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Ta med 
nyhetsbrevet till
din arbetsplats!Helt enkelt– från Byggnads Stockholm-Gotland

Håll ihop
Alla är beroende av varandra på 
en arbetsplats. Vi behöver sam-
arbeta oavsett vilken roll vi har, 
med våra närmaste arbetskam-
rater, med underentreprenörer, 
arbetsledare och platschef. 

Vi har troligtvis samma mål – att göra 
ett bra jobb och ha bra villkor för att 
göra det. Och vi vill trivas och känna 
arbetsglädje när vi går till jobbet.

En trygg arbetsmiljö handlar inte 
bara om säkerhet. Vi behöver kunna 
lita på varandra, veta att vi ställer 
upp och hjälper varandra. Känna att 
vi ingår i en gemenskap. 

Fundera på hur du tar emot någon 
som är ny på jobbet. Går du fram 
och hälsar välkommen? Lär du dem 
att hitta på arbetsplatsen, berättar 
om rutiner och om oskrivna regler? 
Eller låter du dem lära sig den hårda 
vägen, som du själv kanske en gång 
fick göra? 

Det är dags att bryta gamla 
mönster och våga förändra mos-
siga machokulturer. Så håll ihop på 
jobbet. Se varandra. Erbjud dina ar-
betskamrater att gå med i Byggnads, 
tillsammans jobbar vi för bättre 
villkor genom våra kollektivavtal. 
En arbetsplats med facklig samman-
hållning kan uträtta mycket, har ni 
förtroendeuppdrag i Byggnads kan 
ni uträtta ännu mer. 

Nu bidrar vi till 
trivsel och en trygg 
arbetsmiljö - och en 
byggbransch där alla 
behövs, känner sig 
välkomna och håller 
ihop.

— Ordförande har ordet —

Tomas Kullberg
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads kartlägger 
byggnadsställningar

och företagshälsovård

Säker ställning

By
gg

na
ds

.s
e

    Mer info på byggnads.se/arbetsmiljoveckan2019
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Hur säkra är våra byggnadsställningar? Den senaste tiden har flera 
allvarliga olyckor skett med byggnadsställningar inblandade. 
     Under arbetsmiljöveckan, som är vecka 43, sätter vi fokus på 
speciella risker och skador som kan uppstå på en byggarbetsplats.
Då genomför våra skyddsombud extra skyddsronder och i år är det 
byggnadsställningar och företagshälsovård som kartläggs.
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Byggnadsställningar 
Varje år inträffar omfattande ställ-
ningsras, oftast på grund av vind-
laster och underdimensionerade 
ställningar. Byggnads skyddsombud 
genomför kontroller under arbets-
miljöveckan så att ställningen är  
säker att använda som skydd och 
säker att arbeta ifrån.

Företagshälsovård
Arbetsbelastningar och belastnings-
faktorer ökar i byggbranschen. Före-
tagshälsovården är en expertfunktion 
som ska bidra till ett förebyggande 
arbete så att man inte drabbas av 
skador. Oftast saknas den biten i 
upphandlingar när företagshälso- 
vården anlitas, och därför sätter vi 
även fokus på företagshälsovård 
under arbetsmiljöveckan.

Läs mer på 
Byggnads.se/arbetsmiljoveckan-2019

— Arbetsmiljövecka med teman: Säker ställning och företagshälsovård —
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Genomgång av belastade muskler
Medicinsk kontroll av dina värden
Spirometri - kontroll av lungorna
Vibrationskontroll - hand och arm
Audionomisk hörselkontroll 

Minst var tredje år ska du genomgå en hälsoundersökning. 
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda 
genomgår hälsoundersökningar enligt kollektivavtal och lag. 
Företagshälsovården ska vara anpassad och utformad efter 
företagets arbetsuppgifter. Under Arbetsmiljöveckan genomför 
Byggnads skyddsombud extra skyddsronder över hela landet.

Viktig info
Du har rätt till  
företagshälsovård 
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Undersökningen ska innehålla

           Mer info på byggnads.se/arbetsmiljoveckan-2019
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✔

ställningen är grönmarkerad 
skyddsräcken och trappor finns
den är förankrad och står stabilt
att sparkskyddet är monterat

Att jobba från ställningar på höga höjder kan vara riskfyllt om 
det inte är rätt byggt. Kliv aldrig upp på en ställning som inte är 
besiktigad och grönmarkerad! Var särskilt uppmärksam vid snö, 
is och regn. Känner du dig osäker, prata med ditt skyddsombud. 
Under Arbetsmiljöveckan genomför Byggnads skyddsombud 
extra skyddsronder över hela landet för din säkerhet. 

Viktig info
Är ställningen 
säker? 
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Checklista

           Mer info på byggnads.se/arbetsmiljoveckan2019
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Inom bygg- och anläggningsarbete finns 
det som bekant många risker. För att 
förebygga riskerna är det arbetsgiva-
rens ansvar att genomföra riskbedöm-
ningar och förebyggande åtgärder.

Under vecka 43 undersöker vi verk-
ligheten – och med hjälp av skyddsom-
buden kartlägger vi hur det ser ut på 
våra arbetsplatser. I år är det två olika 
ämnen vi tittar extra på, byggnadsställ-
ningar och företagshälsovård.

Det har inträffat oroväckande många 
olyckor med byggnadsställningar de 
senaste åren.

- Du måste alltid agera och rapportera 
till din chef om en ställning är bristfällig. 
Besiktningsprotokoll ska finnas vid 
varje tillfartsled, där ska stå att ställ-
ningen är godkänd och hur mycket den 
får belastas, säger Johnny Rindebrant, 
som är arbetsmiljöansvarig på Bygg-
nads Stockholm-Gotland.

Inför årets arbetsmiljövecka har 
Johnny Rindebrant träffat de flesta 
av regionens skyddsombud. Han har 
berättat om årets två teman, säkra ställ-
ningar och rätten till bra företagshälso-
vård. Han talade också om skydds- 
ombudens ovärderliga roll och vad deras 
uppdrag består av på arbetsmiljöveckan. 

- Det är positivt att så många kommit 
på träffarna så att alla skyddsombud får 
samma information om vad vi ska jobba 
med under arbetsmiljöveckan, säger 
Johnny Rindebrant.

Vid träffarna med skyddsombuden 
följde de också upp resultatet från 
förra årets kartläggning av risker med 
kvartshaltigt byggdamm.

- I princip saknade alla dammsugare 
som undersöktes hepa-filter. Det bety-
der att mängder av dammsugare sprider 
farligt damm rakt ut i luften. Det är 
riktig illa, säger Johnny Rindebrant.

Med fokus på din arbetsmijö
Vecka 43 varje år är det arbetsmiljö vecka. Då lyfter Byggnads fram viktiga 
frågor där byggnadsarbetare riskerar att drabbas av olyckor, arbetsskador 
eller sjukdomar. I år är det byggnadsställningar och företagshälsovård som 
man tittar extra på när skyddsombuden gör extra skyddsronder.

Gå alltid igenom dessa punkter  
innan du börjar jobba på en byggnadsställning

1. Begär ett protokoll. Klättra aldrig upp på en ställning som inte blivit besiktigad.  
Din arbetsgivare bär ansvaret om något händer. 

2. Är hållfasthetsberäkningar gjorda? Hur mycket vikt tål varje bomlag (våning)?  
Det ska finnas med i protokollet. 

3. Är ställningen fäst i väggen på rätt sätt? Alla delar ska vara fastsatta  
och provdragna. 

4. Säkert bomlag och tillträden. Arbetsplan (golv) och stålplank ska  
vara fastsatta. 

5. FInns det trappa? Du ska kunna komma till varje del på ställningen  
på ett säkert sätt. 

6. Är ställningen rätt dimensionerad? Och står den stadigt på underpallning  
och bottenskruvar? Är underlaget stabilt?

• Skyddsombudet är din fackliga representant när det  
gäller arbetsmiljö.

• Onsdagen den 23 oktober - under arbetsmiljöveckan -  
firar vi skyddsombudens dag. 

• Visa din uppskattning och tala gärna om för ditt  
skyddsombud att du tycker hen gör ett grymt bra jobb! 

https://www.byggnads.se/fortroendevald/skyddsombud/arbetsmiljoveckan-2019/


Sidan 3      Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 3, 2019 Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 3, 2019       sidan 3

Har du koll 
på dina 
papper?

Anställningsbevis, lönebesked 
och tidrapporter är värde-
handlingar. De är viktiga att 
ha om du skulle få en tvist med 
din arbetsgivare, till exempel 
om du skulle få 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.

Anställningsavtalet ska innehålla 
arbetstid, lön och andra ersätt-
ningar, vilken anställningsform som 
gäller samt när en eventuell viss-
tidsanställning börjar och upphör.

Spara  
lönespecifikationer

Det är också viktigt att du får löne-
specifikationer av din arbetsgivare. 
De är ett bevis för hur mycket du 
har fått i lön och behövs om du ham-
nar 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.

 

— Värdehandlingar — — Hållbart arbetsliv — 

Ny Swish-funktion  
vid medlemsansökan

Byggnads har utvecklat en ny 
Swish-lösning för nya medlemmar.

Den nya funktionen innebär att man 
direkt vid inträdesansökan på Bygg-
nads.se/medlem/bli-medlem får valet 
att betala den första medlemsavgiften 
på 100 kr via Swish. Om man väljer 
detta finns alla betaluppgifter direkt i 
Swish-appen. Tryck bara på Godkänn 
betalning för att slutföra.

Om du hört om någon som genomfört 
en Swish-betalning och fått ett felmed-
delande – så har pengarna ändå nått 
Byggnads. Det var ett tillfälligt fel och 
ska vara åtgärdat nu.

En del arbetsmoment kan vara 
skadliga för dig som är gravid eller 
ammar. Det handlar bland annat om 
bilning, buller, damm eller farliga 
syror. 
    Nu har Byggnads samlat ihop 
information om hjälp och stöd i en 
broschyr, för dig som gravid eller 
ammar och jobbar i byggbranschen. 

Broschyren ger dig, din arbetsgivare 
och ditt skyddsombud information om 
vilka risker som är viktiga att tänka 
på när du är gravid eller ammar. Med 
kunskap om riskerna kan de undvikas 
och förebyggas.

   Hit kan du vända dig
• Om du är gravid och upptäcker 

risker i din arbetsmiljö ska du 
tala med din arbetsgivare och 
ditt skyddsombud.

• Om du känner dig orättvist be-
handlad eller har blivit felaktigt 
omplacerad kan du vända dig till 
Byggnads för juridisk hjälp.

• Diskriminering som har sam-
band med graviditet räknas som 
könsdiskriminering. Den ska i 
första hand anmälas till facket. 

• Om vi inte kan driva ärendet eller 
om du inte är med i Byggnads, kan 
du göra en anmälan till diskrimi-
neringsombudsmannen (DO).

• Som företagare kan du vända 
dig till företagshälsovården eller 
andra arbetsmiljökonsulter för 
råd och stöd i att anpassa arbetet 
för gravida. 

• Som företagare kan du också 
vända dig till din arbetsgivar-
organisation. 

• Kontakta Arbetsmiljöverket om 
du har frågor om lagar och regler 
som handlar om arbetsmiljö och 
graviditet, arbetsmiljoupplys-
ningen.se.

GRAVID
eller ammande på jobbet

Vilka är riskerna 
och hur du 

undviker dem

Tips för
 skyddsombud 

och arbetsgivare

Mall för 
riskbedömning 
och checklista 

  

 Råd till dig som är gravid eller ammar 

— Värva en kompis — 

Du hittar broschyren Gravid eller  
ammande på jobbet på Byggnads hemsida 
Byggnads.se/gravid.

http://www.byggnads.se/medlem/bli-medlem
http://www.byggnads.se/medlem/bli-medlem
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se
https://www.byggnads.se/medlem/arbetsmiljo/graviditet-amning/
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Yrkesutbildning —

Kurs för löneintresserade vvs-medlemmar
Du som är vvs-are/isolerare och vill veta mer om lön och ackord.  
Vi har kursen Ackordstagare och avtal VVS för dig.

Med utgångspunkt i Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl går vi igenom ritnings- 
och mätningsteknik, ackordsberäkning och hur man fastställer normtid enligt 
underlag.

– Nu kan kan jag berätta och lära andra. Jag antar att många tror att de har koll, 
men egentligen har de missat en hel del. Det kände i alla fall jag när jag gick kursen, 
säger en medlem som tidigare gått Byggnads VVS ackordskursen.

Anmäl dig till utbildningen som är den 19-21 nov, Byggnads.se/Stockholm-Gotland 

Alla har rätt till 
en bra arbetsmiljö
Många små och medelstora företag 
saknar skyddsombud och andra 
fackligt förtroendevalda. Dessutom 
behövs ofta mer kunskap om arbets-
miljöfrågor. 

Därför har Byggnads Stockholm- 
Gotland projektanställt byggnads-
arbetarna Kristoffer Olsson och Jimi 
Jernström under september-mars. De 
kommer att arbeta med två olika upp-
drag – medbestämmandeverksamhet, 
MB, och arbetsmiljöbesök. Både Kri-
stoffer och Jimi kommer att ha mandat 
som regionala skyddsombud, RSO.

De ska besöka små och medelstora 
företag för att stärka befintlig facklig 
verksamhet – eller få igång en om det 
inte finns någon. De kommer även att 
hjälpa till att bygga upp en fungerande 
arbetsmiljöorganisation, förklara 
skyddsombudens värde, gå skydds- 
ronder, informera om arbetsmiljö, 
utbilda i arbetsmiljöfrågor samt hålla 
arbetsplatsmöten (så kallade UVA-
möten). 

Vill du ha besök 
på din arbetsplats? 

 Mejla till
kristoffer.olsson@byggnads.se
jimi.jernstrom@byggnads.se

— MB och arbetsmiljö — 

— Studier —

Kontrollera din inbetalda pension
Om du arbetar på ett företag som har kollektivavtal har du rätt till avtals-
pension. Det har visat sig att en del företag inte betalar in rätt summa till 
pensionen. Du kan själv kolla vad som är inbetalt för dig genom att logga in 
på fora.se.

Stämmer inte löneuppgiften som är inrapporterad till Fora, ska du först prata med 
din arbetsgivare. Om samtalet inte leder till att du får pengarna inbetalda, kan du 
hämta blanketten Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket på Foras hemsi-
da. Fyll i uppgifterna och och skicka dem till Fora AB, 101 56 Stockholm, bifoga även 
blanketten KU10 - kontrolluppgift från arbetsgivare som du beställer från skatteverket.se.

— Pensionsinbetalningar — 

Ta hand om din lärling 
så tar du hand om 
din framtid

Är du handledare för apl-elev eller 
lärling på ditt företag och vill gå 
en godkänd handledarutbildning? 
 
Välkommen fredagen den 11 oktober 
då BYN Stockholm Gotland ordnar en 
Apl-handledarutbildning. 

Annika Olén, regional handledar-
utbildare på Skolverket, håller i denna 
kostnadsfria heldagsutbildning.

Läs mer och anmäl dig till utbildning-
en Ta hand om din lärling så tar du hand 
om din framtid hos Stockholms Bygg-
mästareförening stockholmsbf.se

Nytt yrkesutbildnings-
avtal 2020

Ett nytt yrkesutbildningsavtal  
börjar gälla 2020/2021. De första 
som går in i avtalet är vuxenelever, 
med start från 2020-07-01.

Yrkesutbildningsavtal 2020 ersätter det 
gamla avtalet som är från 2006. Det nya 
avtalet  kommer ställa lite högre krav på 
både på arbetsgivare och elever. 

Ett par nyheter i avtalet är att tiden 
som lärling kommer beräknas i må-
nader och att det finns krav på arbets-
givaren om att ta fram handledare.

https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/medlem/utbildning/utbildningar-for-alla-medlemmar/ackordstagare-och-avtal-vvs/
mailto:kristoffer.olsson%40byggnads.se?subject=
mailto:jimi.jernstrom%40byggnads.se?subject=
http://www.fora.se
http://www.skatteverket.se
https://stockholmsbf.se/evenemang/ta-hand-om-din-larling-sa-tar-du-hand-om__5516

