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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!


