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Häng upp nyhetsbrevet på din arbetsplats!

När kommuner inför 
vita jobb-satsningar får 
facket en viktig roll vid 
kontrollerna av företa-
gen. Men det gillas inte 
av Svenskt Näringliv som 
anmält Malmö stad till 
Konkurrensverket.

– Det är ett sätt att skotta 
in grus i maskineriet, sä-
ger Roger Mogert, kom-
munalråd i Stockholm som 
tillsammans med represen-
tanter från Stockholm och 
Göteborg deltog i en före-
läsning om vita jobb som 
Byggnads Väst anordnade i 
Göteborg förra veckan. 

Stockholm står i start-
groparna att införa vita 
jobb-modellen vid upp-
handlingar, vilket innebär 
att kommunen ställer krav 
på att företagen betalar sina 
anställda en skälig lön, inte 

fuskar med skatten och har 
schysta villkor. 

Men det räcker inte att 
företagen skriver på ett pap-
per. Någon måste också se 
till att de håller sina löften. 
I Malmö är det fackförbun-
den som gör kontrollerna 
och Stockholm kommer 
också ta hjälp av facket.

Modellen har dock stött 
på patrull – för en månad 
sedan anmälde Svenska 
Näringsliv Malmö kommun 
till Konkurrensverket.  De 
anser att modellen strider 
mot lagen om offentlig upp-
handling. Företagskontrol-
len är myndighetsutövning, 
som inte kan utföras av 
fackliga organisationer.

Malmös kommunalråd 
Andreas Schönström är 
dock optimistisk, även om 

Konkurrensverket skulle ge 
Svenskt Näringsliv rätt.

– Då får kontrollerna gö-
ras av någon annan. Det här 
kommer inte stoppa oss.

På föredraget deltog ock-
så Peter Lindh, stadssekre-
terare på Göteborgs stad. 
Göteborg har tidigare varit 

tveksamma till att införa en 
vita jobb-modell. Men nu är 
en ändring på gång, om det 
röd-grön-rosa minoritets-
styret får igenom förslaget.

– Vi kommer ta tydliga 
steg där vi visar att kollek-
tivatalsliknande villkor ska 
gälla, säger Peter Lindh.

Fackets vita jobb-kontroller  
ifrågasätts av näringslivet

Vill chefen sätta  
in gps i bilen?
Det blir allt vanligare att arbetsgivaren vill sätta 
in gps i företagsbilarna. Men det är inte fritt fram 
att göra så – först måste det förhandlas med 
facket.

Positionssystem omfattas av personuppgiftslagen och 
ska därför genomföras på ett sätt som medför minsta 
möjliga inskränkning av arbetstagarens integritet. Vid 
införande av gps måste arbetsgivaren kalla till för-
handling med facket enligt 11–14§§ MBL. Vid förhand-
lingen ska arbetsgivaren bland annat redovisa syftet 
med användningen, vilka som ska ha tillgång till upp-
gifterna och hur länge informationen sparas. 

Är du osäker på om din arbetsgivare verkligen kall-
lat till förhandling innan gps monterades i bilarna ska 
du kontakta din MB-grupp, om en sådan finns, eller 
Byggnads.

Viktigt att veta är också att en gps inte ersätter kör-
journalen. Du måste fortfarande manuellt fylla i syftet 
med resan, då Skatteverket behöver den informatio-
nen vid bedömning av bil- och drivmedelsförmån. 

Anmälda av Svenskt Näringsliv. Malmö tar hjälp av facket för att 
stoppa fuskande företag. När kommunalrådet Andreas Schönström 
besökte Göteborg förra veckan sa han att anmälan till Konkure-
rensverket inte kommer stoppa deras vita jobb-projekt.
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I maj startar Byggnads en stor kampanj som ska lyfta fram huvuden-
treprenörsansvaret. Kampanjen innebär bland annat affischer, brev till 
arbetsgivarna och en film. Sätt gärna upp affischen på din arbetsplats 
för att påminna om varför det är viktigt med ordning och reda.

Varför en informationskampanj?
Huvudentreprenörsansvaret är ett 
verktyg som kan skydda byggnads-
arbetare från att råka illa ut på 
grund av en oseriös arbetsgivare. 
För att det ska få effekt är viktigt 
att det finns en stor kännedom om 
detta verktyg.

Har huvudentreprenörsansvaret 
haft någon effekt ännu? 
Andelen företag som hör av sig till 
Byggnads för att teckna kollektivav-
tal har ökat. Sedan nyår har också 
fler företag börjat anmäla in sina 
underentreprenörer och kontaktar 
oss för att revidera sina underen-

treprenörslistor. Men det är förstås 
en lång process och fler företag be-
höver bli medvetna om vad huvud-
entreprenörsansvaret  innebär. Där 
kan vi alla hjälpas åt och sprida in-
formationen.

Hur får jag veta mer om huvud-
entreprenörsansvaret?
Se: huvudansvar.byggnads.se

Hur får jag tag på affischen?
Du kan hämta affischer på alla Bygg-
nads Västs kontor. Byggnads ombud 
tar också gärna med sig affischer till 
fackliga möten och arbetsplatsbe-
sök. Kontakta oss så fixar vi det!

Borås
Plats: Stora Torget 
Tid: Samling 13:45.  
Talare: Helle Klein

Viskafors
Plats: Viskaforsskolans 
matsal 
Tid: 10:00 

Bollebygd
Plats: Gästgivartorget 
Tid: 11:00–12:00. 
Talare: Helle Klein

Göteborg
Plats: Olof Palmes Plats 
Tid: 13:00–15:00, ak-
tiviteter. 15:00 marsch 
mot Götaplatsen, samling 
Landsvägsgatan (intill 
Järntorget) 

Talare: Margot Wallström, 
och  Linus Glanzelius.

Varberg
Plats: Folkets hus 
Tid: Samling 10:00 vid 
Folkets Hus 
Talare: Jana Nilsson, 
Liselotte Benskiöld Olsson,  
Jenny Serey och Morgan 
Johansson.

Halmstad
Plats: Norre Katts Park 
Tid: Samling 13:30.  
Talare: Morgan Johansson 

Oskarström 
Plats: Mossetorget 
Tid: 10:30  
Talare: Mirko Lukic

Mölndal
Plats: Alberts torg  
Tid: 11:30  
Talare: Marie Östh Karlsson.

Uddevalla
Plats: Samling vid Kungs-
torget.  
Tid: Samling 10:30. 

youtube.com/byggnads


