DIN LÖN

Ackorden driver
upp lönerna – men
TBM-gruppen
hänger inte med

P

lattsättare och golvläggare fortsätter att visa vägen
när det gäller lönen. Båda yrkesgrupperna har haft
en bra löneutveckling de senaste två åren. Och nya
siffror för årets andra kvartal visar att trenden håller
i sig. Snittet för plattsättare med prestationslön är nu
uppe på 246:06 kronor i timmen. En ökning med 4,43 procent
det senaste året. Motsvarande siffror för golvläggarna är 243:86
kronor och 8,54 procent.

Det som driver lönerna är den starka konjunkturen i kombination med att båda yrkesgrupperna har en förhållandevis stor andel som
arbetar på ackord. Ni som tillhör något av de
två skråna och arbetar på tidlön borde vid
lämpligt tillfälle lyfta på hjälmen och säga
tack till ackordsarbetarna. Deras insats har
nämligen lyft tidlönerna till 195:97 kronor
i timmen för plattsättarna och 192:77 för
golvläggarna. Det är nivåer som står sig
starkt mot övriga yrkesgrupper.

!
Det finns fortfarande
bränsle kvar i raketen.
248 kronor i timmen
för plattsättarna på
ackord.

?

Den svaga löneutvecklingen för TBM-gruppen
TBM Stockholmfortsätter. Trots bostadsbyggande i massor
Gotland har haft
vilket lämpar sig väl för inarbetning så lyfter
hyfsad utveckling
inte snittet. Medellönen för ackordsgängen
jämfört med för ett
blev under perioden 214:33 kronor, vilket
år sedan. Men det
endast är en uppgång med 1,78 procent
senaste halvåret har
jämfört med andra kvartalet förra året. Det
det gått trögt. Är
innebär inte att vissa gäng inte haft en stark
toppen nådd?
utveckling. Redaktionen nås hela tiden av
uppgifter om bygglag som ligger och plockar
fina pengar på över 250 kronor i timmen. Något som
i sin tur visar att det finns många arbetsplatser där
lönen inte alls hängt med för TBM-gruppen.
Slutligen – Europarlamentets sysselsättningsutskott
har röstat igenom ett förslag om samma lönenivå
för utstationerade arbetare som för inhemska.
Frågan ska upp för beslut i ministerrådet under
våren. Möjligen kan en förändring på sikt
påverka lönen för er på bygget här i Sverige.

Cenneth Niklasson,
Löneexpert
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TBM PRESTATIONSLÖN
Region
apr 17–jun 17
Stockholm-Gotland
224:70
Mälardalen
217:69
Västerbotten
213:97
Norrbotten
213:44
Öst
211:51
Skåne
210:47
Väst
209:56
Småland-Blekinge
208:77
Örebro-Värmland
208:34
GävleDala
206:16
MellanNorrland
204:17
Snitt riket
214:33

skilln % tusental h
+ 2,17
1 157
+ 2,88
571
+ 0,31
152
+ 2,27
203
+ 2,08
317
+ 2,53
717
+ 1,91
775
+ 3,55
364
+ 1,67
446
+ 0,71
158
- 0,70
44
+ 1,78
4 909

Hetast: Småland-Blekinge, +3,55
Kallast: MellanNorrland, -0,70

GOLVLÄGGARE TIDLÖN
Region
Västerbotten
Norrbotten
Väst
Stockholm-Gotland
Öst
Skåne
Mälardalen
Örebro-Värmland
Småland-Blekinge
GävleDala
MellanNorrland
Snitt riket

apr 17– jun 17
206:37
200:80
200:73
196:22
195:56
194:77
191:87
187:02
186:44
183:86
181:94
192:77

skillnad i %
+ 0,43
- 1,05
+ 5,05
+ 1,52
+ 1,38
+ 1,35
+ 4,42
+ 2,74
+ 0,16
+ 2,74
+ 1,64
+ 2,13

Hetast: Stockholm-Gotland, +5,74
Kallast: Västerbotten, -0,17

apr 17–jun 17
194:50
193:49
191:79
191:56
191:02
189:69
188:14
185:48
185:39
183:95
182:24
188:25

skillnad i %
+ 2,39
+ 2,72
+ 2,85
+ 2,52
- 0,47
+ 2,48
+ 1,26
*
+ 3,78
+ 0,29
+ 0,31
+ 1,78

TAKLÄGGARE TIDLÖN
Region
Småland-Blekinge
Örebro-Värmland
Mälardalen
Öst
Västerbotten
GävleDala
Väst
Skåne
Norrbotten
MellanNorrland
Stockholm-Gotland
Snitt riket

apr 17–jun 17
191:82
189:54
188:70
185:37
185:30
182:31
181:63
180:75
*
*
*
187:06

skillnad i %
+ 1,07
+ 1,03
+ 1,38
+ 6,83
- 0,08
+ 5,41
*
+ 1,85

+ 2,12

apr 17–jun 17		
Snitt riket
204:24

apr 17–jun 17		 löneskillnad i %
Snitt riket
195:97
+ 5,50
		

GOLVLÄGGARE PRESTATIONSLÖN
apr 17–jun 17		
Snitt riket
243:86

löneskillnad i %
+8,54

UNDERTAKSMONTÖRER TIDLÖN
apr 17–jun 17		
Snitt riket
186:73

GLASMÄSTERIARBETARE
PRESTATIONSLÖN

löneskillnad i %
+ 0,02

löneskillnad i %
+4,17

* Uppgift saknas
Källa: Byggnads

KALLAST!
*

TAKLÄGGARE PRESTATIONSLÖN

skillnad i %
+ 2,13
+ 5,74
+ 0,84
- 0,17
+ 0,60
+ 0,93
+ 1,73
+ 1,73
+ 4,10
*

PLATTSÄTTARE TIDLÖN

apr 17–jun 17		
Snitt riket
188:28

Hetast: Öst, +6,83
Kallast: Västerbotten, -0,08

STÄLLNINGSBYGGARE TIDLÖN
apr 17–jun 17
188:51
188:05
186:60
184:68
179:35
178:14
177:72
176:12
174:69
167:83
*
179:90

Region
Västerbotten
Stockholm-Gotland
Öst
Mälardalen
Norrbotten
Småland-Blekinge
Skåne
Väst
GävleDala
MellanNorrland
Örebro-Värmland
Snitt riket

Hetast: GävleDala, +3,78
Kallast: Norrbotten, -0,47

Hetast: Väst, +5,05
Kallast: Norrbotten, -1,05

Region
Mälardalen
Stockholm-Gotland
Skåne
Västerbotten
MellanNorrland
Småland-Blekinge
GävleDala
Öst
Väst
Örebro-Värmland
Norrbotten
Snitt riket

TBM TIDLÖN

löneskillnad i %
+ 2,98

GOLVLÄGGARE TIDLÖN
NORRBOTTEN

HETAST!

TAKLÄGGARE TIDLÖN
ÖST

MASKINFÖRARE
& ÖVRIGA VECKOAVLÖNADE

apr 17–jun 17		 löneskillnad i %
Snitt riket
178:01
+ 1,62
		

PLATTSÄTTARE PRESTATIONSLÖN
apr 17–jun 17		
Snitt riket
246:06

BYGGSTÄD TIDLÖN

apr 17–jun 17		
Snitt riket
139:50

löneskillnad i %
+ 4,43

LÄS MER …
löneskillnad i %
+ 2,13

… om bygglaget i Fullerö
på nästa sida.
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LÖNEKOLLEN

… med Cenneth Niklasson

FOTO: PRIVAT

cn@byggarb.se

Snickaren Johan Ullström,
en i bygglaget på en arbetsplats i Fullerö utanför Uppsala.

kvar men det blir alltmer tak
och gipsningar och sånt, men
vi hoppas på att få lika mycket.

Johan Ullström,
snickare, Fullerö:

»Bra flyt gav
hög inarbetning«
Bygget drog igång i början
av året. 200 bostäder och en
förskola ska byggas i Fullerö.
Laget på byggföretaget
Consto kör på ackord.
Hur gick senaste mätningen?
– Vi har mätt två gånger
sedan byggstart och båda
gångerna hamnade vi på 269
kronor. Och av det har vi
plockat ut 250 kronor. Vi har
jobbat in kring 30 procent. Nu
har vi två mätningar kvar fram
till jul.

Vilka delar har gått bäst?
– Grundsulorna flöt på bra
och resten av stommen har
gått bra. Samtidigt har vi varit
någon gubbe för lite och det
hjälper till. Vi var ett tiotal
i början och nu när det tillkommit fler moment har vi
gått upp lite. Nu är vi nog upp
mot tjugo, två armerare, två
betongare och resten snickare.
Vilken nivå tror ni på i kommande
avstämningar?
– Vi har lite stomarbeten

HÖGT TRYCK,
MAX PRESTANDA
MAX nya kompressor 1260EX levererar både 8 och 20 bars
lufttryck och den är hjärtat i MAX Powerlitesystem. Den är tyst
och väger endast 20 kg tack vare sina trycktankar i aluminium.
1260EX är kanske den vassaste kompressorn på marknaden –
och den är gjord för att spara på dina krafter.
Läs mer om MAX 1260EX och Powerlite på ergofast.se
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Det kan ju bli tufft med tanke på
att det blir mer smått och gott.
Hur ska ni lyckas?
– Det blir en utmaning. Vi
har ju lite stomme kvar så det
hjälper till, men vi får göra vårt
bästa. Sedan har vi sparat en
del sedan tidigare mätningar.
Är det höga löner för att vara
i området?
– Ja det tror jag och det verkar som om de på facket tycker det också. Har själv varit
mycket och arbetat i trakterna av Örebro tidigare och
där låg vi ofta kring 225 kr.
Ni hade lite strul i början av
bygget när ni gjorde uppgörelsen. Vad handlade det om?
– Det gällde utbetalningsnivån. Det blev oenighet mellan

TBM SNITTLÖNER
Snitt riket
Ackord
Timlön

laget och facket då Byggnads
menade att vi skulle ligga på
186 kronor som är den nivå
som gäller i området. Men företaget erbjöd oss 198 kronor och
vi tyckte att det var konstigt att
facket motsatte sig detta. Nu
gick det bra till slut och det blev
198 kronor, men vi får tyvärr
inte ut hela summan löpande
utan en del hålls inne och betalas ut när vi gör avstämning,
vilket är lite konstigt.

269
Två gånger i rad har bygglaget i Fullerö mätt
269 kronor i timmen.

apr 17–jun 17
214:33
188:25

skillnad i %
+ 1,78
+ 1,78

NYHE
T!

