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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Sträck på er  
och var stolta
Idag kan Byggnads alla medlem-
mar sträcka lite extra på sig, vi 
har gjort något historiskt! Genom 
det otroliga tryck ni har skapat - och 
genom en hundraprocentig uppslut-
ning bakom våra krav från hela arbe-
tarrörelsen - har vi lyckats förhandla 
fram ett huvudentreprenörsansvar i 
Byggavtalet.

Och detta utan att ha behövt 
strejka en enda dag. Jag vet att många 
av er verkligen ville markera en gång 
för alla vilken uppslutning det finns 
runt de svenska kollektivavtalen och 
för lika villkor på svensk arbets-
marknad - och det har vi faktiskt 
lyckats med. Det som Sveriges Bygg-
industrier sa var omöjligt och stred 
mot alla former av lagstiftning och 
EU-rätt har nu visat sig vara möjligt.

Sträck på er, var stolta, vi har fått 
igenom vårt huvudentreprenörsan-
svar fullt ut - utan att ha behövt pruta 
på en enda sak i vårt kollektivavtal.

Det här visar vilka enorma möjlig-
heter vi har, om vi bara håller ihop 
och står enade för arbetarnas villkor 
och rättigheter.

Nu har vi drygt sex månader på oss 
att hitta praktiska modeller för hur vi 
ska arbeta med de redskap vi fått. Men 
också i kombination med de vi redan 
haft, men kanske varit 
dåliga på att använda. 
Totalt sett har vi nu en 
ganska rejäl verktygslåda 
att använda för att sätta 
stopp för social dump-
ning och utnyttjande av 
arbetskraft! 

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Ordning och reda 
med huvudansvar

Sveriges byggnadsarbetare har i över ett år kämpat för att få 
ordning och reda i byggbranschen - tillsammans har vi uppnått 
något stort och fått ett huvudentreprenörsansvar inskrivet i 
kollektivavtalet. Detta är en stor seger som aldrig hade vunnits 
utan er medlemmars samlade kraft! 
    På baksidan finner du huvudentreprenörsansvaret samman-
fattat under tio punkter.

Läs en sammanfattning av huvudentreprenörsansvaret på nästa sida.

Stark, stolt, trygg och ordning och reda på arbets-
marknaden! Budskapet är tydligt från byggnads-
arbetarna på NKS - Nya Karolinska sjukhuset i Solna.
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Huvudentreprenörs- 
ansvar i tio punkter

1.  Ett huvudentreprenörsansvar skrivs in i Byggavtalet den 1 april 2014 och börjar att gälla  
 fullt ut fr o m den 1 januari 2015.

2.  En arbetsgivare som anlitar en underentreprenör ska se till att underentreprenören följer  
 reglerna om huvudentreprenörsansvar, om denne i sin tur anlitar en underentreprenör.

3.  En underentreprenör som anlitar en underentreprenör ska rapportera vilka under- 
 entreprenörer som denne har anlitat.

4.  Det är huvudentreprenören som ska sammanställa ovanstående rapporter och upprätta  
 en lista över vilka underentreprenörer som har anlitas (underentreprenörslista).

5.  Byggnads region har rätt att få ta del av uppgifter ur listan med underentreprenörer senast  
 inom fyra dagar efter skriftlig begäran.

6.  Om det visar sig att en arbetsgivare inte har kollektivavtal, förhandlingsvägrar eller inte  
 har underlag för att kunna bedöma om arbetstagare har fått korrekt lön och ersättning  
 kan Byggnads region - hos huvudentreprenören - begära att tvisten ska bli föremål för  
 överläggning och utredning.

7.  Om tvisten inte löses och den berör en arbetsplats där medlemsföretag i Sveriges Bygg- 
 industrier, BI, är huvudentreprenör kan Byggnads påkalla att tvisten ska prövas i en särskild  
 nämnd. Nämnden består av en representant från Byggnads och Sveriges Byggindustrier och  
 en opartisk ordförande.

8.  Om nämnden finner att betalningsskyldighet föreligger ska en särskild fond se till att 
 betalning sker.

9.  Om det råder olika uppfattning om lön eller andra anspråk, eller att den betalningsskyldige  
 arbetsgivaren inte har kollektivavtal, ska lön beräknas på särskilt sätt.

10.  Betalningsskyldigheten kan avse högst 12 veckor.

Sverige behöver ett huvudentreprenörsansvar och det har vi 
fått nu. Tillsammans har vi uppnått något historiskt och fått 
ett huvudentreprenörsansvar inskrivet i kollektivavtalet. 
Byggnads medlemmar kan känna sig stolta, starka och trygga!
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— Personal —

Regionala skydds- 
ombud utsedda
Följande personer är utsedda 
till regionala skyddsombud 
inom Byggnads Stockholm- 
Gotlands avtalsområde 2014:

 
John Aspendal  
Johnny Daveman 
Tomas Kullberg 
Bertil Tunefalk   

    Percy Sandstedt 
Robert Belving  
Jens Bryner  
Johnny Rindebrant  
Andrzej Stamirowski 
Göran Sporsén 

Du når dem genom Byggnads Stock-
holm-Gotlands växel 010-601 10 08.

Personalnytt
Det har skett en hel del förändring-
ar i regionens organisation.

Fredrik Sirberg  är regionsekreterare 
och ersätter  Robert Belving som arbetar 
med  medbestämmandefrågor, MB. Percy 
Sandstedt är MB-ansvarig och ersät-

ter Magnus Ledéus som är 
studieansvarig. 

Jens Bryner är ny-
anställd och arbetar 
med MB-frågor och 
som samordnare för 
MB/RSO-gruppen. Jens 

har tidigare bland annat 
arbetat på NCC och på 

Byggnads medlemscenter.
Jenny Starkenberg arbetar med yr-

kesutbildning och ersätter Margareta 
Fäldt som går i pension senare i vår. 

Elizabeta Vujanic är 
nyanställd och kommer 

tidigare från Ericsson.
Hon arbetar med den 
demokratiska organi-
sationen och ersätter 
Karin Grées som bör-

jar jobba på LO-distriktet 
i slutet av maj.

Göran Sporsén och Andrzej 
Stamirowski tillhör gruppen som 
arbetar med avtalsbevakning mot social 
dumpning och utnyttjande av utländsk 
arbetskraft. Johnny Daveman arbetar 
heltid med arbetsmiljö som regionalt 
skyddsombud, RSO. Bertil Tunefalk 
delar sin tjänst mellan rehabfrågor och 
arbetsmiljö, som RSO.

Conny Tegnerud arbetar med arbets-
rättsförhandling. Tommy 

Andersson är nyanställd 
och kommer från Peab 
Bostad, senare i vår 
börjar han också i 
gruppen som arbetar 

med arbetsrättsför-
handling. Anders 

Eliasson kommer innan 
sommaren att börja arbeta med Lösen, 
som är ett lönegranskningssystem. 

Lönehöjning i vår
Från den 1 april 2014 höjs lönerna på följande avtal:
Byggavtalet höjs med 4,31 kr/timme. Glasavtalet höjs med 4,00 kr/timme.
Teknikinstallationsavtalet höjs med 4,28 kr/timme. Plåt- och ventilations- 
avtalet höjs med 2,45 procent. (Detta gäller inte avtalets lägsta lön som regleras 
enligt tabell, och för certifierad ventilationsmontör utgår ett tillägg på 4 kr/timme.)

Från den 1 maj 2014 höjs lönen på Entreprenadmaskinavtalet med 3,70 kr/timme. 

— Löner —

Sveriges Byggindustrier, BI, har 
stämt Byggnads i Arbetsdomstolen, 
AD, för att vi anordnar kurser för 
skyddsombud i en utbildning som inte 
är partsgemensam, dvs att inte både 
Byggnads och BI står bakom den.

Tomas Kullberg, Byggnads Stockholm-
Gotlands arbetsmiljöansvarig och 
utbildare, berättar:

- När Byggnads och BI skrev på kol-
lektivavtalet 2010 kom man överens 
om att vi skulle ha en partsgemensam 
grundutbildning på 12 dagar på fem år. 
Men vi har också en utbildning kallad 
”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”, som 
handlar om hur skyddsombud och MB 
agerar i olika situationer för att hjälpa 
medlemmarna. Nu är vi stämda för BI 
anser att vi driver en egen skyddsom-
budsutbildning, medan vi på Byggnads 
hävdar att det är en facklig utbildning 
enligt förtroendemannalagen. 

Tomas Kullberg var kallad till AD 
som vittne för att förklara skillnaden 
mellan de båda utbildningarna. 

Om Byggnads förlorar får vi betala 
skadestånd och sluta med utbildningen 
”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.

- Om vi vinner är det vår syn som gäl-
ler. Då är det klarlagt att vi får fortsätta 
att bedriva vår utbildning enligt förtro-

— Arbetsmiljö —

endemannalagen, säger 
Tomas Kullberg. 

AD:s dom kommer den 11 juni.

Byggnads i Arbetsdomstolen

Nominera ditt skyddsombud!
Nominera ett skyddsombud till LO-
distriktets skyddsombudspris 2014. 
Läs mer på hemsidan: 
www.byggnads.se/stockholm-gotland
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

                 — Konkurser —

Fredrik Sirberg är 
ansvarig för konkurser. 

Följande företag har 
gått i konkurs mellan 

den 7 februari och den
                28 mars 2014. 

556820-1197 Anders Riv AB
556292-5841 Gröndals Schakt & Planering AB, U
556855-3407 Hälsinge Bygg & Ställning AB
556175-1859 Järfälla-Skälby glasmästeri AB
556812-1536 Mark & Bygg i Järfälla AB
556866-7819 M-Team AB
556760-3948 Nordic Star Construction AKM AB 
tidigare Galleri Linnéa AB
556889-4785 OCT-Entreprenad AB
556761-8490 Rosmarti Städ & Byggtjänst AB
556701-3189 Rörett i Stockholm AB
556928-9142 SKS Entreprenad AB
556544-3263 Sollentuna Byggentreprenörers 
Byggservice AB tidigare RCC Byggservice 
556576-8396 Spånga Hagalunds Rör AB
556721-7897 Stockholms Bygg o Ind.service AB
556918-5126 Swedazbygg AB
556923-7380 Uffe Gröndals Schakt o Planering AB, 
tidigare J & T Bygg AB, Bröderna
556750-3841 Ultima Byggteknik AB
556632-2698 WB Entreprenad AB
556253-0674 WPM Takmontage AB

Företag i konkurs

Hyr en stuga i 
vår eller sommar
Gistholmen är en liten klippig och 
lummig ö i Stockholms mellersta skär-
gård mellan Ingmarsö och Svartsö.

På Gistholmen finns 20 väldigt enkla 
stugor för två till fyra personer, med  
utedass. Pris från 1 550 kr/vecka.

I Lofsdalen finns två stugor som hyrs 
ut per vecka året om. Det är sex bäddar i 
varje stuga. Pris från 2 000 kr/vecka.  

Vid bokning eller frågor om Byggnads 
Stockholm-Gotlands stugor på Gisthol-
men och i Lofsdalen, kontakta Solna 
Folkets Hus tel 010-601 16 00 eller mejla 
till bokning@vimpeln.net.

För mer info om stugorna, gå in på: 
www.vimpeln.net/stuguthyrning.

— Semester — 

Nytt sätt att teckna  
utbildnings-
avtal
Från den 17 mars, ska företag och 
du som är anställd under utbildning 
själva registrera ditt utbildnings-
avtal i datasystemet KUB (Kvalitets-
säkrad Utbildning). 

I KUB ska företaget och du som är 
anställd själva registrera utbildnings-
avtalet och följa upp utbildningen. KUB 
kommer att göra det ännu tydligare vad 
du som montör ska kunna och utbildas 
i, under din utbildningstid på företaget. 
Förhoppningen är också att du som är  
anställd under utbildning ska bli ännu 
mer förberedd på branschprovet.

För att kunna använda sig av KUB 
ska företaget vara kopplat till Tek-
nikinstallationsavtalet VVS & Kyl, 
antingen som medlemmar hos VVS Fö-
retagen eller genom att ha ett hängavtal 
VVS med Byggnads. 

Du som är anställd och redan har ett 
utbildningsavtal i det gamla systemet 
kommer att fortsätta att skicka in dina 
utbildningsrapporter som tidigare.

Företaget ansöker om inloggning till 
systemet på www.vvsyn.se/kub,  
där finns även mer information.

— Försäkringar —

Fem snabba från Mia Fridlizius, försäkringsansvarig

q Om du är uppsagd på grund 
av arbetsbrist och du har fyllt 40 år när 
anställningen upphör kan du söka AGB 
(försäkring om avgångsbidrag). Blan-
kett hittar du på www.afaforsakring.se. 
q Om du är sjuk längre än 14 

dagar kan du ansöka om AGS (avtals-
gruppsjukförsäkring), det gör du själv 
enkelt via AFA Försäkrings kundwebb, 
www.afaforsakring.se.
q Om du planerar att gå i pension, 

tänk då på att du behöver ansöka om din 
allmänna pension hos pensionsmyndig-
heten. Ansökan måste skickas in i god tid, 

gärna två månader innan 
din första utbetalning.
q Om du plane-

rar att arbeta samtidigt som du tar ut 
pension, bör du tänka på att detta kan 
påverka din arbetslöshetsersättning om 
du blir arbetslös. 
q Om du är föräldraledig och 

har föräldrapenning bör du ansöka om 
Premiebefrielseförsäkringen. Försäk-
ringen betalar din pensionspremie till 
Avtalspension SAF-LO. Anmälan gör 
du enklast på AFA Försäkrings kund-
webb, www.afaforsakring.se.

Fira första maj  
med Byggnads! 
Tillsammans ser vi till att första 
maj sjuder av kamplust, bra stäm-
ning och mycket folk. 

Samling sker som vanligt i Humlegår-
den kl 13.00. Byggnads medlemmar står 
i avdelning 2, bakom IF Metall, Målarna 
och Elektrikerna. Vårt tema är Ord-
ning och reda på arbetsmarknaden.

Demonstrationståget avgår kl 14.00 
till Norra Bantorget där mötet hålls på 
Norra Latins skolgård, huvudtalare är 
Stefan Löfven, Socialdemokraternas 
partiledare.

— Första maj —— Lärlingar VVS —

För några år sedan bars 
en likkista i förstamaj-
tåget som en symbol för 
dålig arbetsmiljö. 
Har det blivit bättre?


