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Ordförande har ordet

Efter långt kamp
har vi nu ett
huvudentreprenörsavtal
Vi byggnadsarbetare i hela Sverige har i över ett års tid kämpat
för att få ordning och reda i byggbranchen. Vi har kämpat mot ett
massivt motstånd från Svenskt
Näringsliv och Sveriges Byggindustrier om det omöjliga, totalt onödiga och olagliga förslaget om att
införa ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal!
Nu när vi har lyckats känner jag
mig oerhört stolt och glad att vi
åter igen visar vilken kamporganisation Byggnads är när vi sluter
oss samman och driver frågor som
är bra för oss och alla andra löntagare inom LO-kollektivet.
Det är ett historiskt steg. Nu har vi
satt spaden i backen för att åstadkomma något som många andra
länder redan gjort. Sverige behöver ett huvudentreprenörsansvar
och det har vi fått nu. Vi kan känna
oss starka, stolta och trygga.
Det har känts att vi har haft stöd
från medlemmar och den nog så
viktiga allmänheten. Det har gett
oss styrka i förhandlingarna som
nu har gjort att arbetsgivarna har
fått ge med sig. Nu bör vi kunna
kroka arm med arbetsgivarna i
Sveriges Byggindustrier och utveckla detta för att få en bransch
där schyssta villkor och ordning
och reda är en självklarhet.
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Med dessa ord vill jag tacka för
mig som regionens ordförande
och önska min efterträdare Kim
Söderström all lycka och välgång
med att driva våra fackliga kamp
vidare.
Ha nu en skön vår och ta väl hand
om er själva och era nära och kära
så syns vi under fanorna på första
maj! För nu måste vi ta nästa kamp
för ett mer socialdemokratiskt Europa och en socialdemokratiskt
ledd regering i Sveriges riksdag.
Anders Ax
Ordförande i Byggnads GävleDala
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Sjuk och efterlevandeförsäkring
Räcker vårt försäkringsskydd enligt
Lag och avtal?

Vi har begränsningar i vårt skydd via lag och avtal.
Sjukförsäkringen ersätter bara inkomstförluster upp
till 333 000 kr dvs. inkomster till cirka 160 kr per timme.
Inkomster över detta tak är 0 kr. En sjuk får cirka 140
kronor per timme som maximal ersättning med avtalsförsäkringen inräknad. Har man en inkomst på 200 kr
blir tappet 60 kr per timme.
Via kollektivavtalet har vi dessutom ersättningar till
efterlevande i grupplivförsäkring (TGL). Exempel: En
medlem (44 år) avlider och lämnar fru och två barn efter
sig. Frun får 267 000 kr och barnen som är 8 och 10 år
får 89 000 kr var.
Frågan är om detta är tillräckligt eller finns det behov av
en kompletterande försäkring?

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen (SoE)
är tre separata produkter – en premie
Du betalar för samtliga tre produkter även om du inte
utnyttjar alla. Dessa tre är ersättning för arbetsoförmåga, ersättning vid vissa diagnoser och ersättning vid
dödsfall.

Varför en gruppförsäkring och inte
en individuell försäkring?

Reservationsmodellen

Anslutningsformen går ut på att du automatiskt ansluts
till försäkringen. Men observera att du måste reservera
dig för att inte bli försäkrad. Medlemmarna måste därför få tydlig information om reservationsmöjligheten
och rätten att säga upp försäkringen. Alla kan få en försäkring utan hälsoprövning. Men det förutsätter att du
ansluter dig till försäkringen inom tre månader från den
dag anslutning har kunnat ske. I annat fall krävs hälsoprövning. Om du blir medlem idag och inte hunnit få
erbjudandet omfattas du i alla fall av försäkringen. Vi
slipper diskussion om att medlemmar inte fått något erbjudande (skadeståndsprocess). Vi får många i försäkringskollektivet vilket ger lägre premier. Nackdelen är
att du får något du inte tackat ja till.

Försäkringskostnad

Premien för medlem och medförsäkrad är 68 kronor
per månad för 2014.

Kommer kostnaden för försäkringen att
öka?

Premier sätts årsvis efter parametrar som genomsnittsålder, sjuktal och dödstal. LO-kollektivet har haft försäkringen sedan 2009. Fram tills idag så har inte premien vid något tillfälle behövt höjas för någon grupp.
Tvärtom så har vi både sänkt premier samt förbättrat
omfattningarna. Men några garantier kan naturligtvis
inte ges för att försäkringen inte kommer att bli dyrare.

Syftet med en gruppförsäkring är att en medlem inte
riskerar att utestängas på grund av dålig hälsa. Som
medlem behöver du inte ge någon hälsoförklaring. Därför är en gruppförsäkring bättre för dig som medlem än
en individuell försäkring.

Olika metoder för anslutning till
försäkringen
Obligatorisk anslutning

För att klara generösa inträdesregler och ändå klara en
rimlig premie krävs riskspridning. Den kan bäst ske genom att alla i en grupp omfattas obligatoriskt men problemet när det gäller liv/sjukförsäkring är naturligtvis
kostnaden för gruppen, som skulle bli alldeles för hög.
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Henrik Johansson
gästtalade på årsmötet
Här ser vi en av mötets höjdpunkter, Henrik Johansson, som höll ett intressant
anförande om det politiska läget.

GävleDalas årsmöte på Galaxen i Borlänge den 29 mars inleddes med
ett kulturellt inslag där trion Triofobi spelade och sjöng.
Första sången blev en kampsång
som den första gången framfördes av
Gävlesonen Joel Hägglund, mer känd
under namnet Joe Hill. Joe Hill blev
avrättad i Salt Lake City, USA 1915.
Triofobi framförde sången med tanke
på dagens arbetslöshet och Joe Hillsången heter också ”Hallelulja gå och
driv jag är friställd igen”.

oändliga. Byggnads går i spetsen för
denna kamp och det kommer att innebära stora påfrestningar.

Därefter var det dags att gratulera
årets vinnare i medlemsvärvarkampanjen. Årets vinnare blev Lucas
Westerlund, Falun och som pris fick
han en resecheck värd 10000 kronor.

Efter detta uppskattade kulturinslag var det så dags för avgående ordförande Anders Ax att öppna årsmötet och det gjorde han genom en kort
resumé över tidernas tillstånd.
”Vi befinner oss i en tid vars motstycke vi inte har varit i sedan 40-talet. Vi tvingas ta strid för att avtal ,ordning och reda ska råda på hela den
svenska arbetsmarknaden. Det kan
handla om bärplockare, hästkött som
blir oxfile, transportsektorn osv i det
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mans med Svenskt Näringsliv. Håller
vi bara ihop så kommer vi att segra.
Sammanhållning och solidaritet är
vad som krävs”.

Regionens kassör kunde redovisa
en mycket god ekonomi när det var
dags att kolla och godkänna 2013 års
räkenskaper. En god ekonomi är en
förutsättning för en god facklig verksamhet med bred satsning på bl a studier och andra utåtriktade aktiviteter.
Anders Ax överlämnar priset till medlemsvärvaren Lucas Westerlund.

Många av oss kommer att bli hårt ansatta av den politiska högern tillsam-

På alla årsmöten, något som även
gäller Byggnads GävleDala, så är valen
av olika förtroendemän till alla uppdrag en av mötets viktigaste punkter.
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Valberedningen med dess ordförande
Mikael Johansson från Leksand hade
gjort ett gott arbete och de flesta av
valen kunde därför genomföras helt
odramatiskt med enhälliga beslut.

På det 100 personer stora årsmötet ser vi här närmast kameran, regionens avgående ordförande Anders Ax som bredvid sig har regionens nyvalda ordförande Kim Söderström.

Nyvalda till regionsstyrelsen blev förutom Kim Söderström:
Lars Jonsson, Borlänge		
VVS
Roger Hellström, Söderhamn
Btg
Stefan Gustafsson, Gävle
Trä
Tobias Forsberg , Vansbro
Plåt
Efter valen var det dags att dela ut
Byggnads förtjänstmärke i guld och
denna hedersbetygelse tilldelades
Kalle Sätterström. Han blev medlem
1978 och har varit förtroendevald sedan 1982.
Innan den avslutande lunchen träffar
vi två nyvalda ombud och frågar hur
det känns att vara nyvald till regionsfullmäktiga och bevista sitt första årsmöte.
Niklas Nylander, 36 år från Gävle och
verksam som träbas på HMB berättar:
- Helt ny är jag väl inte direkt, jag satt
med i repskapet när avd 26 Gästrikland var en egen avdelning så jag hade
väl en föraning om hur ett årsmöte går
till. Min omedelbara reaktion är att
det här är något helt annat och mycket
större. Mer byråkratiskt skulle jag vilja säga. Men det känns bra och viktigt
att man är vald.

Mattias Eliasson, 42 år och betongbas
på NCC säger:
- För mig var det här första gången
överhuvudtaget. Jag tyckte det var
intressant och givande. Det som jag
tyckte var besvärligt var alla val och
alla kamrater som man skulle rösta
på. De flesta av kandidaterna känner
jag inte och har ingen aning om vilka
de är eller vad de vill. De enda jag känner är ju de som är från Gästrikland.
Jag känner mig inspirerad och det
kommer säkert att bli bra.
Text: Lars Lundberg
Foto: Kalle Sätterström

Betalar du rätt
medlemsavgift?
Du kan ha rätt till reducerad
avgift om du blir sjuk eller
om du är arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.
För att du ska få rätt avgift behöver du själv kontakta oss på Byggnads GävleDala för att anmäla
ändrad inkomst.
Det kan du göra genom att ringa
eller genom att du loggar in på
byggnads.se med hjälp av personnummer och ditt medlemsnummer som du får genom att titta på
baksidan av tidningen Byggnadsarbetaren. När du är inloggad kan
du ändra dina inloggningsuppgifter så att de blir lättare att komma
ihåg framöver.
Tänk på att även meddela oss om
du byter telefonnummer eller epostadress!
Text: Christer Larsson

Mattias Eliasson t v och Niklas Nylander t h, två nyvalda fullmäktigeombud
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Byggnads GävleDalas nyvalde ordförande Kim Söderström ses här på ett arbetsplatsbesök i samspråk med snickaren Johan Stoor och platschef Jonas Westman

Kim tar över som ordförande
i Byggnads GävleDala
Vid regionfullmäktiges möte i Borlänge så blev den mest uppmärksammade punkten ”val av ny
ordförande”. När valberedningens förslag presenterats så beslutade regionfullmäktige enhälligt att föreslå falugrabben Kim Söderström till ny ordförande för Byggnads GävleDala.
Hur vill du presentera dig för våra 8500
medlemmar?
Min yrkestitel är betongarbetare. Jag
har arbetat som betongare/armerare i
tolv år. Jag har varit verksam både på
hus- och anläggningsjobb. Mitt första
fackliga uppdrag hade jag som MBledamot på NCC, det var år 2000 tror
jag. Sedan har det ramlat på med lagbasuppdrag, sektionsordförandeuppdrag och avdelningsstyrelseuppdrag.
Hur började din fackliga bana som ombudsman i Byggnads?
År 2006 utlyste dåvarande avdelning
30 Dalarna en tjänst som mätare. Jag
sökte och fick jobbet. Det var en fantastisk känsla att få förmånen att arbeta på heltid med fackliga frågor, att
vara med och påverka medlemmar-
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nas vardag. Jag ville vara med och
göra skillnad, det fackliga arbetet tar
aldrig slut. Vi måste hela tiden bevaka
våra intressen och samtidigt försöka
förbättra medlemmarnas villkor.
Du har hela tiden sysslat med ackordsmätningar. Då kan det vara kul att höra
din förklaring till att byggnadsarbetarna
i Dalarna tjänar ungefär 10.000 kronor
mer per år än vad de gör i Gästrikland
och Hälsingland.
Först måste vi slå fast att byggnadsarbetarna i Dalarna varken jobbar
fortare eller bättre än kollegorna i
Gästrikland och Hälsingland. En förklaring kan vara att byggmarknaden i
framför allt Gästrikland varit så katastrofalt dålig hösten och vintern 2013
– 2014. Det har helt enkelt funnits för
lite att mäta.

En annan förklaringen till skillnaden i
löneläget är troligtvis att man i Dalarna hela tiden satsat mycket resurser
på facklig utbildning. Ständiga kurser
för lagbasar och förtroendevalda är
säkert den viktigaste förklaringen till
skillnaden i lön.
Som ordförande för Byggnads GävleDala vill jag så mycket jag kan stimulera till att vi i hela GävleDala satsar
på fackliga utbildningar. Bevisligen är
facklig utbildning i avtalsfrågor något
som märks direkt i våra medlemmars
plånböcker. Detta oavsett var man
bor. Byggnads är ett löneförbund och
ska så förbli.
Våra avtal har inte kommit till för att
arbetsgivarna vill oss väl, utan för att
vi arbetare tillsammans tagit kampen för bättre villkor. Kampen mellan

Byggnads GävleDala Nr 1 2014

arbete och kapital har pågått i över
hundra år. Tyvärr ser man att vissa
arbetsgivare fortfarande utnyttjar utsatta människor, precis som de gjorde
när vi slöt oss samman och bildade
vår första fackförening.
Du är även politiskt aktiv i din hemkommun Falun. Vad är det som du sysslar
med då och hur hinner du? Du är 39 år
gammal, gift och har två barn, Viktor 15
år och Amanda 1 år.
Mitt politiska intresse har följt mig
hela livet. Om man dessutom är intresserad av arbetarlitteratur förstår
man snabbt att vi även måste påverka
på det politiska planet för att uppnå
resultat. Jag har idag politiska uppdrag för Socialdemokraterna i Falu
kommun. Jag sitter som ersättare i
kommunfullmäktige och ordförande i
det kommunala bostadsbolaget, Kopparstaden. Det är ett hedervärt och
intressant uppdrag. Jag får vara med
och besluta om projekt som skapar arbetstillfällen åt Byggnads medlemmar
och bostäder åt våra barn.
Ibland blir jag kallad för pamp. Det
kallades jag redan när jag arbetade
som betongare. Förmodligen för att
jag ofta inledde högljudda debatter i
kojan. Men det bjuder jag gärna på.
Vi får inte bli tysta. Politik är viktigt,
framförallt för byggnadsarbetarna.
Det startas inte ett bygge utan ett politiskt beslut. Därför önskar jag att fler
tar steget att engagera sig politiskt i
socialdemokraterna. Jag vet att det
finns många kloka Byggnadsmedlemmar som skulle göra stordåd i sin
kommun.
Annars är det väl så att man hinner
med det man är intresserad av. I november och december ska jag vara föräldraledig. Jag vet att byggbranschen i
GävleDala inte brakar samman för att
jag är hemma med Amanda.
Hur känns det då att efterträda Anders
Ax som ordförande? Anders har ju satt
sin prägel på det nya fackliga uppbygget
som vi nu är mitt uppe i och som inte på
långa vägar är avslutat.
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Anders Ax har gjort ett fantastiskt arbete med att få ihop den nya regionen.
Jag tror inte att någon annan hade
gjort det bättre.När jag ser framåt så
tar jag naturligtvis vid där Anders
slutar. Arbetet med att skapa ett Byggnads GävleDala måste ha hög prioritet. Samtidigt ska vi behålla de olika
lokala egenskaperna som gör att vi
är de vi är, men ändå känna att vi är
stolta medlemmar i GävleDala. Det är
en utmaning.
Jag har även ett förbundsuppdrag som
förmodligen avslutas i början på april
2014. Jag sitter med i den så kallade
listgruppen. Vi förhandlar om de nya
ackordslistorna, ny- och ombyggnadslistan. Sedan årsskiftet 2013/2014 förhandlar vi två dagar i veckan i Stockholm och det går framåt. Men inget är
som bekant klart förrän det finns två
underskrifter.
Om vi lyfter blicken lite över Byggnads
GävleDala och betraktar hela Byggnads
vad tror och hoppas Du på då?
Jag tror och hoppas att förbundet tar
större plats i samhällsdebatten. Där
vill även jag delta. I den senaste avtalsrörelsen visade förbundet framfötterna angående underentreprenörsansvaret, det var ett styrkebesked.
Jag anser att förbundet precis som vi
inte är klara med omorganisationen.
Det finns många fördelar men det
måste få sätta sig innan vi får ut det
mesta av det. Jag är en länk i en lång
kedja med 100 000 länkar och vi måste alla bjuda till och göra vad vi kan.
Alla behövs och kedjan blir aldrig
starkare än den svagaste länken.
Jag tror på framtiden även om det
ibland kan kännas väldigt motigt.
Varje gång jag möter en arbetslös
medlem som lever på en ersättning
från a-kassan som i bästa fall måste
betraktas som ett skämt, om än dåligt,
mår jag illa men blir samtidigt stridslysten.
Text: Lars Lundberg
Foto: Kalle Sätterström

					

EU-politiker på
arbetsplatsbesök
Byggarnas arbetsplats på Stenbocksvägen i Falun gästades i
slutet av mars av den socialdemokratiske EU-politikern Jens
Nilsson från Östersund.
Jens är bland annat ledamot i utskottet för regional utveckling och
medlem i interngruppen för social
ekonomi.
Jens inledde sitt anförande inför
ett 30-tal byggnadsarbetare, med att
poängtera vikten av att rösta i EUvalet i maj 2014. Han förklarade att
maktförhållanderna i dagens EUparlament är till högerns favör. Denna höger inkluderas av moderater,
kristdemokrater och partier som är
så kallat högerextrema i sin politik.
Då valdeltagandet är så pass lågt
som det varit i EU-valen hittills så
gynnar det inte de partier som är
vänsterorienterade. Men Jens berättar att de vänstervindar som nu blåser i Europa förhoppningsvis kan
reglera maktförhållandet i det val
som ska ske i maj.
Han redogjorde för den politik
som socialdemokraterna går till val
på i Europa. Till Byggnads medlemmars glädje är punkten om ordning
och reda på arbetsmarknaden tillsammans med en ansvarsfull klimat- och miljöpåverkan och flera
jobb en av tre frågor som Socialdemokraterna går till val på.
Det gavs även tid till lite frågor och
diskussioner med Jens. Det framgick då tydligt att frågan om ordning
och reda är något som engagerar
byggnadsarbetare. Jens följde upp
diskussionen med att förtydliga vikten av vänsterinriktat politiskt inflytande i både Europa och Sverige för
att förhindra dumpning av vilkoren
på den svenska arbetsmarknaden.
Text: Fredrik Jansson
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Ödesval för fackföreningsrörelsen
För byggnadsarbetaren har det blivit en obehaglig vardag att se rubriker om döda kamrater kopplat
till arbetsplatsolyckor. Det har även blivit en vardag att höra att ”vi måste säga upp” eftersom upphandlingar förloras till företag som bedriver verksamhet med osund konkurrens. Därför får man
aldrig säga att politiken och facket inte hör ihop, för det gör den i allra högsta grad.
Valet av politik och vilka som ska
representera oss som folkvalda politiker spelar en ytterst viktig roll i detta
sammanhang.
Att det är valår är näst intill en omöjlighet att missa. Åtta år av angrepp på
vår rätt som fackliga, där vi blir beskyllda för att vara protektionistiska.
När det egentligen handlar om konkurrens på lika villkor, möjligheten
att komma hem och möjligheten att ha
ett arbete att gå till.
Ett tryggare arbetsliv och rätten att
arbeta fackligt är en politisk fråga och
det är vad valet till Europaparlamentet och höstens allmänna val handlar
om. Att inte rösta i Europaparlamentet för ändring av politisk majoritet,
är att ge bort rösten till den som vill
försämra arbetarens villkor i EU och
även Sverige.

MÖTE I DIN
MEDLEMSKRETS
Avesta
Torsdag 8 maj kl 19.00
Metallhuset
Borlänge
Torsdag 15 maj kl 17.00
lokal arbetarkommun Vasagatan
Hudiksvall
Torsdag 24 april kl 16.30
Pizzeria o sole mio
Malung
Torsdag 8 maj kl 18.15
Folkets hus
Mora/Orsa
Torsdag 8 maj kl 18.30
Hotell Mora-Parken
Söderhamn
Tisdag 29 april kl 17.00
Pizzeria Saga
Älvdalen
Torsdag 8 maj kl 19.00
Älvdalens hotell
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Aldrig tidigare har ett val känts så
viktigt som det gör just detta år. Efter
att vi snart fått leva med åtta års nedmontering av facklig rätt och välfärd.
Byggnads GävleDala har anställt mig,
Jon Andersson, under en projekttid.
Tanken är att jag ska vara spindeln i
nätet då det gäller de fackliga/politiska arbetet, där Europaparlamentsvalet står först i tur och regeringsskifte den 14 september är ett huvudmål.
Med det sagt så kan vi inte luta oss
tillbaka och säga ”det där fixar Jon”,

för då har vi missat hela poängen. Alla
måste göra något, om vi vill ha en förändring. Vi arbetar ofta för en förbättring på våra arbetsplatser, vilket är en
politisk ståndpunkt.
Nu måste vi arbeta hårdare för en
förändring av samhället vi lever i.
Därför måste vi gemensamt stå på
barrikaderna för just denna förändring och forma det gemensamma in i
framtiden.
Text: Jon Andersson

Ideologisk studiecirkel
Varannan torsdagkväll träffas åtta byggnadsarbetare i Gävle på
Byggnads kontor till en cirkelkväll. Man studerar Ingemar E. L.
Göranssons bok ”Arbetarrörelsens kris: mellan reformism och
marknadsliberalism”.
På träffarna studerar cirkeldeltagarna också Kommunistiska Manifestet
skrivet av Karl Marx. Vi träffar Patrik
Nordin, betongarbetare på Skanska
och cirkelledare, för att ta reda på varför man har startat upp en utpräglat
ideologisk studiecirkel.
Patrik berättar att han tycker att det
är för lite ideologi i svensk fackföreningsrörelse. Det gör att vi håller på
att förvandlas till ett försäkringsbolag.
Jag läste själv Ingemar Göransson bok
och fick klart för mig vilka krafter som
drivit oss dit vi är i dag med denna förlamande högerpolitik.
När jag hade läst boken kom jag
att tänka på att i Gävlekretsen finns
många kunniga kamrater som jag genom cirkeln sammanförde för att vi
ska lära varandra mer. Min förhoppning är att alla Byggnads medlemmar
ska bli mer politiskt medvetna. Jag vill
framhålla att det är oerhört viktigt att

känna till historien för att kunna gå
framåt. Det går ju inte att köra bil utan
backspegel.
Vår förbundsordförande Johan
Lindholm har återinfört ett ideologiskt
tänkande i vårt förbund. Det har jag
också blivit glad och stimulerad av.
Det är ett tåg vi alla måste hoppa på.
Min förhoppning är att fler kretsar
börjar studera ideologi så att man bättre förstår varför en kämpande och aktiv fackförening är grunden för ett bra
liv.
Vi kommer att avsluta cirkeln med
att bjuda hit författaren Ingemar Göransson för att berätta om boken samt
koppla det till årets 1:a maj-firande.
Vårt 1:a maj-firande är en del i vår
ideologiska tradition som vi måste slå
vakt om och utveckla för att vi inte som
klass ska gå under i nyliberalismens
och råhögerns arbetarhatarera.
Text: Lars Lundberg
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