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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Billigt pris får inte 
gå före säkerhet
Nu är det en månad kvar tills 
arbetsgruppen för huvudentrepre-
nörsansvaret ska lämna sin slutrap-
port och förslag på hur en reglering 
i avtalet ska se ut. Det känns att 
temperaturen börjar skruvas upp. 
Sveriges Byggindustrier, BI, har 
börjat sprida material om varför vi 
inte kan ha ett huvudentreprenörs-
ansvar,  hur förträffligt systemet med 
ID06 är och att det är fullt tillräckligt 
för att säkra våra arbetsplatser. 

Jag har också sett ett antal debatt-
artiklar där mindre företagare skrivit 
under på något som ser ut att vara ett 
manus från BI, för att visa på att inte 
heller de mindre företagen vill ha något 
huvudentreprenörsansvar. Tvärtemot 
vad en omfattande Sifo-undersökning 
visar, som Byggnads låtit genomföra. 
Där är mer än hälften av de små och 
medelstora företagen positiva till ett 
huvudentreprenörsansvar. Byggnads 
har också ett väldigt stort folkligt stöd 
för vårt krav på huvudentreprenörs-
ansvar. Sifo-undersökningen visar att 
att förslaget stöds av 8 av 10 svenskar.

Liknande system finns i andra 
länder, där man också har behov av 
att få ordning och reda på arbets-
marknaden. I Norge har vi Solidar-
ansvar, även Finland och Tyskland 
har former för ett huvudentrepre-
nörsansvar. Om andra länder kan, 
varför ska Sverige vara 
sämre?

Jakten på billigt pris 
får aldrig gå före bra 
arbetsmiljö, säkerhet 
på jobbet och kollektiv-
avtalsenliga villkor! 

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Dags för huvud- 
entreprenörsansvar

Uppdraget att ta fram ett förslag på hur huvudentreprenörsansvaret ska 
regleras i vårt kollektivavtal ska vara klart den 15 februari 2014. 
     Huvudentreprenörsansvar innebär att det stora byggbolaget i toppen har 
ansvar för säkerhet och rimliga villkor för hela byggarbetsplatsen.

I snitt dör en byggnadsarbetare per 
månad. Det är ingen hemlighet att de 
långa underentreprenörskedjorna är 
en av orsakerna till arbetsmiljöproble-
men. Till slut är kedjan så lång att ingen 
längre har kontroll på arbetsplatsen, 
då försvinner kunskap om säkerhet, 
arbetsmiljö och avtalsenliga villkor.

Istället smyger problem som skatte-
fusk, utnyttjande av migrerad arbets-
kraft och lönedumpning in i bran-
schen. I en del fall rör det sig om 
ren kriminalitet.

- Vi på Byggnads är fast be-
slutna om att få igenom något 
som löser problematiken. An-
nars kommer hela byggbran-
schen att gå åt h-e. Det kanske 
är att svartmåla, men det är 
många som tycker så, säger Mattias 
Landgren, chefsjurist på Byggnads.

De seriösa byggföretagen tvingas 
konkurrera med skumraskföretag som 
dumpar löner, struntar i säkerhet och 
utnyttjar människor. I den konkurren-
sen vinner ofta de ljusskygga aktörerna 
på grund av sina låga priser.

Den 15 februari händer följande: 
Arbetsgruppen som utsågs i avtals- 
rörelsen lämnar sin rapport. Då kallar 

Byggnads samman sitt avtalsråd för 
att ta ställning till resultatet - och 

bedömer om kollektivavtalet ska 
sägas upp, och 
följas av varsel 
och strids-
åtgärder.

Se filmen om huvudentreprenörs- 
ansvar på www.byggnads.se 
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Du som ligger i den högsta avgiftsklas-
sen (som tjänar mer än 31 300 kr/mån 
eller 180 kr/tim före skatt) blir fackav-
gift + a-kassa 654 kr för 2014. Informa-
tion om medlemsavgifter för övriga 
avgiftsklasser hittar du på www.
byggnads.se/stockholm-gotland, gå in 
under fliken Medlemsavgift.

Arbetslöshetsavgiften på 110 kr, 
som regeringen införde 2007, togs 
bort vid årsskiftet. Samtidigt höjdes 
följande avgifter: förbundsavgiften 
med 10 kr för helbetalande medlem, 
regionsavgiften med 20 kr samt a-
kasseavgiften med 5 kr. Så den totala 
avgiften för fack + a-kassa blir således 
lägre i år än förra året.

                       — Medlemsservice —

Registrera rätt lön
Din medlemsavgift styrs av hur mycket 
du tjänar, därför är det viktigt att du 
har anmält rätt lön hos Byggnads. 

Du kan registrera din lön genom att 
logga in på vår webbsida www.bygg-
nads.se eller ringa tel 010-601 10 08, välj 
Medlemskap och avgifter, eller via mejl  
medlem.byggettan@byggnads.se. 

Vi som hjälper dig på Byggnads Stock-
holm-Gotlands medlemsservice heter  
Evy Sätermark och Josefin Hagelin. 

Så här blir din 
medlemsavgift för 2014
Från årsskiftet är medlemsavgiften för fack och a-kassa  
654 kr, för dig som ligger i högsta avgiftsklasssen. 

— Personal—

Nytt om personalen
Percy Sandstedt  

anställdes och påbör-
jade en ombudsmanna-
utbildning i november 
2013. Han har under 
ett års tid arbetat på 
Byggnads Stockholm-
Gotland med ett medbe-
stämmandeprojekt. Percy 
kommer från Kungsfiskaren.

Andrzej Stamirowski 
anställs och påbörjar en 
ombudsmannautbild-
ning i februari 2014. 
Han har sedan ett år 
tillbaka arbetat på 
Byggnads Stockholm-
Gotland med projekt 
inom arbetsmiljö/ 
regionalt skyddsombud 
samt som tolk. Andrzej kommer  
från Einar Mattsson.

Lennart Brante-
mark går i pension 
den sista januari 2014, 
efter att ha arbetat på 
Byggnads i 23 år - se-
nast med medbestäm-
mandefrågor.  Lennart 
har även varit kursledare 
för många medlemmar  
genom åren.

— Medlemsutveckling —

Det stora medlemstappet har stan-
nat av. 14 720 personer var medlem-
mar i Byggnads Stockholm-Gotland vid 
årsskiftet, den sista december 2012 var 
medlemsantalet 14 785 och 2011 var det 
15 022. För fem år sedan var vi över 
17 000 medlemmar.

Galaxen-anställda ska ha samma villkor
Byggnads och Seko vill att de anställda i Galaxen ska ha samma 
villkor och lön som de andra på arbetsplatsen och att man inte 
ska kunna stapla visstidsanställningar på varandra. 

- Sveriges Byggindustrier har inte velat gå med på detta och förhand-
lingarna har pågått länge. Till slut såg vi tyvärr ingen annan lösning än 
att säga upp avtalet för att få arbetsgivaren att lyssna på våra självklara 
krav, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande. 

Uppsägningstiden är 14 månader och innan avtalet löper ut hoppas 
Byggnads och Seko att arbetsgivarna tar sitt ansvar.

- Det är viktigt att verksamheten som Galaxen bedriver inte hotas och att 
de anställda får trygghet. Vi vill att Galaxens verksamhet ska fortsätta och 
hoppas att vi snabbt kan hitta en lösning, säger Johan Lindholm.

— Galaxen —

-Det är ett trendbrott att vi ”bara” tappade 65 
medlemmar förra året. Det känns jättekul att det 
äntligen har vänt. Vi jobbar nu stenhårt på att 
behålla de medlemmar vi har, så att de vill stanna 
kvar - och med att rekrytera nya medlemmar. Men 
där måste vi alla hjälpas åt, säger Jonte Söderström, 
kassör. 

Byggnads Stockholm-Gotlands mål för verksam-
heten 2014 är MEDLEMMEN I FOKUS.

Medlemstappet  
har stannat av
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— Medlemsnytta—

Sven fick hjälp
av Byggnads när 
han fick sparken
Sven har jobbat på ett litet fö-
retag i åtta år. Veckan innan 
jul fick han besked från sin 
arbetsgivare att han blivit 
avskedad. 

Efter åtta år på samma företag blev 
Sven avskedad. Anledningen till att 
han skulle få gå var att Sven hyrt ut en 
borrmaskin för företagets räkning, när 
arbetsledaren inte fanns till hands.

Sven blev förtvivlad över uppsäg-
ningen och tog kontakt med Byggnads, 
som begärde en överläggning med 
företaget.

- Det är ju inga konstigheter att man 
hyr ut verktyg till andra företag. Det 
är så en duktig byggnadsarbetare ska 
göra – lösa problem när de uppstår, 
säger John Aspendal, ombudsman på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

Men företaget stod fast vid att förtro-
endet var förverkat och ville avskeda 
Sven. De menade att det fanns en tydlig 
instruktion som han brutit mot. Sven 
hade aldrig sett någon sådan instruk-
tion och kände sig kränkt över den 
orättvisa behandlingen. 

Sven ville inte gå tillbaka till företa-
get. Företaget ville å sin sida inte heller 
att han skulle komma tillbaka – så 
med Byggnads hjälp slutade ärendet 
med att företaget fick betala Sven fem 
månadslöner som ett slags skadestånd 
och därefter avslutades hans anställ-
ning. Sven behövde inte gå tillbaka till 
företaget och hade fem månader på sig 
att söka nytt jobb.

Sven heter egentligen något annat.

— Studier —

Utbildningsplan 2014 
för fackligt 

förtroendevalda 

Utbildning gemensam för  
MB, SO och lagbas

FFM Bas Påfarten
Facklig medvetenskap, 1 dag

FFM 1 Vald på jobbet steg 1 (fd MB1) 
Lagarna vi använder, 3 dagar  
(tvärfacklig)

Utbildning för  
medbestämmandeledamot  

- MB

FFM 2 Aktivt inflytande (fd MB2)
MB i praktiken, 2 dagar

FFM 3 Bygg på din trygghet (fd MB3 )
Samverkan och utveckling, 2 dagar

FFM 4 Vald på jobbet steg 2 (fd MB2)
Kommunikation, argumentation och 
rollen, 3 dagar 

Utbildning för
skyddsombud - SO

Block 1 Bättre arbetsmiljö (BAM) 
Startkurs för skyddsombud, 4 dagar

Arbetsmiljö-Hälsa-Säkerhet
Systematiskt och praktiskt arbetsmiljö- 
arbete, 3+2 dagar

Block 2 Samverkan och förändrings-
arbete  
Samverkan, förändring och föreskrifter,
2 dagar

Block 3 Rehabilitering och försäkringar  
Rehabilitering, ergonomi och försäkringar,
2 dagar

Block 4 Prevention  
Förebyggande arbete, 2 dagar

Block 5 Skyddsombudsdag 
Aktuella frågor och nyheter, 1 dag

Påbyggnad SO/HSO
För dig som haft mandat minst 5 år, 2 dagar

Förhandlingsteknik (ej obligatorisk)
Förhandlingsordning, förberedelse,  
problem som kan uppstå, 3 dagar

Utbildning för lagbas

Lagbaskurs 
8 dagar

Lagbas påbyggnads (ej obligatorisk),
4 dagar internat

Förhandlingsteknik (ej obligatorisk)
Förhandlingsordning, förberedelse, 
problem som kan uppstå, 3 dagar 

Intresseanmälan 
ska göras senast  
6 veckor innan 
kursstart! 

Hör av dig till 
Anki Nordlander 
Studier, e-post: 
studier.byggettan@
byggnads.se  
tel 010-601 11 76 
sms 070-306 65 45.

För att få det här nyhetsbrevet 
till din mejl, meddela din e-post-
adress och ditt personnummer till 
medlem.byggettan@byggnads.se
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

                 — Konkurser —

599 byggföretag gick 
i konkurs under 2013, 

jämfört med 824 året 
innan. 2013 minskade 

konkurserna stadigt under 
kvartal 1-3, men ökade markant igen 
under kvartal 4 - för att då hamna på 
samma nivå som under kvartal 1. 

- Fortsätter den tendensen så kom-
mer antalet konkurser att öka under 
2014, säger Fredrik Sirberg, som är 
ansvarig för konkurser. 

Följande företag har gått i konkurs 
den 8 november - 27 december 2013:

Orgnr Namn                                   Konkurs-
   datum
556867-3403 Bygg Novum AB 131209
556806-0213 Clean & Rice AB tidigare Cold and  
Clean Entreprenad AB 131211
556865-3207 Drottningholms snickeri AB  131118
556519-2159 Emanuelsson & Rohdin Bygg AB 131227
556354-7354 Fernström Åkeri&CGW Entr.AB 131108
556658-4289 Grundstein Construction AB  
tidigare Nya Central Europe Constr AB 131206
556647-0984 Jarlakakel AB 131114
556277-4215 JK Hallqvist Transport & Entreprenad AB 
tidigare Hallqvist Inredning & Montage AB 131204
556837-3343 Kidab AB 131111
556770-8911 LTM Consulting AB 131111
556849-7365 PDK Entreprenad AB 131126
556626-1169 Rustnova AB 131112
556350-6418 Solna Rotbyggen AB 131220
556843-7890 Startplattan 887196 AB  
tidigare Piuma Pålning och Bygg AB 131216
556602-3346 Team Cossato AB 131108

Företag i konkurs

              — Arbetsmiljö —
Skyddsombud  
ska väljas av  
arbetskamrater

Många arbetsgivare 
ringer in till Byggnads 

och anmäler ett skyddsombud - som 
sedan bara blir en pappersprodukt. 
Skyddsombuden får inte vara med i 
byggprocessen och slutar därför i större 
utsträckning.

- Det är en tydlig trend vi har sett un-
der 2013. Det måste bli en förändring, 
arbetstagarna måste själva välja sina 
företrädare. Annars blir man inget bra 
skyddsombud, säger Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig.

Under hösten har gruppens arbete 
lett till cirka 15 nytecknade avtal 
samt drygt 20 förhandlingar för olika 
former av avtalsbrott. 

Målet för gruppen är att lyfta alla 
frågor på en och samma gång, dock 
med en uttalad mening om att det ska 
gälla anställda som vill bli medlemmar 
i facket. Runt 70 personer har blivit nya 
medlemmar genom detta arbete.

- Vi har haft god tolkhjälp i vårt 
arbete av Andrzej Stamirowski och 
jag gläds över att han får en anställ-
ning på Byggnads, något som vi kom-
mer att få stor nytta av. Men vi kan 

inte förlita oss på att Andrzej själv kan 
hantera alla dessa frågor. Det är viktigt 
att folk i produktionen är uppmärk-
samma på den utländska arbetskraftens 
villkor. Att kunna engelska kan ofta 
vara tillräckligt för att få svar om lön, 
reseersättning med mera. säger Krister 
Strömberg, ombudsman i gruppen.

Om du ser uppenbara risker bör du 
ta kontakt med Byggnads Stockholm-
Gotland, som kan ta tag i frågorna!

* Med utstationerad arbetskraft menas 
dem som kommer från länder inom EU och 
migrerad arbetskraft är dem som kommer  
från övriga länder till Sverige för att arbeta.

Var uppmärksam på villkor  
för utländsk arbetskraft
Låg lön, ingen övertidsersättning, inga arbetstidsförkort-
ningsdagar, avsaknad av reseersättning eller helglön är 
vardag för utländsk arbetskraft. I höstas bildade därför Byggnads 
Stockholm-Gotland en grupp som arbetar specialinriktat med 
frågor som rör utstationerad och migrerad arbetskraft*. 

— Lika villkor —

Hyr stuga i Lofsdalen

I Lofsdalen finns två stugor, med sex bäddar i varje, 
som hyrs ut per vecka året om. Pris från 2 000 kr/vecka.  
Vid bokning eller frågor kontakta Fastighetsbolaget Vimpeln  
tel 010-601 16 00 eller mejla till bokning@vimpeln.net. 
Mer info om Byggnads Stockholm-Gotlands stugor i Lofsdalen  
www.vimpeln.net/stuguthyrning/lofsdalen.


