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   – HÄNGAVTAL

— 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 om-
ständigheter. Nu är det viktigt att vi 
håller ut och fortsätter följa Folk-
hälsomyndigheten rekommendatio-
ner. 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 
på Byggavtalen.Medlare kopplades in 
och parterna accepterade medlarnas 
bud innan strejken bröt ut. Två veckor 
senare blev även det nya Entreprenad- 
maskinavtalet klart.

Jag anser att det inte finns någon 
vinnare i en strejk, så det var skönt 
att slippa gå ut i konflikt. Nu när 
avtals-rörelsen är i hamn, jobbar vi 
vidare för att få avtalet att fungera 
bra i produktionen – både för arbets-
givare 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 arbets-
miljö på flera plan – så 
alla byggnadsarbetare 
kommer hem hela från 
jobbet.

Tomas Kullberg
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Ordning och reda stod överst bland Byggnads avtalskrav; 
byggbranschen måste städas från fusk och dumpade villkor. 

Entreprenadmaskinavtalet är klart

Inför årets avtalsrörelse startade Bygg-
nads 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. Arbetsgivare 
och företag måste ta ett större ansvar.

Nu är avtalsrörelsen klar – nedan följer 
några av de punkter som parterna blev 
överens om i Entreprenadmaskinavtalet. 

Ordning och reda
Förbättrat huvudentreprenörsansvar. 
Uppsnabbad och förenklad process för 
att granska misstänkt kollektivavtals-
brott samt utökat ansvar för huvuden-
treprenören. Tydligare regler vad som 
gäller när företag ska anlita underentrep-
renörer. Förtydligande av regler mot falska 
egenföretagare.

Arbetsmiljö
Byggnads regionala skyddsombud ska 
ha tillträde till alla arbetsplatser som 
har gällande kollektivavtal.

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

Löneökning
Avtalet innehåller löneökningar enligt 
märket på 5,4 procent.Lönerna följer 
industrins märke på samma sätt som 
för de andra LO-förbunden.

Ny branschanpassad löneregel för föra-
re av jordförflyttande maskiner, bilförare 
och markanläggare. Det blir tydligare 
definitioner av vad som är lön och vad 
som är traktamenten, för att förhindra 
lönedumping.

Ackordslön
Maskinförare som kör åt ackordslag tar 
del av ackordslönen redan efter 350 tim-
mar (i dag 450 timmar).

Arbetstid
Arbetstiden kan läggas ut med ett 
genomsnitt på 40 timmar/vecka över 
fyra veckor och upp till sex veckor efter 
överenskommelse med Byggnads. 
Företaget och anställd gör själva upp 
om oförutsett nattarbete för max två 
nätter.

Pension
Extra pensionsavsättningar med ytter-
ligare 0,4 procent under avtalsperioden 
även för de under 25 år. Uppgörelse 
enligt märket som under avtalsperioden 
kommer att ge pensionsavsättning från 
22 års ålder.

Mer detaljerad avtalsinformation, sidan 4.

AVTALSINFORMATION ENTREPRENADMASKINAVTALET
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— Arbetsmiljö —

Under höstens arbetsmiljövecka  
undersökte cirka 500 skyddsombud 
arbetsmiljöarbetet på företagen inom 
Byggnads Stockholm-Gotlands verk-
samhetsområde. 

I år inriktade de in sig särskilt på ke-
miska 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 Rinde-
brandt, 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 ex-
empel gällande hälsorisker.

- Det vi såg på många arbetsplatser 
var att det fortfarande finns en stor 
okunskap hur man ska arbeta med ris-
kanalyser och att följa upp dessa. Det 
gäller framförallt på de mindre arbets-
platserna, säger Johnny Rindebrant. 

Det finns även problem på större ar-
betsplatser.

- 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 jäm-
för 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 arbets-
miljö på arbetsplatserna. Det ger hopp in-
för framtiden, säger Johnny Rindebrant. 

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.

Stor okunskap om risker

Byggnads arbetsmiljövecka 2020
                                                                                       

  Stockholms län         Gotlands län
 

     Antal kontrollerade arbetsplatser  204     14
     Antal arbetsplatser med brister 81   5
     Andel arbetsplatser med brister i procent                    40 %          36 %
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ÄKER ARBETSMILJÖ – 

Skyldigheter vid 
korttidspermitering
1. Informera personalen
Om ni har planer på att korttidspermit-
tera, 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 Bygg-
nads ska innehålla en personallista 
på berörd personal med de sex första 
siffrorna i personnumret samt mobil-
nummer. 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 kort-
tidspermittering till Byggnads Stock-
holm-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 ta-
git hänsyn till den anställdes synpunkter. 

— Korttidspermittering — 

*  § 19 MBL, informationsskyldighet
Medbestämmandelagen, MBL, para-
graf 19 är till för att de anställda ska 
få ökat medbestämmande och kunna 
utnyttja sin rätt till förhandling. En-
ligt lagen är arbetsgivaren skyldig att 
fortlöpande lämna information om:
• verksamhetens organisation
• planering och utveckling
• ekonomi och budget
• riktlinjer för personalpolitiken

mailto:01ratts%40byggnads.se?subject=
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— Förhandling — 

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 an-
nan 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 förhandlings-
datumet. 

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

Ändrade tidsgränser för 

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 sjuk-
dom. Det gäller just nu fram till och 
med den 31 januari 2021, för att ge 
regeringen tid att ta fram en förord-
ning som gör det möjligt för Försäk-
ringskassan 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 läkar-
intyg 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 läkar-
intyg 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 förut-
sättningarna för den omfattande 
massvaccinering som ska sätta 
igång under våren 2021. 

— Läkarintyg — 

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 Stockholm-
Gotland och Stockholms Byggmästare-
förening. 

Lämna ditt tips till fairplaybygg.se 

— Fair Play Bygg — 

När företag som har hängavtal med 
Byggnads ska anlita en underentrep-
renör, 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

Anmäl alltid 
underentreprenör 
till Byggnads

— Underentreprenör —

En underentreprenör måste vara 
godkänd av Byggnads innan arbetet 
påbörjas. Anmäl i god tid.

https://fairplaybygg.se
http://www.fairplaybygg.se
https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/for-foretag/ue--underentreprenorer/
mailto:01ue%40byggnads.se?subject=
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— Avtalsinformation Entreprenadmaskinavtalet —

Entreprenad-
maskinavtalet

 i korthet

Avtalets längd 
Avtalslängden gäller för perioden 10 
december 2020 till 31 maj 2023.

Båda parter har rätt att säga upp avta-
let senast den 30 november 2021. Avtalet 
löper då ut den 31 maj 2022.

Löner
Löneökningar enligt märket på 5,4 pro-
cent, delad i två revisionsperioder:

Period 1: För perioden 1 januari 2021 
till den 31 maj 2022 höjs lönen med  
2,74 procent minus avräkning för  
pensionsförmåner med 0,26 procent.

• Utgående lön för yrkesarbetare 
räknas upp med 5,38 kronor i 
timmen eller 935,74 kronor per 
månad.

• Grundlön utges med 169 kronor 
per timme, 29 406 kronor per 
månad.

Period 2: För perioden den 1 juni 2022 
till den 31 maj 2023 höjs lönen med  
2,2 procent minus avräkning för  
pensionsförmåner med 0,38 procent.

• Utgående lön för yrkesarbetare 
räknas upp med 4,07 kronor i 
timmen eller 708,75 kronor per 
månad.

• Grundlön utges med 173 kronor 
per timme, 30 102 kronor per 
månad.

Förbättrad och förenklad löneregel 
för maskinförare som lyfter på presta-

tionslönearbetsplatser. Sänkt timgräns 
till 350 timmar för förare av tornkran, 
mobilkran samt teleskoptruck. Berörd 
chef ska överlägga om lön för komman-
de arbetsplats. Maskinföraren ska dock 
lägst erhålla grundlön om 169 kr × 1,25  
i Stockholm och Uppland, samt  
1,20 i övriga riket.

Ny branschanpassad löneregel för 
förare av jordförflyttande maskiner, 
bilförare och markanläggare.

Definitionen av lön innefattar inte 
exempelvis traktamenten och övriga 
ersättningar.

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

Pension
Extra pensionsavsättningar med ytterli-
gare 0,4 procent under avtalsperioden 
även för dem under 25 år.

Uppgörelse enligt märket som under 
avtalsperioden kommer att ge pensions-
avsättning från 22 års ålder.

Arbetsmiljö
Regionala skyddsombud får tillträde till 
alla arbetsplatser med kollektivavtal.

Ansvar för huvud- 
entreprenör
Förbättrat huvudentreprenörsansvar. 
Uppsnabbad och förenklad process för 
att granska misstänkt kollektivavtals-

brott samt utökat ansvar för huvuden-
treprenören.

Underentreprenör
Tydligare regler vad som gäller när 
företag ska anlita underentreprenörer.

Förtydligande av regler mot falska 
egenföretagare.

Arbetstid
Arbetstiden kan läggas ut med ett 
genomsnitt på 40 timmar/vecka över 
fyra veckor och upp till sex veckor efter 
överenskommelse med Byggnads.

Företaget och anställd gör själva upp 
om oförutsett nattarbete för max två 
nätter.

Arbetsgrupper  
mellan parterna under  
perioden 2020–2023:

• Digitalisering.
• Jämställdhet, integration och 

mångfald.
• Arbete mot trakasserier från 

tredje person.
• Skatteeffekter vid felaktigt  

utbetald lön.
• Arbetsplats för alla.
• Mobilkranar, särskilda förut-

sättningar och villkor.
• In- och utlåning till Byggavtalets 

avtalsområde.
• Spetsutbildning för regionala 

skyddsombud.


