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Nyhetsbrev till företag som har hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland

— Ordförande har ordet —

Jag ser framåt
Förra året var verkligen året upp
och ner på alla plan. Det var en del
korttidspermitteringar, mest inom
service. Men just byggbranschen har
hittills ändå varit ganska förskonad
och de flesta byggarbetsplatser har
rullat på med full verksamhet.
Min uppfattning är att många
arbetsgivare har gjort ett bra jobb,
trots pandemi och annorlunda omständigheter. Nu är det viktigt att vi
håller ut och fortsätter följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Vi måste hjälpas åt att få ett slut
på den här pandemin.
Avtalsrörelsen försköts från våren
till hösten 2020. Förhandlingarna gick
trögt och Byggnads varslade om strejk.
Medlare kopplades in och dagen innan
strejken skulle starta accepterade både
Byggnads och arbetsgivarnas representanter medlarnas bud och strejken
kunde blåsas av.
Jag anser att det inte finns någon
vinnare i en strejk, så det var skönt att
slippa gå ut i konflikt. Nu när avtalsrörelsen är i hamn, jobbar vi vidare för
att få avtalet att fungera bra i produktionen – både för arbetsgivare och
arbetstagare.
Jag är positiv och tänker att 2021 blir
ett ljust år. Att vi snart slipper
leva med pandemi och
restriktioner. Men även
att arbetsgivare jobbar
för en säker arbetsmiljö på flera plan – så
alla byggnadsarbetare
kommer hem hela från
jobbet.
Tomas Kullberg
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Byggavtalet klart
Ordning och reda stod överst bland Byggnads avtalskrav;
byggbranschen måste städas från fusk och dumpade villkor.
Efter långa förhandlingar, strejkvarsel och medlare, kom
Byggnads och Byggföretagen överens om ett nytt Byggavtal.
Inför årets avtalsrörelse startade Byggnads kampanjen Helt seriöst för att
samla in vittnesmål från branschen.
Över 10 000 skrev under uppropet för
ordning och reda i byggbranschen.
Vittnesmålen berättar om en bransch
plågad av kriminalitet, systematiskt
fusk med ID06-kort, svart arbetskraft
och livsfarlig arbetsmiljö.
Därför stod ordning och reda överst
på Byggnads avtalskrav; byggbranschen måste städas från fusk och dumpade villkor. Arbetsgivare och företag
måste ta ett större ansvar.
Nu är avtalsrörelsen klar – och nedan
följer några av de punkter som parterna
blev överens om i Byggavtalet. Fler
detaljer i avtalet finns från sidan 4.
Ordning och reda
Det ska bli en snabbare och enklare
process för att granska misstänkta
kollektivavtalsbrott. Kraven ökar på
huvudentreprenören och underentreprenörerna ska kunna bevisa att de
följer gällande kollektivavtal.
Arbetsmiljö
Byggnads regionala skyddsombud ska
ha tillträde till alla arbetsplatser som
har gällande kollektivavtal.

Jämställdhet
Den som får graviditetspenning från
Försäkringskassan har rätt till extra
graviditetslön. Parterna tillsätter gemensamma arbetsgrupper som ska
utveckla arbetet med jämställdhetsfrågor och mot trakasserier och sexuella trakasserier.
Pension
Pensionsavsättning blir från 22 års ålder,
istället från 25 år som det var innan. Alla
som omfattas av Byggavtalet, oavsett
ålder, får en högre pensionsavsättning.
Löneökning
Löneökningen är på 5,4 procent fram
till 30 april 2023. Lönerna följer industrins märke på samma sätt som för de
andra LO-förbunden. Det blir tydligare
definitioner av vad som är lön och vad
som är traktamenten, för att förhindra
lönedumping.
Ackordsförhandling
Avtalet innehåller en överenskommelse om att gränsen för när ackord
förhandlas lokalt (av arbetslaget på arbetsplatsen) ökas från 900 till 2 500 timmar. För företag med hängavtal gäller
fortfarande 900 timmar.
Mer detaljerad avtalsinformation, sidan 4.
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— Arbetsmiljö —

— Korttidspermittering —
Skyldigheter vid
korttidspermitering
1. Informera personalen

Stor okunskap om risker
Temat på höstens arbetsmiljövecka, vecka 43, var säker arbetsmiljö
och hälsofarliga ämnen. På väldigt många byggarbetsplatser upptäcktes
brister i arbetsmiljön. Vanligast var brister inom hantering av kemiska
ämnen, fallrisker samt passerande fordonstrafik.

Under höstens arbetsmiljövecka
undersökte cirka 500 skyddsombud
arbetsmiljöarbetet på företagen inom
Byggnads Stockholm-Gotlands verksamhetsområde.
I år inriktade de in sig särskilt på kemiska hälsorisker och riskanalyser.
Till sin hjälp har de en checklista med
13 olika typer av risker, som till exempel
schaktning, trafikfrågor och kemiska
hälsorisker.
- Upptäcker vi något som är fel blir det
ett åläggande till företaget att rätta till
det. Det brukar inte vara så besvärligt
att få det gjort. I många fall är företaget
glad att få hjälp med att göra rätt. Men
visst händer det någon gång att det blir
lite diskussioner, säger Johnny Rindebrandt, arbetsmiljöansvarig.
En viktig del i arbetsmiljöarbetet är
att företagen ska se till att de anställda
har goda kunskaper om vad som gäller
på arbetsplatsen. Det kan handla om att
synliggöra vilka risker de kan utsättas

för och hur de ska skydda sig. Till exempel gällande hälsorisker.
- Det vi såg på många arbetsplatser
var att det fortfarande finns en stor
okunskap hur man ska arbeta med riskanalyser och att följa upp dessa. Det
gäller framförallt på de mindre arbetsplatserna, säger Johnny Rindebrant.
Det finns även problem på större arbetsplatser.
- Där upptäckte vi svårigheter att
samordna alla entreprenörer, så att de
drar åt samma håll. Och det här blir allt
svårare. Idag kan det vara upp till tio
gånger fler entreprenörer om man jämför med för 15 år sedan, säger Johnny
Rindebrant.
Men Byggnads ser även en hel del
arbetsplatser som är duktiga att jobba
med risker.
- Min känsla är att många företag har ett
intresse av att det ska vara en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det ger hopp inför framtiden, säger Johnny Rindebrant.

Byggnads arbetsmiljövecka 2020
Stockholms län
Antal kontrollerade arbetsplatser
Antal arbetsplatser med brister
Andel arbetsplatser med brister i procent
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Gotlands län
14
5
36 %

Om ni har planer på att korttidspermittera, prata med er personal och gör ett
schema för hur personalen ska vara
lediga. Det ska ju fungera även för den
anställde. Det är viktigt att veta när
man gör sitt schema att de anställda
inte får arbeta mer än timmarna som
man är schemalagd på, men man får
däremot arbeta mindre.
Det är också viktigt att arbetsgivaren
fullföljer medbestämmandelagens § 19*,
där det står om fortlöpande information
och information vid stora förändringar.

2. Förhandla med Byggnads
Sedan ska ni som arbetsgivare kalla
Byggnads Stockholm-Gotland till
förhandling. Framställan till Byggnads ska innehålla en personallista
på berörd personal med de sex första
siffrorna i personnumret samt mobilnummer. Även det tänkta schemat ska
vara med i framställan.
Sedan, när det blir förhandling, kan
det eventuellt behövas ytterligare
dokument för att kunna teckna avtal
om korttidspermitering.
Mejla företagets framställan om korttidspermittering till Byggnads Stockholm-Gotland: 01ratts@byggnads.se
3. Byggnads kontaktar personalen
Byggnads tar sedan kontakt med de
anställda och kontrollerar så att MBL 19 är
genomfört och att ni som arbetsgivare tagit hänsyn till den anställdes synpunkter.
* § 19 MBL, informationsskyldighet
Medbestämmandelagen, MBL, paragraf 19 är till för att de anställda ska
få ökat medbestämmande och kunna
utnyttja sin rätt till förhandling. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att
fortlöpande lämna information om:
•
verksamhetens organisation
•
planering och utveckling
•
ekonomi och budget
•
riktlinjer för personalpolitiken

— Förhandling —

— Läkarintyg —

En arbetsgivare som kallas
till förhandling måste komma

Ändrade tidsgränser för

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 förhandlingsdatumet.
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.

— Fair Play Bygg —

— Underentreprenör —
Anmäl alltid
underentreprenör
till Byggnads

Tipsa oss om
oseriösa företag
Hjälp oss till sunda och trygga
arbetsplatser där företag kan
konkurrera på lika villkor.
Fair Play Bygg tar emot information om
misstankar om brottslig verksamhet i
byggbranschen och ser till att föra den
vidare till rätt myndighet.
Fair Play Bygg är ett gemensamt
projekt mellan Byggnads StockholmGotland och Stockholms Byggmästareförening.
Lämna ditt tips till fairplaybygg.se
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En underentreprenör måste vara
godkänd av Byggnads innan arbetet
påbörjas. Anmäl i god tid.
När företag som har hängavtal med
Byggnads ska anlita en underentreprenör, måste den vara godkänd av
Byggnads innan arbetet påbörjas.
Anmäl till Byggnads i god tid innan
arbetet startar.
Blankett finns på
Byggnads.se/Stockholm-Gotland
Mejla ifylld blankett till
01ue@byggnads.se
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läkarintyg

Förändring från den
15 december 2020
Sjukpenning: Från och med den
15 december 2020 behöver en sjuk
person inte lämna läkarintyg vid
dag 15, utan från dag 22 i sin sjukdom. Det gäller just nu fram till och
med den 31 januari 2021, för att ge
regeringen tid att ta fram en förordning som gör det möjligt för Försäkringskassan att fortsätta skjuta på
läkarintygskravet till dag 22.
Tillfällig föräldrapenning
(ersättning för vab):
Om en förälder vabbar efter den
15 december 2020 behövs ett intyg
från sjuksköterska eller läkare från
dag 22 istället för dag 8. Detta gäller
fram till och med den sista april 2021.
Tidigare förändringar
När pandemin bröt ut fattade
Försäkringskassan beslut om att
slopa kravet på intyg vid dag åtta
avseende ansökningar om tillfällig
föräldrapenning, samt att ytterligare
skjuta på gränsen för krav på läkarintyg till dag 22 i sjukpenningen.
Detta för att underlätta för vården.
Den 1 november togs ett beslut
som innebar att sjuka personer
behövde lämna läkarintyg vid dag
15 för att få ersättning, och föräldrar
till sjuka barn behöver lämna läkarintyg för barnet vid dag åtta.
Minska smittspridning
Dessa beslut har Försäkringskassan
tagit för att alla behöver hjälpa till
med att minska smittspridning,
avlasta vården och förbättra förutsättningarna för den omfattande
massvaccinering som ska sätta
igång under våren 2021.
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— Avtalsinformation Byggavtalet —

Byggavtalet i korthet

Avtalets längd
Avtalet gäller från den 26 november 2020 till 30 april 2023. Båda
parter har rätt att säga upp avtalet
senast den 31 oktober 2021. Avtalet
löper då ut den 30 april 2022.

Löner
Löneökningar enligt märket på
5,4 procent, delad i två revisionsperioder:

nads har dock ett tolkningsföreträde
och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt.
För företag med hängavtal är regionen
part från 900 timmar.

Arbetsmiljö

Gravidlön

Ansvar för huvudentreprenör

Gravidlön med 10 procent av lönen för
gravida som får graviditetspenning
från Försäkringskassan.

Definition av lön
Period 1: För perioden 1 december
2020 till den 30 april 2022 höjs
lönen med 3 procent, minus avräkning för pensionsförmåner med
0,27 procent.
•
Höjning utgående lön med
5,49 kr/tim.
•
Grundlön 169 kr/tim
alternativt 29 406 kr/mån.
Period 2: För perioden den 1 maj
2022 till den 30 april 2023 höjs
lönen med 2,4 procent minus
avräkning för pensionsförmåner
med 0,37 procent.
•
Höjning utgående lön med
4,19 kr/tim.
•
Grundlön 173 kr/tim
alternativt 30 102 kr/mån.

Ackordslön
Arbetslaget förhandlar lön direkt
med arbetsgivaren vid arbeten som
beräknas uppgå till högst 2 500 timmar (tidigare 900 timmar). Bygg-

Sidan 4

Definition av att lön inte innefattar
exempelvis traktamenten och övriga
ersättningar samt att fler uppgifter
ska listas på lönespecifikationerna.

Arbetstid
Ändring i regler för arbetsgivarens
möjlighet att förlägga arbetstiden om
regionen går med på det.

In- och utlåning

Regionala skyddsombud får tillträde
till alla arbetsplatser med kollektivavtal.

Förbättrat huvudentreprenörsansvar.
Uppsnabbad och förenklad process
för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för
huvudentreprenören.

Arbetsgrupper mellan
parterna under 2020–2023
•
•
•

•

Förändring av reglerna för kortvarig
in- och utlåning.

•

Pension

•

Extra pensionsavsättningar med 0,3
procent procent under avtalsperioden
även för dem under 25 år.
Uppgörelse enligt märket som under
avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
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•

Digitalisering.
Jämställdhet, integration och
mångfald.
Rekommendation för arbete mot
trakasserier och sexuella trakasserier.
Rekommendationer hanteringsregler angående felaktig utbetalad
lön.
Rekommendation gällande avskiljbart omklädningsutrymme,
”Bodar för alla”.
Tidlönegruppen, S-listan, 6-årsreglen med mera färdigställs.
Villkor för kranföretag och kranförare.

Detaljerad avtalsinformation
finns på nästa sida.

— Avtalsinformation Byggavtalet —
Avtalsinformation till hängavtalsbundna företag på

Byggavtalet
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— Avtalsinformation Byggavtalet —

Avtalsperiod och löneperiod
Avtalsperioden gäller fr o m den 26 november 2020 t o m den 30 april 2023.
Revisionsperiod 1
2020-12-01 – 2022-04-30
Revisionsperiod 2
2022-05-01 – 2023-04-30

Löneökningar
Utgående lön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
2020-12-01 – 2022-04-30
5,49 kr/tim 955 kr/mån
2022-05-01 – 2023-04-30
4,19 kr/tim 729 kr/mån

Grundlön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

5,50 kr/tim till 169,00 kr/tim
4,00 kr/tim till 173,00 kr/tim

Utgående lön
För städpersonal med fördelningstal 0,75 höjs lönen med:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

5,50 kr/tim 957 kr/mån
4.00 kr/tim 696 kr/mån

För städpersonal med fördelningstal 0,5 höjs lönen med:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

3,70 kr/tim 644 kr/mån
2.70 kr/tim 470 kr/mån

Grundlön
För städpersonal med fördelningstal 0,75 höjs lönen:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

till 22 055 kr
till 22 577 kr

För städpersonal med fördelningstal 0,50 höjs lönen:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

till 14 703 kr
till 15 051 kr
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29 406 kr/mån
30 102 kr/mån

— Avtalsinformation Byggavtalet —
Prestationslön
a) Rakt ackord
Rent ackord påbörjat före dagen för löneförändringen ska för den del av arbetet som
utförs ökas med % enligt nedan:
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

2,73 %
2,03 %

Höjningen bestäms i förekommande fall genom proportionering av arbetad tid före,
respektive fr o m, dagen för löneförändringen.

b) Premieackord
För pågående arbeten enligt fritt blandackord (vanligt premieackord) och blandackord
med tilläggspremie höjs den fasta delen för yrkesarbetare för yrkesarbetare enligt nedan.
Premien förblir dock oförändrad.
2020-12-01 – 2022-04-30
5,49 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
4,19 kr/tim
Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för
löneförändringen.

c) Resultatlön
För pågående arbeten med resultatlönesystem där en viss del av lönen är beroende av det
ekonomiska resultatet, höjs den fasta delen för yrkesarbetare enligt nedan.
Resultatlönepremien förblir dock oförändrad.
2020-12-01 – 2022-04-30
5,49 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
4,19 kr/tim
Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för
löneförändringen.

Utläggning av avtalshöjningar för centralt
fastställda listor
Plattsättning – Ackordstidlista rent ackord 2010
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 dec 2020
2020-12-01 – 2022-04-30
2022-05-01 – 2023-04-30

175,04 kr/tim
178,59 kr/tim
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— Avtalsinformation Byggavtalet —
Undertaksmontering – Ackordstidlista rent ackord 2012
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 dec 2020
2020-12-01 – 2022-04-30
183,96 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
187,69 kr/tim
Tillkommande arbeten ersätts i enlighet med ovanstående belopp per år.

Undertaksmontering – Förenklad tidlista 2012
Ackordsriktpunkt fr o m den 1 dec 2020
2020-12-01 – 2022-04-30
178,03 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
181,64 kr/tim
Tillkommande arbeten ersätts i enlighet med ovanstående belopp per år.

Tätskiktsbranschen – Premieackordstidlista 2010
Ackordsriktpunkt och fast del fr o m den 1 dec 2020
Perioden
Fast del
2020-12-01 – 2022-04-30
64,99 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
66,31 kr/tim

Riktpun kt
110,70
112,95

Monteringsbar ställningsbyggnad
Nybyggna dslis tan 19 99
Ackordsriktpunkt och fast del fr o m den 1 dec 2020
Perioden
Fast del
Riktpun kt
2020-12-01 – 2022-04-30
112,49 kr/tim
86,49
2022-05-01 – 2023-04-30
114,59 kr/tim
88,59
Riktningsförändringar vertikalt respektive horisontalt ersätts per styck med ett tillägg av
1 procent per berörd fasadyta

Golvläggningsbranschen – Kombiackordsprislista 2010
Fr o m den 1 dec 2020 höjs Kombiackordsprislistan enligt nedan.
2020-12-01 – 2022-04-30
24,72 %
2022-05-01 – 2023-04-30
27,25 %
Fr o m den 1 dec 2020 höjs den fasta kombipremien enligt nedan.
2020-12-01 – 2022-04-30
121,92 kr/tim
2022-05-01 – 2023-04-30
124,39 kr/tim
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— Avtalsinformation Byggavtalet —

Byggavtalet
Arbete i bergrum
Bestämmelserna återfinns i ett särtryck.

Bergrumstillägg
Yrkesarbetare och övriga arbetare som fyllt 19 år
År 1

År 2

Kr/tim

Kr/tim

1. Bergarbete

7,48

7,63

2. Kontrollskrotning m m

6,35

6,48

3. Inredningsarbete m m

5,24

5,35

4.6.2

Lön vid dyk eriarbete

4.6.2.1 Grundlön f ör dyk are s om g enomg år företag su tbildning
Dykare som genomgår företagsutbildning har rätt till minst grundlön enligt
följande:
2020-12-01 – 2022-04-30
U tb il d ni n g s steg

Timmar

4 . 6 .2 . 1

F ö r e t ag s u t bi ld n i ng för d yka r e
1
2

F ö r d el n i n gs ta l

G r u nd l ön
kr/ ti m

G r u nd l ön
kr/ mån

0,65
0,70

109,85
118,30

19 114
20 584

F ö r d el n i n gs ta l

G r u nd l ön
kr/ ti m

G r u nd l ön
kr/ mån

0,65
0,70

112,45
121,10

19 566
21 071

1 – 1650
1651 – 3300

2022-05-01 – 2023-04-30
U tb il d ni n g s steg

Timmar

4 . 6 .2 . 1

F ö r e t ag s u t bi ld n i ng för d yka r e
1
2

1 – 1650
1651 – 3300

Bilaga H, Yrkesutbildningsavtalet är tillämpligt
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4.6.2.2 Lön efter u tbildning sa mt yrkesbe vis
Efter godkänd skolförlagd utbildning eller fullgjord företagsutbildning med
godkänd distansutbildning motsvarande 3300 timmar har dykare rätt till minst
grundlön enligt följande:
2020-12-01 – 2022-04-30
4 . 6 .2 . 2

L ö n e f t er u tb i ld n i ng sa m t
y r k e sb e v i s
Dyktid (under vatten) enligt
loggbok
1
2
3

1 – 400
401 – 800
≥ 801

F ö r d el n i n gs ta l

G r u nd l ön
k r / ti m

G r u nd l ön
kr/ mån

0,75
0,88
1,00

126,75
148,72
169,00

22 055
25 877
29 406

F ö r d el n i n gs ta l

G r u nd l ön
k r / ti m

G r u nd l ön
kr/ mån

0,75
0,88
1,00

129,75
152,24
173,00

22 577
26 490
30 102

2022-05-01 – 2023-04-30
4 . 6 .2 . 2

L ö n e f t er u tb i ld n i ng sa m t
y r k e sb e v i s
Dyktid (under vatten) enligt
loggbok
1
2
3

9.2

1 – 400
401 – 800
≥ 801

Lönetabell grundlön
2020-12-01 – 2023-04-30
Fdtal

1.

Yrkesarbetare

2.

Övriga arbetstagare

1,00

Övriga arbetstagare 1

0,88

Övriga arbetstagare 2

0,70

G r u nd l ön kr / tim
År 1

År 2

169 ,00

År 1

År 2

1 7 3 ,0 0

2 9 40 6

30 102

148,72

1 52 ,2 4

2 5 877

2 6 49 0

1 1 8 . 30

1 21 ,10

2 0 5 84

2 1 07 1
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3.

Övriga arbetstagare 3

0,50

Yrkeskunnig

1,00

Fdtal

4.

5.

84,50

86 ,50

14 70 3

1 5 05 1

169 ,00

1 7 3 ,0 0

2 9 40 6

30 102

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

Övriga arbetstagare i
företag med speciell
verksamhetsinriktning
Övriga arbetstagare
S1

0,88

Övriga arbetstagare
S2

0,70

Övriga arbetstagare
S3

0,65

148,72

1 52 ,2 4

2 5 877

2 6 49 0

1 1 8 . 30

1 21 ,10

2 0 5 84

2 1 07 1

109 ,85

1 12 ,4 5

1 9 11 4

1 9 56 6

126 ,75

129 ,75

2 2 055

2 2 577

84,50

86 ,50

14 70 3

1 5 05 1

169 ,00

1 7 3 ,0 0

2 9 40 6

30 102

1 60 ,55

164,35

2 7 9 36

2 8 597

148,72

1 52 ,2 4

2 5 877

2 6 49 0

1 60 ,55

164,35

2 7 9 36

2 8 597

Städpersonal
Städpersonal 1

0,75

Städpersonal 2

0,50

6.

Maskinförare

1,00

7.

Bilförare m.fl.

0,95

8.

Övriga förare

0,88

9.

Förrådsarbetare m.fl.

0,95
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9.3

Lönebestämmelser för lärlingar

9.3.1

Gymnasieutbildning
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

1

Timmar

1–2299

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

0,55

92,95

95,15

16 173

16 556

2

2300–2799

0,60

101,40

103,80

17 644

18 061

3

2800–4300

0,65

109,85

112,45

19 114

19 566

4

4301–5500

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

5

5501–6800

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490

9.3.2

Ungdomslärlingar
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

Timmar

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

1

1–1700

0,43

72,67

74,39

12 645

12 944

2

1701–3400

0,53

89,57

91,69

15 585

15 954

3

3401–4600

0,63

106,47

108,99

18 526

18 964

4

4601–6000

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

5

6001–6800

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490
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9.3.3

Vuxenlärlingar
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

Timmar

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

1

1–1600

0,65

109,85

112,45

19 114

19 566

2

1601–3200

0,70

118,30

121,10

20 584

21 071

3

3201–4500

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

4

4501–5800

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490

9.3.4

Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning
(exklusive golvläggning)

9.3.4.1

Gymnasieutbildning
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

1

Timmar

1–2299

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

0,55

92,95

95,15

16 173

16 556

2

2300–2799

0,60

101,40

103,80

17 644

18 061

3

2800–3400

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

4

3401–4100

0,80

135,20

138,40

23 525

24 082

5

4101–4800

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490
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9.3.4.2

Vuxenutbildning
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

Timmar

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

1

1–1100

0,65

109,85

112,45

19 114

19 566

2

1101-2200

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

3

2201–3300

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490

9.3.5

Maskinföra re

9.3.5.1

Gymnasieutbildning
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

1
2
3

9.3.5.2

Timmar

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

2801–3500

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577

3501–4100

0,80

135,20

138,40

23 525

24 082

4101–4800

0,88

148,72

152,24

25 877

26 490

Gymnasieutbildning
2020-12-01 – 2023-04-30

U t b il d ni n g s
-steg

Timmar

Fdtal

G r u nd l ön kr / tim

G r u nd l ön kr /m å n

År 1

År 2

År 1

År 2

1

1–1600

0,65

109,85

112,45

19 114

19 566

2

1601–2350

0,70

118,30

121,10

20 584

21 071

3

2351–3100

0,75

126,75

129,75

22 055

22 577
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Ändringar i Byggavtalets paragrafer
•

Ändringarna består bland annat av:

•

Höjning av den extra pensionsavsättningen

•

Utökad skyldighet att skicka in arbetsplatsanmälan

•

Möjlighet att efter överenskommelse med Byggnads region förlägga arbetstiden
beräknat på 6 veckor

•

Möjlighet att efter överenskommelse teckna en rikstäckande
löneöverenskommelse

•

Ändrad partsställning vid löneöverenskommelse – gäller ENDAST för företag
som är medlemmar i Byggföretagen

•

En snabbare process för att teckna en löneöverenskommelse

•

Informationsskyldighet vid träffad löneöverenskommelse

•

Förtydligande definition av vad som avses med lön, dvs att traktamente och andra
ersättningar inklusive sociala avgifter ALDRIG kan räknas in i lönen

•

Införandet av en graviditetslön

•

Nya regler angående vad en lönespecifikation ska innehålla

•

Ny delgi vni ngsre gel so m innebär a tt hä ngav tal sbundna fö retag blir de lgivna
en förhandl ingsframs tä llan om den na sän ds pe r rekomm e nderat brev .
Delgi vning sker ä ven o m företa get inte hä mtar ut det reko mmend erad e breve t.

•

Förlängd tid avseende definitionen av kortvarig in- och utlåning

•

Förtydligande gällande anlitande av underentreprenör/bemanningsföretag och
egenföretagare

•

Ett nytt granskningsförfarande som träder in när ett företag inte hörsammar
Byggnads begäran om granskning

•

Utökad tillträdesrätt och rättigheter för Byggnads Regionala skyddsombud (RSO)

•

Reglering om att det är Byggnads som utser skyddsombud

På följande sidor anges den nya avtalstexten. De nya bestämmelserna trädde i kraft den
26 november 2020 förutom på de ställen där en tid för ikraftträdande anges särskilt.
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Extra pensionsavsättning
Överenskommelse har träffats om en ny extra pensionsavsättning om 0,15 % från och
med den 1 dec 2020, och med 0,15 % från och med den 1 maj 2022. Avsättningen är en
kompletterande premie enligt § 4 a bestämmelser för Avtalspension SAF-LO.
Detta innebär att på avtalsområdet under avtalsperioden görs en extra
pensionsavsättning om totalt 0,3 % och att detta gäller även arbetstagare som är under 25
år. Arbetstagare som är yngre än 25 år kan inte välja familjeskydd.
Parterna är överens om att extra pensionsavsättning ska omfattas av reglerna för
premiebefrielse vid viss frånvaro (föräldraledighet och sjukdom). Kostnaden för
premiebefrielsen belastar kollektivt alla försäkrade enligt gängse principer.

§ 1 Arbetsplatsanmälan, information, biträde och fullmakt
1

Arbetspla ts anmälan
Arbetsgivare ska snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjande,
skriftligen anmäla ny arbetsplats där arbetsvolymen beräknas överstiga 900
arbetstimmar. Denna skyldighet gäller även för det fall arbetsgivaren är en
huvudentreprenör enligt Bilaga D punkten 6 och arbetsgivaren inte har för avsikt
att med egen personal utföra arbete inom Byggavtalets tillämpningsområde
överstigande 900 arbetstimmar.
Arbetsgivaren insänder anmälan på av parterna framtagen blankett via e-mejl eller
post till Byggnads berörda region. Arbetsgivaren ska skicka kännedomskopior till
Byggföretagens berörda lokalkontor och till arbetslaget vid arbeten mellan 900 till
2500 timmar. Vid prestationslönearbeten för arbete över 2500 timmar ska anmälan
insändas via det partsgemensamma avstämningsverktyget (Lösen 2).
För de arbetsplatser där arbetsplatsanmälan inte behöver göras enligt första stycket
och där arbetsvolymen efter arbetets påbörjande beräknas överstiga 900 timmar
ska arbetsgivaren snarast informera regionen om detta. Arbetsplatsanmälan
behöver då endast ske om regionen uttryckligen begär det. (Se även § 3 punkten
3.1.1.)
Arbetsplatsanmälan ska innehålla uppgift om det egna arbetet överstiger eller
understiger 2 500 timmar.

§ 2 Arbetstid
1.1

Arbetsti den s läng d och förläggning
Ordinarie arbetstid är 40 timmar per helgdagsfri vecka (exklusive raster).
Arbetsgivaren och representant för arbetslaget kan träffa överenskommelse om
arbetstidens förläggning för varje enskild arbetsplats och/eller del av arbetsplats.
12
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Sådan överenskommelse ska vara skriftlig och kan träffas tidigast när sådan
representant är utsedd. Den ordinarie arbetstiden kan förläggas måndag t.o.m
söndag med början tidigast klockan 05.00 och slut senast 24.00.
Arbetstiden kan läggas ut enligt ovan med i genomsnitt 40 timmar per vecka
beräknat på fyra veckor (totalt 160 timmar). Arbetstiden kan efter
överenskommelse med berörd Byggnads region beräknas på högst sex veckor
(totalt 240 timmar).
Om någon överenskommelse om ordinarie arbetstid inte har träffats med
arbetslaget är arbetstiden klockan 06.30-17.00 i enlighet med bestämmelserna i § 2
punkten 1.4.

§ 3 Lönebestämmelser (Ny punkt)
2.2.1.3

Rikstäc kan de löne över enskom mel se
Arbetsgivaren, Byggföretagen och Byggnads kan inom ramen för avtalets
prestationslönebestämmelser träffa löneöverenskommelse som gäller för
hela eller delar av landet.

Tillägg och ändring i § 3 punkten 3.1.1
De nya reglerna ska börja tillämpas på nya projekt från och med 1 maj 2021.
3.1.1

Parter
Lokala parter: arbetsgivare medlemmar i Byggföretagen och arbetslaget är
parter vid arbeten som i sin helhet beräknas uppgå till högst 2500 timmar.
Vid arbeten som omfattar mellan 900 och 2500 timmar har Byggnads
berörda region, i undantagsfall, rätt att inträda som lokal part enligt särskilt
förfarande nedan;
Byggnads region ska skriftligen till Byggnads och Byggföretagen begära
central konsultation och ange sakliga skäl för partsbyte gällande
löneförhandling på berörd arbetsplats. En sådan anmälan från Byggnads
region ska ske snarast och senast inom två veckor från det att regionen fått
del av arbetsplatsanmälan. Vid medveten underlåtenhet att skicka in
arbetsplatsanmälan har regionen motsvarande rätt att begära central
konsultation.
Byggnads eller Byggföretagen har efter sådan begäran ömsesidig rätt att få
till stånd överläggningar i partsfrågan inom sju arbetsdagar. Överläggning
ska vara avslutad inom tio arbetsdagar från det att överläggning har
begärts.
Om de centrala parterna kommer överens i överläggningen så ska
partsställningen övergå till berörd Byggnads region på den aktuella
arbetsplatsen.
13
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Om centrala parter inte blir överens i överläggningen kan Byggnads ytterst
avgöra frågan genom att skriftligen ange sakliga och motiverade skäl till
Byggföretagen.
Vid arbeten som i sin helhet beräknas överstiga 2500 timmar är berörd
region inom Byggnads arbetstagarpart.
För de arbetsplatser där arbetsvolymen efter arbetets påbörjande beräknas
överstiga 2500 timmar ska arbetsgivaren snarast informera regionen om
detta.
Om en arbetsplats under arbetets gång kommer att överstiga 2500 timmar
äger berörd Byggnads region rätt att påkalla förhandling om den del som
överstiger den tidigare löneöverenskommelsen. (Angående
arbetsplatsanmälan se § 1 punkten 1.)

Anmärkning
För arbetsgivare som inte är medlem i Byggföretagen är arbetsgivaren och
Byggnads berörds region parter vid arbeten som i sin helhet beräknas
överstiga 900 timmar. I dessa fall gäller ovan nämnda skyldigheter för det
fall att arbetet efter påbörjandet överstiger 900 timmar.
Centrala parter: (gäller endast TBM): Byggföretagens berörda lokalkontor
och Byggnads berörda region är centrala parter vid arbeten som i sin helhet
beräknas uppgå till högst 2500 timmar.
Byggföretagen och Byggnads är centrala parter vid arbeten som i sin helhet
överstiger 2500 timmar.
3.1.2

Förhandlin gsordni ng v id pre sta tio nslön

3.1.2.1

Lokal förhandling
Arbetsgivaren anger i arbetsplatsanmälan eller på annat sätt enligt § 1
punkten 1 förslag till prestationslönemodell. När underlaget är framtaget
ska arbetsgivaren kontakta berörd arbetstagarpart för fastställande av tid
och plats för lokal löneförhandling. Tidpunkter för framtagande av
underlag anges i § 3 punkten 3.1.7.

Den lokala löneförhandlingen ska påbörjas snarast och senast inom 10
veckor efter arbetets påbörjande, om inte annat överenskommes.
Den lokala förhandlingen kan ajourneras högst en gång och under högst
fem arbetsdagar, om inte annat överenskommes.
Om tidsfristen för att påkalla lokal förhandling inte följts av arbetsgivaren
kan lokal arbetstagarpart skriftligen påtala detta mot arbetsgivaren.
14
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Arbetsgivaren har då fem arbetsdagar på sig att påbörja lokal förhandling
om inte annat överenskommes. Efter fem dagars passivitet kan central
arbetstagarpart istället, inom tio arbetsdagar, begära central förhandling.

3.1.2.2

Central förhandling
Om de lokala parterna inte kommer överens kan central part begära central
förhandling inom tio arbetsdagar efter det lokala förhandlingssammanträdets avslutande.
Central förhandling ska påbörjas snarast och senast inom 20 arbetsdagar
från det att den har begärts om inte annat överenskommes. Förhandlingen
ska genomföras skyndsamt.
Den centrala förhandlingen kan ajourneras högst en gång och under högst
fem arbetsdagar om inte annat överenskommes.

3.1.3

Överen sko mmels e om prest ation sl ön
Överenskommelse om prestationslön ska vara skriftlig.
Partsgemensam information om innebörden av löneöverenskommelsen ska
lämnas av de parter som tecknat löneöverenskommelsen. Informationen
ska lämnas till arbetsplatsledning, lagbas och berörda arbetstagare så snart
en överenskommelse har träffats. Även nytillkomna arbetstagare ska
informeras om innebörden av löneöverenskommelsen av
arbetsplatsledning och lagbas.

3.1.7

Underla g
Vid prestationslön ska arbetsgivaren ta fram underlag, t.ex.
ackordsunderlag vid ackord eller kalkyl, budget eller motsvarande vid
resultatlön, som ska ligga till grund för prestationslönen. Arbetsgivaren ska
därefter skyndsamt och senast åtta veckor efter arbetets påbörjande
tillhandahålla och redovisa underlaget för lokal part, om inte annat
överenskommes.

6

Gemen sam ma bes täm melser för p resta tions o ch tidlö n

6.2.1

Definition
Nytt stycke 2
Med utgående lön enligt detta avtal menas bruttolön exklusive sociala
avgifter och tillägg enligt lag och avtal.

Anmärkning
Tillämpliga ersättningar utöver utgående lön utgörs av exempelvis
semesterersättning, arbetstidsförkortning, helglön, OB-ersättning,
övertidsersättning, traktamente m fl. ersättningar enligt Byggavtalet i
tillämpliga delar.
(Även hänvisning i § 7 till denna bestämmelse)
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§ 4 Viss frånvaro och ledighet
Nuvarande regel om havandeskapslön utmönstras i sin helhet och ersätts enligt
nedan:

2

Graviditetslön
Gravid arbetstagare, som har beviljats graviditetspenning från
Försäkringskassan, har rätt till graviditetslön från arbetsgivaren om hon har varit
anställd hos arbetsgivaren under minst ett (1) år.
Graviditetslön uppgår till 10 procent av utgående lön enligt § 3 punkten 6.2.
Graviditetslön utges i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle under
aktuell period.

§ 7 Utbetalning av lön m.m
2

Lönespecifikatio n
Arbetstagaren ska i anslutning till avlöningsdagen för varje löneperiod erhålla en
lönespecifikation med uppgifter om företagets namn och organisationsnummer,
arbetstagarens namn, löneperiod, all arbetad tid, samtliga lönedelar, övriga
ersättningar och avdrag samt lönesumma.

Övergångsregler: Nya delar gällande denna punkt ska finnas på lönespecifikation
senast 1 januari 2022.

§ 10 Förhandlingsordning i rättstvister
(Ny punkt)
7

Särskilda re gler för hän gavta lsföret ag
Företag som är bundet av Byggavtalet genom hängavtal- parter och
förhandlingsframställan
Lokala parter: Företaget och Byggnads region. Om företaget vill begära
förhandling så skickas denna begäran till berörd Byggnads region enligt
punkten 2.4. Om Byggnads region sänder förhandlingsframställan med
rekommenderat brev så anses företaget ha tagit emot denna senast tio dagar
efter det att försändelsen har lämnats in för postbefordran. Byggnads region
ska även sända kännedomskopia till företaget på företagets senast kända
mejladress.
Centrala parter: Företaget och Byggnads. Om företaget vill begära
förhandling så skickas denna begäran till Byggnads centrala kansli i
Stockholm. Om Byggnads sänder förhandlingsframställan med
rekommenderat brev så anses företaget ha tagit emot denna senast tio dagar
efter det att försändelsen har lämnats in för postbefordran.
I övrigt gäller regleringen i punkterna 1 till och med 6 även för
hängavtalsbundna företag i tillämpliga delar.
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Bilaga A3: Särskilda regler vid in- och utlåning av arbetstagare mellan
företag
(Ändring i punkten 4)

4

Kortvarig i n- och utlåning
In och utlåning under högst tre (3) arbetsveckor får ske utan iakttagande av
reglerna i punkterna 5-7 nedan.

Bilaga D: 38-40 §§ Branschöverenskommelse
1

Syfte oc h til lämpnin gso mråde

1.1

Gemen sam ma vär deri ngar
(Ny text efter sista stycket)

Parterna är vidare överens om att det är viktigt

4
4.1

att

när entreprenör genom avtal anlitar underentreprenör som
uppdragstagare för arbete på Byggavtalets tillämpningsområde ska
avtalsförhållandet mellan dessa parter präglas av självständighet
och separat ansvar för arbetets utförande, och

att

vid anlitande av enmansföretag som underentreprenör är det av
särskild betydelse att iaktta gränsdragning mellan uppdragstagare
och arbetstagare enligt tvingande arbetsrättslig lagstiftning,
förarbeten och arbetsdomstolens praxis.

Anlitand e a v und erentr eprenör elle r bemannin gsföreta g so m inte är m edlem i
Byggföre tag en
Kontroll av underen tre prenör och bemanning sföretag

Arbetsgivare ska kontrollera att underentreprenör och bemanningsföretag som anlitas
uppfyller följande villkor:
a)

Godkänd för F-skatt av Skatteverket

b)

Bolagsregistreringsbevis

c)

Kollektivavtal för ifrågavarande arbete. Bemanningsföretag ska vara
bundet av Byggavtalet. Kravet på kollektivavtal gäller inte för s.k.
”enmansföretag”

d)

Hos företaget inte föreligger klara förfallna fordringar på lön eller
annan ersättning
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— Avtalsinformation Byggavtalet —
e)

Att gällande företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring
finns. Kravet på ansvarsförsäkring gäller inte för
Bemanningsföretag.
Härutöver gäller vid anlitande av entreprenadmaskinföretag
respektive när sådana företag förmedlas av Maskincentral enligt
punkten 6 en skyldighet att kontrollera att underentreprenör och
bemanningsföretag som anlitas uppfyller följande villkor:

f)

Att maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gälande lagar
och förordningar

g)

Att förare av maskin innehar yrkesbevis/utbildningsbok för
ifrågavarande maskin

Punkten e enligt ovan (ansvarsförsäkring) ska börja tillämpas från och med 1 maj 2021.
(Ny punkt efter punkten 6 – Regelverket börjar gälla från och med 1 maj 2021)
6.1

Gransknin g sförfarande av U E på ar betspla ts or ganiser at a v
huvuden tre prenören
Om underentreprenör bunden av Byggavtalet, som har sitt säte i annat land
än Sverige eller som har arbetstagare som är bosatta i annat land, inte inom
tre veckor från underrättelse har svarat upp mot Byggnads skriftliga begäran
om att ta del av granskningsunderlag enligt §3 p. 10.2 sista stycket, kan
Byggnads hos huvudentreprenören begära att denne organiserar en
överläggning på berörd arbetsplats för att där ta del av efterfrågat underlag
för de arbetstagare som är verksamma på arbetsplatsen.
Detta förfarande ska användas av Byggnads vid skälig misstanke om
kollektiv-avtalsbrott eller när arbetsgivarens företrädare håller sig undan
från att delta vid förhandling med Byggnads. Vid överläggningen ska en
behörig företrädare för underentreprenören delta, lämpligen ska även
anlitande entreprenör delta. Företrädaren ska uppvisa dokumentation för
arbetad tid på berörd arbetsplats*.
Mötet skall hållas inom fyra arbetsdagar från att sådan begäran skriftligen
tillsänds huvudentreprenören och berörd underentreprenör om inget annat
överenskommes.
*Lönespecifikationer för berörda arbetstagare, tidssedlar för arbetsperioden
och högst fyra månader bakåt i tiden, om tillämpligt utdrag från
utstationeringsregistret rörande aktuell arbetsplats (om tillämpligt),
eventuella arbetstillstånd där sådana behövs samt annat nödvändigt
underlag som behövs för att kunna bedöma om arbetstagare har fått korrekt
lön och ersättning.
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Bilaga K: Arbetsmiljöavtal
3.2

Hantering a v arbet smilj öfrågor i för etag et
(Ny mening)
Skyddsombud utses bland de anställda i företaget av berörd Byggnads region.
(Ny punkt 6)

6

Tillträd esrä tt för R SO
Regionala skydd sombu d
Regionala skyddsombud utses av Byggnads. De regionala skyddsombuden
har rätt att utföra skyddsuppdrag och verka på arbetsplatser såsom
skyddsombud.
Bland de utsedda regionala skyddsombuden så utser Byggnads region högst 6
regionala skyddsombud som har en utökad tillträdesrätt. Ett regionalt
skyddsombud med utökad tillträdesrätt har rätt till tillträde och att verka
såsom skyddsombud på alla arbetsplatser som omfattas av Byggavtalet.
Samtliga regionala skyddsombud har särskild kompetens och erfarenhet av
skyddsarbete. Ett regionalt skyddsombud ska vara lätt identifierbar på
arbetsplatsen. De regionala skyddsombud som har utökad tillträdesrätt bör
ha nära samverkan med Byggföretagens arbetsmiljörådgivare och
arbetsmiljöorganisationen på medlemsföretagens arbetsplatser där sådan
finns.
Det åligger berörd Byggnads region att informera berört regionkontor hos
Byggföretagen om vilka regionala skyddsombud som har utökad
tillträdesrätt.
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Vilken fråga var viktigast i avtalsrörelsen?
Christer Trybom
betongare, NCC
Viktigaste frågan
i avtalsrörelsen?
- Ingen ska behöva dö på
jobbet. Blir det ordning och
reda kommer allt på köpet.
Jag skulle kunna tjäna
1 000 kr i timmen, men det
viktigaste är att vi kommer
hem hela.

Anders ”Ante” Gustavsson
träarbetare, NCC
Toni Axi, snickare
förtroendevald, lagbas, NCC

Viktigaste frågan
i avtalsrörelsen?
- Jag har all förståelse för
pandemin. Men vi måste ta
i med hårdhandskarna så
att det blir ordning och reda.
Tyvärr har det gått för snabbt,
och det går åt fel håll. Man har
inte har koll på arbetskraften
som man tar in på projekten.
Har de hängavtal med facket?
Är de inte medlemmar? Det
måste kontrolleras så att vi
får med dem och att även de
kan ta del av allt som vi har
kämpat för.

Hur länge har du varit medlem i Byggnads?
- Sedan år 2000. Jag blev medlem sista
året i skolan. Det är viktigt, och du får
bra försäkringar.
Hur är det att vara förtroendevald under en
pandemi?
- Vi har haft digitalt lagbas au-möte.
Men jag hade sett framemot lagbaskonferensen. Det är ett bra forum. Det är
intressant att träffa lagbasar som arbetar
på lite mindre företag, de har en helt
annan vardag än jag har.
Viktigaste frågan i avtalsrörelsen?
- Sund konkurrens och lika villkor för
alla oavsett vilket land du kommer från.
Alla ska tjäna lika. Lön spelar alltid in
och vi gör inte det här för skojs skull.
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