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Varför är Byggnads ett så politiskt 
fackförbund? Det är en fråga som 
många undrar över, inte minst så här 
i valtider. 

Byggnads politiska engagemang har 
både en historisk och en praktisk orsak.  

– Inom facket pratar vi om de fem 
skyddsvallarna; kollektivavtal, las, a-
kassan, aktiv arbetsmarknad och full 
sysselsättning. Av dessa är det bara kol-
lektivavtal som vi kan påverka genom 
fackligt arbete, de andra kräver poli-
tiska beslut. Därför måste vi också ar-
beta politiskt, säger Bygg-
nads Västs ombudsman  
Parham Pour Bayramian

Allmän rösträtt, kortare 
arbetsdagar och a-kassan 
är tre frågor som svenska 
fackföreningar kämpat för 
– och drivit igenom. 

Fackföreningsrörelsen 
var också med bildade 
Sveriges socialdemokra-
tiska arbetareparti, som 
sedan blev Socialdemo-
kraterna. Partiet har med 
andra ord sitt ursprung i 
arbetarrörelsen och den 
fackliga kampen som på-
börjades under andra hälften av 1800-ta-
let. Det är den historiska förklaringen till 
länken mellan LO-förbunden och Social-
demokraterna. 

– Jag tycker att vi som LO-kollektiv 
ska vara en blåslampa på Socialdemo-
kraterna, det stärker partiet, säger Bygg-
nads ordförande Johan Lindholm.

Ett exempel på hur fackförenings-
rörelsen kan påverka politikerna är det 
tiopunktsprogram som LO tagit fram 
tillsammans med Socialdemokraterna, 

med krav på bland annat att svenska av-
tal ska gälla i Sverige och att huvudentre-
prenörsansvar blir lagstiftat. 

Hur Byggnads ska samarbeta med 
politiska partier diskuteras ständigt. Se-
nast nu på kongressen i juni lades det 
fram ett förslag att Byggnads skulle öpp-
na upp för samarbeten med andra par-
tier som delar förbundets värderingar. 
Ett förslag som röstades igenom. 

–  Samarbeta kan vi göra med andra 
partier, men samverka gör vi bara med 
Socialdemokraterna, säger Lindholm 

och menar att partiet 
står Byggnads när-
mast rent ideologiskt.

Enligt Lindholm 
betyder samverkan 
att Byggnads och Soci-
aldemokraterna tillåts 
jobba i varandras or-
ganisationer. Medan 
samarbete syftar på 
att verka gemensamt 
i enskilda sakfrågor. 
På kongressen tog 
Byggnads också av-
stånd från alla former 
av samarbeten med 
Sverigedemokraterna, 

eftersom partiet inte delar förbundets 
grundvärderingar om allas lika värde.

På kongressen beslutade också 
Byggnads att verka för sextimmarsar-
betsdag, sex veckors lagstiftad semester 
och att taket i a-kassan höjs så att ersätt-
ningen går att leva på. Tre viktiga frågor 
som också kräver politiska beslut.

Så nu vet du varför Byggnads tycker 
att politik och facklig verksamhet hänger 
ihop!

 

På kongressen beslutade 
Byggnads att verka för: 

Sex timmars arbetsdag 
Sex veckors lagstiftad 

semester 

Höjt tak i a-kassan 

 
 

Vi måste skapa balans 
mellan utbud och efterfrå-
gan. Det uppnås genom 
ekonomisk politik och 
solidarisk lönepolitik.

Skydda och stödja ar-
betslösa och se till att de 
kommer tillbaka till jobbet 
genom utbildning och 
olika insatser.

Skillnaden mellan lön och 
ersättning ska vara så liten 
att det inte uppstår konkur-
rens. Annars finns det risk 
för lönedumpning.

Vi behöver en lagstiftning 
som skyddar anställda. 
En arbetsgivare ska inte 
kunna säga upp och byta 
ut anställda hursomhelst. 

Löntagare kan använda 
sin gemensamma styrka 
för att få bra löner och 
villkor. Kollektivavtal ger 
stabilitet och är ett minimi-
avtal för löner och arbets-
villkor.

Därför jobbar  
Byggnads politiskt
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KONTAKTA OSS
Alla kontor: 010-601 10 09 
Medlemsservice: 010-601 14 14
Fackliga frågor: 010-601 10 00
vast@byggnads.se 
byggnads.se/vast
Telefontid: Mån–tors 8–12 och 13–16, fre 8–12 och 13–15. 

Margit Bik (S)
2 på regionfullmäktigelistan 
Halmstad-Laholm
Ombudsman Byggnads Väst 
Halmstad
För närvarande ledamot hälso- och 
sjukvårdstyrelsen i Halland samt 
ledamot i regionfullmäktige.

Henrik Fager (S)
6 på regionsfullmäktigelistan 
Varberg
Ombudsman Byggnads Väst 
Halmstad
För närvarande ledamot i regions-
servicedriftsnämnden region Halland 

Parham Pour Bayramian (S)
7 på regionfullmäktigelistan 
Göteborg
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg

Jesper Carlsson (S)
13 på regionfullmäktigelistan 
Halmstad-Laholm
Ombudsman Byggnads Väst  
Halmstad  

Conny Jervhäll (S)
37  på regionfullmäktige listan 
Göteborg
Murare

Mats Frisell (S)
9 på regionfullmäktigelistan 
27 på kommunfullmäktigelistan 
Kungälv
Snickare
För närvarande bl.a. vice ordförande 
i samhällsbyggnadsutskottet och 
ledamot i regionfullmäktige. 

Mats Arnsmar (S)
2 på kommunfullmäktigelistan 
Göteborg Väster
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg (tjl)
För närvarande bl.a.  ordförande i 
byggnadsnämnden Göteborg

Tomas Emanuelsson (S)
15 på kommunfullmäktigelistan 
Kungälv 
Ordförande Byggnads Väst

Kent Norberg (S)
29 på kommunfullmäktigelistan 
Varberg
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg
För närvarande facklig ledare i  
Varbergs arbetarkommun  

Jonas Nilsson (S)
27 på kommunfullmäktigelistan 
Trollhättan.
Ungdom och politik Byggnads Väst 
Trollhättan
För närvarande ersättare i arbets-
marknad-och socialnämnden i 
Trollhättan    

Johan Hallin (S)
37 på kommunfullmäktige listan 
Borås 3
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg
För närvarande ersättare i  
utbildningsnämnden Borås 

Benny Augustsson (S)
4 på kommunfullmäktigelistan 
Vänersborg
Kassör Byggnads Väst
För närvarande vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden och 
ledamot i kommunfullmäktige  
Vänersborg

Per Johansson (S)
10 på kommunfullmäktige listan 
Skövde
Ventilationsplåtslagare
För närvarande ledamot i tek-
niska nämnden och i kommun-
fullmäktige Skövde

Jonas Attenius (S)
10 på kommunfullmäktigelistan
Hisingen
Byggnadssnickare

Stefan Skoglund
4 på kommunfullmäktigelistan 
Uddevalla
Ombudsman Byggnads Väst 
Trollhättan (tjl)
För närvarande bl. a. fullmäktige-
ledamot i Uddevalla och andre vice 
ordförande i socialnämnden.

Jack Rolka (S)
10 på kommunfullmäktigelistan 
Göteborg Centrum
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg
För närvarande styrelseledamot i 
Posiedon AB.

Conny J Johansson (S)
6 på riksdagslistan Göteborg
Ombudsman Byggnads Väst  
Göteborg
För närvarande bl.a. ledamot i  
Göteborgs Stads Upphandling AB 
och nämndeman Göteborgs tingsrätt

Bengt Karlsson (S)
15 på kommunfullmäktigelistan 
Trollhättan
Ombudsman Byggnads Väst 
Trollhättan
För närvarande bl.a ledamot i 
kommunstyrelsen Trollhättan.

Jörgen Frödelius (S)
18 på kommunfullmäktige listan 
Skövde
Träarbetare
För närvarande ledamot i fritids-
nämnden och ersättare i kommun-
fullmäktige Skövde. 

Bengt Karlsson (S)
13 på riksdagslistan  
Norra Älvsborg
Ombudsman Byggnads Väst  
Trollhättan
För närvarande bl.a ledamot i  
kommunstyrelsen Trollhättan

Jonas Attenius (S)
10 på riksdagslistan Göteborg
Byggnadssnickare

Jonas Nilsson (S)
7 på riksdagslistan  
Norra Älvsborg
Ungdom och politik Byggnads Väst 
Trollhättan
För närvarande ersättare i arbets-
marknad-och social nämnden i 
Trollhättan    

Finns du inte med på listan över 
kandidater? Mejla  
johanna.lundstrom@byggnads.se 
så lägger vi till dig på vår  
kandidatlista på 
byggnads.se/vast


