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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Du är vår styrka
i avtalsrörelser

Maj månad löper på och äntligen är 
ljuset och värmen här. På första maj 
var parollen Bygg mer arbete åt fler - och 
den säger en hel del. Men det största 
hotet för bra anställningar i sunda 
företag är underbudskonkurrens och 
den oordning och oreda som börjar bre 
ut sig på byggarbetsplatserna. Oseriösa 
bygg- och bemanningsföretag utnyttjar 
svagare grupper. 

Det finns många utstationerade euro-
peiska arbetare och migrerade arbetare 
som får slavlika villkor där ute, och 
de blir bara fler. Denna dumping - där 
arbetare ställs mot arbetare - kan, vill 
och kommer vi att sätta stopp för om vi 
arbetar tillsammans!

I Byggavtalet har vi arbetat med 
att införa ett huvudentreprenörs-
ansvar.  Enkelt utryckt innebär det att 
den entreprenör som säljer ut arbete till 
annan företagare kommer också att få 
vara med och garantera att lag och av-
talsvillkor inte dumpas och att ordning 
och reda råder.

En expertgrupp kommer att utarbeta 
en juridiskt hållbar avtalstext, med 
upplägg för hur avtalsbevakning och 
huvudentreprenörsansvar ska fungera 
ute på våra arbetsplatser - alltså inte 
bara i vackra ord på någons skrivbord.

Avtalstexten ska vara klar och kunna 
tillämpas från februari 2014. I andra 
länder finns modellen redan och fung-
erar mycket bra.

Vi kan aldrig backa i den här frågan 
och ett stort ansvar för varaktig arbets-
fred på våra arbetsplatser är beroende 
på detta resultat. 

Utöver avtalstexten behövs även 
en ny politik. Den nuvarande ser inte 
att det överhuvudtaget finns problem 
som följd av en internationaliserad 
ohämmad arbetsmarknad .

Rovdriften måste upphöra. Dagligen 
ser vi exempel på lag och avtalsdum-
ping som affärsidé, där man konkurerar 
ut seriösa företagare och bidrar till att 
arbetare med goda villkor sägs upp på 
grund av arbetsbrist.

Arbetsmiljöfrågan fick ett lyft 
i avtalsrörelsen. Nu är det lättare 
att genom förhandlingar ta upp och 
få rättelse för arbetsmiljöproblem på 
arbetsplatser och i företagen. Enligt 
avtalet finns nu också möjlighet att få 
skadestånd för försummelse eller ovilja 
att rätta till fel i arbetsmiljön.

Jag vill avsluta med att tacka för 
det fina arbetet du som medlem gör 
genom att erbjuda nya och nygamla 
byggnadsarbetare medlemskap i 
Byggnads. Nu hjälps vi åt och frågar 
våra kamrater om de vill bli 
medlemmar och äntligen 
blir vi fler igen. Och när 
vi blir fler medlemmar 
på arbetsplatserna blir 
våra kollektivavtal 
ännu starkare!

Roger Johansson, avtalsansvarig

Byggnads har nu omförhandlat kollektivavtalen och du ska ha ett stort 
tack för det stöd våra förhandlingsdelegationer fick från dig och dina 
kamrater på arbetsplatserna!
    Vår ordförande Christian Bengtzelius och jag, som är avtalsansvarig, 
tackar särskilt för den stridsberedskap ni levererar när förhandlingarna 
blir tuffa och hårt sätts mot hårt. Styrkan som Byggnads har är att vi är 
många och har en fantastisk sammanhållning! 

AVTALEN I KORTHET
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— Byggavtalet —

Byggavtalet 
i korthet 

 
Avtalets längd  
Avtalet gäller från den 1 mars 2013 till 
den 31 mars, 2016 med möjlighet till 
uppsägning efter första och andra året.

Löner
Utläggning av lön sker så att avdrag för 
arbetstidsförkortning görs första året. 
Lönenivåerna gäller fr o m den 1 mars, 
2013. Det gör att det per år blir enligt 
följande:

2013: Utgående lön räknas upp med 
3,57 kr/tim eller 621 kr/månad.

2014: Utgående lön räknas upp med 
4,31 kr/tim eller 750 kr/månad.

2015: Utgående lön räknas upp med 
4,41 kr/tim eller 767 kr/månad.

Arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortningen ökas med tre 
timmar från 34 till 37 timmar fr o m 
den 1 april 2013.
 

Ordning och reda
Det bli en kraftfull satsning på ordning 
och reda bland underentreprenörer. 
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 arbete ska vara färdigt 
senast den 15 februari 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 3 personer var till 
gruppen. Byggnads har utsett följande 

personer: Sture Nordh, fd ordförande i 
TCO, Dan Holke, chefsjurist på LO-
TCO Rättsskydd och Mattias Landgren, 
chefsjurist på Byggnads. Arbetet leds 
av en opartisk samtalsledare utsedd av 
medlingsinstitutet.

Utöver gruppens arbete ska parterna 
också arbeta med att utveckla UE 2004, 
stödja utvecklingen av närvaroliggare 
och studera den norska modellen när det 
gäller kontroll av underentreprenörer.
 

Arbetsmiljö
Tydlig skrivning i Byggavtalet om ar-
betsgivarens ansvar för arbetsmiljön. 

Efter modell och goda erfarenheter 
från Elektrikernas Installationsavtal 
skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöan-
svar 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 
arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte går med på en 
överläggning är det ett kollektivavtals-
brott. Kommer parterna inte överens 
kan man vända sig till Arbetsmiljöver-
ket för att avgöra frågan. 

Tidlistor
Tydliga tidpunkter när tidlistor ska 
vara färdigställda. 

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

Arbetskläder
Det skrivs in i Byggavtalet att arbets-
givaren ska förse arbetstagaren med 
arbetskläder 

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

Teknikinstalla- 
tionsavtalet  

i korthet 

Sammanslagning  
av två avtal
Det nya Teknikinstallationsavtalet är 
en sammanslagning av Kyl- och VVS-
avtalen. Sammanslagningen innebär 
bland annat att i det nya avtalet används 
de högsta/bästa nivåerna av de två gamla 
avtalen. Detta betyder högre nivåer för 
övertidsersättning och OB-tillägg med 
mera.

Avtalets längd
Avtalet är treårigt och gäller från den   
1 april 2013 till den 31 mars 2016. Avtalet är 
uppsägningsbart det tredje året.

Löner 
Avtalshöjning

För perioden 1 april 2013 – 31 mars 2014: 
3,69 kr/tim, 642 kr/månad.

För perioden 1 april 2014 – 31 mars 2015: 
4,28 kr/tim, 745 kr/månad.

För perioden 1 april 2015 – 31 mars 2016: 
4,53 kr/tim, 788 kr/månad.

Lägstalön
För perioden 1 april 2013 – 31 mars 2014: 

VVS: 142,50 kr/tim 24 795 kr/månad,  
Kyl: 25 143 kr/månad.

För perioden 1 april, 2014 – 31 mars 2015: 
Samtliga: 149,00 kr/tim, 25 926 kr/månad.

För perioden 1 april 2015 – 31 mars 2016: 
Samtliga: 153,50 kr/tim, 26 709 kr/månad.

Höjd semesterersättning
Kylmontörer får höjd semesterersättning 
från 1 till 1,1 procent för de med månads-
lön och från 13 till 13,1 procent  för övriga 
lönedelar.

— Teknikinstallationsavtalet —
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— Teknikinstallationsavtalet —

Arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortningen ökas med två 
timmar från 37 till 39 timmar.

 
Arbetsmiljö
Kraftfull satsning på arbetsmiljön. 
Bättre standard i byggbodarna genom 
att samma krav på standarden som 
finns i bl a Byggavtalet skrivs in i detta 
avtal.

Efter modell och goda erfarenheter 
från Elektrikernas Installationsavtal 
skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöan-
svar tydligt in i det nya avtalet.

Det innebär bland annat att skydds-
ombud, MB-grupp/kontaktombud eller 
Byggnads region får större möjligheter 
att begära överläggning om brister i 
arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte går med på en 
överläggning är det ett kollektivavtals-
brott. Kommer parterna inte överens 
kan man vända sig till Arbetsmiljöver-
ket för att avgöra frågan. 

Ackordssedel och  
fördelningslistor
Arbetsgivaren får nu ansvaret för att 
skicka in ackordssedel och fördelnings-
lista till Byggnads region. Detta var 
tidigare arbetstagarens ansvar.

Arbetstid
Representant för Byggnads region och 
ett enskilt företag kan ingå en överens-
kommelse om avvikelse från avtalets 
bestämmelser om arbetstid.

Arbetsgrupp om  
lönebildning 
Parterna ska i en arbetsgrupp se över 
hur lönebildningen i branschen ska 
möta framtidens behov och utma-
ningar.

Plåtavtalet 
i korthet 

 
Avtalets längd
Avtalet gäller från den 1 april 2013 till 
den 1 mars 2016.

Löner
Utläggning av lön per år blir enligt följande:

2013: Utgående lön räknas upp med 
4,06 kr/tim (2,40%) utifrån snittlönen.

2014: Utgående lön räknas upp med 
4,30 kr/tim (2,45 %) utifrån snittlönen.

2015: Utgående lön räknas upp med 
4,35 kr/tim (2,45 %) utifrån snittlönen.

Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortningen ökas med tre 
timmar från 37 till 40 timmar.

Arbetsmiljö
Avtalet innebär en tydlig skrivning om 
arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön 
efter modell och goda erfarenheter från 
Elektrikernas Installationsavtal. 

Det innebär bland annat att skydds-
ombud, MB-grupp/kontaktombud eller 
Byggnads region får större möjligheter 
att begära överläggning om brister i 
arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte går med på en 
överläggning är det ett kollektivavtals-
brott. Kommer parterna inte överens 
kan man vända sig till Arbetsmiljöver-
ket för att avgöra frågan. 

Ackordsprislistan
Ackordsprislistan höjs med 3 procent 
per år.

Arbetstidsförläggning
Arbetstidsförläggning på 160 timmar 
i snitt på en fyraveckorsperiod. Dock 
minst 37 timmar och max 43 timmar.

— Plåtavtalet —

Övertidsersättning
Övertidsersättning och ob-ersättning 
fås på utgående lön.

Semesterlön
Det här gäller för din semester i år: 
Systemet med semesterkassa har under 
2012 fasats ut. Det betyder att från se-
mesteråret som började den 1 april 2013 
är det din arbetsgivare som betalar din 
semesterlön direkt till dig. 

Semesterlönen ska betalas ut när du tar 
ut semester och vid samma tillfälle som 
du normalt skulle ha fått din lön om du 
arbetat. 

Dina betalda semesterdagar och semes-
terlön tjänar du in under intjänandeåret 
den 1 april 2012 till den 31 mars 2013. De 
intjänade dagarna och semesterlönen har 
du sedan rätt att ta ut uttagsåret den 1 april 
2013 till den 31 mars 2014. Du kan även 
välja att spara fem semesterdagar och ta ut 
dem ett senare år. 

Från och med semesteråret 2015 höjs 
semesterersättningen till 13,2 procent.

Semesterlön vid timlön
Om du har timlön är semesterlönen 13,1 
procent av semesterlöneunderlaget för 
intjänandeåret (1 april-31 mars). 

I semesterlöneunderlaget ingår löne-
delar som timlön, ackordslön, helglön 
och andra ersättningar och tillägg, 
som exempelvis övertidsersättning 
och bergrumstillägg. I semesterunder-
laget ska du inte räkna in sjuklön och 
utbetald semesterersättning, inte heller 
kostnadsersättningar som matersätt-
ning eller skattepliktig delar av trakta-
mente och resersättningar. 

För dagar med semesterlönegrundan-
de frånvaro så lägger du till semester-
löneunderlaget den lön du skulle ha haft 
om du hade jobbat.

Den semesterlön som du får fram 
delar du upp på det antal betalda semes-
terdagar som du har tjänat in.

Se räkneexempel på nästa sida.
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

 — Glasavtalet — — Entreprenad-
maskinavtalet —

Glasavtalet 
i korthet

Avtalet längd 
Avtalet är treårigt och gäller från den 
1 april 2013 till den 31 mars 2016.

Löner 
Grundlöner:                       

1 april 2013: höjs till 140 kr.
1 april 2014: höjs till 144 kr.
1 april, 2015: höjs till 149 kr.

Utgående lön:                    
1 april 2013: höjs med 3,50 kr.
1 april 2014: höjs med 4 kr.
1 april 2015: höjs med 4,50 kr.

Ackord:                              
1 april 2013: fast del 91 kr, rörlig del 43 kr.
1 april 2014: fast del 90 kr, rörlig del 45 kr.
1 april 2015: fast del 89 kr, rörlig del 47 kr.

Arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortningen ökas med 2 tim-
mar från den 1 januari 2013 till 38 timmar/
år och med ytterligare 2 timmar från 
den 1 januari 2014 till 40 timmar/år.

Semesterersättning 
Från och med semesteråret 2015 höjs  
semesterersättningen till 13,1 procent på 
timlön och 1,05 procent på månadslön.

Arbetstidsförläggning 
Arbetstidsförläggning på 160 timmar 
i snitt på en fyra veckors period. Dock 
minst 37 timmar och högst 43 timmar 
per vecka.

Arbetsmiljö
Efter modell och goda erfarenheter från 
Elektrikernas Installationsavtal skrivs 
nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
tydligt in i avtalet.

Det innebär bland annat att skydds-
ombud, MB-grupp/kontaktombud eller 
Byggnads region får större möjligheter 
att begära överläggning om brister i 
arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte går med på en 
överläggning är det ett kollektivavtals-
brott. Kommer parterna inte överens 
kan man vända sig till Arbetsmiljöver-
ket för att avgöra frågan. 

Utökad skyddsombudsutbildning 
samt förbättring av företagshälsovår-
den.

Byggnads 
har sagt upp 
Entreprenad-

maskin- 
avtalet 

Byggnads har överlämnat en uppsäg-
ning av Entreprenadmaskinavtalet 
till arbetsgivarparten Maskinentre-
prenörerna (ME). Avtalet upphör att 
gälla från den 14 maj 2013 och omfattar 
cirka 3 500 personer. 

- Förhandlingarna med arbetsgivar-
na går mycket trögt och ME uppvisar 
väldigt lite förhandlingsvilja, säger 
Göran Tinglöv, enhetschef för Bygg-
nads avtalsenhet.

Parterna ska fortsätta förhandling-
arna den 15 maj.

Räkneexempel  
semesterlön - timlön
Jim har varit anställd hela året och hade 
en veckas sjukfrånvaro. Förra året fick 
han sin semesterlön från semesterkas-
san. Hans lön under intjänandeåret var 
310 000 kr och till det lägger vi hans 
semesterlönegrundande frånvaro på  
5 dagar x 8 tim x 180 kr/tim = 7 200 kr.

Det gör att hans totala semesterlöne- 
underlag blir 317 200 kr. Årets semester- 

ersättning blir då  
317 200 kr x 13,1 procent = 41 533 kr. 

Efter som han jobbat hela året så har 
han 25 betalda semesterdagar och hans 
semesterlön per dag blir då  
41 533 kr/25 dagar = 1 661 kr per dag.  

Semesterlön  
vid månadslön
Om du har månadslön så ska du vid se-
mester få ut en ordinarie lön, men med 

— Plåtavtalet fortsättning —

ett tillägg på 1,1 procent av månadslönen 
för varje betald semesterdag som du 
tar ut. Om du fått ut andra löneelement 
exempelvis ackordsöverskott, över-
tidsersättning, eller andra ersättningar 
och tillägg ska du ha 13,1 procent på de 
lönedelarna på samma sätt som man 
räknar vid timlön.


