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Jag vill börja med att tacka dig som 
är medlem, det är tack vare ditt starka 
stöd som vi har kunnat nå fram till en 
bra avtalsöverenskommelse!

Förhandlingarna om ett nytt Bygg-
avtal pågick in i det sista, fram till 
kvällen innan den varslade konflikten 
skulle bryta ut. Byggnads behövde ett 
antal klarläggande för att kunna skriva 
under avtalet och det fick vi under ef-
termiddagen. Därefter kunde en enig 
förhandlingsdelegation ställa sig bak-
om medlarnas bud!

Avtalet är en seger för båda parter 
där huvudentreprenörsansvaret ska 
regleras i avtalet, efter att en program-
grupp arbetat fram en överenskom-
melse för hur det ska se ut.

Detta är en kraftfull satsning för att 
komma tillrätta med de problem i un-
derentreprenörskedjorna, där parterna 
har en i grunden gemensam problem-
bild.

Vi har också fått in en skrivning 
om arbetsgivarens ansvar för arbets-
miljön, som innebär bland annat att 

skyddsombud, MB-grupper och 

Byggnads regioner får större möjlighe-
ter att begära överläggningar om brister 
i arbetsmiljön.

Förra året hade vi en månadslång 
konflikt på VVS-avtalet där en av de 
stora stridsfrågorna var utökad ar-
betstidsförkortning. Slutresultatet i den 
avtalsrörelsen blev att arbetstidsför-
kortningen utökades med tre timmar. 
Även detta är nu reglerat i Byggavtalet 
på samma sätt, alltså en utökning av ar-
betstidsförkortningen med tre timmar 
till 37 timmar.

Övriga förändringar i avtalet kan du 
läsa om på hemsidan och på nästa sida.

 
Sammanfattningsvis är jag väldigt 

nöjd med att vi nått så långt - utan att be-
höva ta till konfliktvapnet. Nu återstår 
en hel del jobb där parterna ska komma 
överens om detaljer i arbetsgrupper. 
Men jag är övertygad om att även detta 
arbete kommer att ske i samförstånd! 

Överenskommelsen om ett nytt 
Byggavtal bygger också på frågan om 
löner och andra bestämmelser med eko-
nomiskt innehåll, dessa avgörs genom 

En seger 
för båda parter
Avtalet är en seger för båda parter där huvudentrepre-
nörsansvaret ska regleras i avtalet, efter att en program-
grupp arbetat fram en överenskommelse för hur det ska 
se ut. Detta är en kraftfull satsning för att komma tillrät-
ta med problem i underentreprenörskedjorna. Det säger 
Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads Stockholm-
Gotland och ingår i Byggnads förhandlingsdelegation.

samordningen inom LO. Industriavta-
let är klart och blev 6,8 procent på tre 
år. Vi återkommer om vad 
det innebär för Bygg-
nads del.
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Kraftfull satsning på ord-
ning och reda bland under-
entreprenörer

Med utgångspunkt i Byggnads krav 
- att huvudentreprenören ska ta ett större 
ansvar för underentreprenören - ska en 
partsammansatt grupp arbeta fram 
bestämmelser om detta som sedan ska 
skrivas in i Byggavtalet. Gruppens ar-
bete ska vara färdigt senast den 15 fe-
bruari 2014.

Om inte Byggnads (eller arbetsgivaren) 
är nöjd med gruppens arbete har man rätt 
att säga upp hela Byggavtalet till omför-
handling oavsett avtalets längd. 

Parterna utser tre personer var till 
gruppen. Byggnads har utsett följande 
personer: Sture Nordh, f d ordförande 
i TCO, Dan Holke, chefsjurist på LO-
TCO Rättsskydd samt Mattias Land-
gren, chefsjurist på Byggnads. 

Arbetet leds av en opartisk samtals-
ledare utsedd av Medlingsinstitutet. 

Utöver gruppens arbete ska parterna 
också arbeta med att bland annat ut-
veckla UE 2004, stödja utvecklingen av 

närvaroliggare och studera den norska 
modellen när det gäller kontroll av un-
derentreprenörer. 

Tydlig skrivning i Bygg-
avtalet om arbetsgivarens 
ansvar för arbetsmiljön 

Efter modell och goda erfarenheter 
från Elektrikernas Installationsavtal 
skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljö-
ansvar tydligt in i Byggavtalet. 

Det innebär bland annat att skydds-
ombud, MB-grupp/kontaktombud eller 
Byggnads region får större möjligheter 
att begära överläggning om brister i ar-
betsmiljön. Om arbetsgivaren inte går 
med på en överläggning är det ett kol-
lektivavtalsbrott.

Kommer parterna inte överens kan 
man vända sig till Arbetsmiljöverket 
för att avgöra frågan. 

Ytterligare tre timmars 
arbetstidsförkortning 

Arbetstidsförkortningen ökas med 
tre timmar, från 34 till 37 timmar.

Sammanfattning av överenskommelsen

Byggavtalet
Byggnads och dess medlemmar har lyckats med att få frågan 
om ordning och reda bland underentreprenörer högst på dag-
ordningen. På kvällen den 1 april antog Byggnads och Sveriges 
Byggindustrier medlarnas bud och strejken som skulle brutit ut 
morgonen efter blåstes av.  
     Parterna kom överens om följande för Byggavtalet: 

Tydliga tidpunkter när 
tidlistor ska vara färdig-
ställda 

Parterna är överens om att nybygg-
nadslistan ska vara färdig den 31 de-
cember 2013, ombyggnadslistan ska 
vara färdig den 30 mars 2014 och an-
läggningslistan ska vara färdig senast 
den 31 december 2014. 

Det skrivs in i Byggavtalet 
att arbetsgivaren ska förse 
arbetstagaren med arbets-
kläder 

Med arbetskläder avses arbetsbyxor, 
snickarblus, ofodrad jacka och vinter-
jacka. 

Lön och avtalets längd 
Byggnads ställer sig bakom LO-sam-

ordningen. Det innebär ett treårigt av-
tal med löneökning på 6,8 procent över 
tre år. Byggnads har dock möjlighet att 
säga upp avtalet för varje år. 

 


