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1 I MITT JOBB ÖNSKAR JAG ATT JAG BÄTTRE KUNDE PÅVERKA 

Förläggning av arbetstid Arbetsskift (t.ex. regelbundenhet, 
tid mellan skift, placering)

Raster Arbetsmiljön

2 JAG TYCKER VÅRA AVTALSFÖRHANDLINGAR BORDE FOKUSERA PÅ 
 (VIlka två alternativ tycker du är viktigast):

Arbetstid (t.ex. ledigheter, 
raster, tid mellan arbetsskift)

Kriminalitet och 
fusk inom branschen

Andra ersättningar 
(t.ex. milersättning)

Lön Arbetsmiljö Jämställdhet

Annat:

    

3 JAG KAN DELTA PÅ FÖLJANDE SÄTT FÖR ATT SÄTTA PRESS PÅ ARBETSGIVARNA

Strejkvakt Förbud mot övertid Inget
 (jag är nöjd just nu) 

Annan aktion (t.ex. klistermärke) Sprida info på arbetsplatsen

  

4 BLI MEDLEM SÅ BLIR VI STARKARE I FÖRHANDLINGEN!

        Jag är redan medlem!       Jag är inte medlem,       Jag är inte medlem, men
                                                      och vill inte bli det                 JAG VILL BLI MEDLEM!          

JAG ÄR MED!

   Jag godkänner att uppgifterna i enkäten sparas. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på byggnads.se/gdpr.

Namn                                                 Telefonnummer

E-post               

  (Avtal)

Det är dags att omförhandla våra kollektivavtal med arbets givarna! 
Då kommer vi överens om vilka villkor som ska gälla för lön, 
arbetstid, semester osv. Därför vill vi veta vad du tycker 
behöver utvecklas i branschen.
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