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Ta med
nyhetsbrevet till
din arbetsplats!

– från Byggnads Stockholm-Gotland

Nyhetsbrev till medlemmar och fackligt förtroendevalda i Byggnads Stockholm-Gotland

— Ordförande har ordet —
Sluta blunda
för människohandeln
Vi ska inte ha slavar på svenska
byggarbetsplatser. Vi har ett nytt
kollektivavtal, ett nytt utbildningsavtal och vi som yrkesarbetare kräver
inflytande. Ändå möter vi dem som
utnyttjas, som är i beroendeställning,
med usla anställningar och löner.
Vi måste sluta att blunda för den
människohandel som pågår i byggbranschen. Jag vill att vi står upp för
varandra. Anmäl till Fair Play Bygg
om du misstänker trafficking, men
anmäl även till kommunen. Lokala
politiker måste börja ta ansvar för vad
som pågår.
Det är inte bara på villabyggen oseriösa, eller rent av kriminella, företag
finns. Utan även på våra stora arbetsplatser. Jag anser att vi ska ställa mer
krav på beställarna. De borde få betala vite om de inte kontrollerar vad
det är de har köpt, och inte alltid bara
gå på lägsta pris i upphandlingen.
Det finns även andra sätt att stå
upp för allas lika värde. Låt unga och
kvinnor få en plats i byggbranschen.
Än en gång har jag fått till mig att
en gymnasieelev blivit nekad praktikplats för att hon är tjej. Tryck på
så att företaget där du jobbar erbjuder praktik- och lärlingsplatser, där
alla tas väl omhand och ges
samma förutsättningar
att lyckas.
Det är unga killar
och tjejer som är vår
framtid, som ska
driva vår organisation och verksamhet
framåt. Vi behöver dem.
Tomas Kullberg
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

STÅ UPP FÖR
KOLLEKTIVAVTALET

Utan kollektivavtalen skulle vi inte ha bodar att sitta i, arbetskläder eller tjänstepension.
Det är saker vi tar för givet och är något som vi måste kämpa för att få behålla. Stå upp för
kollektivavtalet på kollektivavtalets dag den 17 mars. Delta i ett digitalt firande tillsammans
med andra byggnadsarbetare och medlemmar i Byggnads Stockholm-Gotland.

PROGRAM 17 MARS
Mötet är digitalt. Inbjudan skickas via mejl och sms
till medlemmar i Byggnads Stockholm-Gotland.
18.30

Inledning om kollektivavtalets dag

19.15

Panelsamtal Hur står sig kollektivavtalen idag och vad gör vi för att få
dem att bli starkare?

20.00

Slut

Joe Mayer,
studieombudsman,
Elektrikerna

Gunnar Westin, fackligpolitisk sekreterare
Vänsterpartiet

Sofie Eriksson,
Ledarskribent (S)

Björn ”Böna” Petersson,
riksdagsledamot (s),
& byggnadsarbetare

Uppdatera Mina Sidor!

Så att du inte missar facklig
info från Byggnads.
K-G Wanngård,
Fd ombudsman LO

www.byggnads.se/17mars

Har vi rätt uppgifter?
Har du bytt mejladress eller mobilnummer?
För att du inte ska missa information från Byggnads
behöver vi ha rätt kontaktuppgifter till dig.
Gå in på byggnads.se/minasidor och titta vilka uppgifter
som finns i vårt medlemsregister. Är mejladressen rätt?
Är mobilnumret rätt? Du kan lätt själv ändra dina uppgifter där!

Helt enkelt – nyhetsbrev från Byggnads Stockholm-Gotland
Redaktör, text, foto och layout: Inger Fagerberg inger.fagerberg@byggnads.se
Ansvarig utgivare: Tomas Kullberg, ordförande tomas.kullberg@byggnads.se
För att få nyhetsbrevet digitalt, uppdatera dina kontaktuppgifter på Byggnads.se/minasidor/
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— Avtal 2020 —

Så här blev avtalen – i korthet
Ordning och reda stod överst bland Byggnads avtalskrav;
byggbranschen måste städas från fusk och dumpade villkor.
Efter långa förhandlingar, strejkvarsel och medlare, kom
parterna överens om ett nytt Byggavtal i slutet av november.
Inom ett par veckor var alla avtalen klara.

Byggnads.se
Byggnads.se

Inför avtalsrörelsen 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. Här följer några av
punkterna som parterna kom överens om inom de olika avtalen.

”Jag vill se bättre
ob-tillägg och
högre avsättning
till pension”

”Arbetsgivarna
måste ta ett
ökat ansvar för
oseriösa företag
som fuskar”
BJÖRN KARLSSON, ARMERARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 1985

PIERRE ANDRÈN, GLASMÄSTARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 1992

Bli medlem!
Mer info Messa
på byggnads.se/avtal2020
BYGG till 71350 så ringer vi dig.

Byggavtalet

Avtalet gäller från 26 november 2020
till 30 april 2023.
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.
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Lön
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.
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.
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.
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”Arbetet i
byggbranschen ska
kunna kombineras
med familjelivet”
FELIX GRAVÉL, ISOLERINGSPLÅTSLAGARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 2007

”Jag vill se bättre
Teknikinstallationsob-tillägg
och
högreavtalet
avsättning
VVS och kyl
till pension”

Avtalet gäller från 4 december 2020
till 30 april 2023.

PIERRE ANDRÈN, GLASMÄSTARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 1992

Ordning och reda
Det ska bli en snabbare och enklare
process för att granska misstänkta kollektivavtalsbrott. Kraven ökar på huvudentreprenören att underentreprenörerna
ska kunna bevisa att de följer gällande
kollektivavtal. Tid för in- och utlåning
minskar till 20 dagar (tidigare 30 dagar).
Bli medlem!
Mer info Messa
på byggnads.se/avtal2020
BYGG till 71350 så ringer vi dig.

Arbetsmiljö
Byggnads regionala skyddsombud ska
ha tillträde till alla arbetsplatser som
har gällande kollektivavtal.
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Lön
Löneökningen är på 5,4 procent fram till
30 april 2023. Lönerna följer industrins
märke på samma sätt som för de andra
LO-förbunden. Höjd ersättning vid beredskap och tydligare definitioner av vad
som är lön och vad som är traktamenten,
för att förhindra lönedumping.
Ackordsarbete
Den lägsta ackordsfaktorn (inom
geografisk indelning 3) kommer att
försvinna efter första april 2021. Det blir
tydligare regler för avstämningar vid
ackordsarbete.
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.
Jämställdhet
Den som får graviditetspenning från
Försäkringskassan har rätt till extra
graviditetslön. Möjlighet att flytta arbetstidsförkortning vid föräldraledighet.

@byggnads_stockholmgotland

@ByggnadsSthlmGotland

Byggnads.se
Byggnads.se

— Avtal 2020 —
Byggnads.se

”Vi måste få rimligt
betalt när vi arbetar
på obekväma
arbetstider och
möjlighet till vila”
JESSICA HANSSON, TORNKRANFÖRARE

BYGGNADS SEDAN 2015
”JagMEDLEM
vill Ise
bättre
ob-tillägg och
högre avsättning
till pension”

”Jag vill ha mer
semester
”Jag
vill seoch
bättre
högre avsättning
ob-tillägg
och
till pension”
högre
avsättning
PIERRE ANDRÉN, GLASMÄSTARE
till
pension”
MEDLEM
I BYGGNADS SEDAN 1992

PIERRE ANDRÈN, GLASMÄSTARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 1992

PIERRE ANDRÈN, GLASMÄSTARE
MEDLEM I BYGGNADS SEDAN 1992

Plåt- och ventilationsavtalet
Avtalet gäller från den 26 november
2020 till 30 april 2023.

Glasmästeriavtalet
Bli medlem!
Mer info Messa
på byggnads.se/avtal2020
BYGG till 71350 så ringer vi dig!
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Avtalet gäller från 1 december 2020 till
30 april 2023.
Ordning och reda
Förbättrat huvudentreprenörsansvar.
Lön
Löneökningar enligt märket på 5,4
procent. Fler och högre extra löneutbetalningar kan göras utan att
betraktas som ackord. Tydligare
lönespecifikationer och definition
av lön.
Pension
Pensionsavsättning från 22 års ålder.
Högre pensionsavsättning till alla
som omfattas av avtalet.
Jämställdhet
Graviditetslön för gravida som får
graviditetspenning från Försäkringskassan.

Läs hela avtalen
byggnads.se/
avtal2020
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Ordning och reda
Snabbare och enklare process för att
granska misstänkta kollektivavtalsbrott.
Kraven ökar på huvudentreprenören att
underentreprenörerna ska kunna bevisa
att de följer gällande kollektivavtal. Tydligare regler vad som gäller när företag ska
anlita underentreprenörer.
Arbetsmiljö
Ökade befogenheter för Byggnads regionala skyddsombud: Skyddsombuden ska
ha tillträde till alla arbetsplatser som har
kollektivavtal. Arbetsgrupp för tydligare
krav på Företagshälsa och hälsokontroller.
Lön
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.
Pension
Högre pension, uppgörelse enligt ”märket”
som ger pensionsavsättning från 22 års
ålder. Högre pensionsavsättning till alla
som omfattas av avtalet.
Jämställdhet
Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan samt
arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier.
Lärlingar
Nytt utbildningsavtal för att säkerställa en
god utbildning för alla lärlingar.
nr 3, 2020

Entreprenadmaskinavtalet
Avtalet gäller från 10 december 2020 till
31 maj 2023.
Ordning och reda
Uppsnabbad
och
förenklad
Bli medlem!
Mer info på
Messa
byggnads.se/avtal2020
BYGG
till 71350
så ringer vi dig. process för
att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören. Tydligare regler när företag
ska anlita underentreprenörer samt mot
falska egenföretagare.
Arbetsmiljö
Byggnads regionala skyddsombud ska
ha tillträde till alla arbetsplatser som
har gällande kollektivavtal.
Lön
Löneökningar enligt märket på 5,4
procent. Ny branschanpassad löneregel
för förare av jordförflyttande maskiner,
bilförare och markanläggare. Tydligare
definitioner av vad som är lön och vad
som är traktamenten, för att förhindra
lönedumping. Maskinförare som kör åt
ackordslag tar del av ackordslönen redan
efter 350 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 natt-arbete för max två
nätter.
Pension
Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,4 procent under avtalsperioden
även för de under 25 år. Pensionsavsättning från 22 års ålder.
Jämställdhet
Gravidlön med 10 procent av lönen för
gravida som får graviditetspenning
från Försäkringskassan.
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BPorto
Sverige
betalt
Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25 Solna

— Kollektivavtalskollen—
Kolla om ett företag
har kollektivavtal
Äntligen får vi
presentera vår
nya tjänst:
Kollektivavtalskollen.
Här kan du enkelt
se om företag har
kollektivavtal med
oss, hur många
avtal företaget har
och vilka avtal det
är.
Byggnads.se/kollektivavtalskollen

— Kongress 2022 —
Lämn in en motion

Om du är sjukskriven

Som medlem kan du lämna
förslag, så kallade motioner, på
områden eller frågor du tycker
att Byggnads ska arbeta för.

Du kan prata med oss på Byggnads om vad som bör stå på dina
läkarintyg, vad din arbetsgivare
ska göra under din rehabilitering
och vad du själv ska tänka på. Men
vänta inte för länge med samtalet.

Nästa år, den 19-22 maj 2022, är det
Byggnads nästa kongress. Då fattas
beslut om Byggnads långsiktiga
verksamhet. Som medlem kan du
lämna förslag, så kallade motioner,
på områden eller frågor du tycker att
Byggnads ska arbeta för.
Sista datum att lämna in motion i
region Stockholm-Gotland är den
28 april 2021. Läs mer om hur du
lämnar din motion till Byggnads
kongress: Byggnads.se/stockholmgotland gå in under Kongress 2020.

— Årets skyddsombud—

Vem blir Årets skyddsombud 2021?
Gör ditt skyddsombud ett bra arbete och har fått till en förbättring i
arbetsmiljön? Då är det dags att nominera den till Årets skyddsombud 2021!

Är ditt skyddsombud årets bästa?
•
•
•

Vad har ditt skyddsombud gjort som du tycker är bra?
Hur har skyddsombudet samverkat med arbetsgivaren på ett bra sätt?
Hur har ditt skyddsombud fått till en förbättring i arbetsmiljön?

Tips! Använd dina egna svar på frågorna ovan när du nominerar.
Läs mer och lämna din nominering här: byggnads.se/skyddsombud2021

— Värva en ny medlem —
Du kan hjälpa till
Har du frågat någon på din arbetsplats om de vill bli medlem i Byggnads?

Byggsemester 2021
Byggsemestern i Stockholms och
Gotlands län förläggs under fyra veckor
i en följd under perioden vecka 27-32
(5 juli-15 augusti 2021).

TIPS!

Kanske har de aldrig fått den frågan
förut. Det är enkelt att bli medlem på
vår hemsida Byggnads.se/bli-medlem,
eller sms:a BYGG till 71350, så ringer
vi upp. Nya medlemmar betalar 100 kr
per månad de första tre månaderna.
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— Försäkringar —

Spara dina lönespecifikationer,
på ett usb-minne, då har du
dem kvar även om du byter dator
eller slutar din anställning.
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Kontakta oss på forsakringar@byggnads.se eller rehabilitering, gärna tidigt
i din sjukskrivning. När du har fått
avslag på sjukpenning går det sällan att
ändra på Försäkringskassans beslut.
Ett läkarintyg är inte en garanti för
att ha rätt till sjukpenning. Läs vad
läkaren skriver på ditt läkarintyg.
Läkaren måste vara tydlig med hur
prognosen för återgång i arbete ser ut.
Engagera dig i din rehabiliteringsplan.
Är du anställd och du inte har kunnat arbeta på grund sjukdom i 180
dagar kommer Försäkringskassan
att bedöma din arbetsförmåga inte
bara mot ditt ordinarie arbete och då
blir många nekade sjukpenning.
För dig som är arbetssökande ställs
ännu hårdare krav om du blir sjukskriven. Din arbetsförmåga bedöms
från första dag gentemot alla typ
av arbete och arbetssökande nekas
sjukpenning i högre grad.

Några andra tips
Föräldrapenningtillägg: Är du
föräldraledig kan du ha rätt till extra
pengar via din avtalsförsäkring FPT.
Läs mer på afaforsakring.se
Sjukpenningtillägg: Är du sjuk
mer än 15 dagar kan du ha rätt till
extra pengar via din avtalsförsäkring
AGS. Läs mer på afaforsakring.se
Ersättning för karensdagen:
Under pandemin kan du söka ersättning för din karensdag. Ersättningen
gäller för tillfället fram till 30 april
2021. Läs mer och ansök via
forsakringskassan.se
Boka en digital genomgång av just
dina försäkringar utan extra kostnad. Läs mer och boka din rådgivning
via: folksam.se/forbund/byggnads

