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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Stort tack till er!
Ett stort tack till alla våra medlem-
mar som slöt upp bakom våra krav om 
förändringar i byggavtalet! Det var 
tack vare er uppslutning bakom kon-
fliktvarslen, som det var möjligt att 
teckna det avtal som nu är påskrivet. 
Bara i Stockholm varslades över 600 
medlemmars arbete om strejk.

Är då detta nya avtal ett bakslag för 
Byggnads, då vi inte fick de tre och en 
halv procent som vi begärt? Jag skulle 
vilja påstå det motsatta, vi har i det nya 
avtalet fått de största påslagen i kronor 
och ören (4,45 kr) som jag kan minnas. 

Vi har även fått lösningar och skapat 
arbetsgrupper för våra huvudkrav i 
av- talsrörelsen. Som i den arbetsgrupp 
som ska tillsättas om prestationslö-
ner, de har i sina direktiv en text som 
fastställer att parterna är överens om 
att prestationslöneförhandlingar enligt 
gällande avtal alltid avser hela projektet. 

Enligt avtalet så kunde vi nu bara 
förhandla om löner och ersättningar.
Vid nästa avtalsrörelse, som drar igång 
om mindre än nio månader, så kan vi 
återigen förhandla om hela avtalet.

Nu väntar avtalsförhandlingar 
på de andra avtalen, där framförallt 
vvs- avtalet ser ut att bli en riktig fight 
igen. Arbetsgivareorganisationen 
VVS-Företagen har ställt en stor mängd 
krav på försämringar i avtalet som en 
avveckling av arbetstidsförkortningen, 
beordringsrätt för behövliga arbetsin-
satser (!), utökad ersättningsskyldighet 
så den omfattar telefoner, 
datorer, nycklar, bilar, 
parkeringsböter m m.

Med er medlemmar i 
ryggen så är jag överty-
gad om att vi kommer 
ta hem även den här 
fighten!

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet — Byggavtalet  
klart utan strejk

Arbetsmiljöcertifieringen finns nu med 
i avtalet, vilket kommer få stor bety-
delse för alla byggnadsarbetares liv och 
hälsa. Det är ett helhetspaket som också 
innebär bättre lön, 2,6 procent, vilket 
betyder 774 kronor mer i månaden. 
Även byggstädare kommer att få ett löne- 
lyft på samma summa, vilket innebär en 
satsning på de lägst avlönade i bygg-
branschen och som oftast är Byggnads 
kvinnliga medlemmar. Den höjningen 
är värd cirka 4 procent.

– Vi har fått en helhetslösning som vi 
är nöjda med och vi tar samtidigt vårt 
ansvar. Med uppgörelsen 
hoppas jag att vi kan 
fortsätta utveckla den 
samsyn som vi lade 
grunden till genom 
byggavtalet 2010, 
säger Hans Tilly, 
förbundsordförande i 
Byggnads.

Byggnads avtalssekre-
terare Torbjörn Johans-
son säger:

– Väldigt bra att vi 
fått med arbetsmiljö-
certifieringen. Nu 
när arbetsmiljöfrågan 
kommer med i avtalet 
kan mer göras konkret 
och med kraft för liv och hälsa i 
byggbranschen. Det är skönt att vi 
äntligen löst ackordslistorna för ställ-
ningsbyggnad och undertak, vilka vi 
har hållit på att förhandla om sedan 
1997. Nu när det finns en överenskom-
melse om prestationslönesystemet 
så finns förutsättningar för en bra 
löneutveckling för dessa grupper. 

Läs mer om uppgörelsen för byggavtalet 
och hur det går för de andra avtalen på 
nästa sida.

Både Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads sade ja till medlar-
nas bud den 5 mars och det blev ingen strejk. 
     Det nya avtalet betyder bland annat löneökningar på 2,6 procent 
och att arbetsmiljöfrågan kommer med i avtalet, genom arbetsmiljö-
certifiering. Och efter många års förhandlande finns nu en överens-
kommelse för ackordsprislistor för ställningsbyggnad och undertak. 
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— Avtalsinformation —

Bygg-
avtalet ger 
4,45 kr 

Byggavtalet
Byggnads och Sveriges Byggindustrier 
har träffat ett nytt avtal och är således 
överens om höjning av lön och ersätt-
ningar. Avtalet löper från 2012-03-01 till 
2013-02-28. 

Utgående lön höjs med 4,45 kr/tim från 
den löneperiod som infaller efter 2012-
02-29. Även städpersonal får 4,45 kr 
mer per timme. 

Grundlönebeloppet höjs med 3,50 kr/
tim och blir således 136,50 kr/tim (per-
mitteringstid).

- Utöver lönerevideringen ska 
parterna skyndsamt och systematiskt 
agera för att reducera olyckor och 
arbetsskador på våra byggarbetsplatser. 
Arbetsmiljöcertifieringen finns nu med 
i avtalet, vilket kommer få stor betydelse 
för alla byggnadsarbetares liv och hälsa 
, säger Roger Johansson, avtalsansvarig 
på Byggnads Stockholm-Gotland.

Läs igenom detta så att du verkligen får ta 
del av de förmåner Byggnads förhandlat 
fram i kollektivavtalen. Du har rätt till:

Arbetstidsförkortning, helglön och helg-
dag som infaller mellan måndag till fredag 
ska ersättas med bibehållen lön, enligt 
byggavtalet. De andra avtalen är inte klara 
ännu, mer info hittar du på förbundets 
hemsida www.byggnads.se . 

Resekostnadsersättning daglig resa 
18,50 kr/mil och 39,50 kr för de som åker 
kollektivt, bilersättningen uppgår till max 
330 kr per dag, enligt byggavtalet.

Semesterersättning är 13-13,3 procent, 
beroende på vilket avtal du arbetar under. 

Om du använder egen bil i företagets 
tjänst ska tjänstereseersättning utbetalas 

Ackordsprislistor
En överenskommelse finns nu om ställ-
ningsbyggnad på ackord, baserad på 
nybyggnadslistan 1999. Även på under-
tak finns nu fastställd lista och riktpunkt. 
Ring Byggettan för mer information.

Arbetsgrupp om 
prestationslönesystemet
Parterna förbinder sig att tillsätta en 
arbetsgrupp som med prioritet ska 
utarbeta en effektiv och stabil förhand-
lingsprocess för tillämpning av de löne-
former som byggavtalet innehåller.

VVS- och plåtavtalet
Förhandlingarna om ett nytt VVS-  och 
Plåtavtal intensifieras. Den tidigare 
planerade sammanslagningen av dessa 
avtal till ett helt nytt avtal har skjutits 
på framtiden, dock kommer arbetsgi-
varparterna att samförhandla gentemot 
Byggnads i respektive avtal. 

- Förhandlingar pågår, men förhand-
lingsklimatet är hårt då arbetsgivar-
parten har en lång lista på punkter de 
vill minska i årets avtalsförhandlingar, 
säger Roger Johansson.

Glasavtalet
Kraven har utväxlats mellan parterna  
och förhandlingar pågår.

 
Entreprenad- 
maskinavtalet
Kraven har utväxlats mellan parterna  
och förhandlingar pågår.

Svevia
Byggnads har, efter intensiva och tidvis 
komplicerade förhandlingar, tecknat 
ett avtal med Svevia. Avtalet gör att 
Byggnads kommer att kunna förhandla 
lön och arbetsvillkor för de medlemmar 
som arbetar inom Svevias anläggnings-
verksamhet. 

Tidigare har Svevia avvisat att teckna 
ett avtal med Byggnads, då ett äldre 
statligt avtal med Seko varit rådande.

Byggnads är mycket nöjda med att 
Svevia nu följer avtalet som gäller för 
tunganläggning. 

- Det ger medlemmarna en god möjlig-
het att påverka utfallet av sin lön, och ger 
övriga anläggningsbolag en konkurrens-
neutralitet, säger Roger Johansson.

med 30 kr/mil samt att biltullar ska betalas 
av arbetsgivaren. Vid arbetsplatsolycka, 
där du lämnar arbetsplatsen, utgår full lön 
samtidigt som tiden räknas som karens, 
sjuklön utgår dagen efter olyckan. 

Samåkningsersättning har införts med 
6 kr/mil till förare samt 6 kr för varje med-
åkande. När det gäller personalutrymmen 
har  det träffats en ny bättre bodöverens-
kommelse, hur ser det ut hos dig?

Du som jobbar på byggavtalet ser väl 
till att arbetsgivaren höjer din utgående 
lön med 4,45 kr från närmast påbörjade 
löneperiod efter den 29 februari! Glöm inte 
att byggets finstädare i år ska ha 4,45, inte 
det sedvanliga lägre påslaget.

Bergrumstillägget för dig som arbetar 

under jord vid bergarbete är 6,30 kr/tim, 
kontroll och skrotning  5,35 kr/tim, rena 
installationsarbeten under  jord ska ha till-
lägget 4,41 kr/tim. 

Och du glömmer väl inte att lärlingar 
ska ha sitt fördelningstal på yrkesarbetets 
lön, inte på avtalets lägsta lön.

Som du ser har vi förhandlat fram en 
del förbättringar och bolagen har kanske 
glömt bort att korrigera och uppdatera sig, 
om så är fallet påminn dem! 

Olika avtal har olika förmåner och regel-
verk och du når alltid vår jourombudsman 
på tel 010-601 10 08. Om arbetsgivaren 
krånglar, hör alltid av dig. Hör även efter 
med dina kamrater i andra företag så att de 
inte bli snuvade på konfekten.

Byggettan påminner: Dags att kolla dina förmåner!

Vi hörs! Roger Johansson, 

avtalsansvarig
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Lönetoppen
Detta är de tio högsta förtjänsterna på avstämningar 

över 4 000 timmar under perioden 1 januari - 29 februari 2012.

Företag    Timmar  Förtjänst   
Peab Bostad AB    4 233,50      218,05 kr    
Veidekke Entreprenad AB   6 050,00      212,21 kr    
JM Inredning i Stockholm AB  5 182,00      212,15 kr    
JM Stombyggnad    4 337,50      211,30 kr    
JM Inredning i Stockholm AB  8 264,00      211,01 kr    
Peab Bostad AB   4 319,50      211,00 kr    
JM Stombyggnad    10 033,00      210,03 kr    
Peab Bostad AB    5 318,00      210,00 kr    
JM Stombyggnad    4 692,00      208,03 kr    
JM Inredning i Stockholm AB  7 685,00      207,60 kr    
 

Medelförtjänsten är inom TBMA 202,22 kr inom Byggettans avtalsområde Stock-
holm. Avtalshöjningen i år på 4,45 kr läggs på den fasta delen i prestationslön 
med fast del. Tidlönen ska höjas med minst 4,45 kr.     
  
- Jag vill betona att det är den lön man har som gäller vid helglön och arbetstids-
förkortning, vid prestationslön regleras detta vid avstämning med parallelltid.
Vi träffar på företag som inte betalar rätt lön vid dessa ledigheter, så titta på din 
lönespecifikation så du inte bara får grundlön eller utbetalningsnivån, säger 
Dennis Rydberg, löneansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland.

— Medlemsservice —

— Löner — 

Du som har autogiro 
Autogiro underlättar för dig som 
medlem och även för Byggnads, det är 
många som idag valt detta enkla betal-
ningssätt för medlemsavgiften.

Nya rutiner vid auto-
giro för a-kassan
Fr o m maj 2012 kommer betalnings-
rutinerna att ändras. För dig som 
har autogiro dras idag en del av 
avgiften, arbetslöshetsavgiften på 
110 kr, månaden efter och släpar 
därför. Ändringen innebär att man 
istället betalar även a-kasseavgiften 
för aktuell månad. I maj kommer 
därför dubbel a-kasseavgift dras.

Har du frågor kring a-kasseavgiften 
eller andra frågor som rör a-kassan ring 
010-601 18 00.

Har du några andra frågor kring 
medlemskap och avgifter ring gärna 
Evy, Anita eller Josefin, tel 010-601 10 08, 
välj ”medlemsskap och avgifter” eller 
mejla stockholm-gotland@byggnads.se .  Blomsterkrans och värde- 

check vid begravning
När en medlem lämnar jordelivet bistår 
Byggettan med en blomsterkrans som 
sista hälsning. Som anhörig kontaktar 
du Byggettan och informerar om tid och 
plats för begravningen. 

Om begravning sker via Fonus finns 
en värdecheck att få, den gäller även 
för begravning av anhörig till medlem. 
Kontakta Byggettan så skickar vi ut 
värdechecken som är på 500 kronor 
(gäller året ut).

Aktuellt om pensionen
Vill du få aktuell information om pen-
sioner - då kan du gå in på
www.folksamlopension.se . Längst ner på 
första sidan, under rubriken Kontakt, 
hittar du Nyhetsblad. Där klickar du 
och anmäler din mejladress så får du 
löpande information via mejlen.

Medlemsförsäkringar
Gå också in på Byggnads hemsida 
www.byggnads.se , under rubriken 
Verksamhet, så hittar du information 
om vilka försäkringar du omfattas av 
som medlem, villkoren och vilka till-
läggsförsäkringar som finns.

Passa på att bli 
försäkringsrådgivare
Vill du lära dig mer om försäkringar 
och samtidigt hjälpa andra - bli rådgi-
vare!  

Ring Byggettan, 010-601 10 08 och 
välj försäkringar, eller mejla stockholm-
gotland@byggnads.se . Vi anmäler dig 
sedan till LO-distriktet som ser till att 
du blir kallad till utbildning.

— Försäkringar —

Vi hörs! Roger Johansson, 

avtalsansvarig
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

Marléne Lindholm 
är ansvarig 
för konkurser 
på Byggnads 
Stockholm-Gotland. 

 Företag i konkurs
 969748-2454 AD Markanläggning i Mälardalen KB  120223      
 556785-8872 BBM Malmö AB                     120210      
 556785-8880 BBM Stockholm AB                 120220      
 556408-2617 Berglunds Kyl & Värmecenter AB 120102       
 556282-3905 Clapro Isolering AB              120215       
 556778-0225 Edmarka AB                       120124      
 969742-3458 Entreprenadarbeten i Täby KB     120110      
 556808-8149 Exellence Stockholm AB           120112           
 556806-7614 JEBRO Bygg AB 120217    
 556497-2254 Kulturgolv AB                    120222 
 556482-2319 LB Hus AB  120217     
 700424-0698 Mario Andres Carrasco Vargas 120104
   med ftg MC Tak & Plåt                          
 556732-9858 Mälardalens Kakelservice AB      120210      
 556780-6541 Nya BBM i Göteborg AB            120215      
 556761-6676 Quality Man AB                   120221        
 556761-8698 Rent Transport Stockholm AB      120116      
 556678-3808 Amadeus Bygg AB fb, 120203
   Sickla Bygg och Design AB              
 556517-3530 Stadigs Byggnadsarbeten AB, Per  120125  
 556700-1937 Sundsvall Support AB 120206
 556073-4435 Sven Ahlin AB                    120220   
 556727-8584 Sätra Hus, fb Inverness Bygg & Golv AB 111206  
 556630-8085 Söderorts Bygg & Fastighetsf. AB 120130      
 556800-7230 Thunbergsgatans Bygg AB          120127      
 556757-9825 Vent 118 AB                      120110      

— Konkurser —

Nya telefonnummer
Från årsskiftet heter Bygg-
ettan Byggnads Stockholm-
Gotland och har fått nytt 
telefonnummer och ny hem-
sidesadress.

Växelns nya telefonnummer  är 
010-601 10 08. Ombudsmanna-
jouren når du nu genom växeln. 

Alla anställda har 
fått 010-nummer 
som direktnummer.

Alla nummer börjar på 010-601 
följt av fyra siffror. Du hittar alla 
direktnummerna på hemsidan 
under ”Vi på avdelningen”. 
Tidigare 08-nummer gäller 
parallellt ett tag till.  

Hemsidan har fått 
ny direktadress 
www.byggnads.se/stockholm-got-
land . Du hittar oss även genom 
förbundet www.byggnads.se 
- gå in under regioner.

— Telefonnummer —DU MISSAR 
VÄL INTE?
Alla medlemmar har fått detta 
nummer av nyhetsbrevet Helt 
enkelt hem i brevlådan. I vanliga 
fall skickas det med brev till alla 
förtroendevalda och mejlas till alla 
medlemmar som har lämnat sin 
e-postadress till Byggettan.

Har vi inte din e-postadress mis-
sar du mycket viktig information. 
Så mejla snarast din e-postadress 
och ditt personnummer till 
stockholm-gotland@byggnads.se 
så missar du inte aprilnumret. 

Ny kurs: 
Din lön och ditt avtal
På kursen går vi igenom vad som på-
verkar den lön du har och hur man kan 
försöka höja den. Vad säger avtalet 
om olika lönenivåer? Vad skiljer våra 
olika avtal åt? 

Vi talar både om timlön, månadslön 
och prestationslön/ackord. Har du rätt 
lön? Vi går igenom andra grundläggan-
de rättigheter och skyldigheter i avtalen 
och dina frågor blir en del av kursen.

Kursen vänder sig till alla yrkes-
grupper oberoende av yrke, avtal eller 
löneform och betalas av Byggettan med 
studiestipendie på 900 kr/dag.

Kursen är på två dagar:
14-15 maj
15-16 oktober 

Läs mer om våra kurser och anmäl dig 
på www.fackligutbildning.se .
Du kan även anmäla dig direkt hos  
oss, mejla eller ring 
studier.byggettan@byggnads.se
Anki Nordlander 010-601 11 76. 

Konferenser
Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig, 
har haft konferenser 
för skyddsombud som 
varit uppskattade och 
välbesökta, 155 deltagare i 
Stockholm och 14 på Gotland. 

Konferenserna handlade om fall-
skydd och på Gotland var även Försäk-
ringskassan med och presenterade sina 
nya regelverk.

Mässor
Besök byggmässan Nordbygg på Stock- 
holmsmässan den 20-23 mars, gratis-
biljetter finns på ww.nordbygg.se .

Skyddsombudets dag kommer att upp-
märksammas på arbetsmiljömässan 
Gilla jobbet - arbetslivets mötesplats  
på Stockholmsmässan den 24 oktober.

— Studietips —

— Arbetsmiljö —

Hyr stuga i skärgården
Boka stuga på Gistholmen, som är en 
klippig och lummig ö i Stockholms mel-
lersta skärgård, mellan Ingmarsö och 
Svartsö. Ön är liten och man tar sig 
runt på en halvtimme.

Det finns 20 enkla stugor som rym-
mer två till fyra personer. Alla stugor 
har bänkspis, kylskåp och eget utedass. 
Här finns inget rinnande vatten, utan 
det hämtar man själv i den gemensam-
ma brunnen. 

Priser mellan 1 300 kr och 2 700 kr/
vecka, beroende på storlek och standard.

För information och bokning  
ring Vimpeln 08-734 66 00.

— Semester —


