir tydligt
för alla anställda vad som gäller.
Skyddsombuden ska även vara med
och stötta i ett tidigt skede, då kan
många tillbud och olyckor
undvikas.
Det går att planera
för säkra arbetsplatser.
14 personer döda i
byggolyckor är inte
bara en tragedi
– det är en skam för
hela branschen.
Tomas Kullberg
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Höjda löner
på samtliga avtal
Nu ska du ha fått det lönepåslag som gäller för det tredje och sista året i
treårsavtalen. Den 1 maj 2019 skulle din lön höjas om du jobbar på Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl, Glasmästeriavtalet samt
på Plåt- och ventilationsavtalet.
För dig som jobbar på Entreprenadmaskinavtalet gäller lönehöjningen
från den 1 juni 2019.

Byggavtalet

- löner från 1 maj 2019

Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl

Årets lönehöjning är den sista av tre
från avtalet som Byggnads och Sveriges Byggindustrier tecknade under
avtalsrörelsen våren 2017. Värdet på
treårsavtalet var 6,5 procent. Lönelyftet
gäller från den 1 maj i år till den sista
april 2020.
Den utgående lönen för yrkesarbetare som går på Byggavtalet höjs med
3,73 kronor i timmen eller 649 kronor i
månaden. Den nya grundlönen justeras
till 163,50, vilket innebär att den ökar
med 4 kronor i timmen. Grundlönen
ska höjas till 28 449 kronor.

2017 skrev Byggnads och VVS Företagen under ett treårigt Teknikinstallationsavtal. Ett avtal som var värt 6,5
procent på tre år. Nu ska du ha fått det
tredje och sista lönelyftet som regleras
av avtalet från 2017. Löneökningen
trädde i kraft den första maj 2019 och
avtalet gäller fram till den sista april
nästa år.
För fullbetalda yrkesarbetare med
fast lön ska den utgående lönen höjas
med 3,93 kronor i timmen eller 684 kronor i månaden.

- löner från 1 maj 2019

Löner övriga avtal, se sista sidan.
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sidan 1

— Lärling —

Hej igen

lärling!
När vi från Byggnads träffade dig senast gick
du fortfarande kvar i skolan. Nu hoppas vi
att du har kommit ut i arbetslivet och fått en
lärlingsanställning. Som medlem i Byggnads
kan du få stöd utöver vad du har rätt till enligt
Yrkesutbildningsavtalet.
Vi vill påminna dig som är lärling om en
del saker – så du vet vilka rättigheter och
skyldigheter du har.

Anmäl dig
till a-kassan
När du blev medlem i Byggnads blev
du inte automatisk medlem i Byggnads
a-kassa – du behöver göra en särskild
ansökan till dem. Visserligen kanske
det inte är det första du tänker på när
du börjar jobba, att du faktiskt kan bli
arbetslös, men det är ett bra skydd för
framtiden. Anmäl dig till a-kassan här,
byggnadsakassa.se

Viktigt med
kollektivavtal
Det är viktigt att företaget du jobbar
på har kollektivavtal, annars får du
inte tillgodoräkna dig timmarna till
ditt yrkesbevis. Kollektivavtalet är din
trygghet – det styr både arbetsvillkor,
lön och försäkringar.
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Gör så gott du kan
•
•
•
•

Visa intresse. Fråga.
Håll arbetstiderna.
Lägg bort mobilen på arbetstid.
Gör så gott du kan.

Lärling på Byggavtalet
För att få dina timmar till ditt yrkesbevis
registrerade måste du få en utbildningsbok, så kallad e-bok.
E-boken är en guide för dig och din
handledare under din utbildningstid.
För du har väl fått en handledare som
du kan vända dig till?
E-boken är för lärlingar inom golv och
TBMA – trä, betong, mur, och anlägg –
samt för maskinförare.
Du gör din anmälan elektroniskt med
hjälp av bank-id. Här anmäler du dig för
att få din e-bok, byn.se
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Lärling på Teknikinstallationsavtalet
VVS & Kyl
För att du ska kunna bli branschcertifierad är det tre grundförutsättningar
som måste uppfyllas:
1. Företaget som ska utbilda dig ska
vara kopplat till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.
2. Företaget ska teckna ett utbildningsavtal med dig inom en månad från
när du anställdes.
3. Du ska uppfylla några grundkrav,
som godkända betyg i vissa kurser och
godkänt branschprov (VVS-montör och
isoleringsmontör) eller få dina kunskaper intygade av företaget (industrimontör).
Utbildningsavtalet tecknas i det
webbaserade systemet KUB (kvalitetssäkrad utbildning). Det är företaget som

e

— Lärling —

På Plåt- och ventilationsavtalet råder
det en del oklarheter när det gäller lärlingar, för att få rätt information kan du
kontakta Anton Linde på Byggnads
tel 010-601 11 26 eller mejl
01larling@byggnads.se

Lärling på Glasavtalet
Företaget ska anmäla dig till Glasmästeribranschens lärlingsnämnd för att
du ska få en utbildningsbok. Om du är
osäker på om du är anmäld som lärling
kan du ringa Glasbranschföreningen,
GBF, och fråga, tel 08-453 90 70.
Företaget ska utse en utbildningsansvarig och handledare till dig. Traditionella lärlingar ska efter sex månader
få en veckas utbildning på glasskolan
i Katrineholm. Se till att du får en
kopia på ”Råd och anvisningar” av din
arbetsgivare, där står mycket om vad
din utbildning ska innehålla. Den finns
också att läsa på GBF:s hemsida, gbf.se

Du ska ha
reseersättning
Om du åker egen bil till och från jobbet
ska du ha 1,85 kronor/km i reseersättning, om du tillhör Byggavtalet. Du ska
även ha ersättning om du åker kollektivt.

SNABBA FÖR NYA

LÄRLINGAR

1 Bli medlem i Byggnads
2. Bli medlem i a-kassan
3. Har företaget kollektivavtal
4. Anmäl dig som lärling
5. Håll arbetstiderna

skyddsskor och hörselskydd. Arbetsgivaren ska stå för all skyddsutrustning
som krävs för att utföra jobbet – och det
är din skyldighet att använda den.
Prata med din handledare, fackliga
förtroendevalda eller arbetsgivare när
det gäller skydd och arbetsmiljö.

Lycka till
Lycka till med din lärlingstid och hoppas du lommer att trivas i byggbranschen!

Använd hjälpmedel

Kontaktperson
på Byggnads

Jobba smart och använd hjälpmedel –
tänk på att du bara har en kropp och
den ska hålla livet ut! Använd din personliga skyddsutrustning som hjälm,

Jenny Starkenberg
010-601 10 08
01larling@byggnads.se
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Har du koll
på dina
papper?

5

ska registrera i KUB, därefter får du
som är anställd under utbildning logga in
och godkänna avtalet.
Mer info om KUB finns här, vvsyn.se

Lärling på Plåtavtalet

— Värdehandlingar —
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Anställningsbevis, lönebesked och tidrapporter är
värdehandlingar och viktiga
att ha om du skulle få en tvist
med din arbetsgivare, till
exempel om du får fel lön.

Kräv
anställningsavtal
Du ska få ett anställningsavtal när
du tar en anställning – det är viktigt.
En muntlig överenskommelse är
inte tillräcklig, utan det ska vara ett
skriftligt bevis.
Avtalet reglerar främst arbetstid,
lön och andra ersättningar, vilken
anställningsform som gäller samt
när en eventuell visstidsanställning
börjar och upphör.

Spara
lönespecifikationer
Det är också viktigt att du får lönespecifikationer av din arbetsgivare.
Lönespecifikationerna är ett bevis
för hur mycket du har fått i lön och
behövs om du hamnar i en tvist.
Lönespecifikationerna behöver
sparas i flera år och kan användas för
att räkna ut semesterersättning och
slutlön, eller till a-kassan eller skattemyndigheten om något blivit fel.
Spara ner lönespecifikationerna på
ett usb-minne, då har du dem kvar
även om du byter dator eller slutar
din anställning.
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sidan 3

BPorto
Sverige
betalt
Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25 Solna

— Höjda löner —
Fortsättning från sidan 1:

Höjda löner på samtliga avtal
Plåt- och ventilationsavtalet – löner från 1 maj 2019
2017 tecknade Byggnads och arbetsgivarparten Plåt- & Ventföretagen ett
treårigt avtal för landets plåtslagare.
Nu ska du ha fått det tredje och sista
lönepåslaget som gäller för det avtalet.
Löneökningen trädde i kraft den
1 maj 2019 och avtalet gäller fram till den
sista april nästa år.
För yrkesarbetare ska den utgående
lönen höjas med 3,60 kronor i timmen
eller 626,40 kronor i månaden. För
övriga inte yrkesutbildade, med mer än
två års erfarenhet i jobbet, ska lönen
öka med 3,40 kronor i timmen eller
591,60 kronor i månaden. Och för dem
utan yrkesutbildning, som arbetat som
plåtslagare kortare tid än två år, gäller
3,20 kronor i timmen eller 556,80 kronor i månaden

Källa: Riksbanken

Glasmästeriavtalet
– löner från 1 maj 2019
Årets lönehöjning har sin grund i det
treåriga avtal som Glasbranschföreningen och Byggnads tecknade 2017.
Höjningen i år är den tredje och sista i
det avtalet och gäller från den 1 maj 2019.
Den utgående lönen höjs med 3,65
kronor i timmen eller 635 kronor i
månaden. För yrkesarbetare blir den
nya grundlönen 162,85 kronor i timmen.
En uppgång från 159,20 kronor som var
den tidigare nivån.

Entreprenadmaskinavtalet – löner från 1 juni 2019
Maskinentreprenörerna och Byggnads enades 2017 om ett treårsavtal
för maskinförare. Den 1 juni 2019
var det dags för den tredje och sista
höjningen. Den nya lönenivån gäller
fram till den sista maj nästa år. Hur
det blir med lönerna efter det bestäms
genom den kommande avtalsrörelsen
under våren 2020.
Den utgående lönen för fullbetalda
maskinförare höjs med 3,73 kronor i
timmen eller 649 kronor i månaden.
Ny grundlön är 163,50 kronor i timmen
eller 28 449 kronor i månaden.

Du är inte ensam
Oavsett vilken utmaning du ställs inför
står vi bakom dig

Byggnads Stockholm-Gotland deltar i Prideparaden den 3 augusti tillsammans med andra LO-förbund.
Vi finns också i LOs tält i Pride Park på onsdag och lördag. Hälsa gärna på oss där!
Vill du gå i tåget tillsammans med oss?
Håll utkik på Byggnads Stockholm-Gotlands Facebook och hemsida, så kommer mer information. Vi behövs!
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