Avtalsuppgörelse 2017 Väg- och Banavtalet
Avtalsuppgörelsen mellan Sveriges Byggindustrier och Seko, Väg- och banavtalet, är ett 36
månaders avtal. Avtalet gäller 2017-05-01 till 2020-04-30 där sista året är uppsägningsbart.
Avtalsvärdet är 6,5 % och innehåller en satsning på pension med 0,9 % i tre steg under tre år
(0,3+0,3+0,3) utöver nuvarande 4,5 %, se exempel nedan vad det kan ge.
Avtalet i korthet:





Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 575 kr/månad 2017-05-01, 585 kr/månad
2018-05-01, 662 kr/månad 2019-05-01
Grundlön är från 2017-05-01 27.196 kr, 2018-05-01 27.781 kr och 2019-05-01 28.444 kr
Beredskapsersättningar och arbete i bergrum ökas, se tabeller
Arbetsgivaren och arbetstagare kan nu träffa överenskommelse om förutsättningarna för
boendet innan man blir ivägskickad på förrättning. Ny text i avtalet gällande
förrättningstillägg Kap 4, §5 :
Arbetsgivare ska samråda med medarbetaren innan arbetet påbörjas på förrättningsort för att
undersöka förutsättningarna för arbetet på förrättning med en gemensam målsättning om att
finna lösningar som säkerställer ett ändamålsenligt och godtagbart boende. Överenskommelse
bör träffas skriftligt mellan medarbetare och arbetsgivare. Sådan överenskommelse gäller
tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om fjorton (14) dagar, om inte parterna kommer
överens om annat.



Arbetsgivare ansvarar för att privata glasögon skyddas i jobbet. Nytt tredje stycke i Kap.5 § 4
Personlig skyddsutrustning och arbetskläder lyder:
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.






Parterna är även överens om ett yrkesintroduktionsavtal och Yrkesorienteringspraktik för att
underlätta rekryteringen till branschen.
Parterna har tillsatt flera arbetsgrupper, bland annat för att se över konsekvenser av den nya
dataskyddsförordningen och för en översyn av resebestämmelser.
Förenklade utbetalningsregler vid havandeskapslön
Inga förändringar har skett i arbetstidsbestämmelserna.

Exempel vad värdet kan bli med höjda pensionsavsättning
Nuvarande pensionsavsättning:
Årsinkomst 380.000 kr x 4,5 % = 17.100 kr
Avsättning från 2020-05-01:
Årsinkomst 380.000 kr x 5,4 % = 20.520 kr
…ger 3.420 kr mer per år i avsättning. 30 år ger 102.600 kr mer i premier.

Extra avsättningen kan ge 855 kr mer i pension vid uttag under 10 år, beroende på
värdeförändringar i sparandet.
Kolla alltid årligt besked från FORA att rätt inbetalning skett från arbetsgivaren

Logga in på ”Mina sidor” på www.fora.se/privat/
– Avtal och avtalsinformation finner man under ”Avtal” på www.seko.se –

