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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Tuff avtalsrörelse väntar
Det kommer att bli en tuff avtals-
rörelse i år igen. Det kan jag ganska lätt 
konstatera när jag ser på Byggnads och 
Sveriges Byggindustriers respektive 
avtalskrav. Byggnads vill stärka upp 
arbetstagarnas rättigheter och villkor. 
Sveriges Byggindustrier vill nedmonte-
ra det som byggts upp under decennier.

Orden är som vanligt hårda så 
här tidigt i förhandlingarna. Efter 
att Byggnads överlämnat sina krav 
kontrade arbetsgivarna direkt med 
att de var väldigt förvånade över att 
Byggnads hade några som helst krav 
utöver lönehöjningar. Sveriges Bygg-
industrier, BI, menar att partsavsik-
ten vid avtalstecknandet 2010 var att 
avtalet skulle vara oförändrat även i 
denna avtalsrörelse. 

Nu är dock läget ett helt annat än 
förra året, då avtalstext förband oss 
till att vi bara kunde gå i konflikt om 
löner och ersättningars storlek. I år 
finns ingen bindning i sådan text, 
utan vi har möjlighet att inte bara 
ställa krav på förändringar i vilka 
delar som helst av avtalet - utan nu 
har vi också möjlighet att gå ut i kon-
flikt om vi inte kan komma överens.

Ser jag till de avtalskrav som ställts 
så tror jag tyvärr att en konflikt är 
högst sannolik, även om jag givetvis 
hoppas att vi ska kunna uppnå en 
enighet om ett nytt avtal i förhand-
lingar utan att vi behöver 
ta till konfliktvapnet. 

Nu gäller det att vi står 
upp för varandra och 
våra krav och visar att vi 
även i fortsättningen är 
Sveriges och kanske 
världens starkaste 
fackförening!

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland  

(och  ingår i Byggnads förhandlingsdelegation)

Avtalsrörelsen 
2013 är igång

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare, och Mats 
Åkerlind, Sveriges Byggindustriers förhandlingschef, 
har snart bråda dagar. Parterna har lämnat sina avtals-
yrkanden och förhandlingarna kan börja.

Byggnads, tillsammans med 13 andra LO-
förbund, står enade inför årets avtals-
rörelse. Tillsammans har man fastställt 
gemensamma krav på löneökningar med 
2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kr 
eller mer. Alla som tjänar mindre än 
25 000 kr i månaden ska få löneökning 
med minst 700 kr per månad.

De gemensamma avtalskraven inne-
håller också ett försäkringspaket och ett 
föräldrapenningtillägg. Det är ett tillägg 
på 10 procent av den lön man skulle ha 
haft och följer uttaget från Försäkrings-
kassan med max 180 uttagna dagar per 
förälder.

I Byggnads yrkanden till Sveriges 
Byggindustrier, BI, finns krav på höjd 
lön och semesterersättning samt en utök-
ning av arbetstidsförkortningen från 34 
till 40 timmar per år. Utöver dessa finns 
ett par mycket viktiga frågor, bland an-
nat om att införa arbetsmiljöcertifiering.

- Vi kan aldrig godta att kamrater 
dör och invalidiseras på sina arbets-

platser, det räcker inte med vackra ord 
och sporadiska  ansträngningar i vissa 
företag utan ett tydligt avstamp behövs. 
Frågan ska regleras i kollektivavtalet, 
säger Roger Johansson, avtalsansvarig 
på Byggnads Stockholm-Gotland.

Det är helt uppenbart att byggbran-
schen har problem med att det används 
alldeles för många underentreprenörer 
på byggarbetsplatserna. Kedjorna av un-
derentreprenörer växer och arbeten säljs 
ut i långa led. Det innebär att huvud-
entreprenören inte har kontroll över alla 
de underentreprenörskedjor som finns.

Några av Byggnads krav
Byggnads kräver bland annat högre lön, 
att arbetsmiljöcertifiering ska 
införas och att det måste bli bättre ord-
ning och reda bland underentreprenörer. 
Läs alla yrkanden på: 
www.byggnads.se/stockholm-gotland
gå in under Avtalsinformation.

fortsättning nästa sida

Torbjörn Hagelin Mats Åkerlind
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Några av arbetsgivar-
organisationen Sveriges 
Byggindustriers krav

Företaget skall inte behöva startanmäla 
byggarbetsplatsen till Byggnads längre.

Tidlön ska vara huvudlöneform vid 
arbetsplatser under 10 000 timmar.

Alla företag och deras anställda ska 
förhandla fram en tidlön som gäller om 
överrenskommelse om prestationslön inte 
träffas.

Individuella lönepåslag ska kunna ges 
till en anställd som chefen bedömer gör ett 
bra jobb.

Ändrad arbetstidsförläggning. Klockan 
05.00-22.00 är inte flexibelt nog. BI vill 
att företaget ska kunna komma överens 
direkt med laget/individen under tids-
perioden 05.00-24.00.

Lönestatistik från föregående år ska 
inte få påverka löneutvecklingen. Istället 
ska nu gällande nivåer räknas upp med 
överenskommen avtalshöjning.

Längre tid för parterna att begära för-
handling, på både lokal och central nivå.

Arbetsgivarna vill  
ha bort prestationslön 
och försvaga Byggnads

Den egna personalen blir färre och 
färre och villkoren för arbetstagarna  i 
de olika företagen varierar starkt. Det 
är inte ovanligt att det förekommer 
oförsäkrade arbetare och företag som 
inte följer kollektivavtalen och bransch-
överenskommelsen om att ha god yrkes-
kompetens och bra arbetsvillkor. 

- Det kan bli en affärsidé att medvetet 
inte kontrollera för att pressa priset, och 
en avtalsdumping och nedåtgående spi-
ral har startat, säger Roger Johansson.

Byggnads vill ha en bransch-
överenskommelse som fungerar. 
För att få ordning och reda 
bland underentreprenörer på 
byggarbetsplatserna kräver 
Byggnads att huvudentreprenö-
ren får ansvar för att kontrollera 
att branschens överenskom-
melser och kollektivavtal finns i 
samtliga led.

Ett modernt, flexibelt och indi-
viduellt anpassat medarbetare-
avtal är arbetsgivarnas mål.

- Bakom vackra ord om att 
de anställda nu är så välutbil-

dade och självständiga att de och 
chefen själva ska kunna anpassa 
kollektivavtalsfrågor, och att 
de blir bättre med individuella 

överenskommelser och lönepåslag än de 
som Byggnads förhandlar fram, är bara 
ett sätt att ställa arbetare mot arbetare, 
säger Roger Johansson, avtalsansvarig på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

Sveriges Byggindustriers, BI, viktigaste 
frågor är en säker arbetsmiljö, månads-
lön som huvudlöneform och mer lokalt 
inflytande. De vill ha prestationslön 
enbart på större byggen, att arbets-
givarna ska ha mer kontroll över ar-
betstiden och få längre tid för förhand-
lingar, att det ska vara individuella val 
och att företagen ska ha förhandlings-
mandat hos medlemmen själv.

- Och visst är det enklare för en chef 
att få sin vilja igenom om han förhandlar 
direkt med en arbetstagare som är i stark 
beroendeställning till sin arbetsgivare, än 
att förhandla gentemot en organisations 
ombud som representerar alla yrkesarbe-
tare, säger Roger Johansson.

BI satsar 50 miljoner kronor på att yt-
terligare stärka stödet till medlemsföreta-
gen för utveckling av förbättrad säkerhet. 
Och BI anser, liksom Byggnads, att 
byggbranschen ska kännetecknas av god 
ordning och reda. 

Målet för BI är en bransch som är fri 
från oegentligheter och konflikter. Och 
enligt BI leder Byggavtalets regler om 
ackord till konflikter och produktions-
störningar som hotar arbetsmiljö och 
arbetstillfällen.

- Ackordslönereglerna innebär stora 
problem för företagen. Därför vill vi ta ett 
första steg mot månadslön. Gärna med rör-
liga lönedelar baserade på verksamhetens 
resultat, eftersom detta är nödvändigt för 
företagens överlevnad, säger Mats Åker-
lind, BI:s vice vd och förhandlingschef.

BI fortsätter också att yrka på att 
medarbetare och företag själva ska be-
stämma över lön och arbetstider ”med 
fortsatt respekt för det fackliga infly-
tandet”. Även detta, anser de, är en väg 
att närma sig ”mer normala villkor som 
redan finns i andra branscher”. 

BI säger att medarbetare vill ha ett 
större inflytande över sin egen arbets-
situation och att det bästa sättet är att 
införa fackklubbar i företagen som 
primär facklig organisation.

- Som sagt, avtalsrörelsen är igång 
och det kommer nog inte bli helt enkelt 
att omförhandla våra kollektivavtal. 
Prata med dina kamrater på arbets-
platsen och skriv in dem som inte ännu 
hunnit skriva in sig i Byggnads. För vi 
behöver nog vara många denna gång om 
vi ska undvika alla de flexibla, moderna 
och individuella finesser som arbets-
givareorganisationerna vill skriva in i 
våra kollektivavtal, säger Roger Johans-
son.

Roger Johansson

fortsättning från föregående sida

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, vill för-
sämra villkoren i Byggavtalet för Byggnads medlemmar.
      Det blir allt mer tydligt - och nästan genant påtagligt - att bakom 
Byggindustrins samtliga yrkanden ligger en röd tråd, nämligen att 
splittra styrkan i facket. Det säger Roger Johansson som är avtals-
ansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland.


