
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
Avtalsrörelsen 2017 
Väg- och Banavtalet 

Preliminär avtalsuppgörelse 2017 

Överenskommelse har idag träffats mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och 
kommunikationsfacket-Seko - om att prolongera Väg- och Banavtalet med nedanstående 
ändringar och tillägg: 

1. Avtalsperiod om 36 månader gällande perioden den 1 maj 2017 - 30 april 2020 med 
ett avtalsvärde om 6,5 %, varav 5,6 % i löneökningar och totalt 0,9 % i kompletterande 
premieinbetalningar till Avtalspension SAF/LO enligt Bilaga 1, under avtalsperioden. 

2. För det fall att uppsägning skett av märkessättande avtal inom industrin senast den 
30 september 2018, äger part möjlighet att därefter fullfölja med egen uppsägning av 
detta avtal senast den 31 oktober 2018, till upphörande den 30 april 2019. 

3. Utgående lön höjs med 575 kr/mån från och med 1 maj 2017, 585 kr/mån från och 
med den 1 maj 2018och 662 kr/mån från och med den 1 maj 2019. Grundlön utges 
därmed med 27 196 kr/mån från och med den 1 maj 2017, med 27 781 kr/mån från 
och med den 1 maj 2018 och med 28 444 kr/mån från och med den 1 maj 2019. 

4. Beredskapsersättning och tillägg för arbete i bergrum enligt Väg- och banavtalet 
uppräknas med 1,8 % från och med den 1 maj 2017, med 1,8 % från och med den 1 
maj 2018 och med 2,0 % från och med den 1 maj 2019. 

5. Kompletterande premieinbetalningar till Avtalspension SAF/LO, se Bilaga 1. 

6. Ändringar avseende utbetalning av havandeskapslön KAP. 3, se Bilaga 2. 

7. Ändringar gällande förrättningstillägg KAP. 4, se Bilaga 3. 

8. Ändringar avseende personlig skyddsutrustning KAP. 5, se Bilaga 4. 

9. Arbetsgrupp avseende dataskyddsförordningen, Bilaga 5. 

10. Arbetsgrupp avseende reseersättning och traktamente, se Bilaga 6. 

11. Arbetsgrupp avseende jourtid, se Bilaga 7. 

12. Arbetsgrupp avseende in- och utlånings- respektive in- och uthyrningsreglerna, se 
Bilaga 8. 
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13. Parterna är vidare överens om att underteckna "Ö-protokoll 2/2017" 
Yrkesintroduktionsanställningar samt "Ö-protokoll 3/2017 
Yrkesorientringspraktik", Bilaga 9-10. 

avseende 
avseende 

14. Sedvanliga avtalshandlingar upprättas snarast 
överenskommelse. 

anslutning till denna 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna har tagit vardera 
sitt. 

Stockholm 2017-05-02 

Sveriges Byggindustrier 
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EXTRA PENSIONSA VSÄTTNING 
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Överenskommelse träffas om en ny extra pensionsavsättning om 0,3 % från och med 
1 maj 2017, med 0,3 % från och med den 1 maj 2018 och med 0,3 % från och med 
den 1 maj 2019. Avsättningen används till en kompletterande premie enligt § 4 a 
bestämmelser för Avtalspension SAF-LO. 

Detta innebär att på avtalsområdet under avtalsperioden görs en extra 
pensionsavsättning om totalt 0,9 % och att detta även gäller arbetstagare som är under 
25 år. Arbetstagare som är yngre än 25 år kan inte välja familjeskydd. 

VBA 2017-014·01 extra pensionsavsättning.docx 
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KAP. 3 LÖNEBESTÄMMELSER 

Nuvarande avtalstext 

§ 34 Havandeskapslön 
En kvinnlig medarbetare, som är tjänstledig på grund av havandeskap eller 
barnsbörd, har rätt till havandeskapslön från arbetsgivaren om hon har 
varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd eller två säsonger 
i följd. 

Havandeskapslön utges under två månader; 

Om havandeskapsledigheten skulle bli kortare än två månader, utges 
havandeskapslön inte för längre tid än ledigheten omfattar. 

Havandeskapslön utges med tio procent av utgående lön. 

Havandeskapslön utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten 
börjar och resterande hälft efter det att medarbetaren återgått i arbete i 
tre månader efter tjänstledigheten. 

Havandeskapslön utges inte om medarbetaren undantas från 
föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har 
nedsatts ska motsvarande reducering av havandeskapslön ske. 
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Ny avtalstext 

§ 34 Havandeskapslön 
En kvinnlig medarbetare, som är tjänstledig på grund av havandeskap 
eller barnsbörd, har rätt till havandeskapslön från arbetsgivaren om 
hon har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd eller 
två säsonger i följd. 

Havandeskapslön utges under två månader. 

Om havandeskapsledigheten skulle bli kortare än två månader, utges 
havandeskapslön inte för längre tid än ledigheten omfattar. 

Havandeskapslön utges med tio procent av utgående lön. 

Havandeskapslön utbetalas i samband med ordinarie 
löneutbetalningstillfälle under aktuell period. 

Havandeskapslön utges inte om medarbetaren undantas från 
föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån 
har nedsatts ska motsvarande reducering av havandeskapslön ske. ~ 
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KAP. 4 RESEBESTÄMMELSER 

Nuvarande avtalstext 

§ 5 Traktamente eller fri kost och logi 
(Första stycket oförändrat) 

Andra stycket: 
Arbetsgivare ska samråda med medarbetare innan arbetet 
påbörjas på förrättningsorten för att undersöka 
förutsättningarna för arbetet på förrättningsorten med en 
gemensam målsättning om att finna lösningar som 
säkerställer ett ändamålsenligt och godtagbart boende. 

Ny avtalstext 

§ 5 Traktamente eller fri kost och logi 
(Första stycket oförändrat) 

Andra stycket: 
Arbetsgivare ska samråda med medarbetare innan arbetet 
påbörjas på förrättningsort för att undersöka 
förutsättningarna för arbete på förrättning med en gemensam 
målsättning om att finna lösningar som säkerställer ett 
ändamålsenligt och godtagbart boende. Överenskommelse 
bör träffas skriftligen mellan medarbetare och arbetsgivare. 
Sådan överenskommelse gäller tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om fjorton (14) dagar, om inte parterna 
kommer överens om annat. 

2017-05-02 

°"' ~ 

~ 
V\) 



SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
Avtalsrörelsen 2017 
Väg- och Banavtalet 

KAP. 5 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER 

Nuvarande avtalstext Ny avtalstext 

§ 4 Personlig skyddsutrustning och arbetskläder § 4 Personlig skyddsutrustning och arbetskläder 
(Första ach andra stycket oförändrat) {Första ach andra stycket oförändrat) 

Nytt tredje stycke: 

Vid arbeten där skyddsglasögon krävs enligt 
Arbetsmiljölagstiftningen och där det finns risk för 
att arbetet kan medföra skador på medarbetarens 
privata glasögon, ska arbetsgivaren tillhandahålla 
fungerande skydd för dessa. 

2017-05-02 
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ARBETSGRUPP AVSEENDE DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Överenskommelse 

Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko - ar overens 
om att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en genomsyn av berörda delar i Väg- och 
banavtalet där personuppgifter ska behandlas mellan olika parter, i syfte att anpassa 
reglerna till den kommande Dataskyddsförordningen. 

Parterna kan i arbetet ta hjälp av oberoende juridisk sakkunnig för att bilägga 
eventuella tvistigheter och påskynda arbetet. Kostnaden för sådan salckunnig ska delas 
lika mellan parterna. 

Arbetet ska påbörjas omgående och resultatet presenteras i en skriftlig slutrapport till 
respektive delegation senast den 15 januari 2018. Eventuella materiella förändringar 
som parterna är överens om ska införas i Väg- och banavtalet från och med den 1 april 
2018. 
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ARBETSGRUPP AVSEENDE RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTE 

Överenskommelse 

Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko är överens 
om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över reglerna om reskostnadsersättning och 
traktamente i syfte att säkerställa att reglerna överensstämmer med skattereglerna. 

Väg- och Banavtalets regler om reskostnadsersättning och traktamente ska vara 
utformade så att det är lätt att göra rätt och så att arbetsgivare och medarbetare inte 
riskerar negativa skattekonsekvenser till följd av en felaktig tillämpning. 
Arbetsgruppen bör arbeta fram gemensamma tillämpningsanvisningar och 
illustrationer över hur skatt och arbetsgivaravgifter ska beräknas på utbetald 
ersättning i olika situationer. 

Arbetet ska påbörjas omgående och resultatet presenteras i en skriftlig slutrapport till 
respektive delegation senast den 1 mars 2018. 

S:\BI Kansli\BI Arbetsmarknad\001 Förhandlingsverksamhet\001 Kollektivavtal\002 Väg & banavtalet\Avtal 
2017\ Yrkanden\VBA 2017-011-02 Arbetsgrupp reseersättningar och traktamente.doc 



SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
Avtalsrörelsen 2017 
Väg- och Banavtalet 

ARBETSGRUPP AVSEENDE JO URTID 

Överenskommelse 
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Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko är överens 
om att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att utreda förutsättningarna för, och med 
målsättningen att, införa regler om jourtid. 

Bakgrunden är att Väg- och banavtalet idag saknar regler om jourtid samtidigt som 
arbetsgivares behov av att kunna lägga ut jourtid ökar i takt med att beställares laav 
om kortare inställelsetider växer. 

Arbetet ska påbörjas omgående och resultatet presenteras i en slaiftlig slutrapport till 
respektive delegation senast den 1 mars 2018. 
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ARBETSGRUPP AVSEENDE IN- OCH UTLÅNING RESPEKTIVE IN- OCH 
UTHYRNING 

Överenskommelse 

Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko - ar overens 
om att tillsätta en arbetsgrupp för att gemensamt utarbeta separata regler för in- och 
utlåning respektive in- och uthyrning. Detta med hänsyn till att det föreligger stora 
grundläggande skillnader mellan in- och utlåning respektive in- och uthyrning av 
medarbetare till annat företag och att Väg- och banavtalet idag i väsentliga avseenden 
saknar regler om in- och uthyrning. 

Arbetet ska påbörjas omgående och resultatet presenteras i en skriftlig slutrapport till 
respektive delegation senast den I mars 2018. 



Arbetsgivarpart 

Arbetstagarparter 

Ärende 

Justeringsmän 

Bakgrund 
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PROTOKOLL Ö 2/2017 

Sveriges Byggindustrier ("Bl") 
Maskinentreprenörerna ("ME") 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ("Byggnads") 
Facket för Service och Kommunikation ("SEKO") 

Kompletterande överenskommelse till yrkesutbildningsavtalet -
yrkesintroduktionsanställning 

Mats Åkerlind, BI 
Per-Erik Markström, ME 
Torbjörn Hagelin, Byggnads 
Björn-Inge Björnberg, SEKO 

Under rådande situation med stora grupper som saknar relevant möjlighet att skaffa sig en 
arbetslivserfarenhet samtidigt som byggbranschen har en tydlig arbetskraftsbrist vill parterna 
bidra med en konstruktiv lösning på samhällets utmaningar. 

Överenskommelse om yrkesintrodnktionsanställning 

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko har kommit överens om 
att möjliggöra yrkesintroduktion enligt nedanstående villkor och inom de avtalsområden som 
parterna gemensamt representerar. Avtalet ansluter till förordning (2013: 1157) om stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar. 

Parterna är överens om att använda yrkesintroduktionför de som anställs inom ramen för en 
yrkesutbildning som leder till ett yrkesbevis, för att utbilda sig till ett yrke där det råder brist 
på arbetskraft. De som kan erbjudas yrkesintroduktionsanställning är s.k. nyanlända personer, 
elever från gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram som vill växla yrkesroll och 
personer som går en traditionell yrkesutbildning. 

Överenskommelsen gäller endast i Västerbotten samt i Västra Götalands län och Halland. 
Efter två månader görs en utvärdering. Efter eventuella korrigeringar ska denna 
överenskommelse utvidgas till hela landet. 

Villkor 

1. Y rkesintroduktionsanställning kan tillämpas för: 

a. Elever från gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram (tidigare 

Byggprogram) som är yrkesutbildade eller som vill slutföra sin yrkesutbildning 
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under förutsättning att de vill byta inriktning och istället utbilda sig till ett yrke 

där det råder brist på arbetskraft. 

b. Personer som omfattas av 1 c § i förordningen (2013: 1157) om stöd för 

yrkesintroduktionsanställningar som saknar yrkesutbildning och som vill utbilda 

sig till ett yrke där det råder brist på arbetskraft. 

c. Personer som inom ramen för en traditionell lärlingsutbildning vill utbilda sig till 

ett yrke där det råder brist på arbetskraft. 

2. Det är Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, i den aktuella regionen som gör 

bedömningen om det är ett yrke där det råder brist på arbetskraft. 

3. Y rkesintroduktionsanställningen omfattas av det mellan parterna gällande 

Y rkesutbildningsavtalet. Det innebär att yrkesintroduktionsanställningen utgör en del 

av den anställning av lärling som kan ske enligt Yrkesutbildningsavtalet, vilket bland 

annat medför att tiden i yrkesintroduktionsanställning tillgodoräknas på samma sätt som 

övrig tid i anställning enligt Y rkesutbildningsavtalet. 

4. Yrkesintroduktionsanställningen ska omfatta 6 till 12 månader. Under 

yrkesintroduktionsanställningen ska 15-25 procent av tiden utgöra utbildning. 

5. Lön ska utgå enligt de nivåer som gäller för lärlingar enligt Byggavtalet, 

Maskinentreprenöravtalet, Entreprenadmaskinavtalet respektive Väg- och banavtalet. 

Parterna är eniga om att denna lönenivå uppfyller den nivå som anges i 7 § 

förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Den lön som 

anges i respektive avtal ska därför utges i sin helhet oberoende av andel utbildning. 

6. När yrkesintroduktionsanställning ingås ska handledare utses på företaget i enlighet 

med vad som gäller enligt Y rkesutbildningsavtalet. Lärlingsansvarig i företag och 

lärlingen tillsammans ska lägga upp en utbildningsplan utifrån av BYN fastställda 

utbildningsmål för valt yrke enligt Y rkesutbildningsavtalet. 

7. Överenskommelsen gäller så länge beslut om yrkesintroduktionsstöd är möjliga att 

erhålla, med tre månaders uppsägningstid. 

Denna överenskommelse har upprättats i fyra (4) exemplar, av vilka parterna tagit vardera sitt. 

Justeras 
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MASKINENTREPRENÖRERNA 
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Per-Erik Markström 
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Torbjörn Hage/in 
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Justeringsmän 

Bakgrund 

PROTOKOLL 

Sveriges Byggindustrier ("BI") 
Maskinentreprenörerna ("ME") 
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Ö 3/2017 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ("Byggnads") 
Seko, Service- och kommunikationsfacket 

Kompletterande överenskommelse till yrkesutbildningsavtalet -
yrkesorienteringspraktik 

Mats Åkerlind, BI 
Per-Erik Markström, ME 
Torbjörn Hagelin, Byggnads 
Björn-Inge Björnberg, SEKO 

Under rådande situation med stora grupper som saknar relevant möjlighet att skaffa sig en 
arbetslivserfarenhet samtidigt som byggbranschen har en tydlig arbetskraftsbrist vill parterna 
bidra med en konstruktiv lösning på samhällets utmaningar. 

Överenskommelse om yrkesorienteringspraktik 

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads oeh Seko har kommit överens om 
att skapa en ny form av praktikanställning i företag som är bundna av de kollektivavtal som 
parterna gemensamt representerar som syftar till att öka intresset för yrkesroller i branschen när 
det råder brist på arbetskraft. 

Parterna är överens om att målgruppen är personer som saknar relevant utbildning eller 
erfarenhet från branschen. Denna form av betald praktik ska ses som ett komplement till de 
former av praktik som ingår i bl.a. Arbetsförmedlingens verksamhet och där individen får 
ersättning på annat sätt. 

Överenskommelsen gäller endast i Västerbotten samt i Västra Götalands län och Halland. 
Efter två månader görs en utvärdering. Efter eventuella korrigeringar ska denna 
överenskommelse utvidgas till hela landet. 

Förutsättningar 

En individuellt anpassad plan för praktikperioden ska upprättas. 

a. Planen ska vara klar innan praktiken startar och delges praktikanten samt lokal 

facklig organisation. För det fall det finns en MB-grupp i företaget ska planen 
upprättas i samråd med MB-gruppen. 



Villkor 
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b. I planen ska anges hur och när praktikanten ska få möjlighet att pröva på de 

arbetsuppgifter som förekommer på arbetsplatsen. Planen ska vidare innehålla 

grundläggande utbildning i arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser, 

information om vem som är handledare på arbetsplatsen, information om olika 

yrkesroller i branschen samt orientering om byggprocessen. Till detta kommer 

nödvändiga utbildningar och instruktioner för de arbetsuppgifter som är 
aktuella under praktiktiden. 

I. Praktiken syftar till att praktikanten ska få prova på de arbetsuppgifter som förekommer på 

arbetsplatsen i syfte att undersöka om praktikanten i framtiden vill arbeta i branschen. 

Praktiken kan beroende på individens behov och möjligheterna att pröva olika 

arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen pågå under en period om 3, 6 eller 12 
månader. 

2. Praktiken ska inte planeras på ett sådant sätt att produktionen blir beroende av 

praktikantens medverkan. Praktiktiden medräknas inte vid en ev. traditionell 

lärlingsutbildning som följer efter yrkesorienteringspraktiken. 

3. Lön ska utgå i nivå motsvarande av parterna fastställd ferielön för åk I på Bygg- och 

anläggningsprogrammet och i övrigt gäller villkor enligt branschens kollektivavtal. 
Praktikanten ingår inte i prestationsiönelaget. 

4. Praktiken kan avbrytas i förtid av båda parter med en månads uppsägningstid. Om 

praktikanten bestämmer sig för att gå vidare i ett byggyrke eller söka sig till utbildning 
upphör praktiken med omedelbar verkan om praktikanten så önskar. 

Överenskommelsen gäller under 24 månader från undertecknandet och upphör därefter att gälla. 
Överenskommelsen kan sägas upp före denna tidpunkt med tre månaders uppsägningstid. 

Denna överenskommelse har upprättats i fyra ( 4) exemplar, av vilka parterna tagit vardera sitt. 

Justeras 

MASKINENTREPRENÖRERNA 

.................................................... 2017-
- -

Per-Erik Markström 
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