
 
 
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundets yrkande gentemot VVS Företagen 
inför 2013 års avtalsrörelse gällande Kylavtalet 
 
 

Ekonomiska yrkanden inför 2013 års avtalsförhandlingar 
 

Överenskommelse träffas om ett lägsta löneutrymme om x % beräknad på 
årsbasis. 

 
 Utgående löner och samtliga nivåer i avtalet höjes med minst x %. 
 

§ 3 – arbetstid m.m 
 

Övertidsersättning och OB-ersättning skall regleras i enlighet med bilaga 1. 
 

§ 3A – Förkortad arbetstid 
 

Arbetstidsförkortningen utökas med ytterligare 3 timmar så att den kommer 
upp till totalt 40 timmar per år. 

 
§ 4 – Löner 

 
Lönesättningen ska enbart fastställas utifrån objektiva faktorer. 
 
Avtalets lägstalöner höjs kraftigt. 

 
§ 7 – Semester 

 
 Semestertillägget höjs till 1,1 % . 

 
 Semesterlön ökas för månadsavlönade till 13,8 % på belöpande övertids- samt 

andra lönetillägg som inte inkluderar semesterersättning. 
 

Den del av semesterlönen som överstiger lagstadgad semesterlön utbetalas före 
semestern. 

 
 

§ 10 – Sjuklön permission samt avdrag vid frånvaro m,m. 
 

Föräldralön följer LO samordningens krav. Föräldrapenningtillägg ska utgå till 
anställda som är föräldralediga. Den som har rätt till föräldrapenning ska också 
vara berättigad till tillägget. Tillägget betalas under sammanlagt högst 180 dagar 
per födelse och per försäkrad förälder. Föräldrapenningtillägget ska utgå med 10 
procent på lön upp till 10 prisbasbelopp. Därutöver ska föräldrapenningtillägget 
vara 90 procent. 

 
Permissionsreglerna skall även omfatta sammanboendes barn och  
urnsättning. 
 
 
 
 
 



 
 
                                                      § 11 – Övrigt 
 
Arbetsgivaren skall kontinuerligt stå för tvätt av arbetskläder. 
 
Mom 4 ändras texten till följande: Arbetstagaren har rätt till fria 
överdragskläder( Overall eller liknande ) 
 

Arbetsmiljöavtal 
 

Bodbestämmelser i enlighet med bilaga 2. 
 
 
Att parterna inrättar en arbetsmiljöcertifiering för arbete i branschen samt att 
parterna förverkligar nationellt arbetsmiljöcentrum i enlighet med 2010 och 
2011 års överenskommelser. Vidare har arbetsgivaren att ansvara för en säker 
och tillfredställande arbetsmiljö enligt lag och avtal. En särskild 
förhandlingsordning skall inrättas för att tillförsäkra genomförandet av en säker 
och tillfredställande arbetsmiljö för alla byggnadsarbetare. 
 
 
 

Tillämpningsregler rörande 38-40 §§ MBL vid arbeten inom KYL-
avtalets tillämpningsområde att gälla medlemsföretag i VVS 

Företagen 
 

Tillämpningsreglerna måste tillförsäkra att medlemmarnas anställningsvillkor 
säkras under hela entreprenörkedjan samt att kontrollåtgärder och information 
till Byggnads är tillräcklig för att kunna bedöma en 
entreprenörs/bemanningsföretags seriositet.  
 
Vi vill införa regler i avtalet som förstärker kontroll och praktisk hantering för 
att skapa ordning och reda i branschen. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Utöver ovan anförda yrkanden gäller LO samordningens avtalsyrkanden. 
 
Utöver dessa framförda yrkanden förbehålles rätten att under förhandlingarnas 
gång framföra ytterligare yrkanden. 


