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De svärtar ner!

FEBRUARI 2022

Högre lön från 1 maj

TV4:S KALLA FAKTA har granskat
Bergstrands Vuxenutbildning med
säte i Stockholm, som har lurat sina
elever och tagit skattepengar.
De förstör ryktet för andra seriösa
yrkesskolor. De svärtar ner branschen och lurar in eleverna i något
som de inte kan råda över. Hur ska
vi få in välutbildade och duktiga
arbetskamrater i branschen?
Fuskare som Bergstrands borde
inte få bedriva utbildningsverksamhet. De ser inte vinsten med att elever får en bra utbildning, utan gör det
endast för att tjäna pengar. Så borde
det inte få gå till i Sverige.

Den 1 maj 2022 höjs din lön
inom de flesta avtalen. Jobbar
du på Maskinentreprenadavtalet
gäller den nya lönen från 1 juni.

NU NÄR RESTRIKTIONERNA tagits
bort, tycker jag det är hög tid att se
över strukturen för karensavdraget
vid sjukskrivning. Jag föreslår att
det slopas helt och hållet.

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

Allas jobb kan inte skötas från
köksbordet. Tiden när vi gick halvsjuka till jobbet ska vara förbi. Vi
har väl ändå lärt oss något av den
här pandemin?
Systemet måste ändras och vi
behöver ge förutsättningar för att
alla ska kunna vara hemma när de
är sjuka, utan att det drabbar oss
arbetare väldigt hårt.
Arbetsgivaren borde
stå för fem dagars
sjukersättning och
staten för resten.
Det är inte mer
än rätt.
TOMAS KULLBERG
ORDFÖRANDE
BYGGNADS
STOCKHOLM-GOTLAND

Om du inte får ut din

löneökning

från 1 maj (1 juni) 2022,
kontakta medlemscenter
Byggnads Nu för rådgivning
tel 010-601 10 00.

Plåt & ventilationsavtalet
Glasmästeriavtalet (från 1 maj) (från 1 maj)
Lönen höjs med 3,39 kr/timme, Lönen höjs med 4,30 kr/timme,
ny grundlön blir 172,00 kr/timme. ny lägsta lön blir 171,80 kr/timme.
Entreprenadmaskinavtalet
(från 1 juni)
Lönen höjs med 4,07 kr/timme,
ny grundlön blir 173,00 kr/timme.

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

FRÅN SVART TILL VITT – seminarium Kollektivavtalets dag 17 mars
Kriminalitet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det senaste
decenniet. Det finns många företag som har satt i system att utnyttja människor
för att få högre vinster i egen ficka. Det kan betyda lägre löner och livsfarlig arbetsmiljö
för de anställda. De som drabbas hårdast är byggnadsarbetare från andra länder,
men i förlängningen drabbas vi alla på ett eller annat sätt.
Läs mer och anmäl dig här:
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Vi hjälper dig med ditt
försäkringsärende - helt gratis

Vill du jobba på Byggnads
Stockholm-Gotland?
Vi söker nya arbetskamrater till regionen,
ansök själv eller tipsa vidare! Vi ser gärna
att du har erfarenhet av fackligt arbete
och delar arbetarrörelsens värderingar.

Projekt - värva medlemmar

I rollen jobbar du för att fler byggnadsarbetare ska bli medlemmar i Byggnads.
Du ingår i ett team som är ute på byggarbetsplatser och informerar om värdet
av medlemskapet.

Ombudsman

I rollen jobbar du för att hjälpa och stödja
Byggnads medlemmar på olika sätt. Det
är en bred roll där du kan arbeta med allt
från rättstvister till utbildningar. Du ingår
i en enhet, men arbetar självständigt och
möter många medlemmar.

Vem är du som söker?

Du är en social person som har lätt för
att skapa relationer, samt har datavana.
För dig är allas lika värde en självklarhet.
En merit är om du kan flera språk.
Mejla din intresseanmälan senast den
31 mars, stgo-rekrytering@byggnads.se

Anmäl gamla skador
Har du glömt att begära ersättning för en skada? Det behöver
inte vara för sent.
Det finns olika tidsgränser för olika
ersättningar och beroende på från
vem du söker ersättning ifrån.
Kontakta alltid Byggnads försäkringsinformatör på din arbetsplats
eller Byggnads Stockholm-Gotlands
försäkringshandläggare för mer
utförlig information, och gärna innan
du anmäler en gammal skada.

Har du råkat ut för en skada på väg till och från ditt arbete,
i ditt arbete eller på din fritid, kan du få hjälp av erfarna
och kunniga handläggare på Byggnads. Det ingår i ditt
medlemskap och kostar inget extra.
UPPLEVER DU ATT FÖRSÄKRINGAR
Även om det handlar om andra
ÄR INVECKLADE OCH ATT DET ÄR
försäkringsärenden, så kan det löna
TRASSLIGT ATT FÅ ERSÄTTNING FÖR
sig att du kontaktar försäkringbolaEN SKADA? Då är det lätt att lockas
get direkt och anmäler skadan. Det
av företag som i sina annonser lovar
är gratis att få din rätt till ersättning
att driva ditt försäkringsärende
prövad.
och hitta missade ersättOM DU FUN”Mitt råd är att du ser upp,
ningspengar.
DERAR på att
det är inte gratis och du får lämna
- Mitt råd är
anlita ett privat
ifrån dig ersättning till företagen,
att du ser upp,
företag - ta
som du kan få behålla om du
det är inte gratis
alltid kontakt
vänder dig till ditt fackförbund.”
och du får
med Byggnads
lämna ifrån dig
först, innan du
ersättning till
bestämmer dig.
företagen, som
- Var meddu kan få behålla om du vänder dig
veten om att de kommer ta en del
till ditt fackförbund, säger Marcela
av din ersättning. Hos Byggnads
Salazar, försäkringsansvarig på
behåller du alla de ersättningar vi
Byggnads Stockholm-Gotland.
kan driva in åt dig, säger Marcela
Salazar.
HAR DU RÅKAT ut för en skada på väg
till och från ditt arbete, i ditt arbete
eller på din fritid, kan du få samma
Välkommen att kontakta Försäkringar
hjälp av erfarna och kunniga handpå Byggnads Stockholm-Gotland!
läggare på Byggnads. Det ingår i ditt Ring 010-601 10 08 eller mejla
medlemskap och kostar inget extra.
forsakringar@byggnads.se

Anmäl nya arbetsskador - gör så här
Sök vård – försäkringar ersätter skador som kräver vård.
Anmäl skadan till närmaste chef och kontakta skyddsombudet.
Finns det inget skyddsombud, ta hjälp av Byggnads Stockholm-Gotland.
Arbetsgivaren ska anmäla ärendet till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
Du som är anställd i företag med kollektivavtal anmäler till AFA Försäkring.
Har du fler frågor? Ring Byggnads Stockholm-Gotland och be att få prata
med en försäkringshandläggare, tel 010-601 10 08.
När du anmäler/ansöker om ersättning är det en handläggningstid. Det innebär
att svar på ditt försäkringsärende/besked om rätt till ersättning kan dröja,
vilket medför att du kan vara utan inkomst under tiden ärendet hanteras.
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Påfarten - få koll på facket

Ta med en kompis från bygget och
kom och bli fackligt medveten!
Du behöva inte vara medlem för att delta!
Påfarten är på Solna Folkets Hus,
välj mellan dessa datum:

Scanna QR-koden
och läs mer om hur
du blir medlem.

Värva en arbetskamrat

få 200 kr!

28 februari, 2 mars, 11 april,
20 april, 25 april, 13 juni, 13 juni

Avtalsförsäkringar är de försäkringar du har genom kollektivavtalet på
din arbetsplats. De gäller alltså endast om din arbetsgivare har ett giltigt
kollektivavtal. På Kollektivavtalskollen (se nedan) kan du se om ditt företag
har avtal.
Avtalsförsäkringarna ger dig ersättning om du blir sjuk, arbetslös eller
råkar ut för en arbetsskada. Avtalsförsäkringarna ger dig även ett personligt pensionsparande, premiebefrielse vid föräldraledighet, graviditet eller
sjukdom samt även ersättning till efterlevande om du avlider.

Din arbetskamrat betalar bara 100 kr i
månaden de tre första månaderna.
Använd QR-koden ovan, där skriver du
även in ditt eget personnummer för att få
ett presentkort på 200 kr.

Hjälp oss till sunda och
trygga byggarbetsplatser!
Här kan du lämna tips till Fair Play Bygg
om du misstänker brottslig verksamhet i
byggbranschen.
FA

Fairplaybygg.se

R

I

Genom kollektivavtalet täcks du av fem avtalsförsäkringar och en tjänstepensionförsäkring. Avtalsförsäkringarna kompletterar vissa ersättningar från
socialförsäkringen (som sjukförsäkringen), med vissa regler. Premien betalas
av din arbetsgivare – för att du har avstått av din lön.

Kolla om ett
företag har
kollektivavtal
n Här kan du enkelt se om företag har kollektivavtal med Byggnads, hur många avtal företaget
har och vilka avtal det är.
Byggnads.se/kollektivavtalskollen

FP

G

Vad är en avtalsförsäkring?

Värva en arbetskamrat
och få 200 kr.

G

Anmäl dig genom att mejla ditt
namn, personnr och mobilnr till
stgo-studier@byggnads.se

Y

Vad är då Påfarten? Jo, Påfarten ger
dig bättre koll på vad facket gör.
Du får träffa byggnadsarbetare från
olika företag. Du får veta mer om
vad din medlemsavgift går till och
varför. Vi diskuterar dina rättigheter och skyldigheter. Och dina förmåner. Vi ersätter dig fullt ut med
din lön för förlorad arbetsinkomst.

Inte medlem?

P L
A Y

B

Boka in 25 maj
Sätt stopp för kriminella företag.
Alla behövs för att bygga Sverige
– men inte till vilket pris som helst!
Manifestation på Mynttorget
den 25 maj kl 14.00.
Boka in datumet - mer info kommer.

Diskutera med andra
förtroendevalda
Gå med i vår Facebook-grupp
för förtroendevalda i Byggnads
Stockholm-Gotland.
Länk till gruppen: facebook.com/
groups/fortroendevaldbyggnads/
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Posttidning

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25 Solna

Coronarestriktioner upphör
- vad gäller nu?
Läs mer på
ERSÄTTNING FÖR KARENS
OCH FÖR RISKGRUPP
Ersättning för karens och ersättning
för riskgrupper gäller 8 december
2021 – 31 mars 2022.
Du kan ansöka retroaktivt från
8 december 2021. Ansök hos
Försäkringskassan.se.
KRAV PÅ LÄKARINTYG
Kravet på läkarintyg under dag
8-14 i sjuklöneperioden tas bort
till den 31 mars 2022.
Bestämmelserna gäller retroaktivt från den 19 januari 2022.
KRAV PÅ LÄKARINTYG FÖR
SMITTBÄRARPENNING
Kravet på läkarintyg vid ansökan
om smittbärarpenning tas bort
27 december – 31 mars 2022. Du ska
inte ansöka om smittbärarpenning
om du är sjuk och inte kan arbeta.
För att ha rätt till ersättning
måste du ha fått förhållningsregler
från hälso- och sjukvården om att
du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av
covid-19.

Forsakringskassan.se
gå in under
Privatperson/
Corona-viruset - det här gäller

Rätt uppgifter?
För att du inte ska missa
information från Byggnads
behöver vi ha rätt
kontaktuppgifter till dig.
Du kan själv ändra dem på
Byggnads.se/mina-sidor

RÅD OCH REKOMMENDATIONER
EFTER 9 FEBRUARI 2022
Alla som är över 12 år bör
vaccinera sig så snart som
möjligt.
Stanna hemma och undvik
kontakt med andra om du
har symtom som kan vara
covid-19.
Vuxna personer som inte
har vaccinerat sig bör
undvika trängsel och stora
folksamlingar inomhus.
För att skydda de mest
sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och
sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.
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UPPDATERA DIN E-POST

Har du gamla 1 maj-märken?
En pensionerad medlem samlar på 1-maj märken. Nu har han gjort
en tavla av dem till sin fru för att fira deras 60 år tillsammans. Men han
saknar två stycken - det är 1 maj-märket 1963 och 1964. Har du något
av dessa märken - och vill sälja till honom? Hör av dig - så förmedlar jag
kontakten. inger.fagerberg@byggnads.se 010-601 11 44.
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n Här kan du uppdatera din e-post
Byggnads.se/mina-sidor så missar
du inte någon info från Byggnads.

