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Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtalskrav 
för 2013 avseende VVS Avtalet  
 
Under det senaste året har Europa drabbats hårt av den finanskris som har dragit fram över 
världen. I Sverige har varsel och uppsägningar blivit vardag och många löntagare känner en 
oro för framtiden och sin ekonomi. Det är alldeles uppenbart att en ohämmad marknad utan 
styrning inte förmår att skapa en trygg grund för människor. En fri marknad premierar 
rofferi framför rättvisa och solidaritet.  
 
Runt om i världen har skattebetalare fått gå in med enorma belopp för att rädda banker och 
finansiella institut. Det visar sig att det är demokratiskt valda institutioner som har styrkan 
att stå emot marknadens misslyckande. Fackliga organisationer och löntagare har tagit sitt 
ansvar och gjort mycket för att rädda jobben.  
 
Trots avmattningen i ekonomin ger produktivitetsutvecklingen ett betydande utrymme för 
ökade löner. Sverige har ingen kostnadskris. Avmattningen beror på att efterfrågan sviktar. 
För låga löneökningar skulle hålla tillbaka hushållens konsumtion och därmed hålla nere 
efterfrågan ytterligare. Den vikande efterfrågan beror inte på ett felaktigt löneläge. En god 
löneutveckling, som ger acceptabla vinstnivåer, är viktig för att upprätthålla inhemsk 
efterfrågan. 
 
Det är en styrka att vi i avtalsrörelsen har en samordning inom LO-förbunden. På detta sätt 
kan vi undvika att svagare grupper får sämre utfall, vi tar ett gemensamt ansvar för Sveriges 
ekonomi och en solidarisk samordning minskar risken för att enskilda förbund pressas till 
försämringar i kollektivavtalen.  
 
Byggnads ställer sig bakom LO: s samordning där de gemensamma kraven innebär 
löneökningar med 2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kronor och mer. Alla som tjänar 
mindre än 25 000 kronor i månaden ska få löneökning med minst 700 kronor per månad. 
Också avtalens lägstalöner ska höjas med minst 700 kronor i månaden. 
 
De gemensamma avtalskraven innehåller också ett försäkringspaket och ett 
föräldrapenningtillägg. Det är ett tillägg på 10 procent av lön man skulle ha haft och följer 
uttaget från Försäkringskassan med max 180 uttagna dagar per förälder.  
 
Inför förra avtalsrörelsen påpekade Byggnads att byggnadsarbete fortfarande är en 
verksamhet där byggnadsarbetarens kropp är det främsta arbetsredskapet. Byggsektorns 
parter bör ta ett gemensamt ansvar för att uppnå ett mål som bäst kan formuleras som En hel 
människa efter ett helt arbetsliv.  
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Vi ska som parter inte acceptera utslagning från byggsektorns arbetsplatser – eller att den 
yrkesverksamma tiden som helhet riskerar att bli kortare – därför att arbetsförhållandena ger 
upphov till skador med efterföljande nedsatt arbetsförmåga. Vi ska heller inte acceptera att 
byggnadsarbetares pensionärsliv blir kortare, smärtsammare och mer funktionsbegränsat till 
följd av brister i arbetsmiljön på arbetsplatserna. 
 
Vi ställer krav på arbetsmiljöavtal där parterna inrättar en arbetsmiljöcertifiering för arbete i 
branschen samt att parterna förverkligar nationellt arbetsmiljöcentrum i enlighet med 2010 
och 2011 års överenskommelser. Vi vill att det inrättas en särskild förhandlingsordning för att 
tillförsäkra genomförandet av en säker och tillfredsställande arbetsmiljö för alla 
byggnadsarbetare.  
 
Det är helt uppenbart att branschen har problem med att det används alldeles för många 
underentreprenörer på arbetsplatserna. Det innebär att huvudentreprenören inte har 
kontroll över alla de underentreprenörskedjor som finns. Det leder i sin tur till att många 
underentreprenörer är oseriösa och i vissa fall rent kriminella. Arbetsmiljön drabbas på ett 
negativt sätt och rena säkerhetsrisker kan uppkomma.  
 
Vi kräver därför en översyn av branschöverenskommelsen om tillämpningsregler avseende 
38 – 40 §§ i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). 
 
Byggnads har fortfarande en ambition att sammanföra VVS Avtalet och Kylavtalet till ett 
kollektivavtal.  
 
Ytterligare avtalskrav och detaljerna i avtalskraven framgår av bilagda handlingar.  
 
Med detta överlämnas Svenska Byggnadsarbetareförbundets krav för avtalsrörelsen 2013 
 
 
 
 
Torbjörn Hagelin  
Avtalssekreterare 

 


