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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Uppretade medlemmar 
är bästa vapnet
Förhandlingarna om nya vvs-, kyl-
och plåtavtal går nu in på sin fjärde 
månad. Avtalet löpte ut den sista mars 
och något nytt avtalstecknande verkar 
dröja. Nu varslar Byggnads om strids-
åtgärder, läs mer här intill.

Arbetsgivarna kräver fortfarande 
en avveckling av arbetstidsförkort-
ningen, ersättningsskyldighet vad 
gäller förlorade kläder, datorer, 
telefoner m m. Dessutom kommer vi 
ingenstans i frågan om beordringsrät-
ten på kyl- och vvs-avtalen. 

Det enda som är bra med dessa 
krav, och de utdragna förhandling-
arna, är att arbetsgivarsidan visar 
sitt rätta jag och inte hymlar med 
alla försämringar de vill att ni ska få. 
Uppretade medlemmar är absolut det 
bästa vapnet i avtalsförhandlingarna!

Handels krävde en löneutjämning 
jämfört med mansdominerade yrken, 
ett krav som flertalet LO-förbund 
ställde sig bakom.

Varför ska kvinnor tjäna sämre än 
män? Det Handels begärde var inte att 
löneskillnaderna skulle utraderas över 
en natt  - utan att de skulle få samma 
lönehöjning i kronor och ören som 
andra förbund har fått. Det ställde 
sig Byggnads bakom och varslade om 
sympatiåtgärder, men parterna kom 
överens innan strejken bröt ut.

Den 1 maj samlas vi i Humlegården 
kl 13. Demonstrations-
tåget avgår kl 14 till 
Norra Bantorget där 
mötet hålls. Se nu till att 
sluta upp och gör det här 
till den högtidsdag för 
arbetarrörelsen som 
det ska vara!

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet —

Du kan också samla ihop handskarna i säckar och lämna 
in dem till Byggnads Stockholm-Gotland, Skytteholms-
vägen 2, 171 44 Solna eller kontakta Byggnads 02 Handen, 
mobil: 070-797 25 34 eller via e-post: renens@live.se
så hämtar vi upp säckarna på din arbetsplats.

Den 27 april kommer en Tyst minut att hållas för att hedra alla byggnadsarbetare som 
fått sätta livet till. Fram till denna dag – gör som Byggnads i Handen – skicka in dina 
trasiga, uttjänta arbetshandskar för att få regeringen att agera i arbetsmiljöfrågan.

Skicka din gamla arbetshandske till: 
Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, 
Mäster Samuelsgatan 70, 102 22 Stockholm

nu är HAnDSKEn KAStAD 
FÖr En BättrE ArBEtSMILJÖ!

27 AprIL 
IntErnAtIonELLA 
ArBEtSMILJÖDAgEn 

Nu får det vara nog! Totalt har 111 personer omkommit på byggen under de senaste 
10 åren. Det dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden i dagens moderna Sverige. 
Detta blundar regeringen för som dragit ner på Arbetsmiljöverkets resurser.

Byggnads säger upp kollektivavtalet 
för Byggnadsplåtslageri, Ventilations-
arbeten och Plåtbearbetning samt 
kollektivavtalet avseende VVS-arbeten 
samt Kylarbeten. Det handlar fram-
förallt om att få bort berordrandet av 
dygnetruntberedskap – vilket Svenskt 

Näringsliv centralt satt stopp för. 
Byggnads kräver att anställda ska 
slippa tvånget att jobba övertid, 
liksom att lärlingar ska få högre lön. 
Byggnads varslar om stridsåtgärder 
som träder i kraft onsdagen den 25 
april.

Byggnads varslar 
vvs, kyla och plåt

               Forts på sidan 3
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— Avtalsinformation vvs, plåt och k yla —

— Personalnytt —

VVS-företagen är progressiva och avtalsförhandlingarna 
krånglar.
- Det är hög tid för alla vvs-montörer att gå med i facket och 
sätta hårt mot hårt,säger Roger Johansson, avtalsansvarig.

Arbetsgivarna inom vvs, plåt och kyla 
har 50 yrkanden för att försämra för 
dig som arbetar inom dessa avtalsom-
råden - visa gärna dessa punkter för 
dina arbetskamrater som inte är med 
i facket!

1. Respekterad fredsplikt.
2. Ökad flexibilitet generellt genom 

lokala överenskommelser mellan före-
trädesvis arbetsgivare och arbetstagare 
i MB-grupp.

3. Förändring av kollektivavtalens 
befintliga beräkningsregler gällande 
reseersättning i likhet med gällande 
skatteregler.

4. Kravet på arbetsplatsanmälan ska 
tas bort.

Arbetsgivarna vill försämra 
avtalet på 50 punkter

5. Ökad flexibilitet genom större möj-
ligheter till lokala överenskommelser 
gällande arbetstidsförläggning.

6. Månadslön såsom huvudlöneform 
alt löneform avtalas fritt mellan arbets-
givare och arbetstagare.

7. Mindre generell del vid utläggning 
av lön.

8. Ökad lokal differentierad lönesätt-
ning utifrån den individuellt nedlagda 
presterade arbetstiden och den anställ-
des kompetens.

9. Utökad provanställningstid för 
lärling till 12 månader.

10. Ömsesidig uppsägningstid om 14 
dagar för provanställd

Ytterligare 40 punkter finns på 
www.byggnads.se/stockholm-gotland

— Försäkringar —

Mia Fridlizius ny 
försäkringsansvarig
Nu har vår nye försäkringsansvarige, 
Mia Fridlizius, kommit på plats. Hon 
kommer närmast från Patientförsäk-
ringen LÖF, Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag, där hon har arbetat 
i flera år med bedömning av skador i 
vården/patientskadeärenden.

Mias huvudsakliga uppgifter på Bygg-
nads Stockholm-Gotland är att handlägga 
försäkringsärenden där medlem drab-
bats av personskada, att hålla i verksam-
heten med våra försäkringsinformatörer, 
ge råd och stöd till ombudsmännen samt 
ge information till medlemmar inom 
social- avtals- och medlems-
försäkringar. 

Jag ser fram emot nya utma-
ningar på Byggnads vad gäller 
medlemmarnas behov av hjälp i 
försäkringsärenden. Det säger 
Mia Fridlizius, ny försäkrings-
ansvarig på Byggnads Stockholm-
Gotland. Mia börjar med att 
påminna om AGS-försäkringen:

Glöm inte att ansöka om AGS 
vid längre sjukskrivning
Om du har varit sjukskriven längre än två 
veckor kan du få ett extra tillskott i din plån-
bok. Du som arbetar under kollektivavtal 
omfattas nämligen av avtalsgruppsjuk-
försäkringen, AGS. Det är en försäkring 
som många sjukskrivna glömmer bort, 
därför vill jag påminna om den. 

De flesta som arbetar får sjuklön från 
sin arbetsgivare under tretton av sina 
fjorton första sjukdagar (första dagen är 
en karensdag). Om du däremot är sjuk 
längre än fjorton dagar betalar Försäk-
ringskassan ut sjukpenning från och 
med dag femton. 

Från dag femton har du, förutsatt att 
du arbetar på en arbetsplats med kollek-
tivavtal, rätt till ytterligare ersättning 
då du kan få ersättning från AGS-
försäkringen. Genom denna försäkring 
har du rätt till en dagersättning som 
tillsammans med sjukpenningen utgör 
cirka 90 procent av din sjukpenning-
grundande inkomst (kallas även SGI). 

De här extra för-
säkringspengarna 
sätts inte automatiskt 
in på ditt konto. Du 
måste istället ansöka om 
ersättningen via en speciell blankett 
som ska skickas in till AFA Försäk-
ring. 

Vissa kriterier måste vara upp-
fyllda för att försäkringen ska gälla. 
Du måste ha varit anställd i 90 dagar 
hos en arbetsgivare som har kollek-
tivavtal. Men om du precis har bytt 
arbete kan du räkna ihop alla anställ-
ningsdagar hos arbetsgivare som har 
kollektivavtal. 

Byggnads 
kräver arbets-

f örsäkring åt alla 
- vår paroll på första maj
kl 13.00 Samling Humlegården

kl 14.00 Vi går mot Norra Bantorget
kl 15.10 Tal av Elisabeth Brandt 

Ygeman, LO-distriktet och 
av partisekreterare 
Carin Jämtin (S).

Vi ses första maj!

Blanketten kan du hitta på Byggnads hemsida www.byggnads.se, välj försäkringar 
därefter blanketter/anmälan till avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS. 

Du kan även få hjälp av din försäkringsrådgivare på din arbetsplats  
eller ring Byggnads Stockholm-Gotland, 010-601 10 08 och välj försäkringar. 
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      — Medlemsservice —

Inbetalningskort 
varje månad
Fr o m  maj kommer avier för medlems-
avgiften att skickas ut varje månad och inte 
som förut tre gånger/år med inbetalnings-
kort för flera månader i  taget. 

Avgiften till Byggnads kan variera 
från månad till månad beroende på 
hur inkomsten och/eller arbetssitua-
tionen förändras. Eftersom avierna nu 
kommer att skickas ut varje månad blir 
beloppet som står på inbetalningskortet 
mer aktuellt.

Avierna kommer att innehålla 
innevarande månads avgift och även 
förfallna avgifter, om du har det. I och 
med denna nya rutin försvinner utskick 
av separata påminnelser.

Det enklaste sättet att betala avgiften 
är ändå via autogiro. Hör av dig till oss 
om du vill skaffa autogiro.  

hetsavgiften med en månads eftersläp-
ning att betala innevarande månads 
arbetslöshetsavgift som övriga medlem-
mar. Detta innebär att det i maj månad 
kommer att dras två månaders arbets-
löshetsavgift för medlemmar som betalat 
april månads avgift med autogiro. 

Byggnads a-kassa hoppas på att kun-
na sänka arbetslöshetsavgiften ytter-
ligare fr o m maj månad, vilket medför 
att medlemmen kanske inte kommer att 
märka så mycket av förändringen.  

Pensionärer aviseras 
varannan månad
Medlemmar som betalar grundavgift 
via inbetalningskort, ex pensionärerna, 
kommer även i fortsättningen att avise-
ras varannan månad med två månads-
avgifter per inbetalningskort.  

Antal arbetsrätts-
ärenden ökar
Byggnads Stockholm-Gotland har haft 
en ökning av antal handlagda arbets-
rättsärenden. 251 ärenden handlades 
det första kvartalet i år har mot 183 
samma period föregående år.

En förklaring kan vara en  avmatt-
ning i byggkonjunkturen och en allt 
större brist på kunskap om arbetsmark-
nadslagarna bland små och medelstora 
företagare. 

- Det som under många år varit själv-
skrivet och otvetydigt i lag och kollek-
tivavtal ifrågasätts nu allt oftare, säger 
Roger Johansson, avtalsansvarig.

— Medlemsnytta —

— Nässlingen —

Nässlingen till salu
Vår konferensverksamhet på Näss-
lingen har under de senaste åren gått 
med ett stort underskott. Anläggningen 
är nu till salu, mäklare har värderat den 
till 35 miljoner. 

Läs mer om Nässlingen i nästa nummer 
av Byggettans tidning.

— Byggnads varslar vvs, plåt och k yla — 

Forts från sidan 1.
– Det borde vara en självklarhet i da-

gens moderna arbetsliv för rörmokare 
och kylarbetare att kunna bestämma 
över sin egen fritid. Hur ska vi kunna 
uppnå jämställdhet i vårt samhälle när 
så många män av sina arbetsgivare 
fråntas möjligheten att hämta och läm-
na på dagis, undrar Torbjörn Johans-
son, avtalssekreterare i Byggnads.

– Vi i Byggnads är för flexibla lös-
ningar, dvs frivillighet istället för tvång, 
när det gäller dygnetruntberedskap. 
Det är helt oacceptabelt att Svenskt 
Näringsliv stoppar en nästan färdig 
överenskommelse, vilket visar på att 
Svenskt Näringsliv är konservativa och 
intar brukspatronfasoner från 1930- 
talet, fortsätter Torbjörn Johansson.

Byggnads förslag syftar till att 
förbättra villkoren att kunna förena 
arbetslivet med familjeliv och fritid.

• För arbetstidsförkortning - mot 
dagens skyldighet till övertid.

• Mot tvingad dygnetruntberedskap 
var fjärde vecka och för frivillighet gäl-
lande dygnetruntberedskap.

• Högre lön för lärlingar. Lärlingars 
lön ska beräknas utifrån faktiska yr-
kesarbetarlöner (tid- eller ackordlöner) 
– inte grundlönen.

Dessa företag är varslade  
i Stockholmsområdet 
YIT Sverige AB 
AB C J Björnberg  
AB Oscar Hansson
Birka Rör AB
Huurre Sweden AB
 

Läs mer om varslet på www.byggnads.se .

Ring Evy, Anita eller Josefin på Med-
lemsservice  08-601-10 08 eller mejla 
stockholm-gotland@byggnads.se .

Autogiro och  
förfallna avgifter
Fr o m maj kommer också förfallna av-
gifter att kunna dras via autogiro. Den 
medlem som en månad saknat täckning 
”slipper” göra en separat inbetalning för 
att komma ikapp. Månaden efter kom-
mer det istället att dras två avgifter vid 
den ordinarie autogiro-dragningen.

Skillnaderna i inhämtandet av ar-
betslöshetsavgiften tas också bort. De 
medlemmar som betalar med autogiro 
kommer istället för att betala arbetslös-
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

— Studietips —

— Arbetsmiljö —

Bra introduktion viktig
Facket har erbjudit samtliga årkurs 
3-elever på byggprogrammet informa-
tion inför lärlingsanställningen. 

Av 529 anmälda på byggprogrammet 
har 356 stycken fått den information 
vi tycker är nödvändig för att på rätt 
sätt introduceras i arbets- och vuxen-
livet. 239 blev medlemmar i Byggnads 
Stockholm-Gotland, vilket är 67 procent  
av dem som fått information. 

Vi hoppas att alla handledare ute i 
produktionen tar sig tid att följa sina 
lärlingar - med en god introduktion 
och den första tiden agera ”pappa” på 
bygget. Introduktionen är avgörande 
för en bra fortsättning för lärlingen i 
byggbranschen!

— Lärlingar —

Hindrande av skyddsombud till AD
Skyddsombudet som vägrades rätten av företaget att företräda 
sina arbetskamrater, har gått från lokal till central förhandling och 
går nu, efter två år, vidare till Arbetsdomstolen, AD.

 - Fallet är principiellt viktigt för alla förtroendevalda som har upp-
drag att företräda Byggnads i vardagen, säger Tomas Kullberg,  
arbetsmiljöansvarig.

Utse månadens skyddsombud
Skyddsombudet fyller hundra år 2012. Idag finns ca 70 000 skyddsombud inom LOs 
förbund i hela landet. För att uppmärksamma det jobb och alla insatser för en bättre 
arbetsmiljö som skyddsombud verkat för genom tiderna kommer LO-distriktet 
under hela året lyfta fram några av de hundratals skyddsombud som jobbar hårt för 
en bättre arbetsmiljö i vår region. Varje månad kommer de att uppmärksamma och 
presentera några av dem lite närmare.

Hjälp oss uppmärksamma våra skyddsombud!
Nominera ditt skyddsombud på din arbetsplats. Gör så här:

1. Skriv några rader om varför han eller hon bör utses till månadens skydds-
ombud, bifoga gärna bild (går bra att fota med mobiltelefon). Några rader om vad 
företaget gör som skyddsombudet jobbar på.

2. Skicka in motiveringen och bilden till oss. Inga särskilda kriterier krävs, utöver 
att man ska vara ett aktivt skyddsombud. Både smått och stort arbetsmiljöarbete 
är viktigt. Mejla till tomas.kullberg@byggnads.se eller skicka till Byggnads Stockholm-
Gotland, Att Tomas Kullberg, Box 1288, 171 25 Solna.

Visste du att Byggnads har en app för smartphones  
och surfplattor? Ladda ner den från www.byggnads.se .

Välkommen på kurs
Vi vill ha fler deltagare till kursen  
Din lön och ditt avtal som går 14-15 maj. 
Kursen presenterades i förra numret av 
Helt enkelt.

Vi söker också fler deltagare till kursen 
Den svenska modellen den 28 maj-1 juni. 

Sällan har så många deltagare öst så 
mycket beröm över en LO-kurs, som 
över den här internatkursen på Runö

Kursen ger bakgrund och historia för 
att du ska kunna ta diskussionen i fika-
rummet eller i det vardagliga politiska 
sammanhanget. Den belyser hur den 
svenska modellen och välfärdsstaten 
växte fram, men också vilken roll mo-
dellen kan spela i ett framtidsperspek-
tiv. Även EU-medlemskapet och vad 
det betyder för den svenska modellen 
behandlas, liksom företagens arbets- 
och organisationsformer i en allt mer 
internationaliserad och global ekonomi. 

Din anmälan behandlas av arbets-
utskottet. Därefter får du besked om du 
blivit antagen till denna utbildning. 

Anmäl dig till Anki Nordlander på Studier  
tel 010-601 11 76  eller mejla 
studier.byggettan@byggnads.se


