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Byggavtalet  
från 1 maj 
Lönen höjs med 4,19 kr/timme,  
ny grundlön blir 173,00 kr/timme.

Glasmästeriavtalet  
från 1 maj
Lönen höjs med 3,39 kr/timme,  
ny grundlön blir 172,00 kr/timme.

Entreprenadmaskinavtalet  
från 1 juni

Lönen höjs med 4,07 kr/ 
timme, ny grundlön blir 
173,00 kr/timme. 

RYSSLANDS KRIG mot Ukraina 
påverkar oss alla på ett eller annat 
sätt. Bilderna av byggnader som 
raseras, människor som flyr och 
familjer som splittras är svåra att 
ta in. Ett krig är alltid en förlust 
för hela mänskligheten. Det finns 
inga vinnare, bara förlorare. Och vi 
påminns om att trygghet och demo-
krati inte är en självklarhet - inte ens 
här i Sverige.

PÅ VÅRA byggarbetsplatser ska ofta 
folk från många olika länder samsas. 
Även om det inte är någon tvekan om 
att våra sympatier är hos Ukraina,  
måste vi komma ihåg att detta är  
Putins - och inte alla ryssars - krig. 

KRIGET FÅR inte bli till bråk på våra 
byggen i Sverige. Vi kan inte tillåta 
någon form av provokationer eller 
trakasserier, oavsett om man är 
från Sverige, Ukraina, Ryssland - 
eller från något annat land. Blunda 
inte för problem om de uppstår. På 
en byggarbetsplats kommer säker-
heten alltid främst, det är ditt ansvar 
som arbetsgivare.

OAVSETT ORO i världen behöver vi 
tänka framåt. Många ungdomar 
som går ut gymnasiet i vår står 
utan lärlingsplats. Kan ditt företag 
anställa en lärling, för att 
trygga återväxten av 
nya byggnadsarbetare? 
Ge dem en chans och 
lite hopp om fram-
tiden!

 

Säkerheten  
kommer först 

TOMAS KULLBERG
ORDFÖRANDE 
BYGGNADS  
STOCKHOLM-GOTLAND

Lönerna höjs från 1 maj

 
Avtals-

förändringar

Plåt & ventilationsavtalet  
från 1 maj 
Lönen höjs med 4,30 kr/timme,  
ny lägsta lön blir 171,80 kr/timme. 

Teknik och installationsavtalet  
från 1 maj
Lönen höjs med 4,42 kr/timme, 
ny lägsta lön blir 180,50 kr/timme.

Den 1 maj 2022 höjs lönerna på alla Byggnads 
kollektivavtal, utom Entreprenadmaskinavtalet  
där höjs lönen den 1 juni 2022. 
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DITT FÖRETAG kan hjälpa en ungdom 
att bli färdigutbildad byggnads- 
arbetare och få ett yrkesbevis.  
Gymnasieskolorna vill mer än 
gärna ha kontakt med lokala företag 
som kan tänka sig att vara en viktig 
del för framtida yrkesarbetare. 

Det gäller allt från praktikplatser 
(APL) under skolgången till att efter 
gymnasiet kunna ge en anställning 
som leder fram till yrkesbevis/certi-
fikat för lärlingen.

- Det är en bra möjlighet för att 
trygga återväxten i ditt företag och 
att utveckla företaget inför fram-
tida projekt och utmaningar. Så ta 
chansen och utbilda en lärling - och 

Funderar du på en lärling - vi berättar gärna mer! 
Hör av dig till oss på Yrkesutbildning:
Ring Tim Hansen 010-601 12 51, Magnus Lindell 010-601 11 71 eller 
Felix Jonsson 010-601 12 67

Eller mejla 01larling@byggnads.se

Snart slutar skolorna och en ny 
generation byggnadsarbetare 
ska välkomnas in i branschen. 
Här har du som företag med 
kollektivavtal ”första tjing” att 
kunna ta emot och utbilda en 
lärling i sitt yrke. Ta chansen!

Dags att utbilda en lärling

Ta chansen och 
utbilda en lärling  

- och trygga återväxten  
för framtiden.

trygga återväxten för framtiden, 
säger Magnus Lindell, som arbetar 
med yrkesutbildningsfrågor.

VILL DU läsa om regler för lärlingars 
lön, yrkesvillkor och hur utbild-
ningen ska genomföras finns det i 
kollektivavtalen.Du hittar dem på 
Byggnads.se, sök på Kollektivavtal.

LÄS OM de olika utbildningarna på 
webben.

 Bygg/maskin byn.se
 VVS vvsyn.se
 Plåt pvf.se 
 Glas gbf.se 

Redovisning av lön
Har du fått ett påminnelsebrev om 
utebliven redovisning av lön? Det beror 
i så fall på att företaget ligger efter i 
redovisningen av löner i Lösen*.

Läs mer och se en film om hur du rap-
porterar i Lösen på Byggnads.se/Stock-
holm-Gotland gå in under För företag/
Rapportering i Lösen.

Behöver du hjälp? 
Har du frågor om inloggning och redo-
visning, mejla till  
stgo-losen@byggnads.se 

* Enligt Byggavtalet §3 10.1 ska företag 
redovisa löner till Byggnads varje  
månad, senast var 60:e dag.

Förebygg risken  
för bullerskador
Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, 
något som kan leda till allvarliga hörsel-
skador som tinnitus och nedsatt hörsel. 
Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd 
för företag i arbetet med att minimera 
riskerna med buller.

Guiden innehåller fakta om hälsorisker 
och lagstiftning på området samt stöd-
material i form av checklistor och verktyg 
för praktisk vägledning i arbetsplatsens 
systematiska arbete med buller.

Bullerguiden är framtagen av Prevent 
tillsammans med IF Metall, Teknikföre-
tagen, Industriarbetsgivarna, Byggnads 
och Byggföretagen.

Bullerguiden går att ladda ner på  
prevent.se/buller.

Får du detta nyhetsbrev med post? 
Då har vi inte din mejladress. 

Mejla den till
stockholm-gotland@byggnads.se 

skriv ”Ny mejladress” i ämnet och 
ange sedan företagets namn och 

organisationsnummer i mejlet. 

mailto:01larling%40byggnads.se?subject=
https://www.byggnads.se/medlem/kollektivavtal/kollektivavtalen/
https://www.byggbranschensyrkesnamnd.se/
https://vvsyn.se/
https://pvf.se/
https://www.gbf.se/
https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/for-foretag/rapportering-i-losen/
https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/for-foretag/rapportering-i-losen/
mailto:stgo-losen%40byggnads.se%20%20?subject=
https://www.prevent.se/buller
mailto:stockholm-gotland%40byggnads.se?subject=
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Hjälp oss till sunda och 
trygga byggarbetsplatser! 
          Här kan du lämna tips till Fair Play Bygg 
om du misstänker brottslig verksamhet i 
byggbranschen. 

Fairplaybygg.se

n Här kan du enkelt se om före-
tag har kollektivavtal med Bygg-
nads, hur många avtal företaget 
har och vilka avtal det är.

Byggnads.se/kollektivavtalskollen

Kolla om ett  
företag har  
kollektivavtal

Ska vi kunna bygga allt 
som behöver byggas  
kan vi inte stänga ute  
- eller skrämma bort - 

stora delar av  
arbetskraften.  

Endast 1,8 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor. Hur jobbar ni på 
ditt företag mot machokultur och för jämställdhet? Hur tänker ni för att 
fler kvinnor ska vilja jobba hos er? 
     Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, skrev styrguppen för Näta 
- ett nätverk för kvinnor i Byggnads - en text som vi här publicerar delar av. 
Den finns att läsa i sin helhet på Nätas Facebook.

”VI I NÄTA - Nätverket för kvinnor i byggnads – representerar en minoritet 
i byggbranschen. Vi har drivit jämställdhetsfrågorna länge och upplever 
att media inte precis springer benen av sig för att rapportera om kvinnors 
villkor inom byggbranschen, utan istället går byggföretagens ärenden när 
det gäller rapportering. 

VI SER OFTA hur företagen sviker de tjejer som faktiskt står på barrikaden 
för att driva jämställdhetsfrågor. Vi hör historier från tjejer som haft det 
tufft, som blivit antastade, sexuellt trakasserade eller särbehandlade. Vi hör 
historierna där företagen hellre blundar inför problemen eller skuldbeläg-
ger kvinnan i fråga.

FÖR OSS ÄR det avgörande att arbetsgivarna tar sitt ansvar, sluter upp 
tillsammans med oss och engagerar sig i kampen för jämställdhet för alla. 
Viktigt är att de också lyssnar på oss, för vi är experterna när det kommer 
till hur det är att vara minoritet i branschen.”

Kvinnorna som bygger Sverige

Alla tjänar på en 
jämställd byggbransch  
Idag är det inte jämställt på våra  
arbetsplatser. För att alla ska må  
bra på jobbet behöver branschen  
förändras, både i den pysiska,  
psykosociala och organisatoriska 
arbetsmiljön.  
En jämställd byggbransch är ett av 
Byggnads grunduppdrag. Vårt mål är att 
perspektivet alltid ska finnas med när 
vi utvecklar våra kollektivavtal och i det 
löpande arbetsmiljöarbetet. 

 
Tre områden är särskilt viktiga:

 Jämställda kollektivavtal

 Jämställt samhälle och   
 arbetsmarknad 

 Stöd till våra förtroendevalda

 

Läs mer om Byggnads plan för en jäm-
ställd byggbransch på Byggnads.se

1
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https://www.fairplaybygg.se/
https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/
https://www.facebook.com/nata.byggnads/
https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/byggnads-jamstalldhetsplan.pdf?ts=8da027856169c80
https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/byggnads-jamstalldhetsplan.pdf?ts=8da027856169c80


Returadress:
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Från den 1 april 2022 ska de anställda 
återigen lämna läkarintyg till arbets- 
givaren, om de är borta från arbetet 
fler än sju kalenderdagar på grund av 
sjukdom. 
   Det samma gäller anställda som är 
hemma för vård av sjukt barn (vab),  
för barn upp till 12 år. 
   Den tillfälliga regeln med slopat krav på 
läkarintyg togs fram av regeringen för att 
minska belastningen på vården och be-
gränsa smittspridningen under pandemin. 
Från den 1 april tas den tillfälliga regeln 
bort och läkarintyg behövs från dag åtta.

DEN ANSTÄLLDE 
ansvarar inte för 
att anmäla en 
arbetsskada till 
Försäkringskas-
san eller Arbets-
miljöverket - utan 
behöver bara berätta 
för sin närmaste   
chef vad som har hänt. 

DET ÄR du som arbetsgivare som ska 
anmäla arbetsskador till Försäk-
ringskassan/Arbetsmiljöverket. 

Använd e-tjänsten ”Anmäl arbets-
skada”, som finns på webbplatsen 
anmalarbetsskada.se 

Välj vilken typ av arbetsskada du 
ska anmäla. Vid en allvarlig ar-
betsplatsolycka ska händelsen även 
anmälas till Arbetsmiljöverket, det 
gör du på samma ställe. 

GÖR GÄRNA anmälan tillsammans 
med den som har drabbats och ha 
helst med skyddsombudet, så att ni 
är överens om vad som har hänt och 
vad du kommer att skriva i anmälan.

Var noggrann när 
du fyller i anmälan 
och beskriver 
händelsen. 

Du kommer få 
en pdf-fil när an-
mälan är skickad. 

Skriv ut en kopia på 
anmälan och lämna till den som har 
drabbats, eller spara filen i datorn 
och mejla filen till den drabbade. 

Om du behöver hjälp med att fylla 
i anmälan, kan du ringa Arbetsmiljö- 
verket, tel 010-730 90 00.

HAR ARBETSSKADAN medfört 
sjukfrånvaro, merkostnader och 
så vidare, ska skadan anmälas till 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
(TFA) hos Afa Försäkring. 

Här är du som arbetsgivare inte 
skyldig att anmäla, utan du ska bara 
informera den anställde om att det 
kan finnas försäkring via Afa För-
säkring. Hänvisa till Afa Försäk-
rings kundtjänst för mer informa-
tion eller till deras webbplats  
afaforsakring.se för att göra anmälan. 

Arbetsskador måste anmälas
Har det hänt en olycka på ditt företag? Eller har det varit nära att hända  
något allvarligt? Kanske misstänker en anställd att den har drabbats av en 
arbetssjukdom?
     Som arbetsgivare är det alltid ditt ansvar att anmäla arbetsskador till  
Försäkringskassan/Arbetsmiljöverket. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Länkar/kontakt
anmalarbetsskada.se

afaforsakring.se 
Arbetsmiljöverket tel 010-730 90 00

Afa försäkring tel 0771-88 00 99

Nu krävs läkarintyg igen

Läkarintyg vid sjukdom  
och vab, från dag 
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https://anmalarbetsskada.se/
https://www.afaforsakring.se/
https://anmalarbetsskada.se/
https://www.afaforsakring.se/

