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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Varför händer inget
Jag vet inte hur många gånger 
som jag ställt krav på kraftfulla 
åtgärder mot olyckorna i byggbran-
schen. Nu har ytterligare en döds-
olycka inträffat, den här gången med 
två förolyckade och en allvarligt 
skadad. 

Frågan är varför inget händer? 
Varför får inte Arbetsmiljöverket 
kraftfullt utökade resurser? Och var-
för är inte arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Byggindustrier, BI, som säger 
sig stå bakom oss i frågan om en nollvi-
sion mot dödsolyckor, positiva till mer 
utbildning för våra skyddsombud? 
Istället väljer de att gå till Arbets-
domstolen, för att vi inte ska ha rätt att 
genomföra mer utbildning än det som 
ingår i den centrala uppgörelsen.

Och hur kan man, framförallt 
efter den här senaste dödsolyckan, 
sälla sig till Fortums inställning att kol-
lektivavtal inte har någon betydelse? 
Det är väl verkligen att tillintetgöra 
hela vår skyddsorganisation, som 
finns reglerad i kollektivavtalet med 
utbildningar, arbetsmiljöorganisation 
och skyddsronder och - inte minst - 
företagshälsovård?

Innan utredningen är klar kan 
man inte med säkerhet säga vad 
som gjort att olyckan kunde inträffa. 
Men knappast heller motsatsen, alltså 
vad som inte orsakat olyckan.

Jag vågar lova att våra 
skyddsombud varje dag, 
med sin mycket goda 
utbildning i grunden, 
gör ett väldigt bra jobb 
för arbetsmiljön ute på 
våra arbetsplatser. Det 
hade varit önskvärt om 
BI delade den inställningen.

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

På arbetsplatsen vid Fortums vär-
meverk i Hjorthagen, där två bygg-
nadsarbetare omkom och en skadades 
allvarligt, hölls ett väldigt 
uppdrivet tempo. 

Istället för att ge dem 
som utförde jobbet tid 
att göra färdigt innan 
nästa arbetsgrupp 
kom in, hade de mycket 
personal på varandra. 
Det berättar Tomas Kull-
berg, arbetsmiljöansvarig och regionalt 
skyddsombud på Byggnads Stockholm 
Gotland.

- Beställaren, Fortum, har krav på att 
verksamheten ska vara igång 24 tim-
mar om dygnet för att de har ett startda-
tum och varje försening kostar ett antal 
miljoner. Men vad är ett liv värt? Är det 
värt miljonerna? Nu stannade ju arbetet 
oavsett, säger Tomas Kullberg.

Veckan innan olyckan besökte 
Tomas Kullberg värmeverket i Hjort-
hagen och diskuterade arbetsmiljöfrå-
gor. Enligt Kullberg har det brustit i 
ansvarsfördelningen på platsen:

- Otydligheten gör att man inte vet 
vem som tar beslut och utför riktlin-

jerna eller vem som är arbetsmiljösam-
ordnare. Det är väldigt otydligt hur 
Fortum som beställare har delegerat 
ner den biten. 

De omkomna byggnadsarbetarna 
var från Polen. Utländska byggjobbare 
är överrepresenterade när det gäller 
allvarliga arbetsolyckor.

- De är ofta i beroendeställning till 
arbetsgivaren. Gör de inte som arbets-
givaren säger blir de hemskickade, 
säger Tomas Kullberg.

Christian Bengtzelius, ordförande för 
Byggnads Stockholm-Gotland, är inte 
förvånad över olyckan

- På flera av Sveriges största byggar-
betsplatser råder rena Vilda västern, 
säger han.

Huvudentreprenören på Fortums 
arbetsplats, Andritz, är ett öster rikiskt 
företag som saknar svenskt kollektiv-
avtal. Byggnads har upprepade gånger 
försökt få dem att teckna avtal.

- Detta var ytterligare en av de stora 
arbetsplatserna med hundratals ut-
ländska bygg jobbare som helt saknar 
kollektiv avtal och skyddsorganisation, 
säger Christian Bengtzelius.

Vad är ett liv värt?

Två personer omkom och en skadades allvarligt vid  
arbetsplatsolyckan i Hjorthagen den 4 november. 
     Vad ett liv är värt när det är så bråttom att verk-
samheten måste bedrivas dygnet runt? Det frågar sig 
Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Byggnads 
Stockholm-Gotland.
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— Arbetsmiljö —

Beskedet om olyckan i Hjorthagen är ett 
ofattbart sorgebesked för anhöriga och 
arbetskamraterna. Byggnads regionsty-
relser uttalar sin djupaste beklagan till 
de drabbade och deras familjer. 

Allvarliga brister på arbetsplatser
Dessvärre kommer inte beskedet om 
olyckan som en chock. Byggnads 
regionstyrelser vittnar om allvarliga 
säkerhets- och arbetsmiljöbrister på 
byggarbetsplatserna över hela landet. 
Samma problem som det vittnas om i 
Hjorthagen är återkommande. Ett stort 
antal olika entreprenörer på samma 
arbetsplats, pressade tidscheman, av-
saknad av kollektivavtal, språkförbist-

ringar och arbetsgivare som struntar i 
att följa lagar och avtal. Den utländska 
arbetskraften pressas hårt och har inte 
möjligheter att protestera eller vet inte 
om sina rättigheter.

Huvudentreprenörsansvaret  
blir en framgång
Branschens överenskommelse om ett 
huvudentreprenörsansvar i kollektivav-
talen är en framgång för branschen. Hu-
vudentreprenörsansvaret kommer att 
leda till att de företag som vägrar teckna 
kollektivavtal och som inte sköter sig 
inte längre kommer att ha en marknad 
i Sverige. Om något ändå sker kommer 
det bli lättare att utkräva ansvar. 

Regeringen har avsatt 100 miljoner
Det krävs också ett politiskt ansvar. 
Regeringen har uttalat en nollvision 
och har redan avsatt 100 miljoner till 
ökat arbetsmiljöarbete. Byggnads ser 
också fram emot att få sitta ner i ett råd 
med arbetsgivarsidan och regeringen 
för att tillsammans påbörja arbetet mot 
nollvisionen.
 
Den globaliserade marknaden kräver 
också ett politiskt ansvar som vi hoppas 
att den nuvarande regeringen är villig 
att ta. Lex Laval är idag en lag som 
hindrar människors möjligheter att få 
skydd och rättigheter genom svenska 
kollektivavtal när de kommer hit för att 
arbeta. Den lagen måste rivas upp.

Lagen ses över
Vidare behöver man se över lagen om 
offentlig upphandling. Beställaren har 
ett stort ansvar att inte lägga ut saker 
på entreprenad till företag som utnytt-
jar sina anställda och riskerar deras 
liv. Ansvaret vilar extra tungt när det 
handlar om offentliga medel.

Vi kräver att regeringen verkställer alla 
de löften som utfärdats när det gäller 
arbetsmiljön och säkerheten på svensk 
arbetsmarknad. I synnerhet Sveriges 
farligaste och mest utsatta bransch, 
byggbranschen. Det måste bli ett slut på 
dödsolyckorna!

Styrelserna för Byggnads  
samtliga 11 regioner

 

En tidsfråga innan nästa byggolycka 

Styrelserna för Byggnads samtliga 11 regioner runt om i landet 
uttalar sin bestörtning över att ytterligare två byggnadsarbeta-
re har mött döden på jobbet. Olyckan skedde på en arbetsplats 
i Hjorthagen i Stockholm den 4 november. Det är orimligt i ett 
modernt samhälle att människor ska riskera livet på jobbet. 

Byggnads Stockholm-Gotlands regionstyrelse (bild från juni 2014).
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— Konkurser —

Org.nr  Namn  Datum
5563374072 Kakelproffsen Crille&Håkan  
   Bygg AB  141022
5565240727 TROF AB  141028
5565945564 Bygg Teamet Södertörn AB 141104
5567256010 Adelsö Fasad & Puts AB 141023
5567299523 STB Entreprenad AB 141030
5567677751 Dalgränsens Fasad AB 141031
5567712772 Dala Bygg i Solna AB 141029
5567998892 Nykvarns Riv & Håltagning AB 141106
5568410467 Grandeco Group AB 141104

Företag i konkurs
Ansvaret för arbetet med konkurser 
inom Byggnads Stockholm-Gotland 
ligger på gruppen Rättstvister/löne-
krav. 
   Följande företag har gått i konkurs 
21 oktober - 10 november 2014. 

Sedan ett par år tillbaka jobbar Anders 
Johansson på ett litet putsföretag, som 
är medlem i Sveriges Byggindustrier. 
Eftersom han är medlem i facket ringer 
han till Byggnads och säger att det fö-
rekommer olika löner på arbetsplatsen, 
och undrar om det får vara så.

Robert Belving, ombudsman på Bygg-
nads Stockholm-Gotland, berättar för 
honom att lönen styrs av om man har 
yrkesbevis eller inte. Robert kopierar 
den sidan ur Byggavtalet som visar hur 
stor lönen ska vara för yrkesarbetare, 
mejlar den till Anders och ber honom 
att prata med sin arbetsgivare med 
texten ur avtalet som underlag.

— Medlemsnytta —

Sedan tog det ett halvår innan 
medlemmen hörde av sig igen 
och då visade det sig att arbets-
givaren lyssnat på honom och 
rättat till hans lön direkt.

- Med stöd av underla-
get hade han kunnat lösa 
problemet tillsammans 
med sin arbetsgivare, 
utan att det blev en stor 
sak, berättar Robert 
Belving.

* Anders Johansson heter 
egentligen något annat.

Hjälp till självhjälp 
Anders Johansson* upptäcker att han får lägre lön än sina arbetskamrater,  
trots att han har yrkesbevis och lika arbetsuppgifter som de andra på företaget. 

— Medlemsservice —

Avslutat  
medlemskap
För den som tidigare 
varit medlem hos Bygg-

nads, men där med-
lemskapet är avslutat - 

förekommer det ibland att 
avgiften fortsätter att betalas in till oss.

- Vi kan inte placera in pengar för 
någon som är avslutad, säger Evy Säter-
mark på Medlemsservice.

Oftast förekommer detta när man 
bytt till annat fackförbund, eller i sam-
band med att en medlem har avlidit och 
någon annan fortsätter att betala. 

Ny arbetsgivare
Om du har bytt arbetsgivare - glöm 
inte meddela oss det, eller gör det på 
webbsidan. Annars ligger det felaktiga 
uppgifter kvar i vårt medlemsregister.

Logga in på vår webbsida www.bygg-
nads.se eller ring 010-60110 08, välj 
Medlemskap och avgifter, eller mejla
medlem.byggettan@byggnads.se.

— Löner —

 Avstämningar prestationslön 1 januari - 30 september 2014

— Lagbasar —
Dags för lagbaskonferens

Lagbaskonferensen är torsdagen den 4 december kl 7.00-11.00  
Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna.

Glöm inte att anmäla om du kommer eller inte,  
mejla till inga-lill.hedlof@byggnads.se eller ring 010-601 11 49.  

Du kan även mejla petra.ohman@byggnads.se.

Yrkesgrupp     Antal          Mät s:a kr    Mät s:a tim Förtjänst 
Murare  57  21 631 132,66  84 108,85  257,18 kr 
Rör  4  3 414 341,15  13 522,70  252,49 kr 
Isol  1  2 155 919,01  11 516,50  187,20 kr 
Plattsättare  13  1 255 462,98  5 694,63  220,46 kr 
Golv  330  3 560 347,55  15 855,50  224,55 kr 
Betongelement- 

    montörer  104  17 263 105,65  92 062,17  187,52 kr 
Anläggare  122  91 311 116,40  426 533,15  214,08 kr 
Trä och betong  

    nyproduktion  722  513 976 683,58  2 407 858,01  213,46 kr 
Trä och betong  

    rep & ombygg  160  79 721 488,49  390 231,33  204,29 kr 
Alla yrkesgrupper  1 513  734 289 597,00  3 447 383,00  213,00 kr 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Lärlingar —

Du som är lärling
- gå med i a-kassan
Att vara medlem i Byggnads är inte 
samma sak som att vara medlem i 
a-kassan. 

A-kassan har en egen ansökan för att 
bli medlem hos dem, det sker inte auto-
matiskt när du blir medlem i Byggnads. 
Om du blir arbetslös är det väldigt vik-
tigt att du är medlem i a-kassan också, 
annars får du ingen ersättning om du 
blir utan jobb. Du måste dessutom varit 
medlem i a-kassan under sex månader 
innan du blivit arbetslös.

Om du inte vet om du är medlem i a-
kassan eller inte, mejla oss på lärlings-
gruppen så tar vi reda på det åt dig:

01larling@byggnads.se 
Skriv vad det gäller i mejlet och glöm 

inte att uppge ditt namn och person-
nummer.

Läs mer och anmäl dig till Byggnads 
a-kassa www.byggnadsakassa.se

Du som är fackligt  
förtroendevald
Om du har lärlingar i laget, fråga 
dem om de är medlemmar - både i 
Byggnads och i a-kassan. 

Förklara att Byggnads och Byggnads 
a-kassa är två olika saker, hur viktigt 
det är att vara med i a-kassan också 
och att man måste ansöka separat till 
a-kassan - även om man är medlem i 
Byggnads.

Dina kontaktuppgifter
Har du bytt företag, telefonnummer 
eller mejladress - hör av dig till oss 
så vi får rätt uppgifter i vårt med-
lemsregister. Annars kan du missa 
viktig information.

Mejla ditt namn och personnummer 
och dina aktuella kontaktuppgifter till 
oss på lärlingsgruppen:
01larling@byggnads.se

Erfarenshetsutbyte 
inom Byggnads
För första gången har alla yrkes-
utbildningsansvariga i Byggnads elva 
regioner träffats och utbytt erfaren-
heter.

Vi talade bland annat om hur vi 
arbetar inför det nya yrkesutbildnings-
avtalet och vilka olika förutsättningar 
regionerna i landet har.

- Nu kan vi använda varandra som 
bollplank, det är bra att ha en referens-
grupp som kan ta hjälp av varandra 
i de olika frågor som vi jobbar med, 
säger Jörgen Landeborn, yrkesutbild-
ningsansvarig på Byggnads Stockholm-
Gotland.

Bygglärarkonferens  
för gymnasieskolor 
Lärare och rektorer från elva (av 33) 
gymnasieskolor samlades när Byn 
Stockholm och Byn Gotland bjöd 
in till lärarkonferens för Bygg- och 
anläggningsprogrammet.

 Konferensen ger gymnasieskolorna i 
Stockholm och på Gotland möjligheter 
att mötas i ett forum. Olika representan-
ter och föreläsare var inbjudna för att 
berätta om sin syn på, och erfarenheter 
av, branschens behov - och hur vi kan 
möta det.

- Vi behöver få in eleverna på de 
yrken där det finns arbete, så vi inte 
utbildar till arbetslöshet. De flesta 
tänker sig att bli träarbetare men det 
finns många andra yrkesgrupper att 
välja bland, yrken där det är lättare att 
få jobb, säger Jörgen Landeborn, yrkes-
utbildningsansvarig.

Öppet hus för  
traditionella lärlingar 
Öppet hus är till för dig som läser 
fackteoretisk distansutbildning 
genom BYN/Hermods.

Om du behöver stöd och hjälp med 
din distansutbildning är du välkommen 
till öppet hus. 

Det är två gånger kvar av höstens öp-
pet hus, det är torsdagen den 4 december 
och torsdagen den 18 december,  
kl 15.00–18.00 (lokalen öppnas kl 14.30). 

Du behöver inte föranmäla dig utan 
det är bara att dyka upp när det passar 
dig, ta med ditt studiematerial.

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholms-
vägen 2 nb, Solna 
Lärare: Ola Söderblom
Kontaktperson på Byggnads: 
Jenny Starkenberg 010-601 12 70 
01larling@byggnads.se

Du som ska bli lärling
För att få dina lärlingstimmar till ditt 
yrkesbevis registrerade måste du få 
en utbildningsbok, så kallad e-bok. 

För att yrkesutbildningen ska vara 
giltig och du ska få tillgodoräkna dig 
timmarna måste företaget du jobbar på 
ha kollektivavtal, där yrkesutbildnings-
avtalet ingår. Se också till att du får ett 
anställningsbevis av företaget. 

För att få din e-bok måste anställ-
ningen registreras. Det går till på olika 
sätt beroende på vilket avtal du är 
lärling under. Det vanligaste är att du 
och arbetsgivaren fyller i en blankett 
och skickar in, läs mer under varje 
yrkesnämnd:
www.byn.se     www.vvsyn.se 
www.pvf.se      www.gbf.se


