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   – HÄNGAVTAL

— 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 ras- 
olyckor. Utvecklingen är helt 
oacceptabel.

Hur påverkar det arbetsmiljön att vi 
styckar sönder våra byggarbetsplat-
ser med många olika företag och be-
manning? När den som är ansvarig 
inte har kontroll på vilka som finns 
på arbetsplatsen eller vilka arbets-
förhållanden som råder? 

Självklart spelar det stor roll. 
Beställaren måste ställa krav redan i 
upphandlingsskedet på att företagen 
använder egen personal, eller per-
sonal med tydliga anställningsavtal. 
Otrygghet och oklara regler gör att 
det blir fler tillbud, fler olyckor – och 
fler dödsolyckor.

Som företagare ansvarar du för att 
dina anställda har en säker arbets-
miljö. Du måste ha en kunnig arbets-
ledning på plats, du kan delegera 
ansvar och arbetsuppgifter så att 
det blir tydligt för alla anställda vad 
som gäller. Låt även skyddsombuden 
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

Nu höjs lönerna 
på samtliga avtal 

Nya löner för dem som jobbar 
på Byggavtalet

Årets lönehöjning är den sista av tre 
från avtalet som Byggnads och Sve-
riges Byggindustrier tecknade under 
avtalsrörelsen våren 2017. Värdet på 
treårsavtalet var 6,5 procent. Och den 
här gången gäller alltså lönelyftet från 
den 1 maj i år till den sista april 2020.

Den utgående lönen för yrkesarbe-
tare 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. 

Nya löner för dem som jobbar 
på Teknikinstallationsavtalet 
VVS och kyl

2017 skrev Byggnads och VVS Före-
tagen under ett treårigt Teknikinstal-
lationsavtal. Ett avtal som var värt 6,5 
procent på tre år. Och nu är det dags för 
det tredje och sista lönelyftet som regle-
ras av avtalet från 2017. Löneökningen 
träder 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 övriga avtal, se nästa sida.

Nu är det dags för lönepåslaget som gäller för det tredje och sista året i  
treårsavtalen. Den 1 maj 2019 höjs lönerna för dem som jobbar på Bygg-
avtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl, Glasmästeriavtalet samt 
på Plåt- och ventilationsavtalet.
   För dem som jobbar på Entreprenadmaskinavtalet sker höjningen 
den 1 juni 2019.
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— Nya löner —

Nya löner för dem som jobbar 
på Plåt- och ventilationsavtalet

2017 tecknade Byggnads och arbets-
givarparten Plåt- & Ventföretagen ett 
treårigt avtal för landets plåtslagare. Nu 
är det dags för lönepåslaget som gäller 
för det tredje och sista året i treårsavta-
let. Löneökningen träder i kraft den 1 maj 
2019 och avtalet gäller fram till den sista 
april nästa år. 

För yrkesarbetare ska den utgående 
lönen höjs med 3,60 kronor i timmen el-
ler 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 kro-
nor i månaden. Och för dem utan yrkes-

utbildning som arbetat som plåtslagare 
kortare tid än två år gäller 3,20 kronor i 
timmen eller 556,80 kronor i månaden. 

Nya löner för dem som jobbar 
på Glasmästeriavtalet

Årets lönehöjning har sin grund i det 
treåriga avtal som Glasbranschfören-
ingen och Byggnads tecknade 2017. Höj-
ningen 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 är 
nuvarande nivå.

Nya löner för dem som jobbar 
på Entreprenadmaskinavtalet

Arbetsgivarparten Maskinentreprenö-
rerna och Byggnads enades 2017 om ett 
treårsavtal för maskinförarna. Den 1 juni 
2019 är 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 kommer 
bestämmas av den kommande avtals-
rörelsen 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.

Fortsättning: Nu höjs lönerna på samtliga avtal

En arbetsgivare som kallas 
till förhandling måste komma

När en arbetsgivare kallas till förhandling med Byggnads innebär det att 
en behörig företrädare från företaget måste komma till förhandlingen.  
Det står i både svensk lag och i kollektivavtalet.

När arbetsgivare och anställda har meningsskiljaktigheter eller tvister om sådant 
som står i arbetsmarknadslagarna eller i kollektivavtalet, då ska det redas ut och 
lösas i en förhandling mellan arbetsgivaren och Byggnads. Det är mycket viktigt 
att företaget kommer till en sådan förhandling.

När ett företag blir kallad till en förhandling får de en förhandlingsframställan. 
Där står tid och plats för förhandlingen och information om vad tvisten handlar 
om. Både företaget och Byggnads är skyldiga att komma väl förberedda och ta med 
de underlag som är relevanta för att kunna lösa tvisten. Om företaget vill föreslå en 
annan tid för förhandlingen måste de omgående kontakta handläggaren. Det ska 
finnas ett giltigt skäl för att ändra tiden.

Företaget behöver inte vänta till förhandlingsdatumet för att försöka lösa tvisten, 
det går bra att kontakta Byggnads handläggare på telefon redan innan förhand-
lingsdatumet. 

Vad händer om ett företag inte kommer till en förhandling?
Om företaget inte kommer till förhandlingen utan att meddela förhinder  
– eller medvetet förhalar förhandlingsprocessen – så kommer Byggnads att  
kontakta företagets beställare.

Karensdagen 
har ersatts 
av ett karens-
avdrag
Den 1 januari 2019 infördes ett 
karensavdrag, efter ett beslut i 
riksdagen. 

Karensavdraget vid sjukdom är 
20 procent av den genomsnittliga 
veckoarbetstiden. För en arbets-
tagare i byggbranschen som arbetar 
heltid är det de första 8 timmarna 
i en sjukperiod som blir karens-
avdraget, det vill säga ingen lön ska 
betalas ut för den tiden. 

Kontakta Byggnads om du behö-
ver mer information om vad som 
står i kollektivavtalet om karens-
avdrag.

— Förhandlingsframställan — — Vid sjukdom — 
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1. Skriv ett anställnings-
bevis/avtal
Anställningsformen anges i yrkes-
utbildningsavtalet.

Bygg/Maskin Tillsvidareanställ-
ning från dag ett.

Plåt: Kan provanställas i max sex 
månader.

Glas: Kan provanställas i max tre 
månader.  

VVS: Kan provanställas i max sex 
månader.

2. Aktivera utbildningsbok 
för att uppnå yrkesbevis

Bygg/Maskin: Gå in på 
https://byn.se/eleg-inloggning
Här anmäler företaget och lärlingen om 
lärlingsanställning, fyll i anmälan digi-
talt och signera med mobilt bank-id.

Plåt: Gå in på https://kub.pvf.se
logga in på företagsregistrering och 
få inloggningsuppgifter för att kunna 
registrera lärling under ert företag.
Om du har frågor, ring Anton Linde, 
huvudyrkesombud, på 010 601 11 26  
eller mejla till 01larling@byggnads.se

Glas: Gå in på https://gbf.se. I sökrutan 
på webbsidan skriver du ”Registrering”, 
gå till rubriken ”Läromedel och blanket-
ter” längst ner på sidan finns ”Registre-
ringsblankett”. Fyll i den och skicka in till 
Glasmästeribranschens lärlingsnämnd, 
adressen står på blanketten. 

VVS: Gå in på https://vvsyn.se. 
Registrera ett utbildningsavtal på 
hemsidan via datasystemet KUB. 
Sedan 2014 registrerar arbetsgivaren 
och lärlingen själv via KUB.

3. Upprätta  
en utbildningsplan
Det är viktigt att ni planerar  
hur utbildningen ska genomföras. 
Vem som ska vara ansvarig för 
utbildningen, vem som ska vara 
handledare och på vilket sätt ni ska 
följa upp utbildningen.

Sätt upp delmål så att ni kan följa 
upp utvecklingen under utbild-
ningstiden. 

4. Registrera tid
Alla lärlingar måste hålla 
ordning på sin arbetade tid 
under lärlingsutbildningen. Lärlingen 
ska fylla i arbetad tid på arbetskort 
eller digitalt i utbildningsboken/ 
e-boken, beroende på vilket system 
som tillämpas i gällande yrkesutbild-
ningsavtal.

5. Lön
Under hela utbildningstiden baseras 
lärlingens lön på speciella lönetabeller 
i respektive avtal.

6. Om det ”inte går så bra”  
under utbildningen
Som arbetsgivare måste ni ta kon-
takt med respektive yrkesnämnd 
för ett så kallat samråd gällande 
lärlingar, innan ni tar beslut som 
påverkar deras anställningsförhål-
lande i företaget.

7. Yrkesbevis
När utbildningstiden är klar, kon-
takta respektive yrkesnämnd.

Om du har frågor  
om yrkesutbildning
Anton Linde, Stefan Axelsson och 
Jenny Starkenberg arbetar med 
yrkesutbildningsfrågor på Byggnads i 
regionen. Du når dem via e-post
01larling@byggnads.se. 

Företag ringer Byggnads Stockholm-
Gotland 010-601 10 08.

Medlem/lärling ringer till medlems- 
centret Byggnads Nu! 010-601 10 00.

Om du har en anställd lärling
I kollektivavtalen finns ett yrkesutbildningsavtal som  
bestämmer hur yrkesutbildningen ska genomföras.  
    Att ha en lärling anställd förutsätter att personen 
har en lärlingsanställning och att en utbildningsbok 
utfärdas av en yrkesnämnd regionalt. 

— Lärling  —

https://byn.se/eleg-inloggning
https://kub.pvf.se
https://www.gbf.se
https://vvsyn.se
mailto:01larling%40byggnads.se?subject=
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— Konferenslokaler —

Boka konferens med  
20 procent rabatt

— Ferielöner — 

Ferielöner för gymnasieungdomar
Följande ferielöner gäller för ungdomar som går på gymnasiet.

Byggavtalet 
Gäller från läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020.

Elev som gått två år på gymnasiet  100 kr/timme
Elev som gått ett år på gymnasiet  90 kr/timme
Övriga    80 kr/timme

Semesterersättning tillkommer med 12 procent enligt lag.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 
Gäller 2019-06-07–2020-06-07.

Elev som gått två år på gymnasiet  99 kr/timme eller 17 226 kr/månad
Elev som gått ett år på gymnasiet  88 kr/timme eller 15 312 kr/månad
Elev från grundskola som sökt VVS och
fastighetsprogrammet   78 kr/timme eller 13 572 kr/månad

Semesterersättning tillkommer med 12 procent enligt lag.

Plåtavtalet
Gäller från läsårets slut 2019 till och med läsårets slut 2020.

Elev som gått två år på gymnasiet  106,60 kr/timme
Elev som gått första året på gymnasiet 90,20 kr/timme
Övriga    82,00 kr/timme

Semesterersättning tillkommer enligt avtal med 13,2 procent. 

Entreprenadmaskinavtalet
Gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor.

Elev som gått två år på gymnasiet  102 kr/timme
Elev som gått ett år på gymnasiet  92 kr/timme
Övriga elever    80 kr/timme

Semesterersättning tillkommer enligt kollektivavtal.

Tipsa oss om 
oseriösa företag
Hjälp oss till sunda och trygga 
arbetsplatser! Fair Play Bygg tar 
emot information om misstankar 
om brottslig verksamhet i bygg-
branschen och ser till att föra den 
vidare till rätt myndighet.  

Fair Play Bygg är ett gemensamt projekt 
mellan Byggnads Stockholm-Gotland 
och Stockholms Byggmästareförening. 
Syftet är att skapa sunda och trygga ar-
betsplatser där företagen kan konkur-
rera på lika villkor.

Lämna ditt tips till fairplaybygg.se

— Fair Play Bygg — 

Företag som har hängavtal med 
Byggnads får 20 procent rabatt på 
lokalhyran på Solna Folkets Hus.

Solna Folkets Hus finns ett stenkast 
från Solna centrum. Det finns 15 mo-
derna konferenslokaler med kapacitet 
från två upp till cirka 150 personer. 
Rabatten gäller om ni samtidigt bestäl-
ler förtäring till mötet. Ange kod ”avtal” 
vid bokning för att få rabatten.

För bokning och mer information 
010-601 16 00 
bokning@solnafolketshus.se
www.solnafolketshus.se

https://fairplaybygg.se
https://fairplaybygg.se
mailto:bokning%40solnafolketshus.se?subject=
http://www.solnafolketshus.se

