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JAG ÄR EGENTLIGEN inte bara arg  
–  utan riktigt förbannad. Ett av våra 
största byggföretag slog sig på bröstet 
för något år sedan när de anställde 
kvinnor som vuxenlärlingar. Men i 
stället för att ge dem stöd och lära upp 
dem till yrkesarbetare, tar företaget 
inte längre sitt ansvar utan säger upp 
flera av kvinnorna. Nu kan de inte ens 
låtsas att de strävar efter en jämställd 
byggbransch, utan i handling befäster 
de en fortsatt machokultur. 

KOM IGEN, ÅRET är 2021 och att inte 
välkomna kvinnor på byggarbets- 
platser känns bara gammalmodigt. 
Vi behöver blandade arbetsplatser 
där arbetsmoment förnyas och hjälp-
medel utvecklas – så att allas kroppar 
kan hålla fram till pension. Det tjänar 
både män och kvinnor på. 

ATT STORA FÖRETAG inte tar ansvar 
för att förnya yrkeskompetens gör 
mig också arg – men även besviken. 
De köper in bolag från andra länder, 
där personalen inte får rätt utbild-
ning för att utföra jobbet. Kompetens 
verkar inte längre behövas så länge 
det finns händer och fötter. Arbetar-
na får dessutom sällan del av något 
pensionssystem, varken i Sverige eller 
i hemlandet. 

JAG KAN INTE förestå hur ledare på 
stora företag kan sova 
gott om nätterna,  
när de inte verkar 
bry sig om vare sig  
sin personal eller 
sin verksamhet!

Vi som bygger Sverige förtjänar en 
trygg pension efter ett helt arbetsliv. 
Så är det inte idag. Vårt pensions-
system är felbyggt i grunden och 
straffar oss med tunga jobb. 

Fler än åtta av tio byggnadsarbe-
tare över 55 år har värk i kroppen. 

Ändå förväntas vi jobba till 65 
– och snart ännu längre. Det 
är varken rätt eller rättvist. 
Dagens pensionssystem 

är en tickande bomb och behöver 
förändras.

Byggnads har tillsammans med 
tankesmedjan Katalys tagit fram 
konkreta förslag för ett nytt pen-
sionssystem. Vårt mål är att pen-
sionsfrågan och förslagen om en 
Knegarpension blir en valfråga.

Läs mer om vårt förslag på nästa 
sida och om vad du själv kan göra 
för att vara med och påverka. n

Kurt Krantz är en flera av Stockholm-Gotlands medlemmar 
som syns i Byggnads nya kampanj för en rättvis pension  
- Knegarpension. Genom att stödja Byggnads upprop 
kan du också vara med och påverka.

Vi förtjänar en 
rättvis pension

Jag är arg  

TOMAS KULLBERG
ORDFÖRANDE 
BYGGNADS  
STOCKHOLM-GOTLAND
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Knegarpension 
- kompensation för hårt arbete 
Dagens pensionssystem 
är en tickande bomb.  
Nu sätter vi press på  
politikerna. Börja prata  
om pensioner, sprid 
kampanjen, stöd vårt 
upprop - tillsammans  
gör vi pensionen till en  
valfråga 2022. 

Stöd Byggnads upprop! 
Gå in på Knegarpension.se 

Läs mer om kampanjen!
Byggnads.se/knegarpension

BYGGNADS FÖRSLAG 
 
Kompensation för hårt arbete! 
Är du borta från ditt arbete på grund av 
sjukdom, föräldraskap eller arbetslös-
het ska din pension baseras på din lön 
och inte din tillfälliga ersättning.  
Alla har rätt till en trygg pension,  
även vi som har tunga jobb. 
 
Högre pensioner för låg-  
och medelinkomsttagare!  
Idag har vi ett system som är tryggt 
och förutsägbart för staten, men 
orättvist för oss löntagare. Det 
behövs mer pengar i systemet och 
grundpensionen för låg- och medel- 
inkomsttagare måste bli högre. n
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DET HÄR 
KAN DU GÖRA

Stöd vårt upprop och dela vidare i 
sociala medier.

Svara på två frågor om hur du känner 
inför din pension och dela din berät-
telse. 

Vad tycker arbetskamraterna?  
Diskutera pensionen på din arbetsplats. 

Visa på Facebook att du stödjer 
kampanjen med en banner på din 
profilbild. 

Skriv brev till politikerna! Enkelt med 
vår mall och tips på hur du skickar.
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https://www.knegarpension.se/
https://www.byggnads.se/knegarpension
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När du är sjuk  

Du får fortfarande ersättning för 
karensdagen när du är sjuk. Försäk-
ringskassan har förlängt det till den 
30 juni 2021. Du måste själv gå in på 
Försäkringskassan.se för att ansöka 
om ersättningen. 
   Att du inte behöver skicka in läkar- 
intyg för de tre första veckornas 
sjukdom är också förlängt till den  
30 juni 2021. n

Öppna och läs 
ditt pensionsbesked
Under april ska du ha fått ditt pen-
sionsbesked. Öppna och läs det!  
Stämmer lönen du tjänade in 2020 
med det din arbetsgivare rapporterat 
till Fora? Stämmer pensionspremien 
med procenten i ditt avtal? 
   Om något inte stämmer, kontakta 
Fora och rätta till felet. Vet du inte 
procenten i din avtalspension, kon-
takta Byggnads.  
   Bry dig om din pension! Vänta inte 
tills det är för sent! n

Kontakta Byggnads för vägledning om Försäkringskassan antyder 
att du kan bli utan sjukpenning. För trots stoppet finns risk att du blir 
av med din sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning. 

EFTER 180 DAGAR prövar Försäk-
ringskassan om din arbetsförmåga 
kan användas i ”något normalt 
förekommande arbete”. Om de gör 
bedömningen att du kan arbeta 
med något annat, så upphör För-
säkringskassan att betala ut din 
sjukpenning. 

MEN FÖR att förhindra att exempel-
vis långtidssjuka i covid-19, och an-
dra som har sjukpenning, förlorar 
sjukpenningen är prövningen efter 
180 dagar tillfälligt stoppad.

- Även om regeringen tillfälligt 
stoppat 180-dagarsprövning i sjuk-
försäkringen finns det fortfarande 

risk att du blir av med din sjukpen-
ning. Kontakta oss, rehabiliterings-
ombudmän eller försäkringshand-
läggare, så fort Försäkringskassan 
antyder att du kan bli utan sjuk-
penning, säger Marcela Salazar, 
försäkringsansvarig på Byggnads 
Stockholm-Gotland. n

180-dagarsregeln vid sjukskrivning 
tillfälligt stoppad

Lär dig mer om facket

Facklig introduktion  
- en dag
En kort utbildning för dig som är 
medlem eller funderar på att bli 
medlem i Byggnads. Kursen finns 
på flera olika språk och är helt digi-
talt under en dag. 

Medlem i facket  
- tre dagar
En introduktionsutbildning där du 
får lära dig mer om hur facket fung-
erar. Kursen är helt digitalt under 
tre dagar.

Här hittar du fler utbildningar 
Byggnads.se/medlemsutbildning

Anmäl dig till kurser genom att  
mejla till 01studier@byggnads.se n

PERSONER MED belastningsbesvär 
kan oftast inte rehabiliteras tillbaka 
helt till sitt arbete. De måste många 
gånger ges ett anpassat arbete, eller i 
värsta fall byta arbete.

- Vi måste tänka om och börja ar-
beta rätt. Alla människor har olika 
förutsättningar och vår arbetsmiljö 
måste anpassas efter oss och inte 
tvärt om. Våra kroppar ska hålla 
ett helt arbetsliv, och vi förtjänar 
en bra pension utan att ha ont eller 
besvär med kroppen, säger Johnny 

Rindebrant, arbetsmiljöansvarig på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

TYVÄRR SER han inte att man jobbar 
med ergonomifrågorna i ett förebyg-
gande syfte, vilket tanken var från 
början. 

- Under Arbetsmiljöveckan 2021 
sätter vi extra ljus på belastningser-
gonomi, och jag hoppas att ni är lika 
laddade som jag. Det är hög tid att 
vi belyser detta på arbetsplatserna, 
säger Johnny Rindebrant. n

Belastningsskador 
- vanligaste orsaken till arbetsskador 

Under 2020 anmäldes 557 personer för skad-
or efter överbelastning. Så har det sett ut under 
lång tid. Belastningsskador är i särklass den van-
ligaste orsaken till arbetsskador och ger nästan 
alltid en långtidssjukskrivning. 

Kontakta Byggnads för stöd  
om Försäkringskassan antyder 
att du kan bli av med din sjuk-
penning.

forsakringar@byggnads.se

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/ersattning-for-karens-anstalld-arbetssokande-foraldraledig
http://www.byggnads.se/medlemsutbildning
mailto:01studier%40byggnads.se%20?subject=
mailto:forsakringar%40byggnads.se?subject=
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SNART DAGS FÖR SEMESTER
- ERSÄTTNINGAR DU HAR RÄTT TILL
Du ska få 12 procent av din årslön i semesterlön, enligt 
semesterlagen. Är du anställd i ett företag med kollektiv-
avtal, har Byggnads förhandlat fram en högre semester-
lön på 13-13,2 procent. Semesterlönen ska betalas ut i 
anslutning till semestern.

SJUK UNDER SEMESTERN 
Glöm inte att sjukskriva dig så att du får sjuklön i stället och inte 
spenderar semesterdagar i sjuksängen. Semestern sparar du.  
Diskutera med din arbetsgivare om när du kan ta ut den.

FÖRÄLDRALEDIG I SOMMAR 
De första 120 dagarna av din föräldraledighet är också grund för 
semesterlön. Har du ensam vårdnad gäller 180 dagar. Glöm inte 
att ansöka om extra föräldrapenningtillägg som finns genom ditt 
kollektivavtal. Läs mer på afaforsakring.se/foraldraledighet

HAR DU AVSLUTAT DIN ANSTÄLLNING 
Om du slutar din anställning får du semesterersättning istället för 
den semesterlön du tjänat in. Den beräknas på samma sätt som 
semesterlönen och ska alltså motsvara 13 procent av lönen  
(Byggavtalet). Den ska betalas ut senast en månad efter att du 
slutat. I Byggnads broschyr Semesterlagen kan du räkna ut hur 
många betalda semesterdagar du har rätt till. n

Diskutera med andra 
förtroendevalda

Nu har vi startat en Facebook-grupp 
för förtroendevalda i Byggnads 
Stockholm-Gotland. Här kan du 
utbyta erfarenheter och diskutera 
gemensamma frågor med andra för-
troendevalda. Gå med du också!

Länk till gruppen: facebook.com/
groups/fortroendevaldbyggnads/

https://www.byggnads.se/mina-sidor/
https://www.afaforsakring.se/foraldraledighet
https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/semester-i-lagen-och-i-byggnads-kollektivavtal.pdf
https://www.facebook.com/groups/1065836864183865
http://facebook.com/groups/fortroendevaldbyggnads/
http://facebook.com/groups/fortroendevaldbyggnads/

