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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Avtalsrörelsen 
och framtidshopp
Ett riktigt stort tack till alla er som varit ute 
i strejk på plåt, kyla och vvs, den längsta 
strejken vi haft i modern historia! Stödet 
från både er som konfliktat, och från er som 
inte varit uttagna, har varit stort och gett 
oss i förhandlingsdelegationen ett kraftfullt 
mandat i förhandlingarna!

Men kom ihåg att arbetet för en star-
kare organisation bara börjat. Vi måste 
värva fler kamrater, våga ta diskussio-
nerna med våra arbetsgivare och icke 
medlemmar. Tillsammans kan vi försätta 
berg, bjud in era arbetskamrater som fal-
lit ur Byggnads i ett nytt medlemskap!

Förutom den betydligt bättre reglerade 
beordringsrätten så tycker jag den största 
framgången i det nya vvs-avtalet - och det 
som är mest banbrytande - är den nya fast-
ställda riktpunkten på vvs-, sprinkler- och 
isoleringsprislistorna. I Stockholm har vi 
inte haft någon fastställd riktpunkt varken 
på vvs eller isolering sedan 2007, vilket 
inneburit att riktpunkten har förhandlats 
på varje arbetsplats och därmed varierat 
stort, allt från 130-170 kr. 

Men det har också inneburit att det är 
väldigt svårt att komma överens på väldigt 
många projekt. De nya riktpunkterna gäller 
från årsskiftet och värdet fastställs utifrån 
bland annat genomsnittslöner, vilket 
innebär att riktpunkterna från Stockholm 
kommer att hamna högre än det intervall 
jag nämnde förekommer idag.

Jag börjar känna en väldigt stor framtids-
tro för svensk arbetarrörelse, då jag i helgen 
representerat Byggnads medlemmar på LO-
kongressen som bland annat valt Karl-Pet-
ter Thorwaldsson till ordförande och vår 
egen avtalssekreterare Torbjörn Johansson 
till ny avtalssekreterare för LO!

Nu ska vi välja ny ledning för Byggnads 
och det tillsammans med 
Socialdemokraternas 
nye ordförande Stefan 
Löfven gör att många av 
de organisationerna som 
har stor betydelse för våra 
medlemmars vardag nu 
har, eller kommer att få, 
nya offensiva och ny-
tänkande ledningar!

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet — Avtalet klart 
vvs-, kyla- och plåt
efter utdragen konflikt

Beordringsrätten att jobba övertid hel-
ger och sena kvällar har tagits bort och 
blir nu frivillig. Kravet på arbetstidsför-
kortning har också lett till ett genom-
brott, där den samlade arbetstidsför-
kortningen nu uppgår till 37 timmar.

Detta ska ställas mot att arbetgivar- si-
dan ville slopa arbetstidsförkortningen 
helt och hållet. Vi har även säkerställt vär-
det i ackordslönerna, vilket är en historisk 
händelse som tidigare inte varit möjligt. 

- Vi är enormt glada att vi lyckats 
få bort brukspatronfasonerna med 
tvångsmässig beordringsrätt på helger 
och sena kvällar. Istället får vi nu ett 

modernt avtal med en frivillig bered-
skap. Detta betyder att våra medlem-
mar nu bättre kan förena sitt arbetsliv 
med familjeliv, säger Torbjörn Johans-
son, avtalssekreterare i Byggnads. 

- Det är glädjande att motparten till 
slut gett med sig på vårt krav med ar-
betstidsförkortning som ger större möj-
ligheter till att hämta och lämna barn, 
vilket inte är en lyx utan en självklarhet, 
säger Torbjörn Johansson vidare. 

Ackordslönerna har nu värdesäkrats, 
vilket skapar bättre förutsättningar för att 
jobba på ackord då regelverket stärks och 
förenklats.

En överenskommelse har gjorts mellan Byggnads och motpar-
terna Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen. 
   Uppgörelsen blev klar efter en långdragen konflikt och ett an-
tal medlarsamtal och innebär stora framgångar för Byggnads. 
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 — Avtalsinfo vvs, k yla och plåt —

VVS, kyla och plåt 
- avtalet i korthet  
Tack vare att Byggnads medlemmar visat sammanhåll-
ning och slutit upp för varandra har vi lyckats hålla 
tillbaka arbetsgivarnas krav på försämringar och nått 
ett bra avtal inom vvs, kyla och plåt.

Avtalet gäller fr o m den 1 april 2012 till och med den 
31 mars 2013. Lönehöjningarna gäller fr o m 1 maj 2012.

• Höjda löner
   VVS 4,30:-/tim alt 748:-/mån 
   Kyla 700:-/mån 
   Plåt 3,95:-/tim alt 687:-/mån 

• Höjda lägstlönenivåer 
   VVS 138:50 kr/tim alt 24 099:-/mån 
   Kyla 23 837:-/mån 
   Plåt 136,50:-/tim alt 23 751:-/mån 

• Alla helglöneberättigade dagar betalas med full lön 

• Beordringsrätten blir i huvudsak frivillig vid beredskap 

• Beordringsrätten blir i huvudsak frivillig vid övertid 

• Arbetstidsförkortningen ökar till 37 timmar  (arbets-
   givaren ville slopa arbetstidsförkortningen helt) 

• Säkerställt värdet av ackordslönerna 

• Ingen avräkning på löneutrymmet för lokal löneglidning

• Nytt utbildningsavtal inom vvs

• Höjd semesterlön i plåtavtalen 

• Förbättrade reseregler i plåtavtalen 

• Högre lägstlönenivåer för vuxenlärlingar i plåtavtalen 

• Utökad och förbättrad utbildning av skyddsombud 
   (jmf Byggavtalet) 

• Partsgemensam arbetsgrupp om arbetsmiljön tillsätts 

• Partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att lösa frågan 
   om lärlingars tidlöner

 — Förslag på förbundsledning —

Valberedningens förslag till
ny förbundsledning 
för Byggnads 
En enig valberedning presenterar nu 
en ny förbundsledning inför Byggnads 
extra kongress den 12 juni 2012. 
   Torbjörn Johansson, Byggnads av-
talssekretare som intervjuas på första 
sidan, slutar på Byggnads för att bli 
avtalssekretare i LO. 
    Kort presentation av den föreslagna 
ledningen i Byggnads: 

Johan Lindholm, 48 år
ordförande 

Startade yrkesbanan som: Timmerman 
Första förtroendeuppdraget: Lagbas i 
Skanska. 
Nuvarande roll: Andre förbundsordför-
ande (tidigare ordförande för Byggettan)

Lars Hildingsson, 39 år
andre ordförande 
Startade yrkesbanan som: Snickare 
Första förtroendeuppdraget: Lagbas 1992 i 
NCC, valdes in som den yngsta ledamo-
ten i förbundsstyrelsen sedan 1998. 
Nuvarande roll: Ordförande i region 
Småland-Blekinge

Torbjörn Hagelin, 51 år 
avtalssekreterare 

Startade yrkesbanan som: Timmerman 
Första förtroendeuppdraget: Ledamot i 

dåvarande sektionsstyrelsen i avdel-
ning Gotland 1988 
Nuvarande roll: Förbundssekreterare 
Ålder: 51 

Patrik Östberg, 41 år 
förbundssekreterare 

Startade yrkesbanan som: Snickare 
Första förtroendeuppdraget: Dåvarande 
avd 29 Karlstad ledamot i ungdoms-
kommittén 1992 
Nuvarande roll: Enhetschef Medlems-
enheten 

Johan Lindholm Lars Hildingsson Torbjörn Hagelin Patrik Östberg


