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Torsdagen den 12 juni

Öppningsprogram

Musikgruppen FORK från Finland

Förbundsledningen uppträdde som inledning till kongressöppningen

§ 1. KONGRESSENS ÖPPNANDE
Johan Lindholm, förbundsstyrelsen 

”Kongressdeltagare, ärade gäster, välkomna till Svenska Byggnadsarbetareförbundets 16:e  
kongress. Speciellt välkomna är naturligtvis alla ni kongressombud. Det är ni som ska se till att 
de här fyra härliga dagarna fylls med livlig debatt och många besök uppe i talarstolarna och det 
blir naturligtvis långa och intressanta diskussioner. 

Det är en helt otrolig känsla att stå häruppe och se ut över er alla ombud och byggnadsarbetare 
från hela landet. Jag vet att någonstans därute sitter Emmelie Renlund från Umeå. Hon är på sin 
första kongress. Jag vet att Emmelie brinner för jämställdhet och mångfaldsfrågor, viktiga frågor  
för Byggnads och som ska debatteras på kongressen. Karl Paine från Växjö, som är kongressens 
yngsta deltagare och som ska bära Byggnads in i framtiden och så har vi Thomas Karbin från 
Skellefteå som är kongressens äldste ombud och som står för lång erfarenhet och vet hur en kon-
gress går till. Välkomna ni och alla andra!

Jag vill också hälsa välkommen till alla besökare och gäster från svenska organisationer, gamla 
kollegor och inte minst våra utländska gäster och alla intresserade som kommer att följa vår 
kongress via vår webbsändning på kongresshemsidan. Under de här dagarna kommer vi att få 
lyssna på en hel del anföranden och det från flera intressanta personer. Först ut kommer social-
demokraternas ordförande och vår näste statsminister Stefan Löfven. Han kommer att hålla ett 
anförande och han kommer också att dela ut kulturstipendier. 

På lördag kommer vi att träffa på Kålle, LO:s ordförande, han kommer att äntra talarstolen och 
på söndag så kommer Ellinor Eriksson, SSU:s förbundssekreterare att tala till oss och jag ser 
fram emot deras anföranden och jag välkomnar dem särskilt alla ska känna sig riktigt, riktigt 
välkomna till de här dagarna på Clarion Hotel Arlanda. 

Vi samlas här på kongressen under temat ”Ansvar och Säkerhet”. Temat Ansvar och Säkert 
speglar naturligtvis vår kamp för ordning och reda på arbetsmarknaden, den svenska arbets-
marknaden. Vi alla här inne har visat att vi är beredda att ta ansvar. Vi har fått ett huvudentre-
prenörsansvar och det kommer att bli ett utmärkt verktyg för att få ordning och reda på våra 
byggarbetsplatser. Det är att ta ansvar. Vi har visat att vi är beredda att ta ansvar för en bygg-
bransch fri från svartarbete och företag som utnyttjar och fuskar med löntagare. Vi har också 
visat att vi är beredda att ta ansvar för att få igång bostadsbyggandet och vi har visat att vi är 
beredda att ta ansvar för en bättre miljö och uppnå våra klimatmål. Så där kan jag hålla på. Vi är 
ett förbund som sätter ansvarstagande väldigt högt på dagordningen och det kommer vi att visa 
under den här kongressen. 

Men allra viktigast är kanske säkerheten på våra arbetsplatser, för det handlar ju faktiskt om 
liv eller död. Det handlar om den familj som man lämnar på morgonen. Dom, som när man går 
till jobbet ska veta att man kommer hem till när jobbet är slut. Man ska också känna sig trygg 
på arbetsplatsen och inte behöva oroa sig för att råka ut för en olycka och det är därför som vi 
har säkerhet som ett av orden i kongresstemat och det är därför sedan länge Byggnads har drivit 
frågan om noll döda byggnadsarbetare, helt enkelt en nollvision. Ni vet lika bra som jag att vi 
har blivit attackerade för att hålla på att mixtra med statistik och siffror, att vi blåser upp antalet  
döda byggnadsarbetare. Inte minst under avtalsrörelsen försökte arbetsgivarna och svenskt  
näringsliv vända debatten emot oss och svärta ner oss, men vi svarade klart och tydligt ”att bråka  
om siffror, det är helt fel fokus”. Vi bryr oss om säkerheten och vi kommer aldrig, och jag menar  
aldrig, att acceptera någonting annat än en nollvision och det kommer den här kongressen  
att visa att vi sätter säkerheten högst.
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Och kongresstemats två ord – Ansvar och säkerhet – som ni förstår hör ju naturligtvis ihop. 
Utan det ena fungerar inte det andra. Utan ansvar så betyder säkerhet ingenting och utan  
säkerhet så är ansvaret inte mycket värt. Ansvar och säkerhet, två fina ord som ska följa oss 
dessa kommande kongressdagar. 

Denna kongress kommer att bli en plattform för gemensam styrka och en möjlighet att bygga 
strategier för den kommande kongressperioden. Vi har många viktiga motioner och rapporter 
som vi ska ta ställning till. Vi ska debattera a-kassan, arbetsmiljöfrågor, medlemsförsäkringar, 
facklig utbildning, fackligt arbete i Europa, medbestämmande, ungdomsverksamhet och det är 
bara för att nämna några av de områden som det har skrivits motioner om. Vi ska debattera 
stadgar, en juridisk person i Byggnads och mål och vision för Byggnads fram till 2022. Det rör 
så många viktiga områden som medlemsvärvning, organisationsgrad, Byggnads förtroendeval-
da, inflytande på arbetsplatsen, jämställdhet och mångfald, och kanske inte minst nu när det är  
valår, Byggnads plats i politiken. Som sagt det är stora viktiga frågor och det är Byggnads det rör 
och det är Byggnads medlemmar i framtiden det kommer att handla om och det är ni kongress-
ombud som ska ta ställning till alla de förslag som finns och staka ut vilken väg Byggnads ska ta 
in i framtiden. 

Det är ett stort ansvar ni har på era axlar, ett ansvar som jag vet att ni är beredda att ta och ni 
har fått det finaste man faktiskt kan få, andra människors förtroende att föra deras talan och 
det är precis så en demokratisk organisation fungerar och det är det som vår kongress kommer  
att handla om. Så visar vi omvärlden att vi är en kraft att räkna med och att det är styrka i vår 
organisation. Det finns faktiskt många som vill se oss försvagade och det är många som har 
räknat ut oss. I veckan så var det ledarsidorna på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som 
svartmålade Byggnads och påstod att vi var rasister och var för stängda gränser. För några 
veckor sedan så stod folkpartiledaren Jan Björklund som i en partiledardebatt hängde ut och 
angrep Byggnads. Han påstod att våra enda intressen var stängda gränser och att skydda  
byggnadsarbetarnas löner. Liknande tongångar kommer från chefredaktören på arbets- 
givarnas tidning Byggindustrin, Staffan Åkerlund. Han har under många år svartmålat  
Byggnads och använt begrepp som Byggnads och makten, Go Home och det gäller 2014, om-
budsmannavälde och politbyrån, makthungriga och korrupta. Ja, det finns inga gränser när de 
nyliberala debattörerna ska svartmåla och försvaga oss, men ingen av dem nämner med ett enda 
ord alla de byggnadsarbetare som kommer till Sverige och blir utnyttjade som slavar och får sina 
drömmar krossade. Ingen av dem vill se den verklighet som håller på att få fotfäste på svensk  
arbetsmarknad. De vägrar att se att arbetare ställs mot arbetare och hur solidariteten håller 
på att försvagas. Det är skrämmande att lyssna på de här personerna, för de har bara ett enda  
intresse, att se till att företagen ska få största möjliga vinst till vilket pris som helst. 

De är megafoner för de politiska partier och arbetsgivarorganisationer som hatar ordet solida-
ritet och som bara har ett mål, att försvaga de fackliga organisationerna. Det är dom som är den 
svenska modellens dödgrävare och det är de som står för den osvenska modellen och det är vi i 
Byggnads som står för förnyelse och framtid och står upp för den riktiga svenska modellen.

I grunden så är det här en djup ideologisk fråga. Kapitalet har blivit globaliserat och det rör sig 
idag obehindrat över gränserna, även människor rör sig över gränserna och söker jobb i länder 
runtom i världen. Det är bra med öppna gränser och att vi människor kan röra oss fritt, men 
med öppna gränser kommer också ansvar, precis som vi säger i kongresstemat. Frågan vi måste 
ställa oss är: Ska vi ställa löntagare mot löntagare? Ska vi tillåta en låglönekonkurrens i en spiral 
nedåt med allt sämre villkor för alla? Mitt och ert svar är naturligtvis nej och det är därför som 
vår fackliga uppgift är lika viktig som då våra förfäder startade och grundade fackföreningarna. 
Vår historiska uppgift fortsätter och begrepp som solidaritet och jämlikhet blir aldrig gammal-
modiga. Det är därför som vår kongress är så viktig och det är nu som vi visar omvärlden att  
vi är en kraft att räkna med.

Och kanske viktigast, vi har svaren på många av de frågor och utmaningar som arbetsmarknaden  
står inför. 

Avslutningsvis så hoppas jag naturligtvis att alla som är här kommer att få fyra riktigt fantas-
tiska dagar och att vi kommer att trivas i varandras sällskap. Att mötas till kongress handlar 
om att dra upp riktlinjer för vårt arbete framåt, men det handlar också om ett unikt tillfälle för 
byggnadsarbetare från hela Sverige, ja till och med från hela världen att mötas, att få träffas och 
ventilera stort som smått bland vardagens allvarliga frågor och blanda det med fest och trev-
ligt umgänge och jag lovar er allt det här har vi planerat för. Jag lovar att alla vi som arbetar på  
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kongressen kommer att göra allt för att ni ska kunna åka hem på söndag eftermiddag och känna 
att ni har gjort en viktig och värdefull insats på kongressen för Byggnads alla medlemmar och 
med de orden förklarar jag Byggnads 16:e kongress för öppnad.

Vi har nu kommit fram till den punkt på dagordningen där vi ska uppmärksamma dem som inte 
längre finns ibland oss och jag ber er att resa er upp. 

Under den gångna perioden har kamrater lämnat oss för alltid. En del efter ett långt liv i 
kamp för människovärde och solidaritet, andra har ryckts bort mitt i en oavslutad gärning.  
Gemensamt för dem alla är att livet ägnades åt ett målmedvetet arbete för fackliga och politiska 
rättigheter i Byggnads och i Sverige. En av dem som har gått ifrån oss under kongressperioden 
är Rolf Pålsson, som avled den 8 juli 2013 och var en av Malmös tongivande fackliga politiska 
förkämpar. Rolf var murare som tidigt i livet bytte mursleven mot ordförandeklubben i Bygg-
nads i Malmö 1972. När Rolf lämnade över ordförandeklubban hade han varit ordförande i 29 år. 
Rolfs kunskaper och skicklighet att leda möten var vida känt över hela landet. Han stod upp för 
Byggnads medlemmar och vek aldrig från devisen att det som skulle göras alltid skulle vara bra 
för medlemmarna. 

Den 15 september 2013 lämnade Pär Törnblom oss i en ålder av 75 år. Per var en färgstark lagbas i 
Stockholm som alltid stod upp för arbetskamrater och laget. Per var aldrig rädd att säga vad han 
tyckte och var alltid beredd att ta debatten. Jag minns honom som en av de sista som tog fighten 
för det raka ackordet. I Per hade byggnadsarbetaren en person som var ett starkt stöd och som 
hade ett starkt och stort hjärta.

Vi minns Rolf och Pär och våra andra döda kamrater med värme och stor saknad. Vi minns 
dem för deras engagemang och deras insatser för att stärka vår organisation. Vi minns också de 
kamrater som har omkommit på våra arbetsplatser under åren som gått. Vi har kamrater runt 
om i världen som offrar sina liv i kampen för fackliga och politiska fri och rättigheter, det sker 
varje dag i någon del av vår värld. Vi hedrar dem bäst genom att fullfölja arbetet för rättvisa och 
solidaritet och jag lyser frid över deras minne och ägnar dem en stunds stillhet.”

§ 2. RAPPORT ANGÅENDE GRANSKNING AV RÖSTPROTOKOLL OCH  
FASTSTÄLLANDE AV OMBUDSFÖRTECKNING

Benny Augustsson, Revisor föredrog ombudsförteckningen och hemställde om att kongressen beslutar 
fastställa ombudsförteckningen. 158 röstberättigade varav 153 finns på plats, 3 st har permission och 2 är 
försenade.

Ombud/fullmäktige
Adolfsson, Per, Småland-Blekinge
Alm, Fredrik, Skåne
Andersson, Egon, Västerbotten
Andersson, Jan, Mälardalen
Andersson, Thomas, Örebro-Värmland
Andersson , Ingemar, Öst
Andersson , Tommy, Stockholm-Gotland
Aspendal, John, Stockholm-Gotland
Attenius, Jonas, Väst
Bellström, Jonathan, Mälardalen
Belving, Robert, Stockholm-Gotland
Bergquist, Peter, Småland-Blekinge
Blomqvist, Magnus, Småland-Blekinge
Dahlstedt, Hanna, Örebro-Värmland
Darnelius, Mathias, Stockholm-Gotland
Eirell, Bertil, Västerbotten
Ekman, Sam, Väst
Elv, Jörgen, Väst
Enwall, Daniel, Västerbotten
Eriksson, Krister, Mälardalen
Eriksson, Pär, Mälardalen
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Ernström, Emil, Väst
Esbjörnsson, Pierre, Skåne
Fagerlund, Daniel, Öst
Fransson, Anders, Väst
Friberg, Lars, Öst
Frödelius, Jörgen, Väst
Furuhall, Peter, Mälardalen
Gummesson, Johnny, Småland-Blekinge
Gunnarsson, Hans, Väst
Gustafsson, Anders, Väst
Gustafsson, Simon, Stockholm-Gotland
Gustafsson, Stefan, GävleDala
Gustavsson, Klas, Väst
Hakala, Tommi, Skåne
Hallin, Johan, Väst
Hansen, Brian, Skåne
Hansson, Henrik, GävleDala
Hellberg, Per, Skåne
Hellström, Roger, GävleDala
Hinders, Alf, GävleDala
Hjelm, Patrik, Örebro-Värmland
Holmberg, Kenneth, Mälardalen
Humble, John, Stockholm-Gotland
Håkansson, Charlie, Skåne
Hägerstrand, Johan, Öst
Jansson, Rolf, Mälardalen
Johansson, Carina, Väst
Johansson, Kent, Stockholm-Gotland
Johansson, Mikael, GävleDala
Johansson, Mikael, Örebro-Värmland
Johansson, Patrik, Väst
Johansson, Patrik, Skåne
Johansson, Per, Väst
Johansson, Victor, Örebro-Värmland
Jonsson, Bertil, Västerbotten
Jonsson, Jan-Erik, MellanNorrland
Jonsson, Lars, GävleDala
Jonsson, Nicklas, Örebro-Värmland
Jovanovic, Valentin, Skåne
Justusson, Bennet, Skåne
Jönsson, Christian, Skåne
Kahlman, Joakim, Väst
Karbin, Thomas, Västerbotten
Karlsson, Mikael, Småland-Blekinge
Kleman, Mathias, Mälardalen
Krantz, Kjell, Örebro-Värmland
Landeborn, Jörgen, Stockholm-Gotland
Landstedt, Niklas, Öst
Larsson, Daniel, GävleDala
Lennstrand, Kristofer, Mälardalen
Liljegren, Åke, Småland-Blekinge
Lindner, Per-Ola, Stockholm-Gotland
Lindström, Kjell, Stockholm-Gotland
Lundberg, Lars, GävleDala
Lundberg, Olof, Väst
Maalsnes, Odd, Örebro-Värmland
Mikkelsen , Björn, Väst
Molander, Magnus, Öst
Månsson, Jan, Småland-Blekinge
Nilsson, Anders, GävleDala
Nilsson, Andreas, MellanNorrland
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Nilsson, Björn, Skåne
Nilsson, Jonas Håkan, Väst
Nilsson, Ulf, Väst
Nilsson , Dennis, Mälardalen
Nordlund, Leif, Norrbotten
Norgren, Joakim, Skåne
Normark, Ulf, Norrbotten
Norrman, Robin, Skåne
Nylander, Pål, Stockholm-Gotland
Nyman, Magnus, Mälardalen
Nyrén, Michael, Väst
Nysmed, Leif, Stockholm-Gotland
Nyström, Johan, Stockholm-Gotland
Olofsson, Magnus, Väst
Olsson, Anders, Norrbotten
Olsson, Göran, Mälardalen
Olsson, Jan, Örebro-Värmland
Olsson, Lars-Gunnar, Norrbotten
Olsson , Thomas, MellanNorrland
Paine Huenupi, Karl, Småland-Blekinge
Pernklint, Rikhard, Väst
Persson, Ted, MellanNorrland
Petersson, Björn, Småland-Blekinge
Pettersson, Robert, Väst
Pourbayramian, Parham, Väst
Preutz, Mats, Skåne
Renlund, Emmelie, Västerbotten
Rolka, Jack, Väst
Rydberg, Dennis, Stockholm-Gotland
Rydell, Christopher, Småland-Blekinge
Sandell, Bengt Göran, Småland-Blekinge
Schagerholm, Anders, Väst
Schedin, Jan, MellanNorrland
Sedin, Kent, Mälardalen
Sevä, Joakim, Norrbotten
Sirberg, Fredrik, Stockholm-Gotland
Sivertsson, Karl, MellanNorrland
Sjöberg, Jonas F, Skåne
Sjölin, Niklas, Väst
Sköld, Johnny, Öst
Slottenjö, Stefan, Stockholm-Gotland
Solander, Håkan, MellanNorrland
Stafsudd, Kurt, Stockholm-Gotland
Sundkvist, Jörgen, Mälardalen
Svanberg, Niclas, Skåne
Svelander, Stefan, MellanNorrland
Svensson, Patrik, Stockholm-Gotland
Svärd, Kenneth, Örebro-Värmland
Söderberg, Roland, Öst
Söderin, Örn, MellanNorrland
Söderström, Jonte, Stockholm-Gotland
Söderström, Kim, GävleDala
Tegnerud, Conny L, Stockholm-Gotland
Thelin, Peter, Norrbotten
Ullberg, Hans-Olov, Norrbotten
Vikberg, Tobias, Örebro-Värmland
Wagner, Jakob, Skåne
Wigg, Ola, GävleDala
Wiking, Roland, Skåne
Wisäter, Marcus, Öst
Åhman, Lennart, Norrbotten
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Styrelse/revisorer
Augustsson, Benny
Ax, Anders
Cato, Magnus
Emanuelsson, Tomas
Eriksson, Göran
Hagelin, Torbjörn
Hammarberg, Lars-Göran
Haraldsson, Leif
Hildingsson, Lars
Lindholm, Johan
Ljungdell, Roland
Nyberg, Morgan
Pettersson, Tomas
Rolén, Thomas
Rolfs, Bengt-Erik
Sundelin, Jim
Sundelin, Jonatan
Östberg, Patrik

Kongressen beslutade:
att  fastställa ombudsförteckningen.

§ 3. BESLUT ANGÅENDE KONGRESSENS OFFENTLIGHET
Johan Lindholm, förbundsstyrelsen, föreslog att kongressens förhandlingar skall vara offentliga. Om  
kongressen anser att förhandlingar i någon fråga skall vara slutna föreslås kongressen att i varje enskilt 
ärende besluta om det. Alla mediakontakter sker via  
kommunikationsenheten.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

§ 4.  FÖRSLAG TILL DAGORDNING OCH ARBETSORDNING

 a) dagordning

1. Kongressens öppnande

2. Rapport angående granskning av röstprotokoll och fastställande av ombuds- 
förteckning.

3. Beslut angående kongressens offentlighet

4. Förslag till dagordning och arbetsordning 
a) dagordning 
b) arbetsordning

5. Val av kongressens funktionärer 
a) fyra ordförande 
b) tre sekreterare 
c) beredningsutskott, nio ledamöter 
d) två justeringsmän för sista dagens protokoll 
e) en röstkontrollant

6. a) Fastställande av kongressens traktamente, arvode och förlorad  
arbetsförtjänst 
b) Fastställande av konfliktersättning 2014-07-01 - 2015-06-30 
c) Fastställande av ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2014-07-01 - 2015-06-30 
d) Fastställande av ersättning till regionerna vid förbundsuppdrag 2014-07-01 - 
2015-06-30
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7. Behandling av berättelsen över förbundets verksamhet

8. Behandling av revisionsberättelser

9. Beslut om ansvarsfrihet

10. Kongressrapport: Stadgekommittén

11. Förbundsstadgar 
a) motionerna FSS 1-9 
b) motionerna FSS 10-18 
c) motionerna FSS 19-29 
d) motionerna FSS 30-39

12. Budgetberedningens förslag 2015-2018

13. Kongressutredning En juridisk person i Byggnads

14. Grundorganisationen 
a) motionerna GO 1-10 
b) motionerna GO 11-21

15. Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning 
a) motionerna AM 1-5 
b) motionerna AM 6-12

16. Arbetsmiljö och hälsa 
a) motionerna AH 1-4 
b) motionerna AH 5-9 
c) motionerna AH 10-18

17. Medbestämmande och inflytande 
a) motionerna MBL 1-5

18. Semester 
a) motionerna SEM 1-8 
b) motionerna SEM 9-16

19. Arbetstidsfrågor 
a) motionerna AT 1-8 
b) motionerna AT 9-11 
c) motionerna AT 12-15

20. Ekonomisk politik  
a) motionerna EP 1-5  
b) motionerna 6-10

21. Facklig utbildning  
a) motionerna FU 1-7

22. Fackligt arbete i Europa och övriga världen  
a) motionerna FAE 1-5

23. Lönepolitik  
a) motionerna LP 1-8

24. Lönegaranti  
a) motion LG 1

25. Kommunikation och social media  
a) motionerna KSM 1-7

26. Samhälle, byggande och näringspolitik  
a) motionerna SBN 1-7  
b) motionerna SBN 8-17
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27. A-kassan  
a) motionerna AKA1-7  
b) motionerna AKA 8-13  
c) motionerna AKA14-22  
d) motionerna AKA 23-27

28. Avtals- och medlemsförsäkringar  
a) motionerna AVF 1-4  
b) motionerna AVF 6-9  
c) motionerna 21-25

29. Pension och pensionsålder  
a) motionerna PP 1-11  
b) motionerna PP 12-21  
c) motionerna PP 22-31

30. Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar  
a) motionerna SJA 1-11

31. Ungdomsverksamhet  
a) motionerna UV 1-3

32. Yrkesutbildning  
a) motionerna YU1-9

33. Sjuk- och efterlevandeförsäkring  
a) motion AVF 5

34. Inkomstförsäkring 
a) motionerna AVF 10-20

35. Kongressrapport Arvodesutredningen

36. Kongressrapport Medlemsavgift i procent av lönen

37. Rapporter  
a) Ordning & Reda  
b) § 3 gruppen  
c) Medlemscentret Byggnads NU  
d) Ungdomsverksamheten

38. Överklagande av Förbundsstyrelse/Förbundsfullmäktiges beslut

39. Kongressrapport Mål & Vision 2022

40. Fastställande av arvoden 
a) till förbundsstyrelsens ledamöter 
b) till förbundets revisorer 
c) till förbundsfullmäktiges ledamöter 
d) till den kongressvalda förbundsledningen 
e) till den kongressvalda valberedningen

41. Val/fastställande av 
a) förbundsordförande 
b) andre förbundsordförande 
c) förbundssekreterare 
d) avtalssekreterare 
e) elva ledamöter till förbundsstyrelsen 
f) suppleanter till förbundsstyrelsen 
g) förbundsfullmäktige 
h) suppleanter till förbundsfullmäktige 
i) revisorer 
j) revisorssuppleanter 
k) valberedning

42. Avslutning
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Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till dagordning

 b) arbetsordning

1. Ordförande 
Kongressen väljer fyra ordförande som växelvis ska leda förhandlingarna. 
Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska han överlåta sin plats åt annan  
ordförande. 
Ordföranden bör söka få behandlingen av en pågående fråga avslutad före lunchuppehållet 
och innan kongressarbetet avslutas för dagen. 
Ordföranden äger rätt att framställa förslag om tidsbegränsning för talarna och om debat-
tens avslutning. Sådant förslag kan även läggas fram av kongressens övriga ledamöter.

2. Protokoll 
Kongressen väljer tre sekreterare som skriver kongressens protokoll. 
Protokoll från föregående dag föreläggs ombuden nästa dag. Skriftlig anmärkning eller  
rättelse till protokollet lämnas till en av sekreterarna före justeringen. 
Justering av föregående dags protokoll görs före eftermiddagssammanträdets slut.  
Vid justeringen uppläses ej protokollet utan redovisas endast eventuellt gjorda anmärkning-
ar, varefter kongressen fattar beslut. 
Två justeringsmän väljs att justera sista dagens protokoll. 
Före tryck av kongressprotokollet har sekreterarna rätt att vidta redaktionella ändringar.

3. Regler för talare och för framställning av förslag 
Ordet begärs med angivande av namn och region. Alla anföranden hålls från talarstolen. 
Talartiden är begränsad till fem minuter per inlägg. 
Förslag och yrkanden ska lämnas via talarlisteprogrammet som används för att begära  
ordet. Förslag bör lämnas i början av debatten. 
Tilläggs att-sats och ändrings att-sats kan endast göras på kongressrapporterna, ej på  
motionerna. 
Tilläggs att-sats kan bara hänga på och förtydliga en befintlig att-sats. Den ska vara direkt 
kopplad till den befintliga att-satsen samt förutsätter, för att tillåtas att den att-sats som den 
hänger på, bifalls. 
Ändrings att-sats godkänns endast om den handlar om samma sak och att det finns stöd i 
texten för denna. Den ska ställas mot en annan befintlig att-sats. 
Tjänstgörande ordförande avgör om ändrings- eller tilläggs att-sats ska tillåtas att läggas. 
Sedan debatten förklarats avslutad får inga ytterligare förslag framställas. 
Reservationer ska lämnas skriftligt innan protokollet justeras.

4. Omröstningar 
Den som vid framställd proposition begär votering ska uppge namn och region. Alla omröst-
ningar (utom vid val) sker öppet med handuppräckning. Vid begäran om rösträkning sker 
omröstning med voteringsutrustningen. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet. 
Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder. 
Sluten omröstning företas då minst 30 ombud skriftligt begär detta.

5. Beredningsutskott 
Kongressen väljer ett beredningsutskott. Utskottet ska bereda de ärenden som av kongressen 
hänskjuts till detsamma. Efter verkställd utredning eller sammanjämkning av föreliggande 
förslag, ska utskottet lägga fram sitt utlåtande till kongressen för beslut.

6. Kongressens arbetstider 
Torsdag  kl 11.00-17.00   lunchuppehåll 12.15-13.15. 
Fredag  kl 08.30-24.00   ” 
Lördag  kl 08.30-17.00  ” 
Söndag  kl 09.00-15.00  ”

7. Permission 
Begäran om permission ska göras skriftligt till kongressordföranden. I begäran ska anges 
tid och skäl för permission. Permission medges endast i undantagsfall och beviljas av tjänst-
görande kongressordförande. Beviljad permission skrivs in i protokollet.

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till förslaget om arbetsordning. 
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BESLUT

I debatten deltog: 
Jack Rolka, Väst 
Jonas Attenius, Väst 
Leif Nysmed, Stockholm-Gotland

Följande förslag förelåg:
• att meningen i punkt tre”Tilläggsattsats och ändringsattsats kan endast göras på kongressrapporterna, 

ej på motionerna” stryks och att istället ersätta den med ”Tilläggsattsats och ändringsattsats kan göras 
enligt nedan följande ordning” det vill säga att tilläggsattsats och ändringsattsats ska kunna göras i  
motion. Jack Rolka med flera

• Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen, yrkade avslag

Kongressen beslutade: 
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning efter v0tering, begärd av Jack Rolka, med röst-

siffrorna 77 för och 76 mot

§ 5.  VAL AV KONGRESSENS FUNKTIONÄRER

 a) fyra ordförande

Förbundsstyrelsen föreslog följande kongressordförande:
• Jim Sundelin, förbundsstyrelsen
• Tomas Emanuelsson, förbundsstyrelsen
• Magnus Cato, förbundsstyrelsen
• Margit Bik, Väst

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 b) tre sekreterare

Förbundsstyrelsen föreslog följande kongressekreterare:
• Inger Dahlqvist, förbundskontoret
• Maria Karlsson, förbundskontoret
• Carina Jansson, förbundskontoret

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

Presidiet tar över

Kongressordförande: Margit Bik

Några ordningsregler föredrogs
• Respektera tidsangivelser
• Alla inlägg görs från talarstolen
• Alla yrkanden görs från talarstolen
• Talartiden är fem minuter
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 c) beredningsutskott, nio ledamöter

Förbundsstyrelsen föreslog följande ledamöter till beredningsutskottet:
• Johan Lindholm, förbundsstyrelsen, sammankallande
• Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen
• Leif Haraldsson, förbundsstyrelsen
• Tomas Rolén, förbundsstyrelsen
• Roland Ljungdell, förbundsstyrelsen
• Lars-Göran Hammarberg, förbundsstyrelsen
• Morgan Nyberg, förbundsstyrelsen
• Bengt-Erik Rolfs, förbundsstyrelsen
• Daniel Larsson, Gävle/Dala
• Matz Larsson, förbundskontoret, sekreterare

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 d) två justeringsmän för sista dagens protokoll

Förbundsstyrelsen föreslog följande justeringsmän
• Bengt-Erik Rolfs, förbundsstyrelsen
• Roland Ljungdell, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 e) en röstkontrollant

Förbundsstyrelsen föreslog till röstkontrollant:
• Tomas Pettersson, Byggnads Örebro-Värmland

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

Nomineringstid 
Per-Olov Larsen, Valberedningens ordförande, föreslog 30 min nomineringstid,  
13.20 till 13.50
• Avslutande av nominering av förbundsordförande
• Avslutande av nominering av andre förbundsordförande
• Avslutande av nominering av förbundssekreterare
• Avslutande av nominering av avtalssekreterare

Kongressen beslutade:
att  bifalla valberedningens förslag

§ 6.  FASTSTÄLLANDE AV

 a) Kongressens traktamente, arvode och förlorad arbetsförtjänst

Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog förbundsstyrelsens förslag.
• att fyra traktamenten á 220 kronor utbetalas till kongressombud, förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse 

och förtroendevalda revisorer bosatta minst fem mil från Arlanda
• att fyra skattepliktiga arvoden á 300 kronor utbetalas till kongressombud
• förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, förtroendevalda revisorer samt till funktionärer och tjänstemän 

som är kongressfunktionärer
• att kongressledamöter med längre frånvaro från kongressen får antalet traktamenten och arvoden juste-

rade
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• att ersättning avseende förlorad arbetsförtjänst utgår för de kongressombud som står i produktionen 
med två dagar á 1.820 kronor för heldag och 910 kronor för halvdag inkl semesterersättning

• att ersättning till regioner utgår för regionanställda som är kongressombud med två dagar á 2.460  
kronor för heldag och 1.230 kronor för halvdag inkl semesterersättning

• att förbundet står för hotellkostnaderna och bokning sker genom förbundet

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 b) Konfliktersättning 2014-07-01—2015-06-30

Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog förbundsstyrelsens förslag
• att konfliktersättning för första konfliktveckan ska utgå med 930 kronor per dag
• att konfliktersättning från och med andra konfliktveckan ska utgå med 1030 kronor per dag

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 c) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2014-07-01—2015-06-30

Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog förbundsstyrelsens förslag
• att uppgår den förlorade arbetstiden till högst fyra timmar uppgår ersättningen till 930 kronor per dag 

(910 kr)
• att överstiger den förlorade arbetstiden mer än fyra timmar uppgår ersättningen till 1860 kronor per dag 

(1820 kr).

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

 d) Ersättning till regionerna vid förbundsuppdrag 2014-07-01—2015-06-30

Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog förbundsstyrelsens förslag
• att heldagsersättningen höjs till 2 520 kronor (2 460 kr)
• att halvdagsersättningen höjs till 1 260 kronor (1 230 kr)
• att heldagsersättningen för administrativ personal uppgår till 1 890 kronor (1 850 kr)
• att halvdagsersättningen för administrativ personal uppgår till 945 kronor (925 kr)

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

§ 7. BEHANDLING AV BERÄTTELSE ÖVER FÖRBUNDETS  
VERKSAMHET

Johan Lindholm, förbundsstyrelsen, föredrog förbundets verksamhetsberättelse.

”Kongressombud, tiden går fort, det känns verkligen inte som om det var fyra år sen som vi 
träffades, eller för två år sedan när vi hade vår extra kongress. Tiden går fort och vi gör väldigt 
mycket bra saker och viktiga saker. Och när man ska sammanfatta åren som gått, ser man hur 
mycket vi faktiskt gör. Och jag tänker då på alla de förhandlingar, de löneförhandlingar som 
många av er har gjort under det gångna året. Tänk på alla telefonsamtal ni har tagit emot, besva-
rat och hjälpt våra medlemmar, tänk på alla möten som ni har suttit på och planerat, förberett 
er och alla dom genomförda fackliga aktiviteter som vi är så bra på. Och det är faktiskt ganska 
otroligt när man börjar räkna och sammanfatta ett år. Hur vi har arbetat med en bättre arbets-
miljö. Hur vi har debatterat lärlingarnas situation och rätten att få lärlingsplatser. Och hur vi 
har debatterat bostadspolitik, a-kassa, välfärdsfrågor. Och hur vi har stått upp och försvarat 
våra kollektivavtal och den svenska modellen. Ja, jag hoppas verkligen att ni alla känner och vet 
vilket otroligt stort och viktigt arbete som ni har gjort under de år som gått. Och jag tycker att ni 
ska vara stolta över det arbete ni gör varje dag runt om i hela landet. 
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Det är inte möjligt att gå in djupt i alla frågor som är viktiga och som vi har jobbat med under 
kongressperioden, men jag tänkte ta upp några områden som är lite extra viktiga och som är 
själva grunden för vår fackliga verksamhet. Och först och främst vill jag lyfta fram att vi blir 
fler medlemmar i Byggnads. Det kan nämligen inte finnas någonting viktigare än att vi blir fler 
i vår förening Byggnads. Det är liksom själva grunden för vår verksamhet och det är det som 
är vår fackliga styrka. Det är när vi kan visa våra arbetsgivare att vi är många som står bakom 
våra krav som dom vet att vi har ett starkt förhandlingsläge. När arbetsgivare inte kan ställa 
arbetare mot arbetare, när dom vet att vi står enade, ja då vet dom också att vi inte backar i våra 
krav, för då är vi oslagbara. Och kamrater, jag har något riktigt kul att berätta, och det är att vi 
har för första gången blivit många fler i vår förening. Det är så att för första gången på många år 
så visar vi på plussiffror och det är så att i maj så visar siffrorna på 127 medlemmar plus och på 
helår med 88 medlemmar. Kanske inte så många tycker det är så mycket, men det ser riktigt bra 
ut och jag är helt övertygad om att det här är bara början på någonting stort. Och jag tycker att 
vi ska känna en viss glädje över det här och vara stolta över det här. Och det är så att vårt envisa 
fackliga arbete nu börjar ge lite resultat.

Jag vet också, och jag tror att ni vet, att det är många som har räknat ut oss, som jag sa i mitt 
inledningsframförande, ser oss som försvagade. Nyliberaler, som sagt, som hatar allt vad fack-
föreningar heter, och arbetsgivare som inget hellre vill än att se oss splittrade och att vi blir färre 
medlemmar. Men dom har inte fått rätt. Och dom kommer inte heller att få rätt. Men då är det 
väldigt viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att få fler medlemmar, och att det är medlemmar 
som vill vara kvar i Byggnads. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: det ska inte finnas 
en enda byggnadsarbetare i Sverige som inte har fått frågan om dom vill bli medlem i Byggnads. 
Och det finns ju egentligen ingenting roligare och lättare än att berätta om varför man ska vara 
med i Byggnads. Och vi kan med stolthet berätta att det är genom vår gemensamma styrka som 
vi har våra starka kollektivavtal. Vi kan med stolthet berätta vad vi gör varje dag för Byggnads 
medlemmar. Och det är inte så svårt att beskriva vad som kommer att hända om Byggnads skulle  
bli svagare. Så det borde egentligen inte finnas några byggnadsarbetare som inte är medlemmar. 
Och som sagt nu är det vår uppgift att fortsätta det här arbetet med att värva medlemmar och att 
höja organisationsgraden. 

Och jag skulle därför också vilja lyfta in i det här sammanhanget medlemscentrets otroligt, vik-
tiga och värdefulla arbete under de år som det har varit igång. Sedan starten tionde april 2012, så 
har Byggnads nu haft 64 000 medlemskontakter och därmed gett service och stöttat massor av 
medlemmar och regioner. Man har också värvat över 700 medlemmar och av dom så vet vi med 
säkerhet att det är 79% som fortfarande betalar sin medlemsavgift och därmed stannar kvar. 
Och tittar man på dom som man har förhindrat så är det över 500 personer som man har fått att 
faktiskt stanna kvar i Byggnads. Och jag tycker att dom som jobbar idag i medlemscentret, dom 
resurspersonerna som regionerna står upp och bidrar med, är värda en stor eloge. Och jag är helt 
övertygad om att det är tack vare inrättandet av medlemscentret, som vi visar på plussiffror. Och 
som sagt, det är bara så att vi måste fortsätta värva medlemmar och bli ännu starkare. Och som 
sagt var, senare under kongressen kommer vi att behandla rapporten ”Mål och vision 2022” och 
där handlar ju ett helt avsnitt om medlemsvärvning och organisationsgrad. Och det är därför, 
som ni säkert har läst, att vi har föreslagit ett väldigt högt uppsatt mål, och det är att Byggnads 
ska helt enkelt vara världens starkaste fackförening, och vi ska organisera 90% av byggnads- 
arbetarna. Naturligtvis ska inte jag gå händelserna i förväg men jag är helt säker på att vi måste 
våga ha högt uppsatta mål, vi måste ha en tydlig inriktning på medlemsvärvning för att vi ska 
lyckas bli fler. Och ska vi lyckas att bli fler så måste vi också lyckas med att få med våra ungdomar  
och det är därför som vi har haft ungdomsverksamheten som ett prioriterat område under hela 
kongressperioden. Och vi har siffror att vara stolta över, även det när det gäller våra unga killar 
och tjejer i Byggnads. Så under kongressperioden har antalet medlemmar ökat med drygt 2 200, 
vilken är en procentuell ökning av unga från 30,2% av medlemskåren till 35,7%. Det är alltså en 
ökning med 5,5%. Andelen unga fackliga förtroendevalda har också ökat från 11,3% till 17,3%. 
Och jag tycker det här är riktigt roliga siffror, att det pekar åt rätt håll, men som sagt var vi är 
ju inte nöjda, men det här är väldigt positivt. Jag vet att det finns en bra ungdomsverksamhet 
ute bland regionerna, men samtidigt så säger våra ungdomar att dom vill ha mer plats, dom vill 
ha mer stöd och framförallt utrymme för ungdomsverksamhet. Och det här måste vi ta till oss. 
Vi måste fortsätta med aktiviteter som tiokampen, ungdomskonferenser, ungdomsgrupper och 
utbildningar. Men det är helt nödvändigt att vi också utvecklar och stärker våra ungdomar, för 
det är ju ändå dom som är vår framtid.
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Ett annat område som vi arbetat med under de senaste åren är ju att vi ska bli ETT Byggnads. 
Jag tror många av er minns våra kunskapslyftsdagar här ute på Arlanda förra året i dom här 
lokalerna. Och det var faktiskt första gången som alla anställda i Byggnads träffades vid ett och 
samma tillfälle. Och det var en helt otrolig känsla för oss som var här. Det var en otrolig känsla 
här inne i lokalen. Vilken kraft och vilken erfarenhet vi alla tillsammans sitter inne med. Och 
vi lovade varandra vid det tillfället att kunskapslyftet inte skulle bli en hyllvärmare, och jag 
kan säga idag att det har det inte heller blivit. Jag vet att flera hundra har gått utbildningar och 
deltagit i kunskapslyftet, och på mina resor runt om i landet, och på besök ute på Rönneberga, 
och vid flera andra möten så har jag också bara mött positiva reaktioner när man har berättat 
om de utbildningar som man har gått. Och man blir varm, när man hör vad det här ger många 
människor i vår organisation, och fler ska det bli! Och jag är otroligt imponerad, och det här är 
väldigt häftigt, och det är det här som är själva innebörden i ETT Byggnads och kunskapslyftet, 
att vi ser allas potential. Och att alla blir sedda och får den utbildning och kompetens som man 
behöver för att kunna göra ett bra jobb i sin uppgift att möta medlemmarna på bästa sätt.

Ska vi klara av framtidens utmaningar så måste vi också använda de resurser vi har på ett mycket  
smartare sätt. Då måste vi se oss om i en organisation och där vi framför allt alla jobbar mot samma  
mål. Och där det inte finns något ”vi” och ”dom”, utan det bara finns ”vi”.

Naturligtvis kan jag ju inte låta bli att ta upp avtalsrörelsen. Den här långa avtalsrörelsen som 
började 2012 och som avslutades i april i år. Och den kunde ju inte ha avslutats på ett bättre sätt. 
Vi fick det här huvudentreprenörsansvaret, det här rättsvidriga, olagliga som aldrig någonsin 
skulle gå att göra i ett kollektivavtal. Vi fick ett huvudentreprenörsansvar. Och ska jag göra lite 
historik kring det här så är det faktiskt så att vi startade från ruta noll. På ett drygt år så gick vi 
från 0% till 100%. I slutet av 2012 presenterade Byggnads sina avtalskrav inför avtalsrörelsen 
2013, och ett av våra krav var ett införande av ett huvudentreprenörs- ansvar. Sveriges bygg- 
industri talade hela tiden negativt och dom sa definitivt nej. Efter det att vi sa upp byggavtalet och 
varslade, så tog medlemsinstitutet över och dom tog det unika beslutet att med tvång skjuta upp 
varslet i två veckor. Efter medling så accepterade vi att man skulle tillsätta en arbetsgrupp, det 
kommer ni ihåg, och den skulle jobba fram det här huvudentreprenörsansvaret. Och i mars i år, 
ja då kom arbetsgruppen med sitt förslag, vilket, som ni alla vet, inte var något förslag. Sveriges 
byggindustri motarbetade hela tiden gruppens arbete och rapporten som lämnades fram, var en 
enorm besvikelse. Efter varsel och medling kunde vi alla tillslut den 31 mars skriva under det 
här nya avtalet med ett huvudentreprenörsansvar värt namnet, och vi var många i förhandlings- 
delegationen som var mycket, mycket glada då. Vi har fått Sveriges första huvudentreprenörs- 
ansvar, och det hade aldrig gått utan er som sitter här inne, utan ert stöd. Och det känns väldigt 
stort för mig, och det är precis det här som vi pratat om, det är det här som är fackligt arbete, det 
är det här det handlar om. Vi har faktiskt lyckats utveckla den svenska modellen. Vi har tagit ett 
stort steg framåt och jag är helt övertygad om att det här är det första steget på en helt annorlunda, 
förändrad arbetsmarknad. En arbetsmarknad där våra kollektivavtal faktiskt får vara det dom 
var menade att vara, alla löntagares möjlighet, oavsett var du kommer ifrån, eller vem du är. Helt 
enkelt lika lön för lika arbete. Och det här hade aldrig gått om vi inte hade haft det enorma stöd 
som jag vet och känt att alla har visat. Bland våra medlemmar var stödet totalt, men vi har också 
haft enormt stort stöd bland Sveriges byggföretag. Jag vet inte hur många företagare som hörde 
av sig till mig och till våra regioner, som man pratade med om att dom stödde oss i den här  frågan. 
Dom gick aldrig ut med det offentligt, men mellan skål och vägg, så har dom varit väldigt tydliga. 
Och inte minst så vet vi också att vi har haft stöd av svenska folket. Åtta av tio var väldigt positiva 
till ett huvudentreprenörsansvar och jag vill faktiskt också passa på att nämna hela det fackliga 
och politiska stödet, utan det så hade vi aldrig klarat det här. Vi har hela tiden haft LO-familjen 
och akademikerförbunden med oss. Men naturligtvis hade inte det här gått utan den styrka som 
vi hade i vår förbundsstyrelse, förhandlingsdelegation och avtalsråd. Och jag vill rikta ett stort 
tack till er.

Som sagt var, det var väldigt länge sedan vi samlades kring en sådan här stor fråga, och det 
här har naturligtvis arbetsgivarna känt av och det är därför som dom har gått ut i dom här hat-
kampanjerna mot oss. Ett enskilt fackförbund blir angripna av svenskt näringsliv. Jag tycker att 
det är helt ofattbart. Det är oerhört allvarligt. Och det är inte så som den svenska modellen ska 
fungera. Men jag är övertygad om att alla dom här attackerna som blivit deras värsta fiende, blev 
vår vän. Vi har haft ett sakligt, lugnt tonläge hela vägen, och det har vi fått mycket respekt för. 
För vi vet ju att vi har haft rätt hela tiden. Vi har inte behövt överdriva, ljuga eller gå till attack. 
Verkligheten har faktiskt talat sitt tydliga språk. Vi behöver ordning och reda och vi är en bra 
bit på väg. Så jag vill återigen säga: Tack för det och det goda arbete som vi gemensamt har gjort!
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Det finns också anledning att i detta sammanhang nämna Lex Laval och dom beslut som kom 
under förra året. Det tog åtta år. Men återigen, vi visste ju att vi hade rätt hela tiden. Man ska inte 
ha lägre lön om man kommer från ett annat land. I februari 2013 kom beskedet från FN-organet 
ILO, en oberoende expertgrupp, som kommenterade och konstaterade att Byggnads hade haft 
rätt hela tiden. Laval-lagen som riksdagen drev igenom 2010 strider mot internationella konven-
tioner om fackliga förenings- och förhandlingsrätten. Lagen har fått stor betydelse eftersom den 
har begränsat vår möjlighet att vidta stridsåtgärder i syfte att med utländska företag och arbets-
givare, få dom att teckna svenska kollektivavtal. Det vet ni. Vi krävde svenska kollektivavtal för 
lettiska arbetare som renoverade skolan i Vaxholm, men vi förlorade i både arbetsdomstol och 
EG-domstol trots att vi följde svensk lagstiftning. Utgångspunkten vi har haft hela tiden har varit  
att svenska löner och kollektivavtal ska gälla alla, för alla i Sverige även om man kommer från 
Lettland eller Norge. Och nu har det visat sig att vi har haft rätt hela tiden. ILO rekommenderade  
den svenska staten att betala tillbaka det skadestånd på tre miljoner som vi och Elektrikerna 
tvingades betala till Laval. Men som ni säkert vet, det har varit väldigt tyst, trots att vi var flera 
som promenerade längs Drottninggatan med en av de största inbetalningskorten som jag har 
burit på. Och det försökte vi överlämna till Fredrik Reinfeldt i Rosenbad. Men denna regering 
bryr sig helt enkelt inte om fackliga rättigheter och löntagarnas trygghet.

Avslutningsvis skulle jag vilja nämna bostadspolitiken och bostadsbyggandet. Frågan om  
bostadsbyggandet stod inte speciellt högt upp på dagordningen för några år sedan, men jag skul-
le vilja säga att det är precis tvärt om nu. Det håller på att bli en av valens hetaste frågor. Och jag 
tror att vi i Byggnads kan ta på oss att vi har drivit frågan och vi vet att vi behöver ha ett ökat 
bostadsbyggande under flera år framöver. Och det känns som att vi har varit med och fått upp 
denna fråga på den politiska dagordningen. Och allting pekar på att bostadspolitiken kommer 
att bli väldigt stor i valrörelsen och det med all rätt. Idag är det ett understatement att säga att 
vi har bostadsbrist, i storstäderna har vi en skriande bostadsbrist. Det råder faktiskt bostads-
brist i 126 av landets kommuner. Vi har en bostadsbrist som har ökat med 180%. Och vi blir ju 
inte förvånade  tyvärr, byggandet har ju som vi vet släpat efter i nästan 20 år. Och även i inter-
nationell jämförelse så släpar vi efter. Det är bara Spanien och Irland som bygger mindre än vi 
gör i Sverige i förhållande till befolkningen. Det fattas ungefär 200 000 lägenheter. Och för att 
vi ska komma ifatt så behöver vi bygga 35-40 000 nya bostäder varje år. Och det är därför det 
är viktigt att bostadspolitiken kommer upp på dagordningen. Det är en ödesfråga om vi ska få 
ett samhälle värt att kallas välfärdssamhälle. Men det är inte bara byggandet som är viktigt. Vi 
har stora miljonprogramsområden i våra storstäder som står och förfaller. Och vi håller på att 
få en bostadssegregation och klasskillnader som inte är värt ett välfärdssamhälle. Därför måste  
regeringen också göra en storsatsning på att rusta upp och energieffektivisera våra bostads- 
områden. Det handlar om att vi ska uppnå våra högt uppsatta klimatmål om att minska utsläp-
pen 2020-2050, och då är energieffektivisering av våra bostäder och lokaler helt nödvändigt.  
Vi har tagit fram förslag, enligt tysk modell, som skulle kunna vara en möjlig lösning för att kom-
ma igång med den här effektiviseringen. I Tyskland har man lyckats med att energieffektivisera 
tre miljoner lägenheter på tio år och samtidigt skakat fram 200 000 nya jobb. Och jag menar kan 
Tyskland, så kan vi. Vi har drivit frågan om bostadsbyggande och energieffektivisering ganska 
hårt under den gångna kongressperioden och jag menar att det har gjort avtryck. Vi finns med 
i debatten, vi är en spelare man lyssnar till, och det är precis så det ska vara. Inte minst när vi 
driver våra frågor i Riksbyggen. Vi är ägare som också ska ta ansvar där vi kan. Riksbyggen ska 
de kommande åren göra en stor insats för att börja bygga hyresrätter och det är på så sätt som vi 
kan erbjuda boende både till våra ungdomar och andra utan att man behöver ha en fet plånbok. 

Det här var bara några av dom frågor som jag tänkte ta upp och som vi arbetat med under det 
senaste året och jag skulle naturligtvis kunna ta upp mycket fler frågor men tiden räcker inte 
till, men jag tror att vi har all anledning att komma tillbaks till de här frågorna senare så att jag 
tackar för mig och lämnar ordet till presidiet. Tack.”

Kongressen beslutade:
att  godkänna förbundets verksamhetsberättelse
att  godkänna resultat- och balansräkning
att  godkänna redovisning för Solidaritetsfonden
att  godkänna rapporten Pensionsstiftelsen och Trygghetsfonden
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§ 8. BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSER
Ulrika Granholm Dahl, Auktoriserad Revisor, föredrog revisionen för 2013.

”Ärade kongressombud, presidiet, övriga. Jag heter Ulrika Granholm Dahl och jag är auktoriserad  
revisor på en revisionsbyrå som heter PwC och sedan några år tillbaka så är jag Byggnadsarbe-
tareförbundets auktoriserade revisor som tillsammans med era tre förtroendevalda revisorer 
har ansvarat för revisionen av förbundet och övriga organisationer. Jag har tillsammans med 
Benny Augustsson, Göran Eriksson och Tomas Pettersson granskat förbundsstyrelsens för-
valtning, årsredovisningar och bokföring under 2013. Jag tänker berätta lite kort om vår revision 
av förbundet under året.

Vår revision börjar med att vi utvärderar dom risker som är förknippade med förbundets verk-
samhet, vi identifierar nyckelprocesser för att bedöma styrkor och svagheter i rutiner och för 
internkontroll och styrning. Riskerna utvärderar vi utifrån ett väsentlighetsperspektiv och 
vi bedömer att Byggnads är ett välskött förbund med i grunden en relativt låg risknivå. Med  
utgångspunkt från den här riskanalysen så upprättar vi sedan ett detaljerat granskningspro-
gram för revisionen och det avser dels förvaltningsrevision och granskning av internkontroll i 
väsentliga rutiner och processer, och sedan avser det granskning av årsbokslut och årsredovis-
ning.

Vi fördelar revisionsarbetet mellan oss på så sätt att förtroendevalda revisorer fokuserar mest 
på förvaltningsrevision, det vill säga det som man också brukar kalla verksamhetsrevision, och 
jag som yrkesrevisor inriktar mig främst på granskning utav räkenskaper och internkontroll 
och bokslut.

Förvaltningsrevisionen av Byggnads har huvudsakligen omfattat granskning av rutiner för  
löpande redovisning, avstämningar, löpande rapporter och uppföljning. Vi har granskat och be-
dömt väsentliga rutiner såsom inköp och leverantörsreskontra, attest- och utbetalningsrutiner. 
Vi har gått igenom medlemssystem och granskat medlemsredovisning, lönerutiner, och skyldig-
heter vad gäller  betalning av skatter och avgifter. Och vi har granskat placeringsverksamheten. 
Vi har också följt upp ledningens styrning och väsentliga policydokument som har antagits och 
efterlevnaden av olika interna instruktioner och policies.

Förtroendevaldas granskning av förbundsstyrelsen och ledningens arbete har övergripande  
bestått i uppföljning utav beslut fattade utav kongress och fullmäktige, genomgång utav styrelse- 
material och protokoll, uppföljning av olika beslut och aktiviteter, uppföljning av organisations-
förändringar och måluppfyllelse framförallt genom bland annat intervjuer med ledningen och 
enhetschefer. Sammanfattningsvis så har vi funnit att räkenskaperna är i god ordning, rutinerna  
är ändamålsenliga och den interna kontrollen är god. Och enligt vår bedömning så har för-
bundsstyrelsen och ledningen arbetat i enlighet med de beslut som har fattats och i enlighet med 
förbundets stadgar.

Vid granskning av årsbokslut och årsredovisningar så har väsentliga granskningsområden varit  
bland annat korrekt redovisning av intäkter, periodisering av utgifter och kontroll av att kostna-
derna tillhör förbundets verksamhet. Värdering och existensen av placeringstillgångarna är ett 
väsentligt moment och redovisning av förbundets eget kapital. Och vi har prövat att dom tilläm-
pade redovisningsprinciperna och värderingsprinciperna överensstämmer med lagstiftningen 
och god redovisningssed. 

Slutligen har vi bedömt hela den samlade informationen i årsredovisningen, den som precis 
gåtts igenom. 

Resultatet av granskningen är det som sammanfattas i revisionsberättelserna, som finns intag-
na i verksamhetsberättelsen. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar, det är mycket 
text i den men det är en så kallad ren revisionsberättelse, så jag läser bara upp de uttalanden 
som har betydelse för de beslut som ni ska fatta: ”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvars-
frihet för räkenskapsåret.”  Stockholm den 8 april 2014 har Benny Augustsson, Göran Eriksson, 
Tomas Pettersson och Ulrika Granholm Dahl gjort dessa uttalandena.
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Vi har också granskat styrelsens förvaltning och bokslut och årsredovisning för stiftelsen 
Byggnads Solidaritetsfond för 2013 och den revisionsberättelsen finns ju också i verksam-
hetsberättelsen och den innehåller inte heller några anmärkningar och det är återigen endast 
våra uttalanden som jag läser: ”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av stiftelsens  
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret 
enligt årsredovisningslagen. Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi tillstyrker därför att  
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” 

Den 8 april 2014 Benny Augustsson, Göran Eriksson, Tomas Pettersson och Ulrika Granholm 
Dahl.

Slutligen har vi granskat räkenskaper och förvaltning avseende Byggnads Pensionsstiftelse och 
stiftelsen Byggnads Trygghetsfond och även för dessa stiftelserna har vi lämnat revisionsberät-
telser utan anmärkningar. Tack för ordet.”

Kongressen beslutade:
att  lägga föredragna rapporter till handlingarna

§ 9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kongressen beslutade:
att  bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter samt för ledamöterna i Byggnads Solidaritets-

fond

§ 40. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN
Benny Augustsson, revisor

Kongressen 2010 beslutade att arvodena för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige ska baseras på 
procent av inkomstbasbeloppet, som räknas om varje år under januari månad.

Det beslutades också att arvodet för förbundsledningen ska utgöras av ett procentpåslag på lönen för  
centralt anställda ombudsmän.

För kommande kongressperiod föreslår revisorerna att samma principer och procenttal ska gälla som arvo-
den för förbundsstyrelse, förbundsfullmäktige samt förbundsledning.

Förutom dessa arvoden anser vi även att valberedningen som blir kongressvald för kommande kongress- 
period 2014-2018 ska erhålla ett arvode enligt samma principer som för förbundsfullmäktigeledamot.

 a) till förbundsstyrelsens ledamöter

Benny Augustsson, revisor, föredrog revisorernas förslag.
• Ordinarie ledamot 36% av inkomstbasbeloppet (20 484 kr)
• Suppleant 2% av inkomstbasbeloppet per bevistat sammanträde (1 138 kr).

Kongressen beslutade:
att  fastställa arvoden enligt revisorernas förslag

 b) till förbundets revisorer

Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog förbundsstyrelsens förslag.

”För kommande kongressperiod föreslås att de förtroendevalda revisorernas arvoden ska följa samma prin-
ciper som för en förbundsstyrelseledamot. Det vill säga följande:
• Ordinarie revisor 36% av inkomstbasbeloppet (20 484 kr)
• Suppleant 2% av inkomstbasbeloppet per bevistat sammanträde. (1 138 kr)”
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Kongressen beslutade:
att  fastställa arvoden enligt förbundsstyrelsens förslag

 c) till förbundsfullmäktiges ledamöter

Benny Augustsson, revisor, föredrog revisorernas förslag.
• Ordinarie 7% av inkomstbasbeloppet (3 983 kr)
• Suppleant 2% av inkomstbasbeloppet per bevistat sammanträde (1 138kr)

Kongressen beslutade:
att  fastställa arvoden enligt revisorernas förslag

 d) till den kongressvalda förbundsledningen

Benny Augustsson, revisor, föredrog revisorernas förslag.
• Ordförande 28% av lön för centralt anställda ombudsmän
• Övriga i ledningen (vice ordförande, förbundssekreterare, avtalssekreterare) 14% av lön för centralt 

anställda ombudsmän

Kongressen beslutade:
att  fastställa arvoden enligt revisorernas förslag

 e) till den kongressvalda valberedningen

Benny Augustsson, revisor, föredrog revisorernas förslag till arvoden.
• Ordinarie ledamöter 7% av inkomstbasbeloppet (3 983 kr)

Kongressen beslutade:
att  fastställa arvoden enligt revisorernas förslag

§ 41. VAL AV

 a) förbundsordförande

Per-Olov Larsen, valberedningens ordförande, föreslog Johan Lindholm till förbundsordförande för  
kommande kongressperiod.

Kongressen beslutade enhälligt:
att  bifalla valberedningens förslag

Johan Lindholm tackade för förtroendet.

”Det är stort och det är häftigt. Och jag vill tacka för det här enorma förtroendet och jag lovar er, 
att jag kommer aldrig att svika landets byggnadsarbetare och inte byggnadsarbetare från andra 
länder heller. Nej, det är ett enormt uppdrag, ett förtroende man får som känns ända in i hjär-
tat. Jag måste samla mig lite. Det är stort! Och jag har lovat att jag kommer att göra allt som står  
i min makt. Det är ett stort ansvar men man är inte ensam och det är viktigt att betona tycker jag. 
Vi är väldigt många som tillsammans bär upp vår fina förening. Och vi är väldigt många som 
är beredda att ta ansvar. Därför känner jag mig väldigt trygg att tillsammans med er, och alla 
andra runt om i landet, att få vara med att utveckla och leda Byggnads under den kommande 
kongressperioden.

Men som sagt, jag är ju inte helt ny som ordförande och jag har ju haft förmånen nu att få prov-
köra som ordförande under ett par år, och det har varit väldigt kul, givande, utmanande. Och 
det har varit en period med många utmaningar och både ni och jag vet att man inte får någonting 
gratis. De här starka krafterna som gärna ser att Byggnads blir svagare och inget hellre vill än 
att se oss splittrade. Dessa krafter har ju, som vi sagt tidigare, fått se att vi ger oss inte. Och jag 
menar att få vara med och leda en sådan här organisation är fantastiskt. Och jag menar om man 
tittar på det som vi kämpar för, om vi pratar om en arbetsmiljö där ingen ska behöva dö eller 
skadas. En svensk modell där kollektivavtalen utvecklas och blir alla människors möjlighet.  
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En byggbransch där man satsar på de anställda och utbildning, ETT Byggnads där våra fackligt 
förtroendevalda spelar en stor och viktig roll. Ett samhälle där solidaritet och jämlikhet styr och 
där klyftorna jämnas ut. Ett samhälle som står upp för de unga och deras framtid. En arbets-
marknad som är jämställd och där mångfald är självklart. För mig finns inte något finare och det 
är det här som jag brinner för.

Som ni säkert har märkt så är jag inte en person som gillar att sitta still och förvalta. Och det var 
faktiskt det som en gång gjorde att jag tidigt engagerade mig fackligt. Jag såg hur arbetsgivarna 
hela tiden försökte pressa tillbaka oss och jag förstod väldigt tidigt att utan kamp så är vi faktiskt 
utlämnade till marknadskrafterna. Jag såg en arbetsmarknad där människor behandlades illa 
och olika, och jag insåg att kampen för alla människors lika värde, den kommer aldrig att ta slut. 
Och jag vet att det är genom solidaritet och facklig kamp som vi kan ändra på det som vi tycker 
är fel. Och även om vi många gånger verkar leva i tron av vår existens bygger på att vi klarar oss 
själva, att ensam är stark. Men faktum är faktiskt att vår existens ligger i vår solidaritet med 
andra. Det är tack vare att väldigt många väljer att vara med i Byggnads, och månad efter månad 
betalar in medlemsavgiften, som vi kan upprätthålla vår verksamhet. Att vara medlem är ett 
uttryck för att man är solidarisk med sin kamrat som man arbetar med sida vid sida, runt om 
på bygget, mittemot eller med byggnadsarbetare runt om i landet. Genom sitt medlemskap visar 
man månad efter månad, år efter år, att det bara är tillsammans som vi kan vinna fighterna var 
dom än uppstår. Allt som är till salu kan köpas för pengar, ibland till en rimligt kostnad, men 
alltför ofta till en alldeles för dyr sådan. Men solidaritet det kan aldrig köpas eftersom den aldrig 
har varit till salu. Solidaritet, det visar man i handling, inte med sin plånbok. Medlemskap och 
människors lika värde är ytterst ett resultat av den solidaritet som vi visar varandra. Och vår 
solidaritet är vår verkliga styrka och den kommer aldrig att kunna köpas för pengar, eftersom 
den inte är till salu, och förlorar vi den, ja då kommer vi att förlora allt.

Visst har jag också många gånger fått höra att ”Det där går inte, nu måste du ge upp”. Det har aldrig  
varit min melodi. Jag kommer aldrig att ge upp. Våra fackliga kamrater har genom historien 
kämpat för sin övertygelse att saker och ting går att förändra. Och dom har också bevisat att det 
går att ta steg framåt och utveckla både arbetsmarknad och samhälle. Och jag tycker att det är 
vår skyldighet att sluta förvalta och istället fortsätta att våga ifrågasätta, ta steg framåt och våga 
tro på vad vi har fått, och att vi har rätt. Det är det jag brinner för, en fullständig övertygelse om 
solidaritet och jämlikhet och att den alltid kommer att segra om vi håller ihop. Och det är detta 
som jag kommer att ha framför mig och som vägleder mig de kommande fyra åren, och jag vet att 
jag inte kommer att vara ensam. Jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med er och 
alla andra som brinner för Byggnads och vår fackliga framtid. Och jag tänker fortsätta utveckla 
det här i mitt avslutningstal lite senare under de här dagarna.

Så än en gång: ett jättestort tack. Tack!”

 b) andre förbundsordförande

Per-Olov Larsen, valberedningens ordförande, föreslog Lars Hildingsson till andre förbundsordförande  
för kommande kongressperiod.

Kongressen beslutade enhälligt:
att  bifalla valberedningens förslag

Lars Hildingsson tackade för förtroendet.

”Tack så mycket kongresskamrater! Det är som Johan säger, man blir liksom lite tagen. Jag vill 
säga ett stort tack för det förtroende som vi har fått, det är också ett stort ansvar men att få för-
månen att leda Byggnadsarbetareförbundet det är helt fantastiskt och det är tack vare alla er. 
Den styrka vi har när vi håller ihop, den är oslagbar, och vi har sagt det innan, när vi håller ihop 
är vi oslagbara. Så jättemycket tack för det och jag kommer att göra allt vad jag kan för att se till 
att vi går framåt in i framtiden och att Byggnads är dom som tar tillvara våra medlemmars in-
tresse. Det är ingen annan som gör det, kom ihåg det! Det ska vi göra varje dag. Tack så mycket 
för förtroendet.”
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 c) förbundssekreterare

Per-Olov Larsen, valberedningens ordförande, föreslog Patrik Östberg till förbundssekreterare för  
kommande kongressperiod.

Kongressen beslutade enhälligt:
att  bifalla valberedningens förslag

Patrik Östberg tackade för förtroendet.

”Presidiet, förbundskamrater, tack så mycket. Det är oerhört glädjande och jag känner mig  
jättestolt och hedrad och kommer med dom övriga i kommande förbundsstyrelse, kommande 
ledning, förbundskontorets personal, regionernas personal och förtroendevalda att göra allt för 
att vi ska utveckla Byggnads ännu mer och se till att vi blir ännu fler medlemmar. Stort tack till 
er alla!”

 d) avtalssekreterare

Per-Olov Larsen, valberedningens ordförande, föreslog Torbjörn Hagelin till avtalssekreterare för  
kommande kongressperiod.

Kongressen beslutade enhälligt:
att  bifalla valberedningens förslag

Torbjörn Hagelin tackade för förtroendet:

”Jag lyfter på hatten och tackar för förtroendet och sedan säger jag bara så här: We need you, 
you, you. Tack ska ni ha!”

Anmälan om ankomst 
Kongressombuden Jonas Nilsson, Byggnads Väst och Hans Gunnarsson, Byggnads Väst anmälde sin  
ankomst till kongressen.

INTERNATIONELLA GÄSTER
Johan Lindholm hälsade Ambet Yuson, generalsekreterare BWI och alla internationella gäster välkomna.

”Kongressdeltagare, jag vill introducera ämnet, internationellt fackligt arbete. Det här är ingen-
ting som vi gör vid sidan av det dagliga arbetet, det hänger ihop med alla våra fackliga frågor och 
det vi i Sverige och Norden idag tar för givet är inte lika självklart för andra. Byggnads kan och 
vill bidra till att andra fackföreningar bygger sig starka mot förtryck och exploatering. Det här 
är viktigt och självklart för oss i Byggnads. Ibland har vårt internationella arbete ifrågasatts, 
men ju mer vi har visat kraft i handling, ju mer tystnar kritiken och förståelsen ökar.

Byggnads och de svenska bygg- och träfacken har alltid bidragit till att stärka den internatio-
nella fackliga rörelsen och det kommer vi att fortsätta att göra, och jag tittar lite upp emot våra 
internationella gäster. Vi ska i handling visa att vi finns och att vi gör skillnad, här hemma och 
tillsammans över nationsgränserna, och det är därför med stolthet som jag kan presentera en 
stor delegation av internationella vänner som valt att delta i och uppmärksamma vår kongress. 
Och jag vill be våra internationella gäster att ställa sig upp så att vi tillsammans kan visa vår 
uppskattning att ni har kommit hit och att ni kommer att ta del av vår kongress.

Dom kommer från Norden, Europa och också från andra delar av världen. Alla bär dom kunskap  
och är fulla av energi. Energin att i handling förbättra villkoren på arbetsplatserna och i samhället  
och i våra respektive länder runt om i världen.

Till kongressen vill jag säga: Ta chansen, ta kontakt, dela era tankar och idéer med våra vänner. 
Och jag vet att de kommer att ge tillbaka av sina tankar och eventuella lösningar. Och som sagt 
var, vi dom en stor varm applåd.
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Idag är det inte bara vår kongress som drar igång, idag är det också dags för avspark i ytterligare 
ett fotbolls-VM, den här gången i Brasilien. Världens ögon kanske inte riktas mot vår kongress 
men vi har sett till att världens ögon uppmärksammar bygget av arenorna till dessa stora idrotts- 
arenor och händelser. Den globala kampanjen Decent Work, rent spel för alla lag, har börjat att 
vinna mark och framgångar. Och på ett mycket praktiskt sätt har vi inte bara bidragit till kam-
panjen utan via handling på plats har vi gett andra styrka att vinna framgångar. Från Sydafrika 
har kampanjen vandrat via Polen, Ukraina, till London och idag är det dags för VM i Brasilien. 
Ett VM fyllt med drömmar, drömmar om mål men också drömmar om guld. Men! Innan dagens 
avspark så vet vi också att drömmar gått i uppfyllelse men också drömmar som krossats. Tyvärr 
kan vi återigen konstatera att VM skördat byggnadsarbetares liv. Visserligen färre än befarat 
men det är en föga tröst för dom som dött eller dom som förlorat och sörjer sin far, sin man, sin 
bror eller son. Men i VM i Brasilien har också införlivat drömmar. Dom har blivit möjliga genom 
vårt och många andras stöd till kampanjen Decent Work. Och med stöd från oss via vårt globala  
fack BWI har byggfacken i Brasilien organiserat över 50 000 medlemmar. Med den kraften i 
ryggen har dom också förhandlat fram högre löner och bättre villkor och det här är att göra 
skillnad, eller hur? 

Facket, världens största folkrörelse, gör, och ska göra skillnad. Och det är därför en stor ära 
för mig att få presentera vår speciellt inbjudne talare Ambet Yuson generalsekreterare för vårt  
globala fack för byggnads- och träarbetare. Where are you Ambet? Enter the stage. Welcome 
up.”

GÄSTTALARE AMBET YUSON, GENERALSEKRETERARE BWI
”Thank you Johan, thank you Johan. Delegates, international guests, colleagues, friends,  
greetings of solidarity. First I’d like to congratulate Johan and the leadership, for your election 
and good luck to you. And I’d also like to congratulate the proceeding for very well performance 
this morning, I will not try to beat that, that’s unbeatable. I want to also congratulate Byggnads 
for winning an important  battle.With minutes to spare before the national strike, you succeeded 
in getting the Swedish Employers’ Federation to accept main contract liability within the national  
collective agreement. This would not only ensure that construction sector remained clean and 
not operate under a shadow economy, but more importantly it will protect sub-contract workers 
who are often exploited and underpaid. 

Last night during the dinner for international guests Johan outlined some points which he will 
debate throughout the week, globalisation and collective bargaining agreements, equality and  
diversity, and political engagement. These are important issues confronting the Swedish 
building workers, but this is also an issue that many workers around the world are confron-
ting right now. We are at an important cross-road in the global trade union movement, we are  
facing enormous challenges through-out the world, here in Europe we’re faced with the rise of 
right-wing xenophobic political parties that have capitalised on the rising fear of migrants, the 
high unemployment rate and the economic crisis to make inroads in the political arena. In addi-
tion austerity measures proposed by the Conservative governments have been utilised by both  
government and employers to weaken the trade union movement.At the ILO conference this 
week the employers are questioning the right of workers to freedom of association and the right 
to strike. 

Globalisation, and the consequences of it, such as precarious work, outsourcing, bogus 
self-employment, social damping, cuts in social security and public quality services, and attacks 
on trade unions are now something that has become international and widespread. The question 
now is how can the global trade union movement meet these challenges? Instead of having a na-
tionalistic and insular vision we need to have a global perspective. All of us are no longer indivi-
duals confined in one city or one country or one continent. In a globalised world we are all actors 
in building a dynamic and vigorous global trade union movement. It is only through genuine 
solidarity and unity that we can galvanise workers’ power to fight back against the neo-liberal 
globalisation. 
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Today is the first day of the 2014 World Cup in Brazil, I’m sure everyone is talking about who’s 
going to be the champion, obviously Sweden is not part of the debate, no? Will it be Brazil, Ger-
many, France, Italy, Spain, or my colleague here says maybe South Korea? But who is the real 
winner on the 2014 World Cup? It is the hundreds of thousands of construction workers who 
built the stadiums, roads, airports and hotels. Nearly 130,000 workers joined unions and par-
ticipated in 26 strikes in Brazil which resulted in higher wages, safer working conditions, and 
better benefits. This is the workers’ power in Brazil, and we should express our solidarity to the 
Brazilian construction workers.

Of course, this success did not come easy, although they did indeed lead the struggle, the workers 
in Brazil would have not been successful without the support of BWI and its affiliates like Bygg-
nads, their success is indeed your success, thank you Byggnads. 

One of the best examples of workers working together was in Salvador Bahia where 100% union 
workforce built the Arena Fonte Nova Stadium. In this stadium there has been no accident, and 
I’d like to give to you the President of SINTEPAV-Bahia, Adalberto Galvao. 

What BWI was able to achieve in Brazil we hope to replicate in Russia and Qatar as both countries  
begin the preparations for the 2018 and 2222 World Cup, respectively. As we move forward the 
BWI’s campaign in these two countries will include a new dimension, the rights of migrant 
workers. Workers moving from one work site in one city to another, even from one country to 
another is not something new in the construction sector. But in a globalised world, in a globalised  
economy, particularly in times of the global economic crisis, the sheer numbers of workers 
moving across national boundaries is beyond our imagination. Today there are 232 million mig-
rant workers in the global labour market, 232 million workers seeking for a better future, leaving 
their families for unfamiliar places. But millions of these migrants find a different reality, instead 
of decent jobs with good wages they find themselves working long hours in dangerous condi-
tions for low wages. In some cases migrant workers are not paid for days or even months, as in 
the case of (00:20:28) Nenad Necojivic, who along with 50 other Serbian construction workers 
found themselves in a situation where one would classify as forced labour. 

In Qatar the condition of migrant workers are far worse as they do not have any fundamental 
labour rights that many workers in other countries, such as here in Sweden, take for granted. 
Migrant workers do not have the right to organise and join trade unions, migrant workers do 
not have the right to speak out, migrant workers don’t even have the right to move freely. Last 
October Johan and Christer joined the first BWI mission in Qatar, together with our comra-
des from France, Belgium,  Germany, Netherlands, Norway, and later on of course Denmark,  
Australia, and the UK. We had a first-hand view of the grim reality of working and living condi-
tions of more than 1.2 million migrant workers in Qatar. It is the migrant workers who are respon-
sible for the luxurious five star hotels and restaurants, the architecturally award winning buil-
dings and economic development of Qatar. Instead of being respected, rewarded and honoured,  
these workers are denied their fundamental rights, not only as workers but as human beings.  
We met many migrants who shared their stories and one is with you here today. 

The BWI congress in Bangkok adapted a co-ordinated global campaign; No World Cup in Qa-
tar Without Migrant Workers’ Rights. We are calling on all BWI affiliates, all trade unionist, 
all workers, and all football fans around the world to mobilise solidarity for this campaign. 
Byggnads has been one of the first and most ardent supporters of BWI’s first campaign for  
decent work. At this  congress we would expect nothing more than continuing to provide support 
for this campaign, we will organise the migrant workers and build the strong unions, we will  
demand multinational companies operating in Qatar to ensure the rights of migrants, we will 
push for FIFA to take responsibility to ensure that migrant workers in Qatar are treated with  
respect and dignity. We will call on the Qatari government to change its labour policies to meet 
the international standards, we will garner support of the general public, the football fans 
through multimedia campaigns, social networking. And let me show you one of our videos.

Red card for FIFA.

Okay. Any coach will tell you that a win can only be achieved if you have a good team. In the 
game against Qatar we are calling on the government to comply with the BWI demands, and I’d 
like to outline to you our 11 demands and introduce you our team. Here are our 11 demands to the 
Qatari government. No kafala. Can you come here? So our number two demand, yes to trade uni-
ons. Our number three demand, minimum wage. Our number four demand, safety at work. Our 
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number five demand, migrant rights. Our number six demand, decent living conditions. Our 
seventh demand, social protection. Our eighth demand, no forced labour. Our ninth demand is 
labour inspection. Our tenth demand, outlaw bad recruiters. Our eleventh demand, health care 
for all.

And I’d like to Johan to join the team, you have to wear it.

This completes the BWI team for Qatar campaign and I’m sure we have, you agree with me,  
we have a good team. Yes.

Maybe we can have a photo. One more, can you raise your hand like that, facing the crowd, turn 
around?

This is the BWI team. Round of applause.

Red card for FIFA. Red card for FIFA. Red card for FIFA. Red card for FIFA. 

Thank you very much, this is your team!”

Johan tackade Ambet för hans engagerade tal och överlämnade en penninggåva på 500.000 SEK till BWIs  
verksamhet.

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: DECENT WORK

Johan Lindholm föredrog Beredningsutskottets förslag till uttalande: 

”Det är inte okej att byggnadsarbetare dör och att mänskliga rättigheter ständigt kränks inför 
stora mästerskap som fotbolls-VM och VM:s värdländer måste göra något åt detta och stoppa 
exploateringen av byggnadsarbetare.

Världens största fotbollsfest har precis sparkat igång. En fest för alla oss som älskar fotboll, men 
tyvärr ett helvete för dom som byggt arenor och infrastrukturen inför VM.

Fotbolls-VM i Brasilien har krävt minst nio byggnadsarbetares liv. Inför fotbolls-VM i Qatar 
2022 har minst 1 200 byggnadsarbetare dött. Ytterligare 4 000 byggnadsarbetare riskerar att 
omkomma. 2018 går även fotbolls-VM i Ryssland.Med OS i Sochi i färskt minne befarar vi det 
värsta även där.

Byggnads bedriver tillsammans med vårt globala fack BTI en kampanj som heter Decent Work. 
Där sätter vi fokus på villkoren i byggnationerna inför VM och OS. Men att vi fortsätter kampen 
räcker inte. FIFA och värdländerna måste också ta sitt ansvar. 

Därför kräver Byggnads kongress:

att  FIFA antar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter generellt samt antar ILO:s åtta  
 Kärnkonventioner

att  FIFA och dess sponsorer respekterar OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt

att  de ansluter sig till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

att  Qatar omedelbart ratificerar ILO:s åtta kärnkonventioner

att  Qatar omedelbart förkastar det slavliknande Kafala-systemet”

Kongressen beslutade:
att  anta beredningsutskottets förslag till uttalande

Kongressen ajournerade sig till 08:30 fredagen den 13 juni
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Fredagen den 13 juni

Öppningsprogram kl 08:30

Morgonmusik med Julia Olsson

Kongressordförande: Tomas Emanuelsson

Förhandlingarna återupptogs kl 08:45

Anmälan om ankomst 
Samtliga 185 ombud är på plats, även de tre som hade permission torsdagen den 12 juni.

GÄSTTALARE LEIF LINDE, RIKSBYGGENS VD
Johan Lindholm hälsade Leif Linde, Riksbyggens VD, välkommen till kongressen.

Leif Linde, Riksbyggens VD:

”Jättespännande och framförallt var det spännande igår och vara med på öppningen på Bygg-
nads kongress. Jag har haft chansen och mött ganska många av er runtom i lokalföreningarna. 
*I spännande och ibland heta samtal. Mycket smörgåstårta och wienerbröd har det blivit. Jag har 
träffat er förbundsstyrelse och diskuterat. Johan och Lars möter jag regelbundet i Riksbyggens 
styrelse och för mig är det oerhört värdefullt att ha de här samtalen. Jag tar de här samtalen på 
djupaste allvar när jag ska leda och driva Riksbyggen framåt. Och nu får jag möta er alla här 
på kongressen, det känns också väldigt bra. Ni är den största enskilda ägaren i företaget Riks- 
byggen.

Det kunde jag inte drömma om riktigt att jag skulle stå här för fyrtio år sen när jag gick ut två-
årig bygg- och anläggningstekniskt gymnasium i Karlstad. Jag började sedan på pappersbruket 
i Grums, läste Medlem driver på och Facklig grundkurs i Pappers och blev LO-ombudsman i 
Värmland i tjugoårsåldern. Sen har jag haft många, spännande jobb i företag och organisationer 
i arbetarrörelsen och i kooperationen. Man kan väl säga att det har varit en röd tråd för mig i 
jobbet, jag har ofta gått in och botaniserat i den grundläggande idén, syftet med organisation 
eller företaget - och sen försökt se hur ska vi kunna utveckla verksamheten i den kontext som vi 
befinner oss i. Och det är också det uppdrag jag har av Riks byggens styrelse. Hur kan vi utifrån 
den grundläggande tanken med företaget Riksbyggen utveckla och modernisera med de behov 
som finns just nu? 

Det är ju omvärld som är väldigt föränderlig som vi har att arbeta i, dels så är det oroligt i ekono-
min och det påverkar inte bara företagandet, det påverkar enskilda hushåll och hela samhälls-
utvecklingen. Vi har hög arbetslöshet i Sverige och inte minst bland ungdomar. Vi ser också 
stora och ökade både regionala skillnader. Och vi har bostadsbrist i många av våra kommuner. 
Jag skulle vilja säga i de allra flesta kommuner. Endera har vi fel bostäder eller också alldeles 
för få och i storstadsområdena, och då tänker jag inte bara på Stockholm och Stockholms län, så 
skulle jag vilja använda uttrycket kris. Det är kris därför att nyproduktion är för låg, även om 
vi nu ser en försiktig ökning. Det finns också stora ombyggnadsbehov. Det här vet ni, men jag 
tänkte att det är mera ett sätt att påminna om hur vi tar det här i företaget Riksbyggen framåt. 
Ombyggnadsbehov i miljonprogramsområdena är stort och då pratar vi inte bara om de stora 
hyresrättsområdena, utan även i de stora bostadsrättsområdena som också är en del av miljon-
programmet. Det byggdes dessutom väldigt mycket villor under miljonprogrammet, där har det 
gått något bättre och där har också är rotavdraget spelat en stor roll, som orättvist gynnar reno-
vering av villabeståndet. 

Det krävs också stora energiförbättringar, inte minst om riksdagens klimatmål ska uppfyllas. 
Som det ser ut idag med de energiförbättringar som görs så finns det inte en chans att klara de 
mål som riksdagen har satt upp på klimatsidan. Vi har också, och det känner vi nog av oavsett 
om ni bor i större städer eller om ni bor i mindre orter, vi har en extremt stark urbanisering. 
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Det är västvärldens snabbaste urbanisering och vi har också den största befolkningstillväxten 
på sjuttio år i Sverige och det som är så mysko i allt det här demografiska, det är att vi både får 
många nya äldre och vi har stora ungdomskullar samtidigt och det här gör också att behovet på 
bostadsmarknaden är ganska likartat för äldre och yngre. Och man måste också säga att det inte 
finns någon bostadspolitik värd namnet. Men det finns mycket av läpparnas bekännelse. Och 
det är nog så bra i en första etapp. Alla partier säger att det byggs för lite bostäder. Någonting 
måste göras och sen ser recepten lite olika ut, men än så länge finns det ingen nationell över- 
gripande och framförallt inte blocköverskridande bostadspolitik som skulle vara oerhört bra för 
att vi skulle veta, både i branschen, men också som medborgare vad som gäller under ett antal år 
framöver. Jag tänkte komma tillbaka till det lite senare .

Och det är ju med det kooperativa företaget som vi ska agera i den här omvärlden och 1940 när Nils 
Lindhe, ingen släkting till mig, han var ordförande i, om det hette Snickeri eller Snickarförbundet, 
jag är lite osäker, men det var snickarna och murarna. Dom hade skrapat ihop pengar och så star-
tade de Riksbyggen därför att det byggdes för lite. Det var för lite renoveringar, det var arbetslöshet  
och det var krig i Europa och då sa era företrädare, ”När ingen annan gör det då får vi göra det själ-
va” och egentligen är det grunden för alla kooperativa företag. Om inte marknaden fungerar då 
måste vi gå samman och försöka lösa det på bästa sätt själva. Och efter det lilla företag, som star-
tade 1940 i Göteborg så är vi nu ett företag med 2240 anställda. Vi finns i princip i hela landet, på  
300 orter. Vi har 20 000 förtroendevalda, några av er sitter i både i byggande styrelser och i 
bostadsrättsförenings-styrelser, i lokalföreningar och i intresseföreningar. Vi har 28 000 bospa-
rare som har att in ungefär 700 miljoner på konton som de ska använda och framför allt för att 
samla poäng. Vi förvaltar 2.600 bostadsrättsföreningar och i det kooperativa företaget som vi är 
har vi cirka 170 000 lägenheter. Utav det här gänget bostadsrättsföreningar så är 1050 andels- 
ägande föreningar vilket betyder att vi har 1050 kunder också som föreningar. 

Vi äger i eget bestånd 3500 hyresrättslägenheter nere i Jönköping och vi är stora i Linköping.  
Vi finns i Umeå och vi har ett enda hus i Skellefteå, Backen heter det som är ett överblivet bo-
stadsrättshus som inte gick satt sälja på 1990-talet, men det är en del av våra bestånd. Vi har en 
hyresrättskåk på Årsta, och vi har några kontor. Vi samäger också med andra och det är inte 
oviktigt, 3000 lägenheter. Vi är delägare i Tornet, bostadsproduktion AB. Vi är del i Stiftelsen 
Karlstadhus och vi har också hyresbostäder tillsammans med landstinget i Jönköping. Så vi 
har också en egen portfölj som heter Riksbyggen Hem. Vi är en stor förvaltare också i allmän- 
nyttan. I Luleå har vi, tror jag, nittio procent av Luleåboförvaltningen. Vi förvaltar hela Vilhel-
mina kommuns samtliga fastigheter. Det är viktigt att se hela bilden, det är därför jag beskriver 
lite siffror som visar hur företaget ser ut. 

Det här företaget, Riksbyggen, har en stabil ekonomi och det är inte oviktigt när det finns  
ambitioner. Dels så gör vi nu, och det var ett av mina uppdrag som ny VD, att jag skulle gasa när 
andra håller igen, också en klassisk del. När marknaden håller igen så ska Riksbyggen göra vad 
Riksbyggen orkar med i förhållande till den balansräkningen. Vi gör också ett mycket positivt  
resultat och det betyder också att våra förvaltningskunder får en klassisk återbäring på den 
samhandel som är med i det kooperativa företaget och ni som andelsägare får också en utdel-
ning. På förra årets resultat så var den 46 kronor per femhundring, vilket är skulle jag vilja påstå,  
om man låtit det stå kvar på sitt lönekonto, en relativt bra utdelning. 

Vi har en väldigt stor medlemsinlåning och det säger jag inte bara för att berätta om att det är 
stora pengar, utan det säger något också om förtroendet för företaget. Vi har en medlemsin- 
låning på 5,5 miljarder och vi har också ett starkt eget kapital att jobba med i företaget. Vi har en 
soliditet på 38 procent. Det är alltså en stark soliditet och vi har en stor markportfölj. Vi förnyar 
vår portfölj månad för månad, det är ungefär åttatusen byggrätter och jag tänker mig att värdet 
är 4 till 4,5 miljarder ungefär. 

Det är bara för att ge er som ägare lite återkoppling på siffror och då förstår ni varför jag säger 
gasa. När jag började hade vi en omsättning på 4,2 miljarder och vid årsskiftet hade vi passerat 
fem och vi går nu för sex miljarder omsättning i år. Sen tror jag att vi får lugna ner oss även om 
vi ska fortsätta att öka, men det har varit två ordentliga ryck 2013 och 2014 för att komma upp på 
en annan nivå, inte minst när det gäller nyproduktionen och ni ser också där vilket resultat som 
vi har gjort. Vi ligger på en marginal ungefär på 4-5 procent. Inte tillräckligt bra kanske, men det 
är ändå ett bevis på att vi driver ett någorlunda effektivt företag och här ser ni det egna kapitalet 
och ni ser också soliditeten. 
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Det här är otroligt viktigt, inte minst just nu för Riksbyggen, att vi har ett stort fokus på ny- 
produktion. Det betyder också, vill jag säga, att den balansräkning som jag nu visar upp är väl-
digt upptagen av de kreditiv som vi tar för att klara vår bostadsrättsproduktion. Vi ligger stän-
digt på kreditliner på 4-4,5 miljarder som snurrar runt. Så det är viktigt att ha en stark balans-
räkning för att kunna bygga bostadsrätt, absolut också hyresrätt, men inte minst bostadsrätt, för 
då bygger vi och sen säljer vi till föreningen i växlingen mellan den byggande styrelsen och den 
vanliga styrelsen. 

Man kan säga att nyproduktionen och inte minst i samtal med er och era företrädare, så har vi 
ett mycket stort fokus på det ni kallar för ordning och reda. Ja, det kallar vi det också för. Det 
betyder att vi har skärpt upp våra inköpsprocesser med nya etiska koder, riktlinjer vem som får 
fatta beslut om undantag, till exempel om det finns något område där ingen har kollektivavtal. 
Det kan vara en reklambyrå till exempel och då måste vi kolla på annat sätt, har de ändå schyssta 
arbetsvillkor? Men ska vi ta ett sådant beslut, då måste företagsledningen göra det, ingen annan 
i hela organisationen får köpa en enda skruv utan att det finns kollektivavtal där den är produ-
cerad. 

Och det här är ju inte bara därför att ni tycker att det är viktigt utan det är också ett tecken på att 
man på det här sättet bedriver en sund affär. Det gynnar affären att ha ett tydligt förhållnings-
sätt. Det underlättar också för mina medarbetare att veta att det gäller på inköpssidan och det 
gäller på entreprenadsidan. Blir man osäker så säger jag, ring Byggnads och fråga, för där finns 
det en erfarenhet hur entreprenörer inom byggbranschen fungerar och sköter sina åtaganden 
mot sina anställda. Så det är oerhört viktigt att bedriva en sund affär. 

Vi bygger för målgrupper och det ska vara brett. Var det någonting som jag verkligen har för-
sökt under de här, det är snart två år som jag har varit Riksbyggen, så är det några saker. Det 
ena är att vi i vår markportfölj och när vi startar nyproduktion ständigt söker lägen där vi kan  
producera till ett pris så två yrkesarbetare både kan köpa och sen betala de löpande kostnader-
na. Det är absolut Riksbyggens profil. Det är oerhört viktigt dessutom att vi går lite mot ström-
men och hela tiden provar var kan vi bygga? Och jag har redan hunnit haft ett antal diskussioner 
under mina första månader vintern 2012/2013 med några av er och försökt att svara på frågan, 
varför bygger vi inte just här? Till exempel i Örebro, säger vi då. Vid något tillfälle var det en het  
diskussion. Och då har jag försökt att säga, jomen vi är i hela landet och vi måste ständigt prova 
var det finns marknadsförutsättningar och var behoven är stora och så vidare och så vidare och 
det står jag för fortfarande. Men jag sa då också att vi naturligtvis ska titta på varje ort ordentligt 
och göra en analys varje år, har någonting hänt som har förändrat sig som gör att Riksbyggen 
skulle kunna våga producera? Och därför är det naturligtvis roligt att kunna konstatera att vi 
nu har köpt mark i Örebro vid ett naturskyddsområde där vi ska bygga bostadsrätter i konära 
lägen, säger jag, för det är väldigt nära naturen. 

Vi ska riva Söderskolan i Uddevalla och bygga både Bonum och bostadsrätter. Vi är i full färd 
med det. Vi kom igenom ett överklagande i Västervik, så nu kan vi börja bygga där endera veckan  
bara entreprenören får möjlighet att dra igång. Vi har inte byggt något annat än ett sophus i 
Luleå de sista 7-8 åren och nu har vi gått ut i media och gått till kommunen och sagt att nu vill vi 
ha mark för nu vill vi bygga både seniorboende och bostadsrätter och vara med och ta ett större 
grepp i Luleå. Vi är väldigt närvarande just nu i Kiruna och i Gällivare och vi pratar mycket med 
LKAB, kommunen och våra egna föreningar och vi ska vara väldigt aktiva i den förflyttning 
som sker och då har vi sagt att dels ska vi naturligtvis producera bostadsrätter så våra fören-
ingar kan förflytta sig, men alla kommer inte att vilja göra det och inte kanske heller klarar det, 
därför måste vi också bygga hyresrätt i Malmfälten för att vara med i den ombildningen. 

Jag tänkte inte gå igenom alla orter, men vi är just nu nyproducerade på trettio orter och vi finns 
på flera ställen med och förhandlar om markköp. Storstadsområden, absolut. Stockholm växer 
så det knakar, men det växer även på andra orter. 

Steg ett är att försöka att underlätta för yngre att ta sig in i bostadsrättsmarknaden och där hand-
lar det väldigt mycket om läge, så att vi på dem 35, 48 eller 52 kvadraten som det ofta är, även 
där kan ha schysta priser så att det funkar. Då måste man ofta vara två unga vuxna för att klara 
det, det är helt klart. Problemet är ofta bolånetaket och där måste vi också fundera mycket på i 
bostadspolitiken, kan man underlätta för yngre som ändå har visat att de är duktiga bosparare  
eller har en ordnad ekonomi i övrigt. Idag tar ju många hjälp av föräldrar eller tar ett blancolån 
och sen amorterar de 2000-3000 i månaden på det blancolånet. Dom vet ju att på andra sidan 
gatan ligger det nyproducerad hyresrätt som är tvåtusen dyrare i månaden än om man fick låna 
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hundra procent av kostnaden till en bostadsrätt. Så hyresrätten idag är missgynnad i produk-
tionen. 

Bostadsrätt för olika målgrupper, det har jag redan beskrivit. Bonum är för seniorer. Det är en 
vanlig bostadsrätt, men vi kryddar upp det lite eftersom seniorer idag är väldigt pigga och har 
väldigt mycket krav och mycket förväntningar, så de måste ha en egen medarbetare som hjälper 
dem ifrån vår fastighetsförvaltning med en Bonumvärd för att kunna ha lite extra service. 

Och sen får de slitna äldre eller de äldre som har omsorgsbeslut i kommunen, så bygger vi till-
sammans med kommunerna kooperativ hyresrätt. Vi finns idag i tjugo kommuner och sakta 
men säkert sprider det sig över landet. I år gick vi in i Östergötland, i Åtvidaberg. Södra Sverige. 
Vi tittar i Perstorp, vi är i full sving i Bromölla. Tittar man norrut så är vi inte längre norrut än 
Kopparberg och Munkfors, men det pågår samtal i Örnsköldsvik. Det pågår samtal på flera ställen  
i Dalarna. Överhuvudtaget kommer det här att sprida sig och det betyder att klarar vi av det här 
på ett bra sätt, så kommer vi att vara i urbaniseringens båda ändar. Vi kommer att producera 
nytt och renovera i avfolkningsområden därför att äldre blir kvar och då ska de naturligtvis ha 
ett stöd och omsorg och vi är med i nyproduktion i orter som växer och då menar jag även Karl-
stad. Det drar jag till med, men där bygger vi just nu bara villor, men det kan komma andra tider 
även i Karlstad. 

Eftersom vi är till för att lösa behov i vårt företag så måste vi vara lyhörda för hur omvärlden ser 
ut, vad är det som händer? Just nu är det en extrem efterfrågan på hyresrätter. Varför? Därför 
att det finns behov av dem. Det är liksom inte svårare ekvation än så och då måste vi naturligtvis 
också se vad kan vi då göra för att underlätta både för äldre och för yngre? Det är till och med så 
illa idag så att folk som skiljer sig bor kvar tillsammans därför att de har ingenstans att ta vägen. 
I det här länet, i Stockholm, så bor varannan 28-åring kvar hemma. Hur kul kan det vara för  
föräldrarna? Och det är klart att där är hyresrätten ett verktyg och bostadsrätten och därför har 
vi inrättat ett nytt affärsområde, ett beslut i styrelsen som heter ”Affärsområde – Fastigheter” 
där vi har lagt in våra Riksbyggen Hem, våra egenägda. Där lägger vi in ansvaret för vårt del-
ägande och där lägger vi också in den nya verksamhet som handlar om att föra samtal med er 
och andra ägare, kan vi tillsammans investera i hyresrätt och sen förvalta på bästa sätt? Och vi 
har några skarpa projekt som jag tror kommer att kunna sättas igång redan under hösten. Det 
är klart att kan vi på det sättet komma upp i en nivå på 400 eller kanske 500 om tre-fyra år, nya 
hyresrätter per år som vi bidrar med, som inte Riksbyggen äger, någon annan äger, men vi ser till 
att de kommer till och vi förvaltar dem, så är det naturligtvis oerhört viktigt för den här utveck-
lingen och vi pratar också med andra investerare hela tiden. Men vår absoluta ambition, det är 
att vi ska bidra till att det blir fler hyresrätter och inte minst små lägenheter. 

Den långa affären, alltså det är ett hemskt ord egentligen och vi försöker att komma på något bättre,  
men den långa affären är vår styrka. Det betyder att när vi pratar med kommuner så pratar  
vi väldigt mycket. Vi vill in tidigt och vara med och samhällsutveckla och tänka städer, områ-
den, hållbarhet, vara med tidigt. Så har vi gjort i Beckomberga när vi omvandlade det gamla  
sjukhusområdet. Vi är nere i Holma i Malmö. Det ni ser här är från Göteborg, där vi tillsammans 
med Chalmers utvecklar ett extremt hållbart boende och det finns många andra sådana exem-
pel, men vi vill in tidigt. 

Vi är ganska uppkäftiga just nu kan jag säga när vi pratar med kommunerna och det verkar som 
att de gillar det, för det är för lite raka puckar. När vi nu pratar så säger vi att vår ambition är 
att bygga bostadsrätter så att folk har råd att köpa, annars är det ingen idé, då får någon annan 
göra det. Vår idé är att bidra till hyresrätter, men det ska vara så att konsumentpriset, hyra blir 
schyst och då säger vi till kommunerna att ni får hjälpa till på marksidan. Om någon kommun 
då säger jo, men så här ser det ut och så här kostar det. Känner vi att vi inte får en bra kalkyl då 
säger vi, nej då bygger inte vi här, därför det passar inte den profil som Riksbyggen har och det 
är ett sätt också att föra diskussion med kommunerna så att de blir aktiva och tar ett ansvar även 
för kostnader till boendet i sin markpolitik. Idag används det som ett ytterligare skatteben för att 
finansiera välfärden och den bör man istället finansiera på den vanliga skatten, för här blir det 
de boende som faktiskt får betala det. 

Nyproduktionen har jag nämnt, oerhört centralt och sen kommer hela vår fastighetsförvaltning. 
Det är ju en väldigt stor verksamhet i Riksbyggen. Många anställda, mycket fastighetssköta-
re och som jag sa, vi finns i hela landet. Det här är mer för att visa över tid hur fastighetsför-
valtningen ser ut. Det förvaltas både åt andelsägaren, det är de röda, de gråa är de presumtiva  
andelsägarna, alltså det är kunderna och sen har vi ett antal kommersiella. Och då säger vi att 
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när vi jobbar med andra kunder än föreningarna, då ska det vara kunder som tar ansvar. Vi är 
i ett så starkt läge Riksbyggen idag så vi kan välja våra kunder. Det är väldigt lyxigt att vara VD 
i ett sådant företag. Jag har mött kommersiella kunder och sagt att vi vill inte ha er som kunder, 
därför vi tycker inte att ni  avsätter tillräckligt med pengar för att sköta era fastigheter så de  
boende blir förbannade och de skäller på Riksbyggen. Det är ingen bra grej, säger vi. Utan ska 
man vara kund i Riksbyggen, så ska man vara ansvarstagande för de boendes boendemiljö,  
annars kan inte vi vara fastighetsskötare och sköta förvaltningen. Vi vill inte ha fastighets- 
skötare som inte får gå runt och vara stolta över att jobba i Riksbyggen, utan får spott och spe 
för att vi inte byter trasiga fönster. Så vi väljer våra kommersiella kunder utifrån där dom gör 
samhällsnytta.

Det är klart att det är väldigt mycket fokus på folkrörelser i de fackliga organisationerna. Men vi 
har också privata kunder. ICA är en väldigt stor kund tillsammans med Coop där vi är väldigt 
duktiga på handelsplatser. Vi har sagt att civilsamhället är ett lite knepigt uttryck, men vi för 
mycket samtal idag med kyrkan, idrotten, nykterhetsrörelsen och ideella organisationer för att 
säga till dem att ni brinner för era verksamheter, det är jättebra, men låt oss sköta husen, där är 
vi jättebra. Det får vi väldigt mycket gehör för, så vi ska försöka att ta en position för att vara med 
att lösa behov också åt hela den, ja det är hundratusentals, miljoner människor som är aktiva i de 
här organisationerna, men vi kan sköta deras fastigheter, så de kan ägna sig åt det de brinner för. 
Alltså typ gud om man är i kyrkan eller fotboll om man är i idrottslaget. 

Här finns det en viktig uppgift, dels att det är viktigt med långsiktigt och hållbart. Det behövs 
energifokus, inte minst när ni har tittat på den tyska modellen med energisparlån och fokuserar  
på det. Jag tycker också att vi i Riksbyggen har en bra kompetens för att vara med i större  
ombyggnadsprojekt och jag har också lagt till ”Varsam omgörning” det. Det måste inte vara nytt. 
Och vad menar jag med det? Jo, vi skulle gärna vilja se en förflyttning när vi jobbar med renove-
ringar ifrån container och röjsåg, där ni blir mer monterare än de yrkesroller, framförallt dem 
utav er som är snickare, till att istället gå in med tumstock och morakniv. Det gör vi i Linköping 
idag i området Skarpan. Där höjer vi de gamla diskbänkarna, vi slipar det rostfria och blir det 
bra lägger vi tillbaka det, annars får det vara nytt. Vi spar köksinredningsskåp, vi spar dörrarna 
i glas och vi slipar och meckar och grejar. Till och med de ribbade balkongdörrarna, de här är 
från 1960-talet, men de är från 1950-talet, det såg jag direkt när jag kom dit. Vi slipar, grejar och 
gör fint. Det blir inte så mycket billigare, men det blir rejälare och man tar tillvara på bra material,  
det blir hållbarare. Jag tror dessutom att det är lite roligare att vara snickare i ett sådant ställe än 
att bara gå med skruvdragare där det kommer grejer som man bara slänger in och sätter ihop. Så 
det finns mycket win-win i det där. Så varsam omgörning ser jag gärna blir Riksbyggens profil 
när vi pratar om renoveringar. 

Vi ska fortsätta att satsa på Bospar, både att man spar åt sina barn, men vi ser också nu att med-
elålders börjar spara för att ligga bra till när det gäller att välja ett seniorboende i Riksbyggen. 
Det är en väldigt spännande utveckling. Vi ska också knyta den närmare till vår nyproduktions- 
affär. 

Vi bedriver nu ett aktivt arbete för att få de 1050 kunderna, alltså föreningarna att ta steget in att 
också bli andelsägare och på det sättet bli en del utav det kooperativa företaget. Och då har vi ett 
väldigt brett erbjudande som vi tycker är starkt. Vi jobbar naturligtvis mycket med våra 2240 
medarbetare, så de också ska förstå vad deras pusselbit är för att nå upp till de här strategiska 
målen som Riksbyggens styrelse har beslutat om. Vad blir min del? För alla har ju en del. Så vi 
jobbar mycket med diskussioner och samtal. Vi visar också därute i bostadsområdena, om man 
är fastighetsskötare eller om man sitter som ekonom på kontoret att man förstår vad det är att 
jobba i ett värderingsdrivet företag som Riksbyggen, det är oerhört viktigt. 

Och här finns ju ni och de andra engagerade ägarna. Det kan dels handla om bostadspolitik.  
Det är mycket ”jag” på bilderna, märker jag. Här för jag ett samtal med Boppinon som är ett 
nätverk som vi har understött med yngre. Unga arkitekter, SSU finns med och miljöpartiets ung-
domar och så vidare, där vi finansierar, men de får själva diskutera hur vill de att vi utvecklar  
produktionen för yngre,  hur vill vi att de utvecklar bostadspolitiken? Naturligtvis behöver jag 
hjälp av lokalföreningar för att hitta lägen för kooperativa hyresrätter, samtal med kommuner 
och det handlar också om nyproduktion. Vi tar gärna inspel ifrån er lokalföreningar om ni 
ser att det har hänt något eller ni vet att någon vill sälja eller vad det nu kan vara. Naturligtvis  
behöver ni jaga er själva och ställa er frågan var förvaltas just våra kontor och jag tror de flesta 
förvaltas av Riksbyggen, jag vill åtminstone tro det, men det kan också vara ett sätt att hjälpa till 
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om man är engagerad i en idrottsförening eller på något annat sätt att lyfta fram Riksbyggen. Vi 
ska naturligtvis vinna på egna meriter i en offertförfrågan. Det är inte snack om det. Är vi inte 
tillräckligt bra eller har tillräckligt bra pris, då ska varken ni eller någon annan välja oss, men 
vi måste få chansen.

Tack, på återseende. Vi syns bland wienerbröd och smörgåstårtor. 

Tack så mycket!”

Johan tackade Leif Linde för informationen och konstaterar att vi naturligtvis har gemensamma intressen med  
Riksbyggen.

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: SVERIGES BYGGNADSARBETARE HAR FÅTT NOG

Johan Lindholm, beredningsutskottets ordförande, föredrog ett förslag till uttalande:

”Sveriges byggnadsarbetare har fått nog!

För över hundra år sedan stod byggnadsarbetarna med mössan i hand och bad om att få ett jobb. 
Arbetsgivarna ställde arbetare mot arbetare och den som hade lägst lönekrav var också den som 
fick jobbet.

Idag har vi åter samma situation på arbetsmarknaden. Löntagare ställs mot löntagare i en spiral 
nedåt mot allt sämre villkor för alla.

SVT:s Dokument Inifrån visade förra veckan hur stora internationella bemanningsföretag  
rekryterar byggnadsarbetare i Europa och påstår att de betalar dem avtalsenliga löner när de 
ska jobba i Sverige.

Verkligheten är en helt annan. När arbetarna kommer till Sverige väntar långa arbetsdagar för 
svältlöner. De bor under usla förhållanden och blir behandlade som livegna. Protesterar de eller 
tar kontakt med Byggnads så blir de hemskickade, svartlistade och får inga fler jobb.

När vi tar kampen för allas lika värde utsätts vi för en attack från de borgerliga ledarskribenterna  
av sällan skådat slag.

Man påstår att vi är rasister och vill ha stängda gränser. Man använder begrepp som ”Byggnads 
och makten” - ”Go home modell 2014” - ”Ombudsmannavälde och politbyrån” - ”makthungriga”  
och ”korrupta”. Men inte ett ord sägs om dom som blir utnyttjade och exploaterade på våra bygg-
arbetsplatser.

Nu har vi, medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet, fått nog. Vi tänker inte stilla- 
tigande se på när man på ledarsidorna kränker oss och beskyller oss för rasism och främlings-
fientlighet!

Det är vi som står upp för allas lika värde. Det är vi som säger att alla är välkomna att arbeta i 
Sverige. Vi behöver er. Men det ska ske under svenska kollektivavtal. Varför ska en byggnads- 
arbetare från Slovakien vara mindre värd en än kollega från Svenljunga?

Byggnads har alltså idag samma uppgift som vi haft ända sedan den gången vi bildade våra 
fackföreningar.

Byggnads kongress vill därför göra en sak fullständigt klar: Vi kommer aldrig att acceptera att 
arbetsgivarna ställer arbetare mot arbetare! Vi kommer alltid att kämpa för alla människors lika 
värde och vi kommer alltid att stå upp för en arbetsmarknad med solidaritet och starka kollektiv- 
avtal!”

Kongressen beslutade: 
att anta beredningsutskottets förslag till uttalande
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§ 22. FACKLIGT ARBETE I EUROPA OCH ÖVRIGA VÄRLDEN

 a) motion FAE 1-5

MOTION FAE 1
J-O Helsing, Byggnads Väst
Enskild

I dag är många Byggnadsarbetare från andra länder rädda för Byggnads på grund av sina erfarenheter  
från hemländerna. 
• Att satsa mer resurser på förebyggande information och kunskapsspridning om Byggnads i de länder 

som vi har mest arbetskraftsinvandring ifrån.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FAE 1
Byggnads arbetar aktivt via de fackliga federationerna på nordisk, europeisk och global nivå och i det 
arbetet ingår att bidra till att utveckla syster- och broderorganisationer runt om i världen. I arbetet 
sätts stor vikt vid att också utbilda fackföreningarna i hur man arbetar och utvecklar en demokratisk 
och fri fackförening. Detta inbegriper att utbilda dem i hur man utbildar medlemmar, förtroende-
valda och hur man arbetar med att folkbilda. Tillsammans med andra fackförbund och centralorga-
nisationer arbetar vi med fokus på att stödja och värna migrantarbetares rättigheter och bekämpa 
exploatering. Både den globala och europeiska federationen för bygg- och träarbetare, BTI och EBTF 
har pågående insatser som Byggnads aktivt stödjer. Initiativen syftar till att organisera arbetare både 
i deras hemländer och i mottagandeland. Under de senaste åren har ett speciellt fokus lagts på att 
organisera migrantarbetare från Östeuropa. Detta har resulterat i ett antal samverkansavtal mellan 
fackföreningar i olika länder som reglerar skyddet av varandras medlemmar med ett speciellt fokus 
att motverka exploatering och raffinerad jobbtrafficking. Byggnads kommer fortsatt att aktivt arbeta 
och bidra till att utveckla fackföreningar runt om i världen samt att fortsätta dra lärdomar om hur vi 
på effektivaste sätt kan organisera de oorganiserade oberoende av ursprung.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FAE 1 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Per Johansson, Väst 
Niklas Landstedt, Öst 
Christer Wälivaara, förbundskontoret

Följande förslag förelåg:
• anse besvarad motionen FAE 1, förbundsstyrelsen
• bifall till motionen FAE 1, Björn Pettersson, Småland-Blekinge

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FAE 1, efter försöksvotering begärd av Jan Månsson

MOTION FAE 2
Byggnads Väst

2003 hade Sverige en folkomröstning om landet skulle ingå i den europeiska valutasamarbetet EMU.  
Denna folkomröstningen gav ett klart nej till ett valutasamarbete – därav står landet utanför EMU. Sverige 
har dock inte begärt ett undantag av EU att stå utanför EMU, som Danmark och Storbritannien har gjort, 
därför kan EU kräva att Sverige går med i EMU om landet uppfyller kraven för detta. En stor majoritet av 
riksdagspartierna är för ett medlemskap i EMU och går på detta vis tvärs emot folkviljan.
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Motionärens förslag är:
• Att Byggnads ihop med de andra LO-förbunden arbetar för att Sverige begär ett undantag att stå utanför 

EMU.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FAE 2
Euron är den gemensamma valutan för de 17 länder som deltar i valutaunionen EMU (Ekonomiska  
och monetära unionen). Det ekonomiska och monetära samarbetet EMU innebär att alla medlems- 
länder har en gemensam valuta och penningpolitik. Syftet är att EMU tillsammans med den inre  
marknaden ska skapa tillväxt och sysselsättning. Alla EU-länder ingår i EMU men för att få delta  
i eurosamarbetet måste medlemsländerna uppfylla vissa ekonomiska krav, vilket är stabila stats- 
finanser och låg inflation, växelkursstabilitet och sunda offentliga finanser vilket Sverige klarar och 
därför teoretiskt skulle kunna få delta i eurosamarbetet. Bland de gamla EU-länderna är det bara 
Sverige, Danmark och Storbritannien som ännu inte har infört euron. Danmark och Storbritannien 
har förhandlat fram undantag som innebär att de kan stå utanför euroområdet. Sverige har inget 
juridiskt undantag men tackade nej till euron genom en folkomröstning 2003 som tydligt avvisade 
ett valutabyte. Folkomröstningen har i praktiken accepterats av övriga EU-länder som ett politiskt 
undantag. Det finns idag inget som pekar på att Sverige under överskådlig tid kommer att utsättas för 
yttre påtryckningar att ansluta sig till Euron. Dessutom har finanskrisen 2008 påvisat många brister 
i valutasamarbetet. Frågan följs dock intensivt av Byggnads via de fackliga och politiska nätverken i 
Europa.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FAE 2 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Per Johansson, Väst 
Morgan Nyberg, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• att anse motion FAE 2 avslagen, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FAE 2 som ändrats till att anse motionen besvarad

MOTION FAE 3
Byggnads Örebro-Värmland

Vi har mer och mer med utländsk arbetskraft på våra arbetsplatser. Jag anser att det är viktigt att alla har 
samma villkor på arbetsmarknaden och att alla förstår säkerhetsföreskrifter och arbetsmoment på arbets-
platsen. Jag anser att vi ska ställa krav på tolk, utländska arbetstagare skall ha säkerhetsföreskrifter på 
”sitt” språk och arbetsberedningar på ”sitt” språk. Jag är övertygad om att det möjliggör minskad olycksrisk 
på arbetsplatserna.
• Att förbundet får Lex Laval uppriven.
• Att förbundet verkar för att alla arbetstagare får säkerhetsföreskrifter och arbetsberedningar på sina 

språk.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FAE 3
Ordning och reda på svensk arbetsmarknad är en huvudfråga för Byggnads och i detta innefattas 
arbetsmiljön och möjligheterna att förebygga olyckor och ohälsa. Det görs företrädesvis genom utbild-
ning och upplysning om avtal, lag och föreskrifter. Byggnads förbundsstyrelse delar därför motionä-
rens ståndpunkter och avser att driva frågan om information och utbildning skall finnas tillgänglig 
och erbjudas på arbetstagares modersmål samt att tolkstöd utvecklas under kommande kongress-
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period. Det bör dock belysas att detta görs bäst i samverkan och gemensamt med andra fackförbund 
både mot arbetsgivare och lagstiftare.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FAE 3 bifalles.

MOTION FAE 4
L Salberg, Byggnads Mälardalen
Enskild

Riv upp lönedumpningslagen! Inför folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 1994 lovade ja-sidan 
att svenska kollektivavtal skulle gälla. Efter att EU-domstolen dömt till det lettiska företaget Lavals fördel i 
Vaxholmsfallet så har EU tvingat fram en svensk lagstiftning som innebär att det är fritt fram för utländska 
byggföretag i Sverige att dumpa löner och arbetsvillkor. Dessutom förbjuds våra fackföreningar att på allvar 
kunna kontrollera vilka löner de utländska arbetarna verkligen får ut. Detta sätter press på våra löner och 
arbetsvillkor neråt.
• Att Byggnads ska göra allt för att lönedumpningslagen ska rivas upp. Om den inte rivs upp innan nästa 

kongress anser jag att Byggnads i rimlighetens namn aktivt och i stadgar ska verka för att Sverige ska ut 
ur EU.

MOTION FAE 5
Byggnads Skåne

Inför folkomröstningen om svensk medlemskap i EU 1994 lovade Ja-sidan att svenska kollektivavtal skul-
le gälla. Efter att EU-domstolen dömt till det lettiska företaget Laval ś fördel i Vaxholmsfallet, så har EU 
tvingat fram en svensk lagstiftning som innebär att det är fritt fram för utländska byggföretag i Sverige att 
dumpa löner och arbetsvillkor. Dessutom förbjuds våra fackföreningar att på allvar kunna kontrollera vilka 
löner de utländska arbetarna verkligen får ut. Detta sätter press på våra löner och arbetsvillkor neråt.

Yrkar på nedanstående
• Att göra allt för att lönedumpningslagen ska rivas upp innan nästa kongress.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna FAE 4 – FAE 5
Byggnads arbetar sedan många år tillbaka aktivt med att påverka utvecklingen i både EU och Sve-
rige. Framför allt sker EU arbetet genom den nordiska och europeiska federationerna för bygg- och 
träarbetare NBTF och EBTF. Byggnads arbetar för ett EU som tar ledningen för en ekonomisk politik 
som har full sysselsättning och en inkluderande hållbar tillväxt som övergripande mål. Samt en 
utveckling som garanterar demokrati och öppenhet samt ordning och reda på arbetsmarknaden. 
En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten 
att teckna kollektivavtal. EU måste därför reglera marknaden, bl.a.  genom minimiregler för arbets-
rätt, arbetsmiljö och garantera grundläggande fackliga fri- och rättigheter. Byggnads driver krav om 
skydd för den fria förenings- och förhandlingsrätten, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder stärks 
inom EU. All EU-lagstiftning måste respektera fackliga fri- och rättigheter, kollektivavtal och lika-
behandling av arbetstagare. För Byggnads är det självklart att EU måste vara något mer än bara en 
fri marknad som anpassas efter företagens intressen. Tillsammans med svensk fackföreningsrörelse 
kommer Byggnads att fortsätta arbeta för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmark-
nad. Alla arbetstagare, oavsett nationalitet som arbetar i Sverige ska behandlas lika. För att förhindra 
dumpning av villkor i Sverige måste EUs utstationeringsdirektiv ändras och Lex Laval-lagen rivas 
upp.  Vid all offentlig upphandling ska krav på kollektivavtal kunna ställas och ett obligatoriskt huvu-
dentreprenörsansvar införs i alla branscher och alla led på europeisk såsom nationell nivå. Genom de 
senaste årens arbete har vi nu stora förhoppningar på en lagändring i Sverige men också på ett socialt 
protokoll i EU som tvingar alla medlemsstater att utgå ifrån de grundfundamentala mänskliga och 
fackliga rättigheterna.
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Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FAE 4 avslås, 
att motion FAE 5 bifalles.

BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion FAE 3 och FAE 5, förbundsstyrelsen
• avslag på motion FAE 5, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna FAE 3, FAE 4 och FAE 5

Kongressordförande: Magnus Cato

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: STÖD FÖR SEKO

Johan Lindholm föredrog Beredningsutskottets förslag till uttalande: Stöd för SEKO 

”Ni vet ju att SEKO sedan den 2 juni är i konflikt med Veolia. Veolias Öresundsregion har sagt 
upp hundratals anställda samtidigt som man vill återanställa personalen på deltid eller på 
osäkra timanställningar. Det här motsätter sig naturligtvis SEKO. Byggnads medlemmar vet 
ju mycket väl hur det är att leva under ständig prispress, försämrade arbetsvillkor och otrygga 
anställningar. Det är dags att pressa tillbaka den marknaden och stå upp för löntagarnas rät-
tigheter. Den fackliga sammanhållningen är viktigare än någonsin. Jag är övertygad om att vår 
kongress helt och fullt stöder SEKOs strävan efter ordning och reda i den mer avreglerade spår-
trafiken. Naturligtvis ska vi stödja SEKOs viktiga kamp till hundra procent. 

Därför föreslår beredningsutskottet att kongressen antar det uttalande där vi stödjer SEKOs 
kamp för vettiga villkor för de anställda.”

Kongressen beslutade:
att  anta beredningsutskottets förslag till uttalande

Justering av torsdagens protokoll

Kongressen beslutade:
att  efter smärre förändringar justera torsdagens dagsprotokoll

§ 26. SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK

 a) motionerna SBN 1-7

MOTION SBN 1
Byggnads MellanNorrland

Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för bestäl-
lare, detta i sin tur påverkar även samhällsutvecklingen i stort. Allt fler oseriösa företag växer fram i olika 
skepnader, det handlar om företag som skattefuskar, det handlar om företag som utför ”byggfusk”, det 
handlar om företag som inte prioriterar arbetsmiljön. Arbetsgivarorganisationen väljer att inte ta ansvar 
när Byggnads för fram förhandlingar och redovisar att företag är oseriösa ”utesluts dom” som medlemmar 
och därmed går företag fria. Enskilda fastighetsägare blir lurade på kvalitet. Utländsk arbetskraft utnyttjas 
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genom att företag betalar lön långt under kollektivavtalen. Ja listan kan göras lång. Byggnads som fackför-
ening ställs inför faktum att ibland ”teckna avtal” även med företag som vi i sak inte skulle vilja finnas på 
arbetsmarknaden. Den ”Svenska Modell” som vi förespråkar står i ”gungning”. Ja lista kan göras lång som 
beskriver en utveckling som kändes overklig för 15 år sedan sker. Jag tror att vi som fackförbund kan vända 
utvecklingen men då måste vi se nya möjligheter som påverkar utvecklingen i rätt riktning.

De företag som är seriösa söker ofta någon form av certifiering för att visa ”kunder” att man är seriösa, men 
oftast handlar det om att påvisa detta utifrån att man har god ”ekonomisk” ordning och detta är bra men inte 
tillräckligt. Jag tror att vi från Byggnads skulle kunna ta fram en certifiering av företag i Byggbranschen 
som skulle vara mera komplett. Det skulle naturligtvis handla om att företag följer kollektivavtalen men vi 
måste ställa ytterligare krav i en certifiering som går längre än kollektivavtal. Det kan handla om att kunna 
redovisa att företaget fullgjort en arbetsmiljö utbildning och i praktiken påvisat att man förstått. det kan 
handla om att dokumentera ”kvalitet” i Byggandet o.s.v. Jag tror att vi skulle kunna på sikt sälja in en sådan 
”certifiering ” i samhället så att det blev en själv sanering på oseriösa företag.

Som exempel så tar jag dator skärmar som ifrån begynnelsen hade för stora strålnings värden för användar-
na, där agerade TCO genom att ta fram en certifiering som beställare sedermera ställde som krav i upphand-
lingarna. Detta innebar en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet på dator skärmar, ingen efterfrågade dator 
skärmar som inte hade TCO ”stämpel”

Förslagsvis skulle en sådan certifiering kunna benämnas ”Byggnads +”.
• Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda ett förslag till certifiering utifrån ovan text.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 1
Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning, både för Byggnads medlemmar, men även för 
beställare. Detta i sin tur påverkar även samhällsutvecklingen i stort. Allt fler oseriösa företag växer 
fram, det handlar om företag som skattefuskar, det handlar om företag som utför ”byggfusk” och det 
handlar om företag som inte prioriterar arbetsmiljön. Arbetsgivarorganisationen väljer att inte ta 
sitt ansvar när Byggnads i förhandlingar kan visa att företag är oseriösa. Istället ”utesluts dom” som 
medlemmar ur arbetsgivarorganisationen och de tar därmed inget ansvar. Enskilda fastighetsägare 
blir lurade på kvalitet. Utländsk arbetskraft utnyttjas genom att företag betalar lön långt under kol-
lektivavtalen. Den svenska modellen är hotad. Ett sätt att möta detta hot är att inför ett s.k. grönt kort. 
Det innebär i korthet att en person som ska starta upp ett byggföretag ska ansöka om att om ett grönt 
kort. För att få kortet måste personen t.ex. kunna uppvisa att man har formella papper i ordning, 
att man har kollektivavtal och att man har kunskap om gällande arbetsmiljölagstiftning. Byggnads 
förslå i kongressrapporten Mål och vision 2022 att det införs ett grönt enligt ovan. Förbundsstyrelsen 
menar att det förslag om certifiering som motionären föreslår kan vara ett bra komplement till ett 
grönt kort och att dessa två delar ska arbetas ihop till en helhet.

Mot bakgrund av ovan anförda förslår förbundsstyrelsen  
att motion SBN 1 bifalles.

MOTION SBN 2
Byggnads Örebro-Värmland

Örebrokretsen vill minska arbetslösheten i Sverige för att minska klassklyftorna och stärka den sociala väl-
färden. Klassklyftorna ökar, bostadsbristen ökar och arbetslösheten ökar. Det är mycket som har blivit till 
det sämre för oss arbetare sedan 2006 när Sverige bytte till en borgerlig regering. Arbetslösheten i Sverige 
är 7,5 procent, visar Statistiska centralbyråns mätning för september 2013. En så pass stor majoritet som 66 
procent av det svenska folket anser att det snarare är rimligt med en arbetslöshet under 4 procent. Endast 3 
procent av svenskarna anser att det är rimligt att arbetslösheten är över 7 procent. Det framgår av en under-
sökning som det nystartade nätverket Opinionsverket har låtit Novus genomföra.

Örebrokretsen ser det därav vara av allra största vikt att sätta fart på arbetsmarknaden. Arbetsgivarsidan 
håller medvetet arbetslöshetssiffran uppe för att pressa ned våra löner. Det är därför vår egen uppgift att 
tvinga igång arbetsmarknaden. Vi kan inte längre bara stå och trampa och vänta på att marknaden ska 
komma igång av sig självt. Det gör den nämligen inte. Arbetsmarknaden är inget eget levande väsen utan en 
karusell som styrs av behov och efterfrågan på saker och tjänster.
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Vårt förslag till kongressen blir därför att Byggnads tillsammans med LO, Socialdemokraterna, 6F och 
Riksbyggen ska börja bygga bostäder utan någon direkt vinst att prata om. I huvudsak ska det byggas hy-
resrätter då det är den typen av bostäder vi lider störst brist på i landet. En liten marginell vinst är givetvis 
acceptabelt men den ska begränsas för att inte driva upp bostadspriserna på marknaden utan tvärt om sta-
bilisera dom. Avkastningen ska till största del sedan komma ur förvaltningen av Riksbyggen och de kom-
munalt och statligt ägda bolagen för att ge oss det investerade kapitalet åter till stadskassan och de andra 
finansierande organisationerna av projektet.

Det blir ett 2000-talets miljonprogram i liten skala där vi kan ta lärdom av och undvika de misstag som gjor-
des på miljonprogrammet under -60 och -70 talet. Den här gången ska vi bygga ansvarsfullt, klimatsmart 
och med framtiden i åtanke.

Det kommer inte bara att skapa jobb för oss byggarbetare. Det skapar jobb för alla möjliga olika branscher. 
Några exempel är sömmerskor på textilfabriker då vi behöver arbetskläder, tillverkningsindustrin som gör 
våra verktyg, och en mängd olika artiklar som vi behöver i materialväg, för att bygga bostäderna, det krävs 
transporter för att få fram materialet till både byggena och industrierna, fordonstillverkningen får också 
ett ökat tryck tack vare transporterna, transporterna ger också ett högre krav på en utbyggd och upprustad 
infrastruktur vilket också skapar massor av jobb, och en mängd andra yrken och branscher blir påverkade 
och meddragna av vår bostadssatsning. Det i sin tur skapar högre sysselsättningsgrad och en mer köpstark 
befolkning som i sin tur konsumerar mer och sätter ytterligare fart på hjulen i jobbskaparmaskinen.

Vi kan som sagt inte vänta på att jobben ska komma till oss utan vi måste skapa dom själva, och det är NU! 
Detta ska därför ske med byggstart av de första bostäderna absolut som senast den 2016-06-01.

Därav yrkar Örebrokretsen på
• Att Byggnads skall ta upp motionen med LO, Socialdemokraterna, 6F och Riksbyggen.
• Att berörda parter skall sätta ihop en arbetsgrupp för utredning av möjligheterna till ett 2000-talets 

miljonprogram.
• Att arbetsgruppen skall efter utredning verkställa och sätta projektet till handling, med byggstart av de 

första bostäderna absolut som senast den 2015-06-01, för att ej glömmas bort på skrivbordet.
• Att byggandet ICKE skall ske av vinstgiriga, privat och aktieägda företag.
• Att byggandet skall ske av de kommunala och statliga bolagen, samt utav Riksbyggen.
• Att byggandet skall ske med hänsyn och lärdom utav misstagen under Miljonprogrammet under -60 och 

-70 talet.
• Att byggandet skall ske ansvarsfullt, klimatsmart och med framtiden i åtanke.
• Att målet skall vara 250 000 nya bostäder under perioden 2016-06-01 till 2021-06-01 med ett genomsnitt-

ligt byggande på 50 000 bostäder per år.

MOTION SBN 3
Byggnads Örebro-Värmland

Örebrokretsen vill minska den massiva bostadsbristen vi har i Sverige då vi anser att alla människor är 
värda ett anständigt hem. 

Klassklyftorna ökar, bostadsbristen ökar och arbetslösheten ökar. Det är mycket som har blivit till det säm-
re för oss arbetare sedan 2006 när Sverige bytte till en borgerlig regering. Priserna på bostäder är höga både 
som en konsekvens av att det har byggts för lite i förhållande till befolkningsökningen. Även hyresavgifter-
na på hyresrätterna har dragits med upp.

Boverkets rapport från november 2012, Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv, visar att bostadsbyg-
gandet har under de senaste fem åren legat på ca 25 000 lägenheter per år. Det i jämförelse med ca 50 000 
lägenheter under början av 1990-talet. Det byggdes historiskt sett mycket i början av 1990-talet och byggan-
det har varit mycket lågt i Sverige i synnerhet efter finanskrisen 2008. Endast lite drygt 20 000 lägenheter 
har i genomsnitt byggts per år efter finanskrisen. Däremot byggdes det hela 31 000 lägenheter per år mellan 
2006 och 2008. Siffran är dock liten om vi jämför med de 67 000 lägenheter som byggdes 1991.

Åren 1961–1975 byggdes närmare 1,4 miljoner bostäder i Sverige vilket är genomsnittligt 100 000 bostäder 
per år. Ungefär en tredjedel var småhus, resten lägenheter i flerbostadshus. Det var det som fick namnet 
Miljonprogrammet. Idag har vi ett underskott på cirka 150 000 bostäder i landet enligt Boverkets ovan 
nämnda rapport. 



36

Med hänsyn till den ständigt ökande befolkningsmängden så behöver vi öka bostadsbyggandet till i genom- 
snitt 50 000 bostäder per år i minst 5 år för att komma ikapp och eliminera bristen på bostäder. Det är främst  
hyresrätter vi har ett behov av att bygga men även ett mindre behov av småhus finns. Studenter är en extra 
utsatt grupp vad gäller bostadsbristen vilket gör att en stor andel av hyresrätterna borde byggas i form av 
studentlägenheter.

Örebrokretsen ser det därav vara av allra största vikt att sätta fart på bostadsbyggandet. De privata större 
fastighetsbolagen håller medvetet bostadsbyggandet nere för att pressa upp priserna till deras fördel i form 
av en större avkastning. Det är därför vår egen uppgift att tvinga igång bostadsbyggandet för att minska 
bostadsbristen och på så vis även sänka bostadspriserna och hyrorna till rimliga nivåer. Vi kan inte längre 
bara stå och trampa och vänta eller böna och be på våra bara knän inför de stora byggherrarna att de ska 
bygga mer för att vi ska få tak över huvudet. Det kommer nämligen aldrig att ske. Bostadsmarknaden är 
inget eget levande väsen utan en karusell som styrs av tillgång och efterfrågan på just bostäder i olika for-
mer. Marknaden går dock att styra med hjälp av över eller underskott på bostäder vilket vi anser att vi ska 
försöka undvika båda delarna av i största möjliga mån.

Vårt förslag till kongressen blir därför att Byggnads tillsammans med LO, Socialdemokraterna, 6F och 
Riksbyggen ska börja bygga bostäder utan någon direkt vinst att prata om. I huvudsak ska det byggas hy-
resrätter då det är den typen av bostäder vi lider störst brist på i landet. En liten marginell vinst är givetvis 
acceptabelt men den ska begränsas för att inte driva upp bostadspriserna på marknaden utan tvärt om 
stabilisera dom. Avkastningen ska sedan komma ur förvaltningen av Riksbyggen och de kommunalt och 
statligt ägda bolagen för att ge oss det investerade kapitalet åter till stadskassan och de andra finansierande 
organisationerna av projektet.

Det blir ett 2000-talets miljonprogram i liten skala där vi kan ta lärdom av och undvika de misstag som gjor-
des på miljonprogrammet under -60 och -70 talet. Den här gången ska vi bygga ansvarsfullt, klimatsmart 
och med framtiden i åtanke.

Det kommer inte bara att skapa jobb för oss byggarbetare. Det skapar jobb för alla möjliga olika branscher. 
Några exempel är sömmerskor på textilfabriker då vi behöver arbetskläder, tillverkningsindustrin som gör 
våra verktyg, och en mängd olika artiklar som vi behöver i materialväg, för att bygga bostäderna, det krävs 
transporter för att få fram materialet till både byggena och industrierna, fordonstillverkningen får också 
ett ökat tryck tack vare transporterna, transporterna ger också ett högre krav på en utbyggd och upprustad 
infrastruktur vilket också skapar massor av jobb, och en mängd andra yrken och branscher blir påverkade 
och meddragna av vår bostadssatsning. Det i sin tur skapar högre sysselsättningsgrad och en mer köpstark 
befolkning som i sin tur konsumerar mer och sätter ytterligare fart på hjulen i jobbskaparmaskinen.

Vi kan som sagt inte vänta på att de stora bostadsbolagen ska lösa bostadsbristen åt oss utan vi måste eli-
minera den själva, och det är NU! Detta ska därför ske med byggstart av de första bostäderna absolut som 
senast den 2016-06-01.

Därav yrkar Örebrokretsen på
• Att Byggnads skall ta upp motionen med LO, Socialdemokraterna, 6F och Riksbyggen.
• Att berörda parter skall sätta ihop en arbetsgrupp för utredning av möjligheterna
• till ett 2000-talets miljonprogram.
• Att arbetsgruppen skall efter utredning verkställa och sätta projektet till handling, med byggstart sv de 

första bostäderna absolut som senast den 2015-06-01, för att ej glömmas bort på skrivbordet.
• Att byggandet ICKE skall ske av vinstgiriga, privat och aktieägda företag.
• Att byggandet skall ske av de kommunala och statliga bolagen, samt utav Riksbyggen.
• Att byggandet skall ske med hänsyn och lärdom utav misstagen under Miljonprogrammet under -60 och 

-70 talet.
• Att byggandet skall ske ansvarsfullt, klimatsmart och med framtiden i åtanke.
• Att målet skall vara 250 000 nya bostäder under perioden 2015-06-01 till 2020-06-01 med ett genomsnitt-

ligt byggande på 50 000 bostäder per år. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 2 – SBN 3
Motionärerna tar upp en angelägen fråga. Bostadsbyggandet i Sverige är eftersatt sedan lång tid. I 
Byggnads bostadspolitiska program, som presenterades vid kongressen 2010, visade vi att bostads-
byggandet varit för lågt i 20 års tid. Åtta år med alliansregeringen har nu lett till ökad bostadsbrist i
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många kommuner och leder till ökade klyftor där inkomst och förmögenhet påverkar om man får en 
bostad. Bostadsbyggandet har också stor betydelse för att människor ska kunna flytta till orter där 
det finns jobb och skapar sysselsättning långt utanför byggbranschen. Byggnads deltar aktivt i den 
bostadspolitiska debatten och vi har varit med om att lyfta fram bostadspolitiken på den politiska 
dagordningen. Vi var representerade i Socialdemokraternas arbetsgrupp som tog fram en bostads-
politisk rapport inför förra partikongressen. Tillsammans med andra progressiva krafter ska vi 
fortsätta att kämpa för ett ökat bostadsbyggande. Däremot är det bra om Byggnads undviker att vara 
en aktiv bostadsbyggare. Vi bör inte heller avgränsa vilka fastighetsägare som får bygga bostäder. 
Byggnads roll bör vara att driva på de olika aktörer som bygger och ställa tydliga krav på hur man 
bygger, till vem man bygger och att man bygger klimatsmart. Byggnads har här redan en tydlig roll 
och den ska vi ta tillvara och utveckla. Därför är viktigt att lära av tidigare erfarenheter och att bygga 
klimatsmart för att vi ska nå Riksdagens klimatmål. Vi ska också, som motionärerna skriver, ta vara 
på de erfarenheter som vi fick under byggandet av miljonprogrammen. Om vi inte lär av våra misstag 
riskerar vi att misslyckad med framtidens bostadsbyggande. 50 000 nya bostäder per år som motio-
närerna föreslår är en väldigt ambitiös nivå. Det viktiga nu är att öka bostadsbyggandet väsentligt. 
Då är det viktigt att vi inte fokuserar allt för mycket på mål som kan bli svåra att nå.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 2 första – femte attsatserna avslås, 
att motion SBN 2 sjätte och sjunde attsatserna bifalles, 
att motion SBN 2 åttonde attsatsen anses besvarad, 
att motion SBN 3 första – femte attsatserna avslås, 
att motion SBN 3 sjätte och sjunde attsatserna bifalles, 
att motion SBN 3 åttonde attsatsen anses besvarad.

MOTION SBN 4
Byggnads Örebro-Värmland

Det bryts mot dygnsvilor och övertid. UE som arbetar mer än 40 timmar i veckan. 7-19, 7 dagar i veckan 
med alldeles för många personer, gör att seriösa företag måste bryta mot reglerna för att hänga med på 
byggena. En osund konkurens. Det är dold övertid där all övertid ev är svartlön, det är ett riskmoment med 
trötta och överarbetade människor som gör 60-90 timmar i veckan året om.
• Att förbundet verkar för fler kontroller görs tillsammans med skatteverket och att ID06 används.
• Att förbundet verkar för huvudentreprenörsansvar.
• Att förbundet verkar för att arbetsmiljöverket får ökade resurser.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 4
Det som motionären tar upp och det han beskriver är väldigt viktiga frågor. Vi har idag en arbets-
marknad i allmänhet och en byggbransch i synnerhet där det råder rena vilda västen. Människor blir 
utnyttjade, företag konkurrerar med sämre löner och villkor, våra kollektivavtal följs inte och vi är på 
väg nedåt i en ond spiral där det inte finns några vinnare. Byggnads har länge påpekat hur det ser ut 
på svensk  
arbetsmarknad och vi har framfört flera olika krav på vad som måste göras. Dels måste man få bort 
den svarta sektorn och då är oannonserade skattekontroller och ID 06 viktiga verktyg. Dels måste vi 
se till att våra kollektivavtal följs och att det finns en ansvarig för detta på byggarbetsplatserna. Då är 
ett huvudentreprenörsansvar helt nödvändigt. I skrivande stund väntar vi på ett förslag på huvud-
ansvar från den  expertgrupp som arbetat med frågan. Det är också helt oacceptabelt att byggsektorn 
är så drabbad av arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. Vi kan inte acceptera annat än en nollvision dvs 
inga döda byggnadsarbetare på grund av dålig arbetsmiljö. 
För att nå dit är Arbetsmiljöverket en väldigt viktig part som genom sin inspektionsverksamhet kan 
besöka arbetsplatser och lägga föreläggande. Då måste verket också få tillräckligt med resurser.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 4 bifalles.
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MOTION SBN 6
G Lindfors, Byggnads Skåne
Enskild

Säkra våra jobb och anställningar, löner och förmåner.

Yrkar på följande:
• Att våra jobb och anställningar säkras,
• Att våra löner och förmåner säkras.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 6
Motionären vill att byggnadsarbetarnas jobb, anställningar, löner och förmåner säkras. När det gäller 
att säkra jobb och anställning så kan ingen fackförening försäkra så att de jobb som finns idag blir 
kvar för all framtid. Det kommer alltid att ske förändringar på arbetsmarknad som ingen idag kan 
överblicka. Det Byggnads kan göra är att se till att det finns regler som gör att uppsägningar måste 
ske enligt vissa regler och att arbetsgivaren förhandlar med facket innan det görs stora förändringar. 
När det gäller löner och förmåner så är dessa i stort sett säkrade om det finns kollektivavtal och så länge 
som avtalet gäller. Sedan är det fackets uppgift att förhandla fram nya och löner och villkor. Tyvärr är 
det så att många arbetsgivare idag inte följer våra kollektivavtal och här är Byggnads krav på huvu-
dentreprenörsansvar ett viktigt verktyg.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 6 anses besvarad.

MOTION SBN 7
Byggnads Öst

Det kommer mer och mer oorganiserade företag och arbetskraft på arbetsmarknaden. Därför måste bygg-
nads verka för att kollektivavtalen för alla verksamma på arbetsmarknaden.
• Att byggnads ska verka för att svenska kollektivavtal ska gälla för hela den svenska arbetsmarknaden.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 7
Förbundsstyrelsens delar helt och fullt motionärens uppfattning att på svensk arbetsmarknad ska 
svenska kollektivavtal gälla. Detta är också ett av förslagen i kongressrapporten Mål och Vision 2022. 
Byggnads har länge krävt att våra kollektivavtal ska gälla för alla på arbetsmarknaden och att vi ald-
rig kommer att acceptera att arbetare ställs mot arbetare i en låglönekonkurrens där alla är förlorare.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 7 bifalles.

BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall till motion SBN 1, SBN 2 attsats 6 och 7, SBN 3 attsats 6 och 7, SBN 7, förbundsstyrelsen
• avslag till motion SBN 2 attsats 1-5, SBN 3 attsats 1-5, förbundsstyrelsen
• anses besvarad SBN 2 attsats 8, SBN 3 attsats 8, SBN 4, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna SBN 1 - SBN 4, SBN 6 och SBN 7.
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MOTION SBN 5
Byggnads Skåne

Yrkar på att alla som jobbar i Sverige ska ha ett svenskt bankkonto och betala skatt i Sverige.
• Att alla som jobbar i Sverige ska ha ett svenskt bankkonto och betala skatt i Sverige.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 5
Motionären tar upp en viktig princip. Det ska vara ordning och reda i byggbranschen och konkurrens 
ska ske på lika villkor. För personer som arbetar mer än 6 månader i Sverige gäller redan idag att de ska 
betala skatt i Sverige. Detta oavsett om man är utstationerad eller arbetar i ett svenskt bolag. För närva-
rande är Skatteverkets kontrollmöjligheter begränsade. Skatteverket har inte möjlighet att genomföra 
oanmälda kontrollbesök och det gränsöverskridande samarbetet med andra länders skattemyndighe-
ter är inte särskilt utvecklat. Regeringen och Riksdag måste se till att Skatteverket får de möjligheter 
som krävs för att se till att alla som ska betala skatt i Sverige också gör det. Vi har nu en öppen arbets-
marknad i Europa och det är fullt legitimt för ett företag från annat EU-land att ta uppdrag i Sverige. 
För Byggnads del är det viktigt att de anställda då arbetar under svenska kollektivavtal. Det ska ske 
från dag 1. Däremot är det inte enkelt att kräva att man ska betala skatt i Sverige från dag 1. Sverige har 
dubbelbeskattningsavtal med andra länder och då kan vi inte reglera att Sverige ska beskatta inkom-
ster som också kommer att beskattas i hemlandet. Däremot är det viktigt att samarbetet över gränserna 
utvecklas så att vi kan vara säkra på att man verkligen betalar skatt i hemlandet. Idag finns risk att 
inkomster inte beskattas alls. Som en följd av att vi inte  kan kräva svensk skattskyldighet för korta 
arbeten kan vi inte heller kräva att man måste ha ett svenskt bankkonto.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 5 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Stefan Slottensjö, Stockholm-Gotland 
Brian Hansen, Skåne 
Roland Wiking, Skåne 
Matz Larsson, förbundskontoret 

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion SBN 5 ändras till besvarad, förbundsstyrelsen 
• bifall till motion SBN 5

Kongressen beslutade: 
att  bifalla förbundsstyrelsens ändrade utlåtande över motion SBN 5, att anse motionen besvarad

 b) motionerna SBN 8-17

MOTION SBN 8
Byggnads Öst

Kommun, landsting och stat är en viktig aktör inom byggbranschen. I många offentliga upphandlingar är 
det dock företag utan byggavtal som vinner dessa upphandlingar. Detta leder till att oseriösa företag med 
dåliga villkor kan expandera sin verksamhet, medans ett företag med schyssta villkor kan tvingas skära 
ned. Detta skapar i sin tur snedvriden konkurrens i byggbranschen. Detta bör vara en samhällsfråga som 
byggnads bör prioritera högre upp. Våra skattepengar ska inte gå till oseriösa företag med dåliga villkor. 
 
• Att byggnads förbund/regioner arbetar för offentliga upphandlingar med svenska kollektivavtal som 

krav med berörd bransch. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 8
Förbundsstyrelsens delar helt och fullt motionärens uppfattning att på svensk arbetsmarknad ska 
svenska kollektivavtal gälla. Detta är också ett av förslagen i kongressrapporten Mål och Vision 
2022. Byggnads har länge krävt att våra kollektivavtal ska gälla för alla på arbetsmarknaden och 
att vi aldrig kommer att acceptera att arbetare ställs mot arbetare i en låglönekonkurrens där alla är 
förlorare. Inte minst stat, landsting och kommun borde ha en skyldighet att vid offentlig upphandling 
ställa krav på svenska kollektivavtal. Varje år köper kommuner, landsting och staten varor, tjänster 
och byggentreprenader för omkring 500 miljarder kronor. Det är en viktig kraft att  använda för att 
försvara våra kollektivavtal och vår svenska modell.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 8 bifalles.

MOTION SBN 9
Byggnads Stockholm-Gotland

Kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Varje år lägger stat, kommun och landsting ut entreprenader för ca 600 miljarder. En mycket stor del av dem 
är knutna till någon form av byggnation.

Trots att beställarna är vi skattebetalare finns det inga generella krav på att utförarna ska betala kollektiv-
avtalsenliga löner eller tex att företagen ska betala skatt på vinsterna. 

På LO:s kongress 2012 diskuterades frågan om att ställa krav på att offentligt upphandlade entreprenader 
som utförs i Sverige också ska följa regler, villkor och löner om bestäms i respektive branschs svenska kol-
lektivavtal.

Vi som drev den frågan på LO kongressen förlorade trots att kongressen i ett uttalande tydligt sagt att alla 
jobb som utförs i Sverige ska ha svenska kollektivavtal. 

Det kan verka märkligt men det visar en brist på förståelse för de svenska kollektivavtalens värde, en viss 
oenighet mellan förbunden om vikten i frågan och att samsynen om kollektivavtalen måste stärkas.

Vi byggnadsmedlemmar har fler gånger det senaste decenniet själva fått känna på förluster i viktiga princi-
piella frågor som kanske hade kunnat undvikas med bättre samarbete mellan facken i tid och därmed större 
chans att också kunna fått politiskt stöd.

Vi föreslår därför kongressen att besluta 
• Att förbundet i tid innan nästa LO kongress 2016 överlägger med de andra LO förbunden om vikten och 

värdet av målet att svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska arbetsmarknaden
• Att förbundet i god tid innan LO kongressen 2016 verkar för en gemensam facklig syn på kravet om reg-

ler vid offentlig upphandling

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 9
Förbundsstyrelsens delar helt och fullt motionärens uppfattning att på svensk arbetsmarknad ska 
svenska kollektivavtal gälla. Detta är också ett av förslagen i kongressrapporten Mål och Vision 
2022. Byggnads har länge krävt att våra kollektivavtal ska gälla för alla på arbetsmarknaden och 
att vi aldrig kommer att acceptera att arbetare ställs mot arbetare i en låglönekonkurrens där alla är 
förlorare. Inte minst stat, landsting och kommun borde ha en skyldighet att vid offentlig upphandling 
ställa krav på svenska kollektivavtal. Varje år köper kommuner, landsting och staten varor, tjänster 
och byggentreprenader för omkring 600 miljarder kronor. Det är en viktig kraft att använda för att 
försvara våra kollektivavtal och vår svenska modell. För att vi ska få kraft bakom våra krav kring 
offentlig upphandling så måste vi samla LO-förbunden och framföra gemensamma krav. LO-kon-
gressen är ett väldigt bra tillfälle för att fastställa en enhetlig hållning från LO.
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Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 9 bifalles.

MOTION SBN 10
Byggnads Öst

Att samma regler gäller fullt ut för bemanningsföretagen som för övriga företag. 
 
• Att svenska kollektivavtal ska gälla bemanningsbranschen 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 10
Förbundsstyrelsens delar helt och fullt motionärens uppfattning att på svensk arbetsmarknad ska 
svenska kollektivavtal gälla. Detta är också ett av förslagen i kongressrapporten Mål och Vision 2022. 
Byggnads har länge krävt att våra kollektivavtal ska gälla för alla på arbetsmarknaden och att vi ald-
rig kommer att acceptera att arbetare ställs mot arbetare i en låglönekonkurrens där alla är förlorare. 
När det gäller bemanningsbranschen så finns det ett bemanningsavtal ingånget mellan LO och Be-
manningsföretagen. Bemanningsavtalet är ett avtalsområde på svensk arbetsmarknad och regleras 
på likvärdiga grunder som andra branscher.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 10 anses besvarad. 

MOTION SBN 11
D Petrusson, Byggnads Skåne
Enskild

Mindre utländska företag i Sverige.

Yrkar på följande: 
• Att mindre utländska företag i Sverige.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 11
Motionären menar sannolikt att vi ska ha färre utländska företag i Sverige. Vi har  
en öppen arbetsmarknad inom EU där arbetstagare och företag kan erbjuda sina tjänster i ett annat 
EU-land. Byggnads anser att det är positivt att byggnadsarbetare från andra EU-länder kan arbeta i 
Sverige. Däremot är det oerhört viktigt att konkurrens ska ske på lika villkor och svenska kollektiv-
avtal ska gälla vid arbete i Sverige. Det finns enskilda medlemmar som anser att utländska företag 
och byggnadsarbetare som arbetar i Sverige utgör ett hot. Förbundsstyrelsen delar inte den uppfatt-
ningen. Vi behöver bygga mer i Sverige: Vi behöver öka bostadsbyggandet väsentligt samtidigt som 
hundratusentals bostäder i våra miljonprogramsområden behöver upprustas och energieffektivise-
ras. I det läget kommer både byggnadsarbetare från Sverige och andra länder att behövas. Det viktiga 
är att svenska kollektivavtal ska gälla vid arbete i Sverige.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 11 avslås.
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MOTION SBN 12
Byggnads Stockholm-Gotland
Byggteknisk utveckling.

Många byggnadsarbetare är mycket intresserade av byggprocessen och den tekniska utvecklingen i bygg-
branschen. Att förstå, delta i och kunna läsa om utvecklingen som sker är också viktigt ur ett fackligt 
perspektiv. Vi blir lättare offer eller tvingas till försvarslägen om vi inte i tid är medvetna om eller deltar i 
utvecklingen.

Idag saknar vi byggnadsmedlemmar i stort ett fackligt perspektiv på hur framtidens byggande kommer att 
gå till och vilka krafter som styr utvecklingen. En byggintresserad byggnadsarbetare måste söka informa-
tion och läsa idéer om framtidens byggande och finansiering i motparternas eller branschorganisationernas 
tidningar eller på deras hemsidor.

Vi behöver en egen diskussion om hur byggandet ser ut, vilka tekniska utvecklingar och nya produkter som 
kommer och hur vi i tid ska kunna förhålla oss till de nya fackliga situationer som de för med sig.

Vi föreslår därför att Byggnads kongress beslutar 
• Att på lämpligast vis initiera och understödja en debatt i förbundets informationskanaler om finansie-

ringsformer, utveckling och byggteknik i byggbranschen
• Att verka för att förbundets tidning startar upp och fortlöpande belyser byggteknisk utveckling och 

byggandets finansiering 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 12
Motionären tar upp en angelägen fråga. Byggprocessen och den tekniska utvecklingen har stor bety-
delse för våra medlemmar när det gäller arbetsinnehåll och hur byggnadsarbetet utvecklas. Under 
2011 – 2012 hade Byggnads en arbetsgrupp bestående av lagbasar och fackliga förtroendemän som 
behandlade byggprocessens utveckling. Resultatet av det arbetet blev rapporten ”Integrerad plane-
ring på byggarbetsplatsen”, där goda erfarenheter av byggnadsarbetares deltagande i planeringen 
beskrivs på ett bra sätt. Det finns anledning att arbeta vidare med frågor som påverkar våra medlem-
mars arbeten. Det kan påverka arbetsmiljö, möjlighet till inflytande och i förlängningen våra medlem-
mars löner och är därför viktigt att bevaka. När det gäller förslaget om tidningen Byggnadsarbetaren 
delar förbundsstyrelsen motionärens uppfattning att det här är frågor som bör bevakas av förbundets 
tidning. Byggnads ledning för hela tiden samtal med chefredaktören och journalisterna på tidning-
en Byggnadsarbetaren. Vid dessa samtal framför idéer och förslag på vad tidningen kan skriva om.  
Ytterst är det tidningens chefredaktör som är ansvarig för tidningens innehåll.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 12 första attsatsen bifalles, 
att motion SBN 12 andra attsatsen avslås.

MOTION SBN 13
Byggnads Stockholm-Gotland

Vi vill att Byggnads jobbar för att regeringen ger kommunerna i uppdrag alternativt ges möjligheter till att 
ge kreditstöd för byggande av service/gemensamhets boende för äldre med krav på hyrestak. Jag tror att om 
man ger äldre ett billigt bra alternativ för sådant boende skulle kunna få en bra kedjereaktion på bostads-
marknaden. Många äldre idag bor kvar i sina villor/lägenheter av ekonomiska skäl. Man har inga/väldigt 
låga lån kvar och trots att man inte kan ta hand om sin bostad eller än värre blir fastlåst i den pg frånvaro av 
hiss långt till affärer o dyl, och tappar den sociala gemenskap generellt alla människor behöver, så bor man 
kvar för det finns inga gångbara ekonomiska alternativ. Ger man dessa en chans till ett bättre boende och 
en möjlighet till socialt sällskapsliv förhöjer man inte bara deras livskvalitet utan man lösgör också flertalet 
med bostäder som kan övertas av nybildade familjer som bott i ett mindre boende osv 
 
• Att Byggnads aktivt jobbar för att regeringen skall ge kommunerna möjlighet till att ge kreditstöd för 

byggande av gemensamhets boenden/service boenden med krav på  
hyrestak.
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• Att regeringen ger kommunerna i uppdrag att starta projekt att bygga gemensamhets boenden/service 
boenden. 

• Att kommunerna erbjuder pensionärer möjlighet att få bo i dessa boenden

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 13
Motionen tar upp frågan om kreditstöd till byggande av service-/gemensamhetsboenden. Förbunds-
styrelsen delar motionärens uppfattning att det behöver byggas fler serviceboenden, likväl som andra 
typer av bostäder. De här frågorna som är lämpliga att drivas fackligt-politiskt på lokal nivå. I många 
fall är kommunerna redan involverade i äldreboenden, bland annat genom de allmännyttiga bostads-
bolagen. Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att kommunerna ska arbeta aktivt med att skapa fler 
boendemöjligheter för äldre. I de fall det sker genom allmännyttiga bostadsföretag är kommunerna 
redan garanter genom sitt ägande av bolagen. I de fall serviceboenden ägs av privata aktörer kan inte 
kommunerna ge särskilda garantier eftersom man då kan gynna vissa aktörer. Regering och riksdag 
kan inte ge kommunerna i uppdrag att bygga serviceboenden. Däremot är det uppenbart att regering 
och riksdag behöver ta ett samlat grepp kring bostadsbyggande där äldres boendebehov tillgodoses.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 13 första attsatsen anses besvarad, 
att motion SBN 13 andra och tredje attsatserna avslås. 

MOTION SBN 14
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Sedan 1993 har bostads byggandet legat på en konstant siffra på mellan 20-25000 lgh/år. De flesta experter 
anser att det borde ligga på ca 40-45 000 lgh /år det betyder att vi i 30 års tid byggt hälften av de bostäder 
som vi borde gjort. Detta har som vi alla vet skapat stora problem för samhället i stort med övervärderade 
bostäder, hämmad arbetsmarknad och minskad köpkraft för hushållen. Med 30 års erfarenhet ser vi att 
marknaden aldrig kommer att klara denna situation själv utan behöver statlig och politiska beslut för att 
komma åt situationen. Problematiken kan vara om man startar en byggboom för snabbt är att värdet på det 
befintliga beståndet sjunker i värde för snabbt vilket innebär att många hushåll kan hamna i en ekonomisk 
knipa 
 
• Att staten höjer målet för byggande av bostäder till 45000 med en stegring från nuvarande takt under en 

fem års period
• Att flertalet av dessa lägenheter skall vara hyresrätter som man kan stimulera frambyggandet med hjälp 

av kreditstöd med krav på hyrestak..

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 14
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det har byggts för få bostäder under 20 års 
tid. Byggnads framförde det redan i det bostadspolitiska programmet som presenterades vid 2010 
års kongress. Sedan dess har läget snarare förvärrats. Vi behöver höja bostadsbyggandet väsentligt 
för att motverka den bostadsbrist som blir allt tydligare. 45 000 nya bostäder per år är ingen orim-
lig nivå men det vore olyckligt med en exakt siffra som förbundsstyrelsen är bunden av. Byggnads 
kommer att aktivt fortsätta sitt arbete för att öka bostadsbyggandet. Förbundsstyrelsen delar också 
uppfattningen att det i huvudsak är hyresrätter som behöver byggas. Med de villkor som gäller idag 
får nyproducerade hyresrätter en hög hyra. Vi tror att det behövs någon typ av investeringsstöd till 
hyresrätter men de förslag som finns i andra attsatsen är inte särskilt konkreta och kan innebära en 
låsning för fortsatt agerande från Byggnads sida. Det gäller i första hand förslaget om kreditstöd.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 14 avslås.
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MOTION SBN 15
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Vi i kretsen har den uppfattningen att Riksbyggen inte alls skiljer sig nämnvärt från andra liknande företag 
i branschen utan bygger och säljer och inte erbjuder något speciellt. 

Att vi som organisation har en del pengar som ska förräntas förstår vi mycket väl men att ta aktiv del i före-
taget med personella resurser måste betyda att man vill något mer.

Vi som organisation driver ju på alla fronter att man ska bygga hyreslägenheter då de nu minskar i antal och 
gör att de många som inte får ta lån har någonstans att bo. 

Visst borde det bolag vi har stor inverkan på, Riksbyggen, kunna bygga hyreslägenheter? 

Som vi ser det ska väl vi som organisation lägga ner kraft och tid på saker som gynnar våra intressen och 
värderingar. Ska vi vara delaktiga ska det framkomma att man följer vår vilja att skapa fler hyresrätter.

Att tjäna pengar, som inte är fel, kan man göra utan att aktivt delta i ett bolag med personella resurser.

Därför föreslår vi 
• Att Byggnads påverkar Riksbyggen så att nybyggnationen vid nästa ordinarie Byggnadskongress, 2018, 

ska vara minst 50 % hyresrätter på årsbasis.
• Att Byggnads påverkar Riksbyggen att införa fler upplåtelseformer än bostadsrätter och hyresrätter. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 15
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det behövs fler hyresrätter. I första hand är det 
en uppgift för våra allmännyttiga bostadsföretag. Som framgår av regionstyrelsens yttrande så har 
Riksbyggen ett engagemang i Tornet, vars syfte är att erbjuda hyreslägenheter. Riksbyggen har också 
ett begränsat antal hyreslägenheter men att bygga hyresrätter i större skala skulle låsa företagets 
kapital på ett sätt som skulle kunna försvåra huvudsyftet, att bygga bostadsrätter. När det gäller fler 
upplåtelseformer har frågan om kooperativ hyresrätt diskuterats inom Riksbyggen under en längre 
tid och Byggnads har deltagit i den utredning som har analyserat frågan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 15 avslås.

MOTION SBN 16
Byggnads Skåne

Under kongressperioden 2010-2014 har det debatterats om bostadspolitik på många olika vis i samhället 
men vid varje tillfälle har man saknat Riksbyggens syn på bostadsfrågor. Detta är en brist för hela sam-
hällsdebatten när dessa frågor debatteras.

Historiskt sett var vi alltid på banan i dessa för oss så viktiga frågor. Vi hade synpunkter, förslag och fram-
förallt kunskaper som förde bostadspolitiken framåt. Idag saknar Riksbyggen den här framtoningen och 
inflytandet för att göra någon verklig skillnad. Var finns idéerna om att en bostad är en rättighet för alla. 
Bygga för normalinkomsttagare eller bara för grädden i vårt samhälle? Frågan är om inte avkastningen som 
kommer tillbaka ifrån Riksbyggen hade kunnat vara större om pengarna satsats på andra bolag, om det nu 
bara är avkastning som gör att vi fortfarande är delägare i Riksbyggen.

Jag hoppas att det inte är det sistnämnda utan att vi ser Riksbyggen som ett verktyg vars syfte är att driva 
utvecklingen framåt så att fler bostäder byggs och då även åt medlemmar inom LO familjen.

Yrkar på nedanstående 
• Att Byggnads verkar för att Riksbyggen återigen blir den drivande kraft inom bostadspolitiken som var 

syftet när bolaget skapades.
• Att Byggnads ska ta initiativet för en informationssatsning så att fler av våra medlemmar vill vara akti-

va, inte bara inom Riksbyggen, utan även i ex kommunala bostads- 
bolag, som också är ett viktigt verktyg för att få igång vårt bostadsbyggande för ”vanligt folk”.

• Att Byggnads aktivt verkar för en bostadspolitik. (Då vi i dagsläget inte har någon i det här landet).
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 16
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det saknas en aktiv bostads- 
politik i Sverige. Frågan om rätten till bostad har överlåtits till marknaden, vilket har lett till att vi 
under 20 års tid har byggt hälften så många bostäder som vi borde byggt och vi har hundratusentals 
bostäder som behöver upprustas och energieffektiviseras. Förbundsstyrelsen delar motionärens upp-
fattning Riksbyggen ska vara en aktiv röst i den bostadspolitiska debatten. Riksbyggen har en viktig 
roll i att bygga bostäder men ska också vara en tydlig aktör på den bostadspolitiska arenan. Byggnads 
före- 
trädare i Riksbyggen kan påverka så att Riksbyggens roll blir tydligare, men Riksbyggen är samtidigt 
ett självständigt företag med Byggnads som viktig ägare. Det är viktigt att Byggnads medlemmar är 
aktiva i bostadspolitiken i sina kommuner och regioner. Det är en god tanke att försöka att engagera 
fler, bland annat genom en informationssatsning. En sådan är dock förknippad med kostnader och 
förbundsstyrelsen anser att det måst vägas mot andra angelägna uppgifter i den fackliga kärnverk-
samheten.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 16 första och tredje attsatserna bifalles, 
att motion SBN 16 andra attsatsen anses besvarad.

MOTION SBN 17
Byggnads Skåne

Under många år har bostadsbyggandet vänt sig till de kapitalstarka i samhället och mindre har byggts för 
normalinkomsttagare. Detta trots att största delen av befolkningen inte har ekonomiska förutsättningar att 
efterfråga dessa dyrare bostäder. Det finns idag och även framåt många yngre som vill flytta hemifrån men 
inte kan sätta sig i skuld pga en osäker arbetsmarknad. För dessa människor är det av yttersta vikt att det 
byggs fler hyresrätter till vettiga kostnader. 

Yrkar på följande:
• Att Byggnads sätter kraft bakom orden att bostaden är en rättighet för alla.
• Att Byggnads påverkar beslutsfattarna i riksdagen att ytterliggare bidrag skapas för byggande av lägen-

heter i allmännyttan.
• Att Byggnads verkar för införande av klimatsmart rotavdrag.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SBN 17
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att den obefintliga bostadspolitiken har lett till att 
klyftorna i samhället har ökat. Trots att grundlagen pratar om bostaden som en rättighet för alla så 
räcker det att se hur bostadsbristen slår i Stockholm för att inse att bostaden inte längre en rättighet 
för alla. Det behöver vi ändra på genom att bygga fler bostäder. Förbundsstyrelsen instämmer i att det 
krävs ett investeringsstöd för byggande av hyresrätter. Däremot är det olyckligt att prata om bidrag. 
Byggnads har under lång tid arbetat för att göra ROT-avdraget rättvist och neutralt mellan upplåtel-
seformerna. ROT-avdraget ställer inte heller några krav på energieffektivisering. Byggnads har också 
publicerat rapporten ”Energieffektivisering av bostäder” där vi föreslår ett system med energisparlån 
för att stimulera renoveringar och energieffektivisering. Andemeningen i tredje attsatsen om ett kli-
matsmart ROT-avdrag är sympatiskt, men det är angeläget att vi når framgång i opinionsarbetet och 
då finns risk att det förslaget är för precist.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SBN 17 första attsatsen bifalles, 
att motion SBN 17 andra och tredje attsatserna anses besvarade.
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BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall till SBN 8, SBN 9, SBN 12 attsats 1, SBN 16 attsats 1 och 3, SBN 17 attsats 1, förbundsstyrelsen
• avslag till motion SBN 11, SBN 12 attsats 2, SBN 13 attsats 2 och 3, förbundsstyrelsen
• anses besvarad SBN 10, SBN 13 attsats 1, SBN 16 attsats 2, SBN 17 attsats 2 och 3, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna SBN 8 - SBN 17

Kongressordförande: Jim Sundelin

§ 39.  KONGRESSRAPPORT MÅL & VISION 2022
Johan Lindholm föredrog rapporten Mål & Vision 2022

”Kongressombud, jag skulle vilja nämna några av de områden som tas upp i rapporten. Det för-
sta området är organisationsgrad och medlemsvärvning. Det finns inget viktigare än att vi blir 
fler medlemmar i Byggnads. Hela vår fackliga styrka bygger på att vi är många som solidariskt 
står upp för våra frågor och är beredda att kämpa för att få igenom de frågor som vi driver. Där-
för är medlemstappet det allvarligaste hotet för den samlande fackföreningsrörelsen och för 
Byggnads. Vi måste också komma ihåg att den svenska modellen bygger på att starka parter på 
arbetsmarknaden sluter kollektivavtal. Om den ena parten blir svagare så är vi inne på en myck-
et farlig väg. Fortsätter vi att förlora medlemmar så har vi snart en situation där vi har sämre 
förhandlingsläge mot arbetsgivarna och politikerna kan behandla oss som ett särintresse som 
man inte behöver ta hänsyn till. Den här utvecklingen måste vi gemensamt stoppa. 

Vi har massor av goda argument för att man ska vara medlem i Byggnads. Vi måste ut och för-
klara kollektivavtalets värde och betydelse för lön och ersättningar, arbetsmiljö, arbetstider, för-
säkringar och så vidare. Det borde inte finnas en enda potentiell medlem som inte har fått det här 
förklarat sig, och fått frågan om han eller hon vill bli medlem i Byggnads.

Vi har haft många långa diskussioner i arbetsgruppen och i rapporten finns redovisat hur vi har 
resonerat och vilka förslag vi har. Vi vågar sticka ut hakan och förslå målet att 2022 så är Bygg-
nads världens starkaste fackförening och organiserar 90% av byggnadsarbetarna. Vad säger ni? 
Är det här ett mål?

I detta avsnitt finns också några områden som vi har diskuterat länge och som har stor betydelse 
för hur vi ska se medlemskapet i Byggnads i framtiden och det gäller F-skattare och papperslösa 
och vi har ett resonemang kring detta i rapporten och jag väntar med spänning på att för höra 
vad ni tycker om de tankar och idéer som gruppen har haft och satt på pränt.

Ett annat område som vi tar upp är jämställdhet och mångfald. Och när det gäller byggbran-
schen så visar undersökningar att kvinnor, etniska minoriteter och människor med annan sexu-
ell läggning lämnar branschen. Och det är naturligtvis ett stort misslyckande för hela byggbran-
schen att så många olika grupper väljer att lämna branschen på grund av attityder som stänger 
ute. Vi vet att alla branscher, sektorer, tjänar på mångfald, men i grunden handlar det om synen 
på mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Därför ligger det i varje fackförenings 
uppdrag och intresse att alltid stå upp för lika behandling och i alla sammanhang stå upp för 
värderingar där jämställdhet och mångfald alltid kommer att stå i centrum. Självklart är det 
ytterst arbetsgivaren som har ansvaret för att arbeta med värderingar på arbetsplatsen, men det 
är också en facklig uppgift att få alla på arbetsplatsen att känna sig välkomna och att tydliggöra 
Byggnads hållning i de här frågorna. Det är därför vi i gruppen förslår att 2022 ska fem procent 
av Byggnads medlemmar vara kvinnor och att alla i Byggnads ska vara bärare av uppgiften att 
stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Det ska även här bli spännande att få höra vad ni 
säger om de här frågorna.

Ytterligare ett område som vi tar upp i rapporten är våra förtroendevalda, det är det viktigaste 
vi har. Det är dom som oftast är Byggnads representanter ute på arbetsplatserna och det är dom 
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som oftast träffar Byggnads medlemmar. Samtidigt vet vi också att många medlemmar tycker 
att Byggnads inte syns ute på arbetsplatserna och här är det uppenbart att om vi ska kunna 
samla kraft och utnyttja de resurser vi har så måste vi bli mycket bättre på att använda oss av 
de förtroendevalda och vi måste bli ännu fler. Det ska bli självklart för de förtroendevalda att de 
både känner till och kan förklara Byggnads visioner och mål. Även om vi ofta säger att vi vill 
satsa på de förtroendevalda så har vi faktiskt i verkligheten inte alltid gjort det. Vi har inte prio-
riterat de förtroendevalda så att de har känt sig som en del av Byggnads. Det handlar mycket om 
vår egen inställning till de förtroendevalda och det är helt nödvändigt att vi börjar använda oss 
av den kraft som faktiskt finns därute som de förtroendevalda utgör. När arbetet med de förtro-
endevalda fungerar som det ska så tror jag att det kommer att bli en väldigt stor kraft, inte bara 
för den fackliga verksamheten, utan också för deras roll i företagen och för deras beständighet. 
Vi sätter upp ganska höga mål när det gäller de förtroendevalda, det måste vi göra, och det är 
för att vi om tio år ska kunna säga att vi har lyckats. Det är inget litet åtagande när vi säger att 
Byggnads ska ha förtroendevalda i 15% av de företag som vi har avtal med. Idag är den siffran 
betydligt lägre och vi har en bra bit kvar om vi ska lyckas. Och vi ska lyckas. För vi föreslår att 
30% av Byggnads medlemmar på något sätt är aktiva i Byggnads. Når vi upp till det målet kan vi 
bli många fler förtroendevalda än de cirka sex tusen som vi har verksamma idag. Jag vet att det 
här är väldigt högt ställda mål men jag tror att om vi bestämmer oss för det här så kommer vi att 
klara det tillsammans om vi medvetet jobbar med det här hela tiden.

Som jag sa inledningsvis så har jag tagit upp några av de områden som vi lyfter fram i rappor-
ten. Det finns naturligtvis många fler förslag som vi kan debattera. Det här är ju en rapport, en 
vision som sträcker sig över två kongressperioder, därför är det viktigt att så många som möjligt 
kommer upp i talarstolen och deltar i den här debatten, så att vi kan se till att vi får ett mycket 
starkare och bättre Byggnads om tio år. Min förhoppning är att ni kommer upp i talarstolen och 
att vi fortsätter få riktigt bra diskussioner.”

I debatten deltog: 
Lars Jonsson, GävleDala 
Stefan Slottensjö, Stockholm-Gotland 
Jonas Håkan Nilsson, Väst 
Leif Nysmed, Stockholm-Gotland 
Pål Nylander, Stockholm-Gotland 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Per Johansson, Väst 
Joakim Norgren, Skåne 
Magnus Olofsson, Väst 
Ulf Nilsson, Väst 
Ulf Normark, Norrbotten 
Karl Paine Huenupi, Småland-Blekinge 
Jörgen Frödelius, Väst 
Roland Wiking, Skåne 
Jonas Attenius, Väst 
Alf Hinders, GävleDala 
Charlie Håkansson, Skåne 
Jörgen Landeborn, Stockholm-Gotland 
Carina Johansson, Väst 
Olof Lundberg, Väst 
Daniel Fagerlund, Öst 
Emil Ernström, Väst 
Emmelie Renlund, Västerbotten 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Ingemar Andersson, Öst 
Ted Persson, MellanNorrland 
Hans-Olov Ullberg, Norrbotten 
Johan Hallin, Väst 
Lars Lundberg, GävleDala 
Christian Jönsson, Skåne 
Johan Lindholm, förbundsstyrelsen 
Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen
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 Medlemsvärvning

Byggnads mål och vision inom området medlemsvärvning och organisationsgrad 2022
1. Att Byggnads är världens starkaste fackförening och organisera 90 % av byggnadsarbetarna.
2. Att samtliga (anställda, förtroendevalda och medlemmar) i Byggnads organisation ser sig som med-

lemsvärvare.
3. Att alla medlemmar ska ha gått en utbildning om facklig verksamhet och värderingar.
4. Att alla som går yrkesutbildning inom byggprogrammen på gymnasienivå får besök av Byggnads och 

blir medlemmar i Byggnads.
5. Att Byggnads kommunicerar lediga byggjobb åt medlemmar.

Följande förslag förelåg:
• Ändring av attsats 4 

att alla som går yrkesutbildning inom våra avtalsområden på gymnasienivå får minst en gång per år 
besök av Byggnads för att förstå fackets betydelse och blir medlemmar i Byggnads. Ted Persson

• Tilläggsattsats 
att Byggnads kommunicerar lediga jobb inom bygg, plåt, vvs och teknikprogrammen. Per Johansson

Kongressen beslutade:
att  bifalla attsatserna 1, 2 och 3
att  bifalla Ted Perssons ändringsförslag till attsats 4
att  bifalla Per Johanssons förslag till ändring av attsats 5

 Byggnads förtroendevalda

Byggnads mål och vision inom området Byggnads förtroendevalda 2022
1.  Att Byggnads har förtroendevalda i 15 procent av de företag Byggnads har ingått avtal med
2.  Att 30 procent av Byggnads medlemmar är på något sätt aktiva i Byggnads organisation
3.  Att MB FFM deltar aktivt i utvecklingen av Byggnads organisation
4.  Att Byggnads har träffat en ny överenskommelse om inflytande som stärker medlemmarna inflytan-

de och medbestämmande på arbetsplatsen och i företaget
5.  Att Samtliga Byggnads förtroendevalda i företagen har ett naturligt forum inom företaget där man får 

stöd i sitt arbete som förtroendevald
6.  Att Byggnads utvecklar och stärker förfarandet med fullmakter
7.  Att Byggnads har utvecklat olika former för direktdemokrati genom digitala plattformar

Följande förslag förelåg:
• Tilläggsattsats till Byggnads förtroendevalda 

att förbundet aktivt och kraftfullt driver FFVs rättigheter och villkor och tillsammans med FFV skapat 
en bra arbetsbeskrivning för den förtroendevaldes arbetare på arbetsplatserna och i företagen. Kent 
Johansson

• Förbundsstyrelsens förslag att yrka bifall till tilläggsattsats

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsatserna 1-7
att  bifalla tilläggsattsats

 Inflytande på arbetsplatsen

Byggnads mål och vision inom området inflytande på arbetsplatsen 2022
1.  Att Byggnadsarbetarna har stort inflytande och medbestämmande i byggföretagen och på arbets- 

platsen.
2.  Att Byggnads har sett till att det har genomförts integrerad planering inom byggsektorn
3.  Att Byggnads och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt utvecklingsavtal.
4.  Att Integrerad planering ingår som en del i Byggnads lagbasutbildning.
5.  Att Byggnads har sett till att det finns ett branschgemensamt utbildningsprogram i integrerad plane-

ring.

Följande förslag förelåg:
• Ändring av attsats 3 

att Byggnads och samtliga arbetsgivarorganisationer som Byggnads tecknar kollektivavtal med kommer 
överens om ett nytt utvecklingsavtal som är lika för alla. Per Johansson
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• Tilläggsattsats till ”Inflytande på arbetsplatsen” 
att FFVs ställning på arbetsplatserna är stärkt och att överenskommelser finns om arbetstagarnas rättig-
heter till facklig introduktion för nya på arbetsplatsen. Stefan Slottensjö 
Förbundsstyrelsen bifaller attsatsen.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 1 och 2
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 3 efter försöksvotering begärd av Per Johansson
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 4 och 5
att bifalla tilläggsattsats från Stefan Slottensjö

 Framtidens byggnadsarbetare

Byggnads mål och vision inom området framtidens byggnadsarbetare 2022
1.  Att Byggnadsarbetaryrket är ett attraktivt yrke som ungdomar söker sig till
2.  Att Byggnads har utvecklat och stärkt våra yrkesutbildningsavtal
3.  Att Sveriges byggnadsarbetare är välutbildade och har förutsättningar för vidareutbildning
4.  Att Samtliga yrkesutbildningar på gymnasienivå har högskolebehörighet
5.  Att yrkesbeviset har en stark ställning
6.  Att tillsvidareanställning är huvudanställningsformen för alla inom byggsektorn
7.  Att Byggnads har sett till att det har införts ett förstärkt arbetstagarbegrepp

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 1-7

 Globaliseringen och våra svenska kollektivavtal

Byggnads mål och vision inom området globaliseringen och våra svenska kollektivavtal 2022
1.  Att kollektivavtalen är utvecklade och stärkta och är ett verktyg för att stå emot globaliseringens 

negativa sidor.
2.  Att konkurrensen inom byggsektorn sker på de villkor som finns i gällande kollektivavtal .
3.  Att Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svenska arbetsmarknaden.
4.  Att vid offentlig upphandling är det krav på svenska kollektivavtal.
5.  Att en majoritet av den utländska arbetskraften inom byggsektorn i Sverige är medlemmar i  

Byggnads eller organiserade i andra fackliga organisationer.
6.  Att Byggnads har sett till att det har införts ett grönt kort som krav för den som vill starta bygg- 

företag.
7.  Att 183-dagarsregeln är slopad.

Följande förslag förelåg:
• Ändringsförslag av attsats 6 

att Byggnads har sett till att det införs ett grönt kort som krav för alla som vill starta ett byggföretag samt 
även de byggföretag som redan finns. Emil Ernström 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 1, 2, 3, 4, 5 och 7
att  bifalla Emil Ernströms ändringsförslag på attsats 6.

 Jämställdhet och mångfald

Byggnads mål och visioner inom området jämställdhet och mångfald 2022
1.  Att 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor.
2.  Att Byggnads är en organisation som tydligt arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor.
3.  Att attityderna inom byggsektorn har förändrats så att jämställdhet och mångfald är självklara frågor 

inom byggsektorn.
4.  Att alla anställda i Byggnads är bärare av uppgiften att stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågorna.
5.  Att Byggnads har ett utvecklat nätverksarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
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Följande förslag förelåg:
• ändringsförslag av attsats 1 

att minst 5% av Byggnads medlemmar är kvinnor. Jonas Nilsson 
Förbundsstyrelsen yrkar bifall

• Förbundsstyrelsens föreslår ny text till attsats 4 
att alla i Byggnads är bärare av uppgiften och arbetar aktivt med att stärka jämställdhets- och mång-
faldsfrågor och att det i varje region finns en jämställdhetsansvarig ombudsman

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag på attsats 2, 3 och 5, samt ny text till attsats 1
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ny text till attsats 4

 Byggnads i politiken

Byggnads mål och vision inom området Byggnads i politiken 2022
1.  Att Byggnads medlemmar som har ett politiskt uppdrag i socialdemokraterna har ökat.
2.  Att Byggnads facklig-politiska arbete med socialdemokraterna är utvecklat och stärkt i enlighet med 

ovan beskrivna intentioner.
3.  Att Byggnads har stort politiskt inflytande i samhällsdebatten.
4.  Att de politiska krav som Byggnads medlemmar har får stort genomslag och betydelse hos de politis-

ka partierna.
5.  Att det finns en socialdemokratisk klubb i varje kommun.

Följande förslag förelåg:
• Tillägg till attsats 3 

att byggnads har stort inflytande i samhällsdebatten, samt 
att byggnads i sakfrågor samarbetar politiskt med de partier som delar förbundets värdegrunder och 
mål om ekonomisk och politisk demokrati och allas lika värde. Pål Nylander 
Förbundsstyrelsen yrkar bifall

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till attsats 1 och 2
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till attsats 3 med tillägg från Pål Nylander
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till attsats 4 och 5

 Ett Byggnads

Byggnads mål och vision inom området Ett Byggnads 2022
1.  Att alla i Byggnads arbetar efter samma mål och värdegrund så att vi 2022 har Ett Byggnads.

Följande förslag förelåg:
• Tilläggstext: baserad på förbundets och regionernas styrka. Leif Nysmed,  

Stockholm-Gotland

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag

Flera förslag förelåg som enligt arbetsordningen inte kunde kongressbehandlas.  
Förbundsstyrelsen tar med sig frågorna för senare inarbetning.

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: NEJ TILL VINSTER I VÄLFÄRDEN

Johan Lindholm, beredningsutskottet, föreslog följande uttalande:

”Byggnads säger nej till vinster i välfärden!

En överväldigande majoritet av det svenska folket – till och med en klar majoritet av moderater-
nas väljare – vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i vård, skola och omsorg. Under mer än 
20 års tid har den generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdri-
ven, marknadsstyrd ”välfärd”. Under paroller som ”valfrihet” och ”försvara välfärdens kärna” 
plundras våra gemensamma tillgångar.
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Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i bygget av en generell välfärd, har 
Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Sam-
hället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor. Därför kräver Byggnads kongress 
ett stopp för vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och 
styras demokratiskt utifrån människors behov och inte styras av företagens vinstmaximering. 
Stockholm 2014”

Kongressen beslutade:
att  anta beredningsutskottets förslag till uttalande

Kongressordförande: Magnus Cato

§ 36.  KONGRESSRAPPORT MEDLEMSAVGIFT I PROCENT AV LÖNEN
Bengt-Erik Rolfs, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten.

”Presidiet, kongressombud, åhörare och gäster. Mitt namn är Bengt-Erik Rolfs, förbundsstyrel-
sen och Norrbotten, midnattssolens land, bruttonationalproduktens starkaste säte de komman-
de 15-20 åren.

Det jag ska prata om är medlemsavgiften i procent av lönen. Det kom in en motion till kongressen 
2010 utifrån organisationsutredningens arbete. Samtidigt som man tog det beslutet kom det in 
tilläggsattsatser från Roland Wiking med flera, där man ville utreda möjligheten att införa en 
procentavgift. Men eftersom det här är en kongressfråga kunde man inte behandla den vid 2012 
års kongress utan det måste vara en riktig kongress, så att säga.

Arbetsgruppen har bestått av Niklas Rengen och Karina Karlsson från förbundskontoret, un-
dertecknad, Benny Augustsson, Väst, tillika revisor, och Helene Boije Ljundell, Skåne.

Det vi har tittat på är olika system i övriga LO-förbund. Det man kan konstatera är att sju LO-för-
bund, inklusive Kommunal som nu är på väg att införa något annat, Elektrikerna, IF Metall, GS 
och Pappers har någon form av procentavgift.

Vi valde att bjuda in Kommunal, av den anledningen att de har haft en fungerande procentav-
giftssystem men de beslutade vid sin kongress i juni 2013 att plocka bort den, då de upptäckte att 
systemets nackdelar började överväga fördelarna. 

Möjliga fördelar med det här systemet är att det är ett solidariskt system, det är enkelt att för-
klara i teorin och att en procentavgift inte behöver revideras årligen. De nackdelar vi har kon-
staterat är att vi blir beroende av ett fungerande arbetsgivardrag och att det kan vara svårt att 
beräkna avgiften om man är självbetalande, om man är sjuk eller arbetslös eller har ett funge-
rande avdrag via arbetsgivaren. Det är det som är orsaken till att Kommunal lämnar systemet. 
Dessutom är det också ett ojämnt avgiftsuttag över året för dom som jobbar på prestationslöner. 
Ett exempel: om jag som ackordstagare idag betalar till exempel 680 kronor i medlemsavgift 
och sedan var tolfte vecka får jag ett överskott vilket innebär att jag får ett inbetalningskort på  
1500-2000 spänn i månaden.

Kommunal lämnar som sagt sitt system. Elektrikerna hamnade i problem i 2012 års avtalsrörel-
se med konfliktvarsel om sitt inkasseringsavtal. Metall, där har arbetsgivarna sagt upp det och 
vi får se vad som kommer att hända där. 

Vi har haft handlingarna och kunnat läsa igenom det. Arbetsgruppens slutsats är att en procent-
avgift inte skulle vara mer rättvist än det system vi nyligen infört med de åtta avgiftsklasserna, 
där de som tjänar mest betalar mest. Det viktigaste skälet till arbetsgruppens slutsats för att få 
ett system mer rättvist än det vi har idag, är vi beroende av att varje avgiftsuttag har en korrekt 
uppgift om varje medlems lön och det är ett mycket svårt mål att uppfylla, då är vi hela tiden 
beroende av vad arbetsgivaren levererar in och att man gör det här avdraget.

Dessutom blir det svårt för arbetsgivaren vem man ska dra avgiften av och vem ska man skicka 
pengarna till, då måste vi i princip lämna ett parallellt medlemsregister till arbetsgivarna.

Arbetsgruppens ställningstagande är att det redan införda systemet upplevs lika rättvist som 
procentavgiften men är enklare att förstå och hantera. Därför yrkar jag bifall till förbunds- 
styrelsens förslag att inte införa ett system som är baserat på procent på lönen och att godkänna 
rapporten.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Roland Wiking, Skåne 
Bengt-Erik Rolfs, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  godkänna förbundsstyrelsens rapport

§ 24. LÖNEGARANTI

 a) motion LG 1

MOTION LG 1
Byggnads Väst

Vid utbetalning av lönegaranti får man inte ut för all sparad semester (max 5 dagar), arbetstidsförkortning  
(3 månader bakåt) eller komptid.
• Att Byggnads verkar för att lönegarantin täcker in all dokumenterad fodring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LG 1
Motionären tar upp problemet med vad som ersätts med lönegaranti vid en konkurs, att sparad  
semester endast ersätts med max 5 dagar samt att ersättningar som arbetstidsförkortning och komp- 
tid som tjänats in tidigare än tre månader före konkursansökan inte ersätts av lönegarantin.  
Motionären vill med anledning av detta att Byggnads skall verka för att lönegarantin ska täcka in 
alla dokumenterade fordringar. Vid konkurs lämnas betalning enligt lönegarantin för sådan fordran 
som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmåsrättslagen. Enligt huvudregeln täcker lönegarantin 
endast lön som tjänats in 3 månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Semesterlön och 
semesterersättning ersätts med lönegarantin för det löpande och det närmast föregående intjänande-
året, utöver detta kan lönegaranti utgå för max 5 sparade semesterdagar. De problem som motionären 
uppmärksammar innebär att reglerna beträffande lönegaranti vid konkurs inte harmoniserar med 
reglerna i semesterlagen och avtalets regler om arbetstidsförkortning, mm. Detta medför att medlem-
mar riskerar att förlora intjänade ersättningar vid en konkurs.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LG 1 bifalles.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion LG 1

§ 18. SEMESTER

 a) motionerna SEM 1-8

MOTION SEM 1
T Eldh, Byggnads Skåne
Enskild

En extra betald semestermånad. Det fattas oss.

Yrkar på följande:
• Att vi får en extra betald semestermånad.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 1
Förbundsstyrelsen anser i och för sig att motionärens yrkande om en extra semestermånad, är ett 
önskvärt yrkande. Däremot ter det sig svårt att nå framgång fackligt, politiskt, eller avtalsmässigt i 
frågan. Kostnaden för en extra semestermånad skulle bli alldeles för stor.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 1 avslås.

MOTION SEM 2
Krets Lundabygden, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på höjning av a-kassans tak. 
Yrkar på att vi utökar våra semesterdagar. 
Yrkar på att taket på nivån i a-kassan höjs
• Att taket på nivån i a-kassan höjs
• Att taket på nivån i a-kassan höjs
• Att vi utökar våra semesterdagar

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 2
Av motionen framgår att motionären yrkar på ett utökat antal semesterdagar. Förbundsstyrelsen 
anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av antalet semesterdagar. 
Frågan kan även behandlas via avtalsmotioner i avtalsrörelsen. Det bör dock vara en öppen fråga i 
avtalsförhandlingarna om man ska arbeta för  utökade semesterdagar eller ytterligare arbetstidsför-
kortning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 2 anses besvarad.

Motion SEM 2 attsats 1 och 2 behandlas under motion AKA 6.

MOTION SEM 3
Byggnads Skåne

Vi utför ett tungt och slitigt jobb och yrkar på mer semester för återhämtning.

Yrkar på följande: 
• Att vi utökar våra semesterdagar

MOTION SEM 4
Byggnads Skåne

Det behövs fler semesterdagar inom branschen. Yrkena är slitsamma och det tär på kroppen. Fler semester-
dagar är behövliga. Detta hade möjlig gjort till att få en längre tids sammanhållande ledighet.

Yrkar på följande: 
• Att det införs fler semesterdagar

MOTION SEM 5
Byggnads Skåne

Fler semesterdagar.

Yrkar på följande: 
• Att det införs fler semesterdagar.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna SEM 3 – SEM 5
Av motionerna framgår att arbetstagarna yrkar på ett utökat antal semesterdagar. Förbundsstyrelsen 
anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av antalet semesterdagar. 
Frågan kan även behandlas via avtalsmotioner i avtalsrörelsen. Det bör dock vara öppen fråga i 
avtalsförhandlingarna om man ska arbeta för utökade semesterdagar eller ytterligare arbetstidsför-
kortning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna SEM 3 - SEM 5 anses besvarade.

MOTION SEM 6
Byggnads Väst

Utökad ledighet för att orka med dagens höga tempo på arbetsplatserna.
• Att förbundet aktivt verkar för att få till en lagändring så att en 6:e semestervecka införs.

MOTION SEM 7
M Karlsson, Byggnads Öst
Enskild

Fler semesterdagar.
• Att Byggnads ska verka för utökning av antalet semesterdagar till 30 dagar i semesterlagen. 

MOTION SEM 8
Byggnads Öst

Ledighet
• Att Byggnads ska verka för utökning av antalet semesterdagar till 30 dagar i semesterlagen

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna SEM 6 – SEM 8
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att vi ska arbeta för ytterligare en semester-
vecka. Det är därför viktigt att samverkan sker både fackligt och politiskt för att få till en lagändring, 
så att antalet semesterdagar utökas till 30 dagar per år.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna SEM 6 – SEM 8 bifalles.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna SEM 1-8 

 b) motionerna SEM 9-16

MOTION SEM 9
M Nilsson m fl, Byggnads Skåne
Enskild

30 dagars semester.

Yrkar på följande:
• Att semesterdagarna ökas till 30 dagar
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 9
Av motionerna framgår att arbetstagarna yrkar på ett utökat antal semesterdagar. Förbundsstyrelsen 
anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av antalet semesterdagar. 
Frågan kan även behandlas via avtalsmotioner  i avtalsrörelsen. 

Man bör dock beakta att en utökning av antalet semesterdagar också är förenat med en stor kostnad 
från lönepotten.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 9 anses besvarad.

MOTION SEM 10
R Romero, J Persson, Byggnads Skåne
Enskild

Det behövs mer semesterdagar i denna branschen.

Yrkar på följande:
• Att man ska få fler semesterdagar ju äldre man blir.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 10
Av motionen framgår att arbetstagarna yrkar på ett utökat antal semesterdagar ju äldre man blir. 
 Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av an-
talet semesterdagar, men anser att alla anställda, oavsett ålder ska man ha lika många semesterdagar. 
Det är lika viktigt att arbeta för mer semesterledighet för unga som bildat familj. Förbundsstyrelsen 
anser att frågan bör hänskjutas till avtalsrörelsen där möjligheten finns att yrka på ett utökat antal 
arbetstidsförkortningsdagar. Arbetstidsförkortning ger dessutom arbetstagaren en valfrihet att välja, 
uttag i ledig tid eller i pengar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 10 avslås.

MOTION SEM 11
M Farbricius, Byggnads Skåne
Enskild

Lika många semesterdagar som man är gammal. Mindre slitage med åren.

Yrkar på följande: 
• Att vi får lika många semesterdagar som man är gammal.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 11
Av motionen framgår att arbetstagaren yrkar på att få lika många semesterdagar som man är gam-
mal. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av 
antalet semesterdagar, men anser att alla anställda, oavsett ålder ska man ha lika många semesterda-
gar. Det är lika viktigt att arbeta för mer semesterledighet för unga som bildat familj. Förbundssty-
relsen anser att frågan bör hänskjutas till avtalsrörelsen där möjligheten finns att yrka på ett utökat 
antal arbetstidsförkortningsdagar. Arbetstidsförkortning ger dessutom arbetstagaren en valfrihet att 
välja, uttag i ledig tid eller i pengar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 11 avslås.
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MOTION SEM 12
M Johansson, Byggnads Skåne
Enskild

Lika många semesterdagar som ålder, efter 40-års dagen.

Yrkar på följande:
• Att lika många semesterdagar som ålder, efter 40-års dagen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 12
Av motionen framgår att arbetstagaren yrkar på att antalet semesterdagar utökas till 40, vid 40 år 
fyllda och att antalet dagar därefter ökar med ålder, 1 dag per år. Förbundsstyrelsen anser att det är 
viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av antalet semesterdagar, men anser att 
alla anställda, oavsett ålder ska man ha lika många semesterdagar. Det är lika viktigt att arbeta för 
mer semesterledighet för unga som bildat familj. Förbundsstyrelsen anser att frågan bör hänskjutas 
till avtalsrörelsen där möjligheten finns att yrka på ett utökat antal arbetstidsförkortningsdagar. Ar-
betstidsförkortning ger dessutom arbetstagaren en valfrihet att välja, uttag i ledig tid eller i pengar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 12 avslås.

MOTION SEM 13
R Nilsson, O Rosander, Byggnads Skåne
Enskild

Utökad semester efter 40 år med 5 dagar.

Yrkar på följande: 
• Att semesterdagarna utökas med 5 dagar efter fyllda 40.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 13
Av motionen framgår att arbetstagarna yrkar på att få utökad semester med 5 dagar efter fyllda 40 år. 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att jobba både fackligt och politiskt för en utökning av an-
talet semesterdagar, men anser att alla anställda, oavsett ålder ska man ha lika många semesterdagar. 
Det är lika viktigt att arbeta för mer semesterledighet för unga som bildat familj. Förbundsstyrelsen 
anser att frågan bör hänskjutas till avtalsrörelsen där möjligheten finns att yrka på ett utökat antal 
arbetstidsförkortningsdagar. Arbetstidsförkortning ger dessutom arbetstagaren en valfrihet att välja, 
uttag i ledig tid eller i pengar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 13 avslås.

MOTION SEM 14
S Borglin, Byggnads Skåne
Enskild

Utöver de 25 dagar semester enligt avtal får man 1 extra dag per år man varit anställd.

Yrkar på följande:
• Att utöver de 25 dagar semester enligt avtal får man 1 extra dag per år man varit anställd.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 14
Av motionen framgår att arbetstagaren yrkar på att få en extra semesterdag per år, som man varit 
anställd. Detta skulle innebära att om man arbetat i ett och samma företag under 20 år så har man 
rätt till 20 extra semesterdager. Frågan man måste ställa sig är, vad händer om en person slutar sin 
anställning. Tar man med sig sin inarbetade semester eller går den förlorad. Oavsett svaret på den 
frågan, så kan det få konsekvenser vid byte av tjänst. En person med lång anställningstid kan då 
genom förslaget antingen förlora inarbetad semester eller hamna i ett sämre läge vid ett nytt an-
ställningsförfarande. En äldre person, med många års inarbetad semester, skulle innebära en större 
kostnad för arbetsgivaren än en ung person som inte tar med sig inarbetad semester.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 14 avslås.

MOTION SEM 15
J Svensson, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på höjning av semesterersättningen

Yrkar på följande: 
• att semesterersättningen höjs.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SEM 15
Förbundet kommer även i fortsättningen att verka för ett genomförande av de motioner i avtalsrörelsen 
som behandlar semesterersättning utifrån det löneutrymme som finns och de krav som kommer att 
ställas vid kommande avtalsrörelser.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 15 anses besvarad.

MOTION SEM 16
Byggnads Småland-Blekinge

Arbetsfördelning – Det moderna samhällets väg

Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer än vad som är bra för dem själva, 
medan andra inte arbetar alls.

I dagens läge med massarbetslöshet och allt mer övertidsarbete i Sverige är det mer angeläget än någonsin 
att dela mer rättvist på lönearbetet. I Långtidsutredningen (1980) påpekades att utan 1970-talets arbetstids-
förkortning hade det funnits 500 000 färre jobb då. En sådan klarsyn behövs mer än någonsin. En lägre 
heltidsnorm kan vara ett sätt att minska arbetslösheten som åter måste beaktas. 

Normalarbetstiden i arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka i snart fyrtio år.

I praktiken ligger den avtalade veckoarbetstiden för stora grupper på arbetsmarknaden betydligt lägre. I 
många branscher finns kollektivavtal som har ett lägre heltidsmått än lagens 40 timmar.

Det är företrädesvis tjänstemannagrupper med relativt höga löner som tecknat avtal om kortad normalar-
betstid. 

I andra branscher och yrken är i stället deltidsarbete utbrett. Deltidsarbeten och visstidsanställningar som 
innebär kort och varierande veckoarbetstid är särskilt vanliga i kvinnodominerade LO-yrken, som handeln, 
restaurangbranschen, städbranschen och inom vård och omsorg där lönerna är relativt låga.
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Veckoarbetstidens längd och vad det kostar den enskilde att jobba mindre än 40 timmar i veckan varierar 
alltså i dag beroende på yrke, klass och kön. Medan relativt privilegierade grupper redan i dag får ut en hel-
tidslön för att jobba mindre än 40 timmar i veckan, betalar andra grupper själva priset för kortare arbetstid 
genom deltidsarbete och därmed följande deltidslön.

Samtidigt önskar många deltidsanställda, ofta lågavlönade, heltid. Ofta handlar det om att det helt enkelt 
inte går att försörja sig på en deltidslön i ett låglöneyrke. En heltidslön som går att leva på är en nödvändig-
het och borde vara en självklarhet. Med lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till att mins-
ka inkomstskillnader, istället för att öka dem som nu, kan fler försörja sig på sitt arbete. Det är också värt att 
påpeka att ju mer ekonomiskt ojämlikt ett land är, desto längre tenderar arbetstiden att vara. En förklaring 
är att i mer ojämlika länder krävs det ofta att man finansierar mer av utbildning och sjukvård privat. Ojäm-
likhet driver även på en stressande och miljöskadlig statuskonsumtion.

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete. Det förhållandet avspeglar den 
onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade orättvisorna i hemmen och i arbetslivet. Kvinnor utför fort-
farande det mesta av det obetalda hemarbetet och jobbar i gengäld oftare deltid.

De kvinnodominerade branscherna och yrkena är i sin tur anpassade till detta mönster, vilket gör att del-
tidsjobb och tillfälliga anställningar oftare är det enda som erbjuds där, i motsats till manligt dominerade 
branscher och yrken där heltidsjobb är det normala.

Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta.

Den faktiska pensionsåldern har ett tydligt samband med klass, och i de tyngsta jobben även kön.

De som jobbar inom tung servicesektor utan krav på yrkesutbildning orkar sällan jobba ända fram till 65 års 
ålder. I andra änden av spektrumet finns verkställande direktörer, högre ämbetsmän och specialister som i 
högre utsträckning orkar arbeta till 65 och i många fall flera år till.

Detta mönster måste brytas, det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att 
arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan att slita ut sig.

Det kräver en rad förbättringar både i arbetslivet och i välfärdssystemen. Vi vill därför stärka rätten till 
heltid och minimera de otrygga anställningarna. Arbetsmiljöarbetet måste förstärkas och inflytandet över 
den egna arbetssituationen öka. Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste delas jämnt mellan kvin-
nor och män. Tillgång till barnomsorg måste garanteras också för dem som arbetar på kvällar, nätter och 
helger. Vi anser också att det är dags att på nytt väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning. Fram 
till 1970-talet kortades arbetstiden stegvis tills 40-timmarsveckan lagstadgades år 1973. Sedan dess har den 
legat still, trots en enorm ökning av vinster och produktivitet i näringslivet.

Enligt Rut 2012:1198 fördubblades nästan produktiviteten mellan 1973 och 2012. Under samma period mins-
kade löneandelen av det samlade produktionsresultatet i Sverige från 62 procent till 55 procent. Det ekono-
miska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen lönenivå är alltså betydande i ekonomin som 
helhet. För att det utrymmet ska komma alla på arbetsmarknaden till del behövs det en lagstadgad arbets-
tidsförkortning. Vi menar att förkortningen ska genomföras i en sådan takt att arbetstagarnas inkomster 
inte minskar. 

Vetenskapliga och tekniska framsteg leder till ständigt ökande arbetsproduktivitet, det vill säga att allt färre 
kan producera allt mer. Att åter börja ta ut produktivitetsökningar i sänkt arbetstid snarare än höjd lön och 
högre vinster är däremot fullt möjligt. Det handlar inte bara om fördelning av arbetstid utan om fördelning 
av ekonomiska resurser och därmed makt 

Ekonomijournalisterna Philipp Löpfe och Werner Votobel skriver i sin bok Arbeitswut att vi borde tala 
om arbetsfördelning istället för arbetstidsförkortning. De frågar om vi vill att 40 procent arbetar ”normal-
arbetstid”, 30 procent mer eller mindre frivillig deltid och 30 procent vandrar in och ut ur arbetslöshet. De 
uppskattar den tillgängliga mängden lönearbete till 25 timmar i veckan per tysk i förvärvsaktiv ålder och 
den fortsätter sjunka. I Sverige har arbetsfördelningen blivit allt mer ojämn. Under 1900-talets två sista 
decennier ökade den faktiska årsarbetstiden i två länder i den industrialiserade världen: Sverige och USA. 
Samtidigt råder massarbetslöshet. 

Enligt Rut 2012:1198 uppgick det totala övertidsuttaget i Sverige till 55 miljoner timmar 2011. Det motsvarar 
ca 34 000 heltidsjobb. Därtill kommer med största sannolikhet ytterligare ett stort antal övertidstimmar 
som inte rapporterats in. Många, inte minst tjänstemän i industrin, har förhandlat bort sin övertidsersätt-
ning mot extra semesterdagar och även högre månadslön vilket har resulterat i att under 2011 arbetades det 
13,8 miljoner timmar övertid utan ersättning.
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Gränsen mellan arbete och fritid flyter samman allt mer och många anställda upplever en press att ställa 
upp och arbeta övertid, även utan ersättning. 

Den lagstadgade normalarbetstiden är viktig och kan inte ersättas med individuella eller branschvisa avtal. 
Dels är den en skyddslagstiftning för dem som inte kan välja och inte har en stark förhandlingsposition mot 
sin arbetsgivare. Dels är normalarbetstiden normerande.

Är normalarbetstiden 40 timmar per vecka blir det normalt att jobba just så länge och avvikande att jobba 
kortare, eller längre, tid. Oavsett vilken normalarbetstid vi väljer att lagstifta om kommer det givetvis alltid 
att finnas behov av ytterligare lagstiftning som möjliggör en mer flexibel arbetsinsats i olika skeden i livet. 
Den som till exempel har småbarn eller närmar sig pensionsåldern behöver ofta få jobba mindre eller inte 
alls under en period. 

En ekonomi byggd på ständigt ökad tillväxt som kräver ökat lönearbete och ökad konsumtion när vi redan 
förbrukar för mycket naturresurser, är ohållbar, inte minst ekologiskt.

Ekonomisk utveckling måste av miljöskäl innebära mer fritid snarare än ökad materiell konsumtion. 

Sänkt normalarbetstid är en reform som skulle kunna stärka demokratin och den sociala sammanhållning-
en i samhället. Den skulle också kunna ge förutsättningar för ett mer hälsosamt liv. Delaktighet i samhället 
och insatser för sina nära kräver tid. Tid är för många idag den kanske allra knappaste resursen. Dagens 
system där vissa blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är ett stort  
resursslöseri. En klokt utformad arbetstidsförkortning skulle kunna ge både fler jobb och ökad livskvalitet. 

I Frankrike sänktes normalarbetstiden vid sekelskiftet från 39 till 35 timmar. Den franska arbetstidsrefor-
men var i korthet utformad så att företag som nyanställde till följd av arbetstidsförkortningen fick sänkt 
arbetsgivaravgift under infasningen av 35-timmarsveckan, vilket delvis finansierades genom minskade  
utgifter för arbetslöshet. Enligt den franska motsvarigheten till SCB har reformen skapat 350 000 nya jobb 
för en i sammanhanget blygsam kostnad för staten och utan ekonomiska problem för företagen. Arbetslös-
heten sjönk med drygt 3 procent i samband med 35-timmarsreformens införande och 70 procent av lön- 
tagarna anser att den gett betydande livskvalitetsvinster. Borgerliga franska regeringar har under senare år 
på olika sätt försökt rulla tillbaka 35-timmarsreformen, men då den förkortade arbetsveckan åtnjuter stort 
folkligt stöd har man dragit sig för att avskaffa den helt. 

Tvärtemot rådande trend att vi ska vara beredda att arbeta i stort sett när som helst, så behöver vi 
människor mer av den tid som vi själva fritt förfogar över. Tid för att återhämta oss efter arbetet, tid för 
andra människor såsom barn, livskamrater, vänner och grannar och tid för föräldrar och äldre som kan 
behöva en hjälpande hand, men också tid för ett bredare socialt engagemang ute i samhället. Vi måste på 
nytt bli medvetna om tidsfrågornas avgörande betydelse för att kunna stå emot ekonomiseringen av alla 
livssammanhang. 

Att vi behöver arbeta allt färre timmar för att producera det vi behöver är en möjlighet, inte ett problem.  
Om hälften av produktivitetsökningarna i Sverige sedan 1980 hade tagits ut i kortare arbetstid hade vi nu 
haft 32-timmarsvecka. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha.

Redan 1848 beskrev socialliberalen John Stuart Mill i sitt huvudverk Nationalekonomins principer hur sam-
hället skulle kunna se ut när ”kampen för överlevnad inte längre upptar all energi”.

Ökad produktion fortsätter att vara ett viktigt mål bara i mindre utvecklade länder, men i de mest utveck-
lade behövs istället jämnare fördelning. När de industriella framstegen minskar behovet av arbete såg Mill 
framför sig hur det kommer att finnas utrymme för kultur och sociala framsteg.

Även nationalekonomen John Maynard Keynes förutsåg en ny epok i mänsklighetens historia när effektivi-
teten i produktionen ökat så att vi inte längre behöver slita så hårt. När människor fått sina behov uppfyllda 
tänkte sig även Keynes att vi skulle inrätta oss själva och samhället därefter. 

Men istället för att njuta frukterna av våra framsteg har vi låst oss i en ohållbar konsumtion som förutsätter 
överdrivet lönearbete. Till råga på allt visar forskningen tydligt att redan rika människor inte blir nämnvärt 
lyckligare av mer konsumtion. Det handlar också om människosyn. Människan är så mycket mer än en 
kugge i produktionen och aldrig tillfredsställd konsument, så mycket större än ett anställningsnummer och 
ett kundnummer. 

Det är hög tid att börja dela på arbetet solidariskt och öka människors möjligheter att växa från produk-
tionsfaktorer till individer och medborgare, med tid och kraft att få kultur, föreningsliv och demokrati att 
blomstra. Lönearbete är bara en del av arbetet och arbetet är bara en del av livet. 
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Kommuner och landsting är stora arbetsgivare. Det är viktigt att de går före och tar ökat ansvar för goda 
arbetsvillkor för sina anställda. Kommuner och landsting bör uppmuntras att öka sin öppenhet för olika ar-
betstidsmodeller och även erbjuda vissa belastade yrkesgrupper, exempelvis inom vård och omsorg, sänkt 
normalarbetstid med bibehållen lön. 

Vilka konsekvenser en förkortning av normalarbetstiden i Sverige skulle få för arbetsvillkor, sysselsättning 
och samhällsekonomin som helhet är inte helt lätt att förutse och beräkna.

Men med resultaten i t.ex. Frankrike och flertalet tunga instansers positiva rapporter finns det mycket goda 
skäl att anta att de samhällsekonomiska effekterna av en arbetstidsförkortning skulle bli positiva, såsom 
minskade sjuktal genom mindre stress, samt att den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas, givet att ar-
betstidsförkortningen inte sker till priset av ökad arbetsbelastning och sjunkande inkomster. En förutsätt-
ning för en lyckad arbetstidsförkortning är därför att den genomförs i dialog med arbetsmarknadens parter. 

En målmedveten strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 till 30 timmar i veckan bör 
därför snarast tas fram. Ett rimligt första steg är att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 37 timmar 
per vecka.

Därför föreslår jag Byggnads Småland-Blekinges regionsfullmäktige besluta:
• Att Byggnads tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka utan månatlig 

lönesänkning.
• Att Byggnads verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka utan må-

natlig lönesänkning.
• Att Byggnads tar ställning för att den lagstadgade semestern åter blir 27 dagar samt att semesterersätt-

ningen justeras upp så att inte ersättningen per dag blir mindre p.g.a. utökat antal dagar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna SEM 16
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att vi ska arbeta för ytterligare två semester-
dagar. Det är därför viktigt att samverkan sker både fackligt och politiskt för att få till en lagändring, 
så att antalet semesterdagar utökas i ett första steg från 25 till 27 dagar per år. Förbundsstyrelsens 
ambition är att fortsätta arbetet med att få ännu fler semesterdagar på sikt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SEM 16 tredje attsatsen bifalles.

Motion SEM 16 attsats 1 och 2 behandlas under motion AT 11.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna SEM 9-16.

§ 21. FACKLIG UTBILDNING

 a) motionerna FU 1-7

MOTION FU 1
Byggnads GävleDala

Det blir svårare att få ungdomar att intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om 
vad en fackförening är och fördelen med att vara medlem i facket. För att öka kunskapen om vad facket 
och facklig verksamhet är, måste vi erbjuda utbildning. Byggnads har i sitt lönesystem en klar fördel, där 
vi på ett klart och tydligt sätt kan visa hur man kan påverka sin egen inkomst. Ackordslönesystemet är ett 
krångligt och svårt system att förstå därför är det viktigt att skapa en lättillgänglig utbildning som vänder 
sig till ungdomar. I en sådan utbildning skall naturligtvis ackordslönesystemet kopplas till lärlingssystemet 
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för att ge en utbildning som ungdomarna direkt kan koppla till sig själva. En sådan utbildning skall sedan 
erbjudas alla som går ut ur gymnasieskolan och de som fortfarande befinner sig i lärlingsutbildning och 
genomföras i regionen varje år. 

• Att Byggnads varje år aktivt skall erbjuda alla lärlingar utbildning i ackords och lärlings frågor. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 1 
Förbundsstyrelsen håller självklart med om att facklig utbildning och kunskap om facket är mycket 
viktigt. Av det skälet har också Byggnads genom historien satsat stora resurser på skolinformation 
och grundläggande facklig medlemsutbildning. Vi håller även med om att kunskap om Byggnads 
lönesystem är centralt, men viktigare är kunskap om värderingar och den ideologi vi står för. Bygg-
nads genomför regelbundet skolinformation och erbjuder alla elever ett medlemskap. Under denna 
information berörs även frågan om löner och lönesystem. Ämnet behandlas, även om det är grund-
läggande, i den nya introduktionsutbildningen ”Påfarten” och i ”medlemsutbildningen” Tyvärr är det 
allt för få medlemmar som genomgår denna utbildning. I Byggnads rapport ”Mål och Vision 2022” 
framgår det att förbundet ska satsa på att ge alla medlemmar en utbildning om facklig verksamhet 
och värderingar. För att organisationen ska nå denna vision krävs en omfattande utbildningsinsats.  
Styrelsens uppfattning är att denna satsning i sig är en tillräckligt stor utmaning och att vi ska priori-
tera denna satsning först och främst och att en ny utbildning om våra lönesystem får vänta.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 1 anses besvarad. 

MOTION FU 2
Byggnads Väst

Det har genomförts stora förändringar inom den fackliga verksamheten under senare tid.

Från att ha varit en sektion i varje kommun, så slog man samman sektionerna till större sektioner, mycket 
på grund av minskat intresse av fackligt arbete och uppslutning på medlemsmötena.

Nu har man återgått till medlemskretsar på kommunal nivå och detta har medfört att nya styrelser inom 
varje medlemskrets har återskapats - därför är det viktigt att den nya styrelsen får rätt utbildning för sitt 
uppdrag.

Motionärens förslag är att:
• Byggnads arbetar fram en mall för vilka kurser och utbildningar som man bör gå om man är styrelsele-

damot i en medlemskrets.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 2
Som motionären mycket riktigt beskriver finns både gemensamma och olika behov av facklig kom-
petens beroende på de uppdrag man har. Det har tidigare i Byggnads funnits en rekommenderad 
”utbildningsstege”/mall kopplade till de arbetsplatsanknutna uppdragen, men även till andra fack-
liga uppgifter. För att underlätta regionernas men även förbundskontorets planeringsarbete med 
utbildnings verksamhet behöver mallen dock uppdateras för att anpassas till nya utbildningar och 
därefter nylanseras.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 2 bifalles.
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MOTION FU 3
J Karlsson, Byggnads Skåne
Enskild

Många av Byggnads medlemmar vet inte allt de behöver veta. Med en obligatorisk medlemsutbildning så 
stärker vi våra medlemmar. Samtidigt får vi en starkare organisation på sikt. 

Yrkar därför på följande: 
• Att införa en obligatorisk medlemsutbildning för att ge medlemmen bästa möjliga start i föreningen. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 3 
Som motionären mycket riktigt konstaterar är vi beroende av fackligt medvetna medlemmar för att 
kunna utveckla Byggnads till en stark facklig organisation. Styrelsen delar motionärens uppfattning 
vilket också uttrycks i rapport ”Mål och Vision 2022” under rubriken Medlemsvärvning och orga-
nisationsgrad på följande sätt. ”Att alla medlemmar ska ha gått en utbildning om facklig verksamhet 
och värderingar.” Huruvida denna utbildning kommer att motsvara/likställas med en medlemsut-
bildning kan styrelsen inte svara på. Tanken är dock att varje medlem kommer att få de mest grund-
läggande fackliga kunskaperna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 3 anses besvarad.

MOTION FU 4
Byggnads Öst

Medlemsantalet sjunker inom facket och mycket hänger på att förklara varför ett medlemskap är värt peng-
arna. Att gå en utbildning är överlägset, därför tycker vi att lärlingar ska gå en grundläggande medlemsut-
bildning.
• Att förbundet ska verka för att lärlingar senast ett år efter avslutad lärlingstid, ska ha gått en grundläg-

gande medlemsutbildning. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 4
Det är mycket angeläget att vi som organisation ökar organisationsgraden och säkerställer att våra 
blivande medlemmar är fackligt medvetna. Förbundsstyrelsen håller även med motionsställaren om 
att utbildning, vid sidan av traditionell skolinformation, är ett utmärkt medel i detta arbete. I rappor-
ten ”Mål och Vision 2022” under rubriken Medlemsvärvning och organisationsgrad belyser för-
bundsstyrelsen det här och att målgruppen byggelever och lärlingar är särskilt betydelsefulla att nå.  
Av samma skäl föreslås även en satsning som innebär ”Att alla medlemmar ska ha gått en utbildning 
om facklig verksamhet och värderingar.”

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 4 bifalles.

MOTION FU 5
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Genom att upplysa medlemmarna om varför vi har en facklig rörelse så kan dom i sin tur argumentera för 
medlemskapet till de oorganiserade.

Folk som väljer att gå fackliga kurser är i regel intresserade. Vi kan inte lita på att folks egna intresse väcks 
utan inverkan.
• Att en obligatorisk dagkurs om grunderna i facket införs för nya medlemmar
• Att om medlemmarna önskar skall kursen hållas på arbetsplatsen
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• Att nya inom yrket skall gå en kurs om facket där de erbjuds medlemskap
• Att medlemskretsen antar motionen som sin egen samt skickar den till regionsfullmäktige

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 5 FU 
Att medlemmar är fackligt medvetna och har grundläggande fackliga kunskaper är viktigt och 
bidrar till att bygga organisationen starkare samt förbättrar förmågan att argumentera för ett fackligt 
medlemskap. Metoden för att nå detta mål är ofta utbildning. Redan idag genomför Byggnads tradi-
tionell skolinformation och har sedan hösten 2013 erbjudit och genomfört introduktionsutbildningen 
”Påfarten” i stort sätt i hela landet. Därutöver har organisationen redan sedan tidigare genomfört 
Byggnads medlemsutbildning. En utbildning, tyvärr, som allt för få har genomgått. Förbundsstyrel-
sen håller med om att det är viktigt att fånga upp nya yrkesverksamma presumtiva medlemmar som 
har sökt sig till byggbranschen och att det till exempel kan göras genom att erbjuda dessa exempelvis 
utbildningen ”Påfarten”. I rapporten ”Mål och Vision 2022” under rubriken Medlemsvärvning och 
organisationsgrad belyser förbundsstyrelsen frågan. Vi föreslår där en satsning som innebär ”Att alla 
medlemmar ska ha gått en utbildning om facklig verksamhet och värderingar”. Vad denna utbildning 
mer specifikt ska innehålla, hur eller var den ska genomföras eller dess omfattning har vi dock inte 
tagit ställning till, det kommer styrelsen avgöra vid ett senare tillfälle. Sammantaget delar med andra 
ord förbundsstyrelsen mycket av motionärens grundidéer om inte fullt ut.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 5 anses besvarad.

MOTION FU 6
Byggnads Stockholm-Gotland

Nationalekonomi. 

Många av ödesfrågorna för oss byggnadsarbetare är knutna till och beroende av politiska beslut. Det gäller 
framtida fackliga skyddsvärn och regler, lagar och rättigheter inhemskt som inom EU men också i hög grad 
produktion och jobbtillfällen.

De senare decenniernas tilltagande ekonomiska kriser, arbetslöshet och oro i samhällena visar klart att ka-
pitalmarknaderna inte klarar att ge människor trygghet. För att klara behovet av trygghet och bra levnads-
standard krävs mer politisk styrning, ökad demokratisk kontroll av kapitalet och alternativa ekonomiska 
metoder till finansiering av tex byggandet.

Fackföreningsrörelsen har historiskt spelat en stor roll i skapandet av en expansiv ekonomi som stimulerat 
tillväxt och levnadsstandard. En av fackföreningsrörelsens tidiga uppgifter var att lära sig förstå ekonomisk 
politik för att kunna göra upp med de borgerliga idéerna och kunna ge egna svar och förslag på framtiden.

Det är fortfarande en av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter.

Vi föreslår därför att Byggnads kongress beslutar 
• att förbundet under kongressperioden arbetar fram en studieplan i nationalekonomi för fackliga
• att förbundet aktivt arbetar med ABF för att starta studiecirklar i regionerna i nationalekonomi.
• att förbundet arbetar för att regionerna genomför studiecirklar tex med ABF/Tidens studie material 

”Tillbaka till full sysselsättning” som grund

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 6 
Att vi och andra organisationer inom arbetarrörelsen kan erbjuda och genomföra utbildningar, till 
exempel i nationalekonomi, pedagogik eller arbetsrätt, som alla bidrar till att öka de fackliga kunska-
perna bland medlemmarna är betydelsefullt. Vi gör det bland annat genom att samarbeta med andra 
fackförbund inom 6F, LO, ABF och med vissa Folkhögskolor. Vi gör det också genom vår medverkan i 
LOs centrala utbildningskommitté (LCU) där Byggnads framlägger de utbildningsbehov som finns
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bland våra medlemmar och förtroendevalda. Det arbetet utmynnar sedan bland annat till de kurs-
utbud LO erbjuder. (I LCU ingår bland annat samtliga LO-förbund, företrädare för LO, ABF och 
FHSK). 2013 beslutade fackförbunden, LO och ABF om en ansvarsfördelning om vem som ska göra 
vad inom den tvärfackliga studieverksamheten. Denna innebär att LO-distrikten ska planera de 
tvärfackliga utbildningarna, ABF ska genomföra dem och att vi, förbunden, ska rekrytera till dessa 
utbildningar. Det finns m.a.o. alla möjligheter för en region att redan i dag, tillsammans med ABF, 
starta en utbildning i till exempel nationalekonomi med materialet ”Tillbaka till full sysselsättning” 
som grund, så som motionären föreslår. Eller vilken annan utbildning som helst, bara det finns ett 
behov, intresse och tillräckligt stor efterfrågan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 6 anses besvarad.

MOTION FU 7
Byggnads Skåne

Medlemstappet beror säkerligen på dålig kunskap ang medlemskapets värde av våra fackliga förtroende-
män. Samt att vidga vyerna för förtroendevalda contra andra förbund.

Yrkar på nedanstående:
• Att utöka antalet centrala utbildningar
• Att bredda och köra tvärfackliga centrala utbildningar

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 7 
Det finns med all säkerhet fler orsaker till en minskad organisationsgrad än dålig kunskap om med-
lemskapets värde bland de förtroendevalda. Men förbundsstyrelsen håller självklart med om att en 
hög facklig kompetens bland både medlemmar och förtroendevalda bidrar till en stark organisation. 
Samtidigt som facklig kunskap kan bidra till att bra fackliga samtal på arbetsplatserna genomförs 
och det i sin tur kan gynna rekryteringsarbetet. Byggnads centrala utbildningar på Rönneberga är 
och har alltid varit betydelsefulla. Men lika viktiga är de utbildningar som genomförs lokalt och 
regionalt både i egen regi men också av LO, ABF och folkhögskolorna. Centrala utbildningar är dess-
utom mycket dyrare än motsvarande lokala/regionala. Förbundet har nyligen mer på allvar påbörjat 
samarbetet inom 6Fs ”studiegrupp” för att därigenom på sikt också kunna samverka och genomföra 
mer tvärfackliga utbildningar tillsammans. Ett steg i denna utveckling är att 6F genomför en gemensam 
studiekonferens i början av april i år. Styrelsens förhoppning är att det på sikt ska kunna leda till ett 
ökat utbildningsutbud både lokalt/regionalt och centralt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FU 7 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Stefan Slottensjö, Stockholm-Gotland 
Roland Wiking, Skåne 
John Humble, Stockholm-Gotland 
Lars Lundberg, GävleDala 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Ola Olsson, förbundskontoret 
Morgan Nyberg, förbundsstyrelsen
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Följande förslag förelåg:
• bifall till motion FU 2, FU 4, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion FU 1, FU 3, FU 5 - FU 7, förbundsstyrelsen
• bifall till motion FU 6 attsats 1, Stefan Slottensjö
• bifall till FU 6, Morgan Nyberg
• anse besvarad FU 6, Lars Lundberg
• bifall till motion FU 7, Roland Wiking. Även förbundsstyrelsen yrkar bifall.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna FU 1 - FU 5, FU 6 attsats 2 och 3
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FU 6 attsats 1 efter försöksvotering begärd av  

Lars Lundberg
att  bifalla motion FU 7

GÄSTTALARE STEFAN LÖFVEN, SOCIALDEMOKRATERNA
Johan Lindholm hälsade Stefan Löfven, Socialdemokraterna, välkommen till kongressen.

”Vi har kommit fram till en av höjdpunkterna på vår kongress. Vi har det stora nöjet och den 
stora äran att välkomna Socialdemokraternas ordförande och vår nästa statsminister till vår 
kongress.

Det är så kallat supervalår i år. Vi har precis haft EU-val och i september har vi riksdagsval. Det 
är ju helt avgörande för vilken politik vi kommer att ha de nästkommande åren. Vi i Byggnads, 
om några, vet hur politiken påverkar vår möjlighet att arbeta fackligt. Vi har sett EU inskränka 
våra fackliga rättigheter och vi har fått leva med en LAVAL-lag och andra politiska beslut som 
har försvagat de fackliga organisationerna.

Men det finns politiska alternativ. Socialdemokraterna står upp för våra krav på ordning och 
reda på arbetsmarknaden och genom det här tiopunktsprogrammet kommer vi att få en helt 
annan politik när vi får regeringsskifte i höst. Och genom facklig politisk samverkan garanterar 
vi en politik för Sveriges löntagare. 

Jag vill också passa på att nämna vikten av att vi får en A-kassa värd namnet igen. Idag har 
A-kassan monterats ned och det är som en smäll på käften för de arbetslösa. Istället för trygghet 
har vi fått ett samhälle där otrygghet breder ut sig och där signalen är att var och en får klara 
sig själv. Därför behöver Socialdemokraterna tydligt lyfta in frågan om en bättre A-kassa i val-
rörelsen.

En annan fråga som jag tycker är viktig och jag tror att vi kommer att återkomma till senare 
är att få in de politiska kraven där vi måste få rättvisa i möjligheten att kunna göra avdrag för 
fackföreningsavgiften. Den borgerliga regeringen har tagit bort löntagarnas möjlighet att göra 
avdrag men samtidigt får arbetsgivarna fortfarande göra avdrag för sina avgifter. Så kan vi inte 
ha det. Det strider mot principen om lika behandling. Det måste bli ett politiskt krav på att få 
rättvisa, ge oss löntagare möjligheten att göra avdrag för fackavgiften.

Där stannar jag, jag skulle kunna prata hur länge som helst. 

Vi välkomnar Stefan upp. Varsågod.

Stefan Löfven, Socialdemokraterna:

”Tack så mycket, Johan. Tack för den välkomsthälsningen. Det är alltid lika högtidligt att vara 
på facklig kongress, att vara på kongress överhuvudtaget och att få komma till Byggnads kon-
gress, det gör jag med glädje och med tacksamhet. Byggnads som har så fina traditioner i det 
fackligt politiska arbetet. Ett Byggnads som får spåra och leda vägen i många frågor som rör alla 
löntagares rättigheter och det gör ni på ett föredömligt sätt. Ett Byggnads som står upp för arbe-
tarrörelsens värderingar och ideologi och det är oerhört viktigt att ni gör det.

Jag ska ta arbetslöshetsförsäkringen direkt, därför att det är så märkligt att när vi lägger en 
budget, en budgetmotion som vi gjorde i höstas, för hela detta år, så säger vi att vi ska höja taket 
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i arbetslöshetsförsäkringen, därför att den är en bra försäkring. Och sen när vi på vårkanten 
lägger det man kallar en vårändringsmotion, då har man möjlighet att rikta om det man vill göra 
under året. Det är en delbudget och då har man möjlighet att peka ut om man vill ändra någon 
riktning för kommande år, men det man inte vill göra om, det nämner man inte. Om vi då inte 
nämner arbetslöshetsförsäkringen, då är det många som tror att nu har ni gett upp den. Låt mig 
göra er väldigt trygga på den punkten. Arbetslöshetsförsäkringen är en oerhört bra försäkring 
för den som blir drabbad av arbetslöshet, men den är lika bra för dem som inte blir drabbade, för 
då vet alla att även den som går arbetslös klarar sig ekonomiskt, och kan vara med och bidra i 
ekonomin. Smartare försäkring finns knappt, den ska vi se till att vara rädda om och utveckla.

Kära vänner – första maj är en utav årets finaste dagar för oss som är aktiva i arbetarrörelsen. 
Det är en dag av gemenskap och värme. Det är en dag av solidaritet och kraft. Det är en dag 
då vi känner stolthet. Det är den dagen då vi säger, vi har alla samma människovärde. Det är 
då som vi säger att vi längtar efter samma frihet och det är då vi säger att vi har alla rätten 
att göra vår röst hörd och så sa vi även i år. Men i Jönköping så demonstrerade inte bara ar-
betarrörelsen, utan där gick också nazisterna. Där gick de med sitt hat och sina hot. Med sin 
innerliga önskan om ett samhälle i förtryck och med sitt vedervärdiga människoförakt. Då 
ringde klockorna. Kommer ni ihåg det? Då ringde kyrkklockorna. För första gången sen an-
dra världskriget så ringde kyrkklockorna och varnade för samhällsfara och när nu nazis-
terna säger att de också ska demonstrera i Almedalen, så ska klockorna också ringa i Visbys 
kyrkor och varna för den här faran, som är nazismens över- och underordning i en fasans-
full ideologi. Jag tycker att det är en vacker symbol för motstånd mot detta. Så låt klock-
orna ringa i Jönköping, låt dem ringa i Visby, låt dem ringa i söder och låt dem ringa i norr. 
Låt dem ringa en varning för dessa hatets hantlangare var än de visar sig. Låt dem ringa för 
frihet och demokrati och för att vi i Sverige står upp för människors lika värde. Vi kommer 
alltid att stå upp mot nazism och fascism. 

Några minuter efter det här talet så har jag förmånen att få vara med om en av årets höjdpunkter, 
jag får dela ut Byggnads kulturstipendier. Redan nu skulle jag dock vilja läsa en dikt och det ska 
jag göra av den jämtländska författarinnan Inger Sjöstrand och hon skriver så här: 

”På stigar går man aldrig riktigt ensam 
Fötterna har sällskap med alla steg som stigit stigen fram”

Man brukar få ta den två gånger.

”På stigar går man aldrig riktigt ensam 
Fötterna har sällskap med alla steg som stigit stigen fram”

Är inte det vackert?

Hon skriver så och budskapet är enkelt, men viktigt. Det är att vi aldrig står ensamma i våra 
svåra uppgifter. Vi har med oss kraften och kunskapen hos de andra och vi har med oss kraften 
hos dem som gick före oss.

Se bara nu till frågan om arbetslösheten och den här hopplösheten som ibland sprider sig. Den 
smärta som naturligtvis drabbar den enskilde när hon eller han blir arbetslös, men det verkar 
som att regeringen inte riktigt ser det. De sitter och tittar på handfallna, kraftlösa, nästan nöjda 
trots att arbetslösheten nu är högre än när de tog makten. Nu försöker de kopiera oss, de kommer 
också med ett mål efter att de har haft väckelsemöte och discodans. Problemet är bara det att deras 
mål, att arbetslösheten ska vara lika hög som när de tillträdde. Det innebär att i slutet på nästa 
mandatperiod, när de i sådana fall skulle ha suttit i tolv år, så hade vi haft tolv år helt i onödan 
där arbetslösheten var lika hög som när de fick makten. Sex procent. De verkar tycka på allvar 
att samhället är maktlöst mot arbetslöshet men dom har fel, det finns ingen naturlag som säger 
att någon man eller kvinna som vill och kan arbeta ska finnas kvar i arbetslöshet. Vi kan och 
ska nå full sysselsättning. Arbetarrörelsen ska aldrig vika från det målet. Vi ska tillbaks till full 
sysselsättning och om vi har gjort det en gång i tiden när Sverige var ett fattigare land, vad är det 
som säger att vi inte ska kunna göra det idag när vi är rikare? 

Vårt första delmål, det är att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och på vägen dit, mina 
vänner, har vi med oss alla dem som tidigare har gått just denna stig och vi bär med oss en in-
sikt och det är denna - De som vet vad arbetarrörelsen en gång har åstadkommit tvekar inte en 
sekund på vad vi kan åstadkomma i framtiden. Nu tar vi oss an arbetslösheten, det är den vikti-
gaste frågan. Vi går framåt med en jobbstrategi. Den bygger på tre delar; 



67

Ett – vi ska investera för framtiden. 

Två – vi ska skapa efterfrågan på arbetskraft hos företagen och också i offentlig sektor. 

Tre – vi ska se till att utbilda människor så man har möjlighet att ta de jobb som vi ska skapa. 

Låt mig börja med den första, investeringarna. Vi kan inte ha ett samhälle där vi ser arbetslös-
heten stiga. Tågen stannar nu och då. Havsnivån stiger. Och där man istället sänker skatten 
för 137 miljarder kronor, privatiserar och säger, vi har inget ansvar. Vi socialdemokrater ska 
inte avveckla samhället, vi ska utveckla samhället och det är därför vi ska investera i vägar och 
järnvägar så att varor kan ta sig över landet och så att människor kan ta sig till och från jobbet. 
Vi ska investera i forskning, så att vi tillsammans kan utveckla både företagen och naturligtvis 
hela samhället. Vi ska investera i en klimatomställning som gör att vi får en hållbar frihet, en bra 
miljö. 

Det skapar jobb, det skapar framtidstro och vänner, det är dags att Sverige äntligen får en reger-
ing som erkänner att det råder akut bostadsbrist i Sverige. Det är en brist som just nu drabbar 
ungefär 126 kommuner runtom i vårt land och som enligt Hyresgästföreningen gör att 280 000 
unga inte får den egna bostaden som de vill ha, och som de förtjänar. Därför går vi nu framåt, vi 
socialdemokrater med en bred bostadsreform. Vi kommer att ge stöd åt de kommuner som byg-
ger bort bostadsbristen, inte minst nya hyresrätter runtom i landet. Vi kommer att ge bonus till 
de företag som bygger för studenter och unga och gamla, framförallt små hyresrätter. Vi kom-
mer att göra det som krävs så att en byggplan betydligt snabbare blir ett riktigt hem och vi vill 
göra en del av SBAB till en ny motor för finansiering av bostäder för både äldre och unga. Det är 
dags nu att på allvar att börja bygga Sverige, bokstavligen, och vi ska göra det tillsammans. Det 
här är för jobben, det är för tillväxten och det är för allas ungas möjligheter att en gång få börja 
sitt vuxna liv.

Den andra pelaren, den är att skapa efterfrågan på arbetskraft. Det här området är väl möjligen 
regeringens största misslyckande. I åtta år nu har de trott och hävdat att det blir fler jobb när 
människor blir fattiga och otrygga. Jag har ännu inte till denna dag träffat en arbetsgivare som 
har sagt så här: Vårt företags största problem, det är att människor mår för bra. Jag har aldrig 
hört det. Det är inte det som är drivkraften för företagen att skapa jobb, det krävs annat. Inom 
välfärden kan vi göra detta själva. Om vi har pengar, om vi har skattemedel, ja då kan vi lägga 
det på äldreomsorg eller sjukvård eller där vi vill ha det och säga att så här många jobb vill vi ha. 
På den privata sektorn kan vi inte göra det och därför behöver vi också skapa förutsättningar för 
att fler idéer ska bli de varor och tjänster som de här företagen kan sälja och då börja efterfråga 
arbetskraft. Det är det som ska vara gångbart inte minst på den växande globala marknaden. 
Det är bara så jobb skapas i den privata sektorn. 

Nu vill vi socialdemokrater driva på för en ny industrialisering av Sverige, så att fler företag 
investerar här och lägger sin produktion här. Vi ska samverka med näringslivet, forskningen 
och med arbetsmarknadens parter så att vi kan röja undan hinder för tillväxt som finns idag. Vi 
ska satsa på exportstöd så att varor och tjänster når en allt större global marknad och förstå att 
vi kan ta tillvara denna marknad. Vi har världens möjlighet, den globala ekonomin kan vara en 
utmaning. Ja, men den är en gigantisk möjlighet för ett litet land som kan producera varor och 
tjänster på den marknaden. Och när Reinfeldt åker utomlands och säger att industrin är ”basi-
cally gone”, så kan vi tala om att den inte är det, den kan bli starkare än vad den någonsin har 
varit. Vi ska visa att svensk industri inte är borta, den kan fortfarande slå världen med häpnad 
och det ska den göra.

Det här för oss in på den tredje pelaren, nämligen att utbilda så att människor får rätt kompe-
tens. Vi har idag ungefär 400 000 människor arbetslösa. Och så har vi företag som säger att 
deras rekryteringsförsök misslyckas, de hittar inte rätt utbildad arbetskraft. I samma stund har 
regeringen dragit ner på utbildningsmöjligheterna. I samma stund så skickar arbetsförmedling-
en tillbaks miljarder kronor, oanvända till statskassan och då säger näringslivet att vart femte 
rekryteringsförsök misslyckas. När vi räknar på hur många det är så blir det 80 000-100 000 
rekryteringsförsök som misslyckas därför att människor inte får rätt utbildning. Detta är idioti. 
Vi måste utbilda människor istället för att som regeringen gör tvinga arbetsförmedlingen att ta 
till någon, vi kan möjligtvis kalla det en byråkratisk bestraffning och sätter alltfler människor i 
Fas 3 istället. 
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Vi socialdemokrater vill forma och utveckla ett brett kunskapslyft som ger både gymnasiekom-
petens och yrkeskunskap för dem som behöver det så att man får den kompetens som företagen 
faktiskt efterfrågar. Vi ska göra om arbetsförmedlingen i grunden, så att den blir den möjlighet 
den ska vara för både företag och arbetssökande och arbeta efter deras behov och inte efter re-
geringens påhitt. Vi ska befria alla som nu finns i Fas 3, från Fas 3. De här själlösa arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna vi har hört talas om, de ska ha en riktig utbildning, de ska ha riktiga 
jobb och de ska ha schysta villkor. Nu är det dags att befria människor ifrån Fas 3! 

Aldrig är den här arbetslösheten så hård, så skoningslös och samhällsförgörande som när den 
drabbar unga människor. Unga kvinnor och män med hela livet framför sig ska ju aldrig fastna 
i arbetslöshet. De ska plugga eller jobba och känna framtidstro. Punkt. Det är därför vi ska in-
vestera i det vi kallar för 90-dagarsgaranti. Det ska ge alla unga en rätt att kliva in i arbetslivet 
med jobb, utbildning eller praktik inom maximalt 90 dagar under en arbetslöshet. Ingen ung 
ska lämnas i arbetslöshet. Alla ska känna sin plats i samhället hos oss i arbete och i gemenskap. 
Det är kanske det viktigaste budskapet vi kan skicka till dagens unga och vi socialdemokrater 
gör det.

Kampen mot ungdomsarbetslösheten, den måste börja redan i skolan. Häromdagen eller rättare 
sagt, det är faktiskt längre sen nu, så läste jag en hemsk historia. En förälder som beskrev sitt 
barns tid i grundskolan och det var i lågstadiet. Hon berättade om en klass där lärarna inte räck-
te till längre och där det hade blivit stök och kaos och oordning och där hennes dotter halkade 
efter, för hon hade blivit vad man då kallade för en buffertflicka. En buffertflicka. En lugn, tyst, 
kanske lite blyg tjej, blev satt mittemellan några som var mer busiga och där hade lärarna förlo-
rat kontroll över klassen. Tänk er själva, buffertflicka. Hur känns det att veta att mitt barn, mitt 
barns framtid, det har blivit en buffert. Det om något är en signal till oss att vi måste få ordning 
på vår skola och därför ska vi socialdemokrater se till att stärka skolan. Vi kan inte ha en skola 
som hela tiden sjunker i resultat där dessutom ojämlikheten växer hela tiden och vi vet dessutom 
att ojämlik, det förstärker de sjunkande kunskapsresultaten. Vi ska inte ha en vinstjakt där man 
i förskolor sätter barnen på vatten och bröd för att skolföretaget ska öka sin vinst. Detta må vara 
acceptabelt i ett moderatstyrt Sverige, men jag kan säga att vi aldrig kommer att acceptera det i 
ett socialdemokratiskt styrt Sverige. Aldrig!

Därför sätter vi också upp tydliga mål till 2020. Vi måste halvera andelen barn som inte klarar 
grundskolan på sådant sätt så att de kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Flera ska ta 
vägen genom hela gymnasiet och få sin gymnasieexamen, därför att det är det som är förutsätt-
ningen på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Men det är också så att vi har en större vi-
sion om vad skolan faktiskt ska vara. Skolan, den ska vara ett bergsäkert fundament för Sverige 
som en kunskapsnation. Skolan ska vara en murbräcka mot klassamhället och se till att utveckla 
starka och fria individer, helt enkelt vara en garant för din bildning så att man kommer stark 
ut i det vuxna livet och kan starta ett gott liv. Det är så att skolan ska vara hjärtat i vårt svenska 
samhälle och därför är skolan hjärtat i en socialdemokratisk ideologi och det tänker vi hålla fast 
vid. Ska vi nå den här visionen, ja då ska vi se till att få mindre klasser i de lägre åldrarna så att 
lärarna och eleverna får mer tid med varandra. Det är oerhört viktigt. Vi behöver anställa fler 
speciallärare, fler specialpedagoger så att vi kan hjälpa barnen tidigt om de har problem och inte 
när man har börjat komma upp i åttan-nian. Det har störst effekt i de tidiga åldrarna. 

Vi behöver ge lärarna en kompetensförsäkring, en löneutveckling självfallet och en möjlighet 
att vara lärare och inte byråkrat och det räcker ändå inte, för om vi ska nå den här visionen, så 
behöver vi ha samma höga förväntningar på alla och det innebär att elever som riskerar att inte 
klara högstadiet, ja de ska få chansen att läsa ikapp under något lov, till och med på sommarlo-
vet. Skolplikt. Ja, det behöver gälla också den gymnasieutbildning som numera är obligatorisk 
för att få ett arbete på svensk arbetsmarknad och mina vänner, läxhjälp, det ska ges efter behov 
icke efter föräldrarnas betalningsförmåga och det räcker ändå inte. Ska vi nå den här visionen 
då behöver vi ge skolor som har störst utmaning mest resurser. Vi ska attrahera de bästa lärarna 
till just de skolorna med att också betala dem en högre lön och det räcker ändå inte. Ska vi nå 
den här visionen,  då måste vi sätta stopp för kaosartade konkurser som vi nu ser stundligen. 
Skolan ska icke vara en marknad. Skolan är ingen experimentverkstad. Skolan ska vara vårt 
demokratiska fundament. Det här kommer att kräva ett hårt arbete från elever, från lärare, från 
föräldrar, skolledare och oss politiker, men en sak vet vi, inget barn ska någonsin betraktas som 
ett buffertbarn. 

Alla barn ska ha rätten och möjligheten att lyckas i skolan, inget annat duger för oss social- 
demokrater!
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För några dagar sen gick Vårdförbundet ut med en enkel, tydlig, men med mycket skrämmande 
budskap. De sa så här: Bli inte sjuk i sommar. Och det låter ju nästan som ett skämt, men det var 
inte det. Jag vill kunna trösta, lindra och samtala med mina patienter sa en sjuksköterska på en 
intervju i Aktuellt och det är ju inget stort krav. Men idag hör vi fler och fler larmrapporter om 
akutsjukhusvården som klappar ihop i Skåne. Vi hör om kvinnor här i Stockholm som får föda 
barn på handikapptoaletten. Vi hör om människor som får besked att de har cancer, men också 
besked att du får vänta några månader på behandling. Det är ett besked man inte vill ha i den 
stunden. Vi hör om äldre som får leva alltför ofta i vanvård. Detta kan vi aldrig någonsin accep-
tera. Det är dags nu på riktigt att investera igen i sjukvården, i äldreomsorgen och i äldrevården. 

Det finns en princip som vi socialdemokrater står upp för nämligen, den ska vi aldrig svika och 
det är denna: När du är som allra svagast, då ska vårt gemensamma samhälle vara som allra 
starkast!

Men nu ser vi vinstjakten i välfärden som leder till att resurser som borde gå till mat, vård, väl-
mående till människor som är sjuka, äldre och barn skickas istället till utländska skatteparadis. 
Vinstjakten gör att personalen blir färre, de blir mer pressade, de får mindre stöd. Vinstjakten 
gör helt enkelt att marknaden sätts före människan och därför måste vi stoppa den här vinstjak-
ten. Vi socialdemokrater har tagit fram ett brett reformprogram för att se till att det så blir. Det 
kommer att bli en av de största reformerna på rätt länge. Den reformen kommer att se till att det 
kommer att ställas betydligt större krav på den som vill bedriva verksamhet inom välfärdssek-
torn. Den kommer att öppna insynen så att man faktiskt får visa vad man gör med de pengar som 
skattebetalare betalar in. Den skapar ett nationellt ansvar för en hög kvalité och det kommer att 
säkra bemanningen och kvalitén i vården. Den kommer att se till att tvångsprivatiseringar kom-
mer att förpassas till historiens skräphög, precis där det hör hemma. Det ska sätta stopp för den 
här vinstjakten. Vi ska se till att sätta människovärdet framför marknadsvärdet i den svenska 
välfärden. Det är en central socialdemokratisk uppgift och jag lovar er att vi kommer att arbeta 
stenhårt för det!

När vi talar om människovärdet, då måste vi också prata arbetsrätt. Den borgerliga regeringen 
har börjat med att lägga ner Arbetslivsinstitutet, det var bland de första besluten de tog. De har 
attackerat arbetslöshetsförsäkringen, sjukhusförsäkringen, skurit ner på arbetsmiljöarbetet 
och sen dess har de systematiskt arbetat mot det som har gjort att löntagarna har kunnat få en 
dräglig tillvaro på arbetsmarknaden och det som har tjänat Sverige väl, som har gjort Sverige 
starkt och jag undrar ibland, vad är det som de tycker så illa om med Sverige? Vad är det som gör 
Sverige så dåligt enligt moderaternas uppfattning, som gör att de ogillar den svenska modellen? 
Nu är det inte bara vi i arbetarrörelsen som ser det här och som höjer rösten mot det. Till och 
med EU-kommissionen har slagit larm om det här absurda staplandet av visstidsanställningar 
på varann som Fredrik Reinfeldt har infört och som han försvarar med näbbar och klor. 65 000 
människor har haft visstidsanställningar, kortare anställningar hos samma arbetsgivare i fem 
år. 65 000 människor. Resultatet av det, det är otrygghet. Vi har människor som inte vågar säga 
emot, inte vågar stå upp mot orättvisor eftersom de inte har den tryggheten som en tillsvida-
reanställning faktiskt ger. Och av alla strider som Reinfeldt kan välja mellan, så tar han precis 
den här och säger att det här är viktigt att svenska företag får ha kvar den möjligheten att stapla 
visstidsanställningar på varandra. Nu har det gått så långt så att Sverige kan bli dragen inför 
EU-domstolen. Den 22 juni, det är ett sådant datum när vi kanske får veta att Sverige dras inför 
EU-domstolen för att vi har för dåliga arbetsrättsliga regler. Den fighten tar moderatledaren, den 
nuvarande statsministern. 

Låt mig säga så här. Vi har behov av att hitta balans och jag förstår att arbetsgivare måste funde-
ra på hur man hanterar upp- och nedgångar i vilken verksamhet man än har. Jag begriper det, 
men jag förstår också och vi ska stå upp för löntagares rätt att ha socialt acceptabla villkor och 
anställningsformer som gör att man kan ha någorlunda trygghet och känna att man kan planera 
sitt liv, kan få en bostad och kan få semester. Men nu är vi i den här situationen och jag säger så 
här, de här attackerna som görs på vår arbetsrätt, det är en skam för Sverige, det är en skam som 
kommer att avslutas med en socialdemokratisk regering Vi kommer att stå upp för den svenska 
modellen. Det är mitt löfte!

I grund och botten så är det här en fråga om frihet. Det här är kanske den mest grundläggande 
värderingen vi har, människors frihet. Arbetarrörelsen är en frihetsrörelse. Men vad är det för 
frihet för människor som får leva på usla löner? Som får sova tillsammans med gasolflaskor el-
ler på någon parkeringsplats och behandlas som en andra klassens medborgare? Vad är det för 
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frihet att jobba på sms-anställning och varje vaken stund titta på telefonen, kommer det snart ett 
sms? Kan jag få ett jobb i eftermiddag eller i morgon? Vad är det för frihet att riskera att råka ut 
för en arbetsolycka? Falla, bränna sig eller på något annat sätt skadas för livet? Den må vara en 
borgerlig frihet, men det är banne mig icke den frihet som vi i arbetarrörelsen står upp för, det är 
något helt annat. Det här är också, mina vänner, en fråga om feminism. För det är mest kvinnor 
som drabbas av ofrivillig deltid och delade turer. Det är flest kvinnor som utförsäkras och som 
sen blir ekonomisk beroende av sina män när arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen 
sviker. Det är kvinnor som slits ut av repetitiva och enformiga arbetsuppgifter. Så kampen för 
arbetsrätten, det är också en feministisk kamp och för varje människors lika värde och rätt. Den 
kampen, mina vänner, den ska vi ta!

Och förändring är möjlig för det har ni själva visat. Byggnads har visat att det går att göra för-
ändring. Ni tog kampen för huvudentreprenörsansvaret. Ni mötte motstånd, men ni vann. Ni 
förbättrade med det livet och säkerheten för många löntagare runtom i Sverige och det ska ni 
vara stolta över. Men det här ska också gälla andra. Vi behöver ett samhälle som svarar upp 
mot det här. Det krävs lagstiftning som ser till att det här ansvaret gäller alla, bara inte dem som 
omfattas av just det här avtalet. Samtidigt så får vi kritik i Sverige för att Lex Laval inte håller de 
fackliga rättigheterna enligt FN-standard. Det är en skam för Sverige, för den svenska modellen. 
Det måste avslutas och därför så kommer en socialdemokratisk ledd regering att riva upp Lex 
Laval. Vi kommer att lagstifta om huvudentreprenörsansvaret. Vi ska ha en arbetsmarknad som 
fungerar. I Sverige ska alla löntagare känna trygghet, säkerhet och lika lön för lika arbete ska 
gälla. Den principen kommer en socialdemokratisk regering att stå upp för. 

Och kära vänner, vi vet också att arbetet för arbetsrätten den stannar inte vid Sveriges gränser, 
det stannar inte vid EU:s gränser. Under en socialdemokratisk regering, så kommer Sverige att 
vara en ledande röst i arbetet med att få till globala överenskommelser mellan kapital och arbete 
som ska säkra alla människors rätt att organisera sig och försvara sina villkor. Jag är övertygad, 
i själ och i hjärta, att det går att utveckla en global ekonomi som kuvar ingen, men gynnar alla. 

En dag måste utnyttjandet av människor ta slut. En dag ska varje människa ha rätt att försvara 
sina villkor och ha rätt till värdiga arbetsvillkor. En dag ska vi avsluta det här nyttjandet av 
människor som vara och verktyg och det mina vänner, det är vår, den internationella arbetarrö-
relsens uppgift och den ska vi ta oss an!

Så det är det här valet handlar om. Nu är vi snart där. Nu hör vi om folkpartiet som vill försvara 
de fackliga rättigheterna lite till. Centerpartiet som vill att det ska vara mer vinst i välfärden. 
Kristdemokraterna som vill införa tvångsprivatisering av äldreomsorgen i hela landet och så 
toppas det av moderaternas nya skattesänkningsförslag på 35-40 miljarder. Nu håller man dä-
remot på att diskutera mellan partierna om man ska göra det efter det första året eller efter två 
år eller lite senare. Det är en borgerlig idédebatt. Men det är det vi har emot oss och vi vet vad 
vi själva vill. Svenska folkets val nu, det står mellan de här två vägarna. Endera så är det ett 
samhälle där vi fortsätter att privatisera, sänka skatter och lämnar varandra åt sitt öde eller 
så är det ett socialdemokratiskt samhälle där vi står upp för jobben, för skolan, välfärden och 
arbetsvillkoren. 

Jag kan säga att jag ser fram emot denna valrörelse. Nu är det bara hårt arbete varenda dag som 
räknas. Gå aldrig på den här myten som håller på att spridas att det är nog klart. För i den stund 
vi tror på det, då kommer vi själva att vara för svaga i valkampen. Det blir tufft, mina vänner. 
Tänk bara så här: Sverigedemokraternas röster, deras procent ska läggas på regeringens sida 
därför att Sverigedemokraterna röstar som regeringen i nio fall av tio. Då ser vi att då har margi-
nalen krympt rätt så betydligt. Så för oss finns bara en sak. Vi som vill ha detta andra samhälle, 
det är att jobba stenhårt, stenhårt varenda dag, men då kommer vi att kunna stå där den 14 sep-
tember och säga: Ja, det var ett hårt arbete, men det var det värt. Nu ska vi ha en socialdemokra-
tisk ledd regering. 

Nu ska vi kunna börja bygga ett Sverige igen, ett Sverige som är med våra värderingar, vår ideo-
logi. Människors lika värde. Frihet och jämlikhet. Vi ska ha ett solidariskt Sverige! 

Tack ska ni ha.”
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Johan Lindholm tackar Stefan Löfven.

”Jag tror att du inte bara gör mig oerhört glad, jag tror att vi alla blir väldigt glada när vi hör att 
Sverige ska tillbaka till toppen igen. Och att Sverige ska bli skyltfönstret igen. Jag älskar att det 
äntligen står en politiker här som inger ett hopp, ett självförtroende och ett mod att vilja få till en 
förändring. Och när du pratar om ordning och reda, och att förändra politiken på det här sättet 
så inger du förtroende till alla här inne. 

Jag har precis sett den analys som gjorts inför EU-valet, att det faktiskt är 35-40% av väljarna 
som väljer parti på valdagen, så det du säger på slutet att vi måste köra ända in i kaklet, det tycker 
jag vi gjorde i EU-valet, och vi ska göra det ännu bättre i september, det kan jag lova dig. Vi ska 
få en bättre politik i det här landet. 

Tack Stefan.”

KULTURSTIPENDIATER
Stefan Löfven introducerar kulturstipendiet. 

”Vi har hedersuppdraget att dela ut kulturstipendierna.

Jag sa det ifjol och jag säger det igen: Det hedrar verkligen ert förbund, att ni gör detta. Att stå 
upp för kulturen är otroligt bra, det är en fantastisk verksamhet.

Nu har vi många stipendiater och vi ska dela på det här litegrann. Vi ber alla stipendiater att 
komma upp.

Vilket gäng! Fantastiskt!”

Stefan Löfven delade ut kulturstipendier till följande:

Sebastian Mügge Umeå 
”Sebastian Mügges konst söker sig mot det gränslösa där både kaos och ordning gifter ihop sig 
till en mycket spännande och dynamisk bildvärld. Roa och oroa är två viktiga ingredienser i 
hans konstnärskap. Sebastian får Byggnads kulturstipendium till stöd för en arbetsvistelse vid 
konstnärsresidenset GeoAIR i Tbilisi.”

Erik Westman Malmö 
”Erik arbetar förtjänstfullt och originellt med så kallad street art, gatukonst där det offentliga 
rummet möter nya utmaningar och där stadsrummet blir en plats för konst och påverkan.  
Projektet ”Piren” är en epokgörande gestaltning och film, där konstnären omvandlar ett kryp- 
utrymme under en pir till ett hemligt vardagsrum. Erik får Byggnads kulturstipendium som 
stöd och uppmuntran till fortsatta poetiska och konstnärliga projekt.”

Ann Marie Stolpe Äppelbo 
”Ann Marie Stolpe har tillsammans med en musikpedagog skapat en ”sångsagobok” där hon 
kombinerat bild, ord och musik så att barn oberoende av talat språk kan förstå berättelsen i 
sången, lättare memorera texten och utveckla sin vokabulär. Ann Marie får Byggnads kultur-
stipendium till stöd för att marknadsföra sin nytryckta bok i Sverige.”

Maiko Tanaka Hisings Backa 
”Maiko Tanaka visar i sin textilkonst spännande och taktila möten där tradition och förnyelse  
förenas till en dynamisk smältdegel på väg mot det oväntade. Maiko Tanaka får Byggnads 
kulturstipendium till stöd för att etablera sin verksamhet inom textilkonst med nya kreationer 
och framtida utställningar.”

Viktor Estby Årsta 
” På landets ungkarlshotell och härbärgen utspelar sig en del av svensk arbetarhistoria.  
Victor Estby är på väg att leta fram en viktig pusselbit av en gömd, nästan glömd och ofta sårig 
vardagshistoria, därför får Viktor Byggnads kulturstipendium.”
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Per Enerud Norrtälje 
”Per Enerud går i spåren efter Paul Olberg, rysk-judisk socialdemokrat som kom till Sverige, 
från Tyskland 1933. Olberg var då en veteran inom europeisk socialdemokrati. Redan 1917 
skrev han om den ryska revolutionen för Tiden. Han arbetade med flyktingfrågor under andra 
världskriget och skrev en rad böcker från Sverige. Olberg dog 1960 och är i dag nästan helt 
bortglömd. En del av hans många brev finns på Stanford University som Per vill besöka med 
hjälp av Byggnads kulturstipendium.”

Maud Forsberg Klässbol 
”Maud Forsberg har mött och drabbats av lejonen i Värmlands kyrkor. Med hjälp av sitt sti-
pendium ska hon skriva en bok om forna tiders bildhuggare, yrkesmän som ofta fick fantisera 
fram dragen hos de vilda djur de inte skådat ens på bild. Byggnads kulturstipendium kommer 
att bidra till en bok som lyfter fram spåren av ett imponerande yrkeskunnande.

Robert Wells tackar för förtroendet att få dela ut Byggnads kulturstipendium.

”Jag vill verkligen tacka för det här förtroendet. Jag vet att min kollega Anders Berglund hade 
det här uppdraget innan och då kan man ju säga att det blivit en uppgradering. Nej men skämt 
åsido, jag har bara fått vara med om ett, för mig i och för sig viktigt, stipendium med Ludvika 
kommun Charlie Norman-stipendiet. Det är med stor tacksamhet och glädje jag har äran att dela 
ut de här stipendierna.” 

Robert Wells delade ut kulturstipendier till följande:

Mårten Falk Sparreholm 
”Mårten Falk håller på med ett mycket intressant projekt om musik från 1500-2000 talet. Ännu 
mer intressant är det då Mårten kommer att göra detta på ett flertal instrument från olika sekel. 
Projektet kommer att dokumenteras genom att 10 filmer spelas in. För att kunna genomföra 
projekt och väcka allmänhetens intresse för, och kunskap om, konstmusiken får Mårten Bygg-
nads kulturstipendium.”

Ing-Marie Nilsson Örnsköldsvik 
”Ing-Marie startade för två år sedan ett projekt ”Stråkorkester för alla”. För att fler ska få möj-
lighet att, utan förkunskaper, delta i denna öppna orkester, så vill Ing-Marie tillsammans med 
en fiolpedagog och en cellosolist göra en turné runt landet och göra konserter på olika orter och 
i olika lokaler. Vi hoppas att Byggnads kulturstipendium får fler att våga spela.

Charlotta Andersson Bodafors 
”Charlotta är jazzmusiker med elgitarr som instrument. Charlottas Burnin’ Trio har just spelat 
in sin debutskiva och får Byggnads kulturstipendium som stöd för att kunna producera och 
distribuera skivan och därigenom kunna nå en större publik.”

Sanna Andersson Vänersborg 
”I juli 2014 förenas En Vokalist & En Cellist (Anna K. Larson vokalist och Sanna Andersson 
cello) med Clone Duo (Maria Finkelmeier slagverk och Angela Shankar klarinett-USA) för att 
genom en undervisnings och konsertturné inspirera ungdomar till musikaliskt entreprenör-
skap samt framföra, komponera och utveckla repertoaren. Ett samarbete mellan kvinnor från 
två skilda kontinenter - två duos som dubblerar sitt kunnande och engagemang - Double it! 
Detta vill vi stödja med Byggnads kulturstipendium.”

Leif Hjelm, stipendiekommittén, delade ut kulturstipendier till följande:

Sara Andrén Stockholm 
”Sara Andrén är dansare utbildad i Sverige och Frankrike. Springboard Danse Montréal är ett 
årligt återkommande projekt för unga dansare där många välkända danskompanier från hela 
världen är representerade. Vid Springboard Danse Montréal får unga dansare en unik möjlig-
het att skapa kontakter för framtida engagemang. Sara får Byggnads kulturstipendium för att 
kunna åka till Montréal.”

Emil Dahl Stockholm 
”Emil Dahl är utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm där han har en kandidat-
examen med cirkus (jonglering) som inriktning. Emil har världsrekord i flest antal jonglerade 
käglor någonsin, nio käglor. För att utveckla ett nytt nummer med magnetiska käglor får Emil 
Byggnads kulturstipendium.”
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Sofia Breimo Kode 
”Sofia Breimo arbetar med platsspecifika och interaktiva konstverk i form av t ex morgonritua-
ler (Wishing Well), alternativa stadsvandringar (Se Stan) och ljudguidningar. Sofia får Bygg-
nads kulturstipendium för att kunna utveckla dessa platsspecifika konstverk.”

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
”Vill uppmärksamma att det i år är 125 år sedan Socialdemokraterna bildades. För att upp-
märksamma detta vill man sätta upp ett minnesmärke på fastigheten Olof Palmes Gata 12 (tidi-
gare Tunnelgatan) i Stockholm, där den konstituerande kongressen hölls i Stockholms Murar-
fackförenings lokal den 23 april 1889. Att uppmärksamma denna historiska händelse motiverar 
väl Byggnads kulturstipendium.”

Christian Strömkvist Göteborg 
”Den nybildade ideella föreningen Lekare Utan Gränser söker stöd för att bygga lekplatser i 
samarbete med den lokala befolkningen i Nicaragua och Zanzibar. Byggnads stipendienämnd 
tycker att barns lek ska tas på allvar och ger därför Byggnads kulturstipendium till Lekare 
Utan Gränser.”

Helle Lyrstrand Larsson Göteborg 
”Vem lyssnar när någon visslar? Helle Lyrstrand Larssen ska undersöka villkoren för så kallad 
”whistleblowing” i Sverige. I fokus ligger de svårigheter som tjänstemän möter när de vill på-
kalla uppmärksamhet till felaktigheter och missförhållanden. En forskning som kan bli mycket 
viktig för oss alla och väl värd att ge Byggnads kulturstipendium för.”

Peter Johansson Malmö 
”Peter Johansson har med humor och genialitet undersökt och gisslat vårt svenska kulturarv. 
Med sin konst har han ställt viktiga frågor utifrån den självbild som vi skapat kring oss själva 
i relation till ”de andra”. Peter Johansson gör viktig konst och ställer de viktiga frågorna i en 
värld där åsikter ibland går före kunskap och det yttre hos en människa blir viktigare än det 
inre. Peter får Byggnads kulturstipendium till stöd för sitt nästa projekt och utställning  
”Because we believe”.”

Kerstin Hedström Luleå 
”Kerstin Hedström har i sin konst visat på mycket spännande och kreativa lösningar för det 
offentliga rummets gestaltande. Hon är en inspirerande förebild för så kallad ”slow art” med 
ledorden långsamhet, ljus och återbruk som fundament för sitt konstnärliga skapande. Kerstin 
får Byggnads kulturstipendium som en sporre för ett fortsatt utforskande av de förbrukade 
tingens oförbrukbarhet och experimenterande med ljus.”

Jaakko Kulmala Stockholm 
”Jaakko Kulmala är en uttrycksfull dansare med jazzdans som uttrycksmedel. 71-åriga Lynn 
Simonson från USA har utvecklat sin egen dansmetod och teknik. Lynn kommer till Stock-
holm i år för att hålla en utbildning i sin unika dansmetod. Jaakko får Byggnads kulturstipen-
dium för att få möjlighet att delta.”

Marie Vårell Öhman Luleå 
”Marie Vårell Öhman är dansare som under sommaren vill förvandla de historiska ”Tyskma-
gasinen” i Karlsvik/Luleå till Mångfaldens Magasin. Ett pilotprojekt som riktar sig till barn 
och ungdomar med bred kulturell inriktning. Till byggmaterial och annat som behövs får 
Marie Byggnads kulturstipendium.”
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Kongressordförande: Magnus Cato

§ 11. FÖRBUNDSSTADGAR
Patrik Östberg föredrog stadgegruppens förslag.

 a) motionerna FSS 1-9

MOTION FSS 1
Byggnads Väst

Möjlighet att bilda företagsklubbar.

Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat 
drastiskt de senaste åren så måste vi hitta nya former för att organisera våra medlemmar. Ett sätt att göra 
det på tycker jag vore att ha möjligheten att bilda en ”fackklubb” på företaget. Intresset för fackliga frågor 
finns idag men att gå på ett kvällsmöte känns tydligen inte längre intressant. Med fackklubbens möjligheter 
kan man engagera sig i fackliga frågor som berör dig som medlem där du har din anställning. Närheten gör 
att det känns lättare att engagera sig i fackliga frågor lokalt i vardagen på ett bättre sätt än idag. 

”Fackklubben” skall ha rätt att motionera och nominera på samma sätt som medlemskretsarna har idag. 

Viktigt är också att poängtera att klubben inte har något förhandlingsmandat på något  
sätt gentemot företaget. 
• Att det ges möjlighet att bilda fackliga företagsklubbar.
• Att klubbarna ej har rätt att förhandla på våra avtal.
• Att de skall ha samma motions och nomineringsrätt som medlemskretsarna har idag.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 1
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att mötesverksamheten i organisationen 
sjunkit de senaste åren. Efter regionsamgåendet 2011/2012 har väldigt få förtroendemannaklubbar 
bildats och verksamheten i medlemskretsarna är på många håll relativt låg. Nuvarande organisation 
har endast varit verksam i drygt två år och vi kan inte dra allt för långtgående slutsatser om hur den 
har fungerat eller för den delen kommer att fungera i framtiden. Förbundsstyrelsen är därför mycket 
tveksam till att redan nu förändra stadgarnas § 23 mom 4 avseende förtroendemannaklubbar och 
möjligheten att göra detta på endast ett företag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FFS 1 avslås. 

MOTION FSS 2
Byggnads Skåne

Byggnads medlemmar bör stimuleras till att vara fackligt och politiskt aktiva. Att påverka samhället och på 
arbetsplatsen är ett steg framåt i vår demokratiska organisation. För den som engagerar sig är det viktigt att 
oavsett anställd av Byggnads, anställd i produktionen, arbetslös eller pensionär o.s.v erhåller en ersättning 
som inte understiger den förlorade arbetsinkomsten, övriga avtals och löneförmåner som normalt erhålles 
blir sämre för den som engagerar sig. Detta bör gälla både centralt, regionalt och lokalt.

Yrkar på följande: 
• Att Byggnads utarbetar fram policydokument för rekommenderade regler och villkor för uppdragstagare 

 i Byggnads organisation.
• Att samtliga attsatser skall gälla hela Byggnads organisation.
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Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 2
Självklart ska medlemmar i olika roller, uppdrag och fackligt/politiska sammanhang inte behöva 
förlora delar av sin inkomst på grund av detta. Av det skälet ersätter organisationen medlemmar och/
eller förtroendevalda som exempelvis deltar i en utbildning, sitter i en arbetsgrupp eller i en styrel-
se. Det kan beroende på roll, uppgift och sammanhang handla om ersättningar i form av stipendier, 
utbildningsarvoden, styrelsearvoden och förlorad arbetsförtjänst. Dessa ersättningar justeras och 
fastställs en gång per år med utgångspunkt från befintlig lönestatistik. Information om de centralt 
fastställda ersättningsnivåerna publiceras i ett ”Förbundet informerar” som regionerna och alla 
anställda har tillgång till. Regionsfullmäktige eller regionstyrelsen har sedan att fastställa ytterligare 
ersättningsnivåer. Det innebär i praktiken att ersättningen inom organisationen kan skilja sig åt en 
aning mellan regionerna. I övrigt hänvisar förbundsstyrelsen till Arvodesutredningens rapport.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 2 anses besvarad.

MOTION FSS 3
Byggnads Skåne

Byggnads är en medlemsorganisation som har sina medlemmar utifrån ett medlemsintresse. Alla medlem-
mar skall då i likhet med andra medlemsföreningar och sammanslutningar ha fullständig rätt till inflytande 
vilket de olika organisationsleden svarar för från medlemskretsen och uppåt till kongress.

Det som dock inte är acceptabelt är att medlemmen inte kan ta del av samtliga protokoll i hela sin med-
lemsorganisation från medlemskretsen och uppåt till kongress.

Kan var möjligt att i dagens öppna samhälle hemligstämpla hela protokoll med varierande innehåll.

Yrkar på att kongressen fattar följande beslut: 
• Att samtliga beslutsprotokoll efter justering omgående läggs ut på Byggnads hemsida/hemsidor och för 

beskådan med enskild inlaga, ident-inloggning.
• Att beslutet avser Kongressbeslut.
• Att beslutet avser Förbundsfullmäktige.
• Att beslutet avser Förbundsstyrelse.
• Att beslutet avser Regionfullmäktige.
• Att beslutet avser Regionstyrelser.
• Att beslutet avser Medlemskretsar.
• Att beslutet avser Förtroendemannaklubbar.
• Att de beslutspunkter som måste beaktas som ärende med tystnadsplikt kan undantagas då särskilt 

beslut härom fattas.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 3
Protokoll har av tradition och praxis i Byggnads först och främst vänt sig till de medlemmar som 
deltagit i aktuellt möte. Protokollen har kort sammanfattat vem som avhandlat vad, och de beslut som 
fattats. Rent allmänt har inte dessa protokoll varit särkilt intressanta för kretsen utanför de medlem-
mar eller andra personer som deltog under mötet. Under en beslutsprocess kan även vissa diskussio-
ner vara av känslig karaktär och inte vara lämpad att publicera innan beslut fattats. Självklart finns 
argument för att medlemmar ska ha tillgång till alla protokoll. Några av dessa skulle kunna vara ökad 
inblick och öppenhet, förbättrad demokrati samt ett ökat inflytande. Om denna princip verkligen 
skulle leda till ett ökat engagemang och inflytande är ändå tveksamt. Det finns också en uppenbar 
risk att protokollen blir vaga och att man helt enkelt inte protokollför allt som borde skrivas eftersom 
det av olika skäl kan uppfattas som känsligt. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 3 avslås. 



76

MOTION FSS 4 
Byggnads Väst

Medlemstappet är stort bland de som tidigare varit avgiftsbefriande i egenskap av skolelever. För att stoppa 
detta tapp skall Byggnads tillse – 
• Att alla byggnadsmedlemmar i samband med första inbetalningsavin kontaktas, eller ännu hellre besöks 

av facklig representant.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 4
Det är mycket viktigt att vi välkomnar nya medlemmar på ett bra sätt och i olika situationer. De 
senaste åren har vi skrivit in ca 7000 – 8000 medlemmar per år. Men tyvärr har ännu fler medlem-
mar lämnat organisationen vilket innebär att organisationsgraden fortfarande minskar. Det är med 
andra ord ytterst angeläget att organisationen har och utvecklar effektiva rutiner för hur vi på ett bra 
sätt ska möta och komma i kontakt med medlemmar. I dag får alla nya medlemmar ett välkomstpaket 
med kort information om medlemskapet i Byggnads. Det finns med andra ord ett stort utrymme att 
utveckla detta. Förbundsstyrelsen håller med om att ett personligt besök av en facklig representant 
är den bästa kontakten som en medlem kan få av oss som facklig organisation, om än tidskrävande. 
Ska vi lyckas med det, krävs att hela organisationen hjälps åt, inte minst fackligt aktiva medlemmar 
på kretsnivå och fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna. I det här sammanhanget måste vi även 
komma ihåg att det också är viktigt att fånga upp medlemmar som är på väg att lämna Byggnads.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 4 bifalles. 

MOTION FSS 5
Byggnads Stockholm-Gotland

Idag tillträder nyvalda ledamöter i regionfullmäktige på årsmötet enligt stadgarnas § 23 Mom 18.

En konsekvens av detta är att en del av de som behandlar årsberättelsen och beslutar om ansvarsfrihet inte 
har varit med under verksamhetsåret. 
• Att det nyvalda regionfullmäktige tillträder på mötet som följer efter årsmötet.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 5
I motionen belyser man problemet och knepigheten att ett nyvalt regionsfullmäktige enligt stadgar-
nas § 23 mom 18 tillträder på årsmötet för att därefter behandla verksamhetsberättelse och frågan om 
styrelsens ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår därför en 
förändring i stadgarna. Den nya texten lyder ”Den nyvalda regionsfullmäktige tillträder efter årsmö-
tet”.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 5 bifalles.

MOTION FSS 6
Byggnads Öst

Medlemmar som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension, eller inte längre är 
aktivt verksam inom förbundet, kan inte ingå i valberedningar. 
• Att pensionärer ej skall ingå i valberedningar.
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MOTION FSS 7
Byggnads Norrbotten

Medlemmarna som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension eller inte längre 
är aktivt verksam inom förbundet kan inte vara ledamot av kongressvalberedningen.
• Att ovanstående text tillförs stadgarna.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna FSS 6 – FSS 7
Att vara ledamot i förbundets valberedning är ett viktigt uppdrag. Uppdraget innebär bland annat 
att man ska förbereda de val som ska förrättas enligt stadgarna. Ledamöterna i valberedning har 
därför en bred facklig kompetens, lång erfarenhet, olika bakgrund och inte minst ett brett kontaktnät 
inom organisationen. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vara aktiv inom organisationen, 
styrelsen har utifrån detta bifallit stadgekommitténs förslag som lyder enligt följande. Medlemmar 
som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension/avtalspension, eller inte 
längre är aktivt verksam inom förbundet, är inte valbara.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna FSS 6 – FSS 7 anses besvarade.

MOTION FSS 8
Byggnads Skåne

Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle att många deltar och engagerar sig i andra organisationer, fören-
ingar och politiska instanser. Detta måste göras dels på fritid men även under ordinarie arbetstid.

Då det idag saknas riktlinjer från förbundet så hanteras detta olika i regionerna vad gäller tjänstledighet, 
betald tid, avdrag på ordinarie lön för uppdraget osv.

Vi yrkar på nedanstående: 
• Att förbundet och regionen upprättar riktlinjer och bestämmelser för anställda som deltar eller som 

utför uppdrag i andra organisationer, föreningar eller politiska partier.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 8 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det bör finnas tydliga riktlinjer som regle-
rar ledighet, löneavdrag och ersättningar för anställda. Av det skälet tillsattes en utredning efter 2010 
års kongress med uppgift att utreda och lämna förslag till 2014 års kongress om hur förbundet ska 
hantera det här. Styrelsen vill därför hänvisa till utredningens rapport.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 8 anses besvarad.

MOTION FSS 9
J Sjöberg, Byggnads Skåne
Enskild

Texten i Regionstyrelsen mom 20 a 2.a stycket

Medlem som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension, eller inte längre är 
aktivt verksam inom förbundet, bör inte vara ledamot i avdelningsstyrelsen och bör ej vara revisor.

Skall ändras till följande:

Medlem som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension, eller inte längre är 
aktivt verksam inom förbundet, skall inte vara ledamot i regionstyrelsen och skall ej vara revisor. 

Yrkar på följande:
• Att byta lydelsen bör mot skall och att den skall gälla samtliga styrelser inom förbundet.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 9
Att kategoriskt utesluta fackligt aktiva medlemmar enbart på grund av ålder eller att man har upp-
nått pension till visa uppdrag anser styrelsen är fel. (I det här sammanhanget skulle vi också kunna 
peka på en samhällsutveckling som går i motsatt riktning om vi granskar de förändringar som gjorts 
i lagstiftningen om åldersdiskriminering). Men det finns samtidigt uppdrag där vi anser att medlem-
men som innehar uppdraget ska vara yrkesverksam, ha en närhet till produktionen och medlemmar-
nas vardag. Detta gäller exempelvis uppdraget som styrelseledamot och revisor. Av det skälet föreslår 
förbundsstyrelsen i sitt förslag till nya stagar ett förtydligande som ligger i linje med motionen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 9 bifalles.

BESLUT

I debatten deltog: 
Sam Ekman, Väst 
Roland Wiking, Skåne 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Robert Belving, Stockholm-Gotland 
Patrik Östberg, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motionerna FSS 1 och FSS 3, förbundsstyrelsen
• anses besvarade motionerna FSS 2, FSS 6, FSS 7 och FSS 8, förbundsstyrelsen
• bifall på motionerna FSS 4, FSS 5 och FSS 9, förbundsstyrelsen
• bifall motion på FSS 1. Sam Ekman, Väst
• anses besvarad FSS 9. Roland Wiking, Skåne
• avslag på motion FSS 9. Björn Petersson, Småland-Blekinge, och Robert Belving, Stockholm-Gotland.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande på motion FSS 1 efter försöksvotering som begärdes av Sam 

Ekman.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över FFS 2-8.
att  FSS 9 anses besvarad.

 b) motionerna FSS 10-18

MOTION FSS 10
J Sjöberg, R Nilsson, Byggnads Skåne
Enskild

Vi har fått allt fler medlemmar som går med Byggnads när problem med arbetsgivaren uppstår, men hoppar 
av så fort dom har fått hjälp.

Detta medför ett antal frågor.

När är man berättigad till hjälp?

Är det när man skriver på ansökan eller när man har betalt första avgiften? eller när ?

Hur länge har Byggnads skyldighet att företräda en medlem som har gått ut Byggnads när hens ärende drar 
ut på tiden?

Yrkar på att det skall regleras klart och tydligt i våra stadgar om när medlem kan begära hjälp av Byggnads.
• Att medlemsavgift skall vara betald och registrerad i vårt datasystem för att hen skall ha rätt till hjälp 

från Byggnads. Har ett ärende dragit ut onormalt länge på tiden och medlemmen blir utesluten eller 
begär utträde under denna tid bör Byggnads fullfölja ärendet om inte speciella skäl föreligger.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 10
Förbundsstyrelsen har tidigare diskuterat den problematik motionärerna beskriver. Vid det tillfället 
beslutade man sig för följande ordning vilket i viss mån regleras i förslag till de nya stadgarnas § 4  
Inträde under mom 3. Ny lydelse blir: Frågan om inträde prövas och avgörs av regionstyrelsen eller 
den i Byggnads som styrelsen utsett. Bifalls ansökan ska medlemskap ansetts ha godkänts första da-
gen i den månad då ansökan inkom. Förbundet har inte skyldighet att driva rättstvister som inträffat 
före det datum som medlem begärt inträde.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 10 anses besvarad.

MOTION FSS 11
R Nilsson, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på att när Byggnads medlemmar förlorar sina arbeten och tvingas försörja sig på A-kassa som 
många gånger är mindre än halva den lön som våra medlemmar tjänat är det rimligt att dom endast betalar 
grundavgift till Byggnads istället för att dom ”tvingas” lämna p ga av dålig ekonomi.
• Att arbetslösa medlemmar endast behöver betala grundavgift så länge som dom saknar arbete.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 11
Medlem som uppbär full A-kassa får en inkomst som motsvarar en lön på ca 13 000 kr. Det innebär 
att medlemmen avgiftsklassas till steg 7 vilket motsvarar en medlemsavgift beroende på region från 
364 till 436 kr/mån. Den nedre gräns som finns för att endast betala grundavgift enligt avgiftsklass 8, 
47 kr/mån, är 8 699 kr. Med andra ord en betydligt lägre inkomst än den medlem som uppbär A-kas-
seersättning på en normal nivå. Förbundsstyrelsen anser principiellt att medlemsavgiften ska grunda 
sig på medlemmens huvudsakliga inkomst. Som inkomst räknas bland annat; bruttolön, ersättning 
från försäkringskassan, A-kassan mm. Med andra ord avgör medlemmens inkomstnivå, vilken av-
giftsnivå/avgiftsklass som ska gälla inte var inkomsten kommer ifrån.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 11 avslås.

MOTION FSS 12
Byggnads Skåne

Byggnads organisation har olika beslutsled från medlemskrets till kongress. Flera av dessa beslutsled kan 
se olika ut i utformningen och med representanter från olika medlemsgrupper. Att ha representation i de 
olika beslutsleden med en majoritet av funktionärer/anställd personal är inte representativt för medlemsor-
gansisationen. Endast i arbetsutskott kan det som förberedande till kommande beslut accepteras.

Yrkar på nedanstående:
• Att ledamöter i samtliga beslutsled från medlemskrets till kongressen har en sammansättning som speg-

lar organisationen i sin helhet.
• Att i inget beslutsled från medlemskrets till kongress får vara en majoritet av funktionärer/anställd 

personal.
• Att undantag endast får vara arbetsutskott som förberedande till kommande beslut. Där kan en majoritet 

av funktionärer/anställd personal accepteras.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 12
Motionären belyser en principiellt viktig fråga, nämligen vem som ska besluta om vad och om det är 
rimlig att anställda i organisationen utgör en majoritet av ledamöterna i de beslutande församling-
arna. Dessutom i en organisation som säger sig värna demokrati och medlemsinflytande. Som det är 
idag så kan vi konstatera att det finns beslutande organ i Byggnads där en majoritet utgörs av med-
lemmar som även har en anställning i organisationen, även om det tillhör undantagen. Att många 
som har sin anställning i Byggnads också återfinns i de beslutande församlingarna har sina naturli-
ga, historiska och organisatoriska orsaker, bland annat att många av de mest framträdande fackligt 
aktiva medlemmarna även har anställts som funktionärer i organisationen. Styrelsen anser inte att en 
anställning i sig ska utesluta någon från de beslutande organen. Det är viktigare att se till kompetens, 
engagemang, bakgrund, erfarenhet och inflytande, än om man är anställd i organisationen eller inte. 
I praktiken är det (och har det varit) så att flertalet som återfinns i de beslutande organen består av 
förtroendevalda medlemmar som är yrkesverksamma, står i produktionen och har en anställning i 
ett byggföretag. Det gäller i princip i alla organ utom förbundsstyrelsen. I förslaget till stadgar föreslås 
en förändring rörande förbundsstyrelsens sammansättning som i praktiken skulle göra det väldigt 
svårt att leva upp till motionens intentioner. Nämligen den nya ordningen som föreslås i stadgarnas § 
23 mom 11 att regionfullmäktige utser, genom särskilt val, en person att vara ordförande i regionstyrelse 
och tillika regionens representant i förbundsstyrelse. Vi vill även påpeka att det i stadgarna inte finns 
något som direkt hindrar medlemmarna att nominera och välja de medlemmar (förutom de krav som 
ställs kring pension och att man som medlem ska vara verksam) de själva anser ska företräda dem i 
de olika organ som finns i Byggnads.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 12 anses besvarad. 

MOTION FSS 13
Byggnads Skåne

Utifrån föregående kongress så har varje region en representant i förbundsstyrelsen. Dessa representanter 
väljs av kongressen. För att undvika att det inte är den representant som regionen vill skall finnas där på 
grund av olika förändringar som kan ske under en mandatperiod så yrkas att kongressen beslutar följande.
• Att kongressen inte väljer regionernas ledamöter och ersättare.
• Att kongressen fastställer totala antalet ledamöter i förbundsstyrelsen.
• Att varje region efter särskilt beslut i regionfullmäktige fastställer vilken person som skall vara regio-

nens ledamot/ersättare i förbundsstyrelsen.
• Att kongressen väljer övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.

MOTION FSS 14
Byggnads Mälardalen

Som det är idag väljs ledamot till förbundsstyrelsen på kongressen. Även suppleanterna väljs på kongres-
sen. Vi har gjort en stor organisationsförändring under 2011 och har inte riktigt landat än men är på god väg. 
En stor förändring och fördel med den nya organisationen är att samtliga regioner har en plats i förbunds-
styrelsen. Det vore rimligt att regionerna ägde frågan över vilka som väljs till förbundsstyrelsen vid eventu-
ella fyllnadsval eller omval mellan kongressperioden. Av samtliga ledamöter som sitter i förbundsstyrelsen 
är samtliga ordförande i sin region. Det är inte helt säkert att suppleanterna som väljs på kongressen är 
nästa ordförande eller regionens huvudkandidat till förbundsstyrelseplatsen. 

• Att regionerna ska äga frågan över vilken representant som ska sitta i förbundsstyrelsen för regionen vid 
omval eller fyllnadsval mellan kongressperioden.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna FSS 13 – FSS 14
I motionerna föreslås en helt annan ordning i valet av förbundsstyrelse än vad som tidigare gällt. Det 
tar sin utgångspunkt i de förändringar som skett i fråga om förbundsstyrelsens sammansättning och 
att man av praktiska skäl borde förändra denna beslutsprocess. Att kongressen har valt förbunds-
styrelse har varit en vedertagen regel i stadgarna sedan Byggnads bildades. Skälen för det har varit 
att samtliga förbundsstyrelseledamöter får ett tydligt mandat av en majoritet av kongressombuden, att 
ledamoten har haft hela organisationens bästa som utgångspunkt när han utövat sitt uppdrag och att 
styrelsesammansättningen blir någorlunda intakt under hela kongressperioden. Efter de förändring-
ar som har genomförts i organisationen 2011/2012 behöver vi dock förändra och anpassa denna be-
slutsprocess i den riktning som motionen föreslår. Av det skälet föreslår också förbundsstyrelsen en 
förändring i stadgarnas § 23 mom 11 som innebär att regionfullmäktige genom ett särskilt val kommer 
att utse ordförande i regionstyrelse och tillika ledamot i förbundsstyrelsen för en mandattid på två år. 
Avgår ordföranden under ett verksamhetsår väljer regionen en ny ordförande. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna FSS 13 – FSS 14 anses besvarade.

MOTION FSS 15
Byggnads Västerbotten

Förslag till i textförändring under verksamhetsområden mom. 2.

Om det finns två förtroendemannaklubbar i ett verksamhetsområde skall dessa bilda ett förtroendeman-
naråd, Detta gör att vi har en väldigt många möten som måste hållas enligt stadgarna. 
• att Om man som ordförande i en förtroendemannaklubb inte sitter som ordinarie eller suppleant i regi-

onstyrelsen skall man kallas in till regionstyrelsen som adjungerad två gånger per år.
• att Övrig text i verksamhetsområden stryks.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 15
Byggnads genomförde vid årsskiftet 2011/2012 en stor omorganisation av sin verksamhet. Den omfat-
tade bland annat vår grundorganisation med medlemskretsar, förtroendemannaklubbar, förtroende-
mannaråd och verksamhetsområden. Den fackliga verksamheten har på denna nivå i många regioner 
knappt kommit igång, eller prövats så pass väl att man redan nu ska dra för långtgående slutsatser 
om hur verksamheten har fungerat. Styrelsen anser även att det bör finnas regler om denna del av 
organisationen i stadgarna. Vilket motiverar de skrivningar som finns i dag med en smärre justering 
avseende mötesfrekvens. När det gäller möjligheten att adjungera ledamöter i regionstyrelsen står det 
respektive styrelse fritt att själva fatta beslut om detta och vi finner inget skäl för att det skulle behöva 
regleras i stadgarna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 15 avslås.

MOTION FSS 16
Byggnads Småland-Blekinge

Enligt stadgarna skall i det inom regionen finnas ett Förtroendemanna råd i det fall det finns mer än en 
förtroendemanna klubb.

Vi är lite funderande kring om vilken funktion dessa -råd skall fylla och ser inom vårt område att verksam-
hetsråden kanske är forumet för samverkan emellan -klubbarna.

Vi vill ändå inte utesluta möjligheten till att ha förtroendemannaråd där regionfullmäktige så beslutar. 
 
• Att stadgarna ändras så att det KAN finnas förtroendemannaråd istället för SKALL.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 16
Som förbundsstyrelsen nämnde i sitt utlåtande över motion 15 FSS så har Byggnads genomfört om-
fattande organisationsförändringar. Den fackliga verksamheten har på den här nivån inte kommit 
igång, eller prövats så pass väl, att man redan nu ska dra för långtgående slutsatser. Vi anser därför 
att det är för tidigt att förändra stadgarna i dessa delar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 16 avslås.

MOTION FSS 17
Byggnads Småland-Blekinge

I stadgarna regleras i bland annat § 17 vad pensionärer inte kan vara. Vi menar att dessa uteslutande formu-
leringar inte är förenligt med vårt fackliga löfte. Där formuleringens syfte är att de som väljs skall uppfylla 
vissa kriterier, till exempel vara aktiv i produktion eller arbetsför ålder bör man istället formulera sig om 
vilka som kan eller ska uppbära uppdraget istället för vilka som inte kan eller får uppbära uppdraget.

Vi vill se formuleringar i våra stadgar som innefattar snarare än utesluter.
• Att stadgarna omformuleras till att redogöra för vilka som bör/kan uppbära uppdragen istället för vilka 

som INTE bör/kan uppbära uppdragen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 17
Motionären lyfter i denna motion frågan om hur organisationen valt att uttrycka sig i stadgarna och 
anser att man ska vara mer inkluderande än exkluderande i frågan om vem som är lämplig att inneha 
ett uppdrag. Organisationen har, när det gäller vissa uppdrag, inte alla, valt att tydligt markera att 
det ska vara en medlem som inte står allt för långtifrån arbetsmarknaden eller organisationen som 
genom ett uppdrag ska ha mandat att delta i beslutsfattandet. Detta i övertygelsen om att det gagnar 
medlemmarna. I det här fallet har det enklast uttryckts genom att exkludera och att i stadgarna skri-
va ”Medlem som uppbär hel ålderspension i form av allmän pension eller tjänstepension, eller inte 
längre är aktivt verksam inom förbundet, kan inte vara ledamot av förbundsfullmäktige”. Samtidigt 
är det ingenting i stadgarna som hindrar medlemmar och valberedningar att formulera uppdragspro-
filer som konkretiserar vilken typ av medlemmar som bäst lämpar sig till olika uppdrag. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 17 avslås.

MOTION FSS 18
Byggnads Småland-Blekinge

Vi har diskuterat de facto att idag väljs ledamöter till avtalsrådet på en period om 1 år vilket innebär att leda-
möterna kan sitta sin period utan att vara del i någon avtalsrörelse.

Vi tänker oss att när vi väljer ledamöter till avtalsrådet dessa ska få chans att verka i uppdraget de valts till.

Vi vill därför ändra så att ledamöter till avtalsrådet väljs för kongressperiod istället för kalender år. 
 
• Att stadgarna ändras så att ledamöter till avtalsrådet väljs för kongressperiod.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 18
Historiskt har de flesta kollektivavtal som träffats mellan oss och aktuella arbetsgivarorganisationer 
tidsmässigt omfattat mellan 12 till 24 månader, någon gång 36 månader. Tidsmässigt finns med andra 
ord ingen som helst koppling till kongressperioder. Organisationen har mer sett till att ledamöterna 
ska stå nära arbetsmarknaden och vara aktiva inom olika avtalsområden. Skulle en avtalsledamot 
inte fått chansen att utöva sitt uppdrag men i övrigt har fortsatt förtroende kan man utgå ifrån att 
regionfullmäktige skulle ge vederbörande ett nytt förtroende under förutsättning att hen är yrkes-
verksam. Att ha ettåriga mandatperioder är då inget stort problem.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 18 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Magnus Blomqvist, Småland-Blekinge 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Per Adolfsson, Småland-Blekinge 
Robert Belving, Stockholm-Gotland 
Jack Rolka, Väst

Följande förslag förelåg:
• anses besvarade motion FSS 10, FSS 12 - FSS 14 , förbundsstyrelsen
• avlag till motion FSS 11, FSS 15-18, förbundsstyrelsen
• bifall till motion FSS 16, Magnus Blomqvist, Småland-Blekinge
• bifall till FSS 17, Björn Petersson, Småland-Blekinge
• bifall till motion FSS 18, Per Adolfsson, Småland-Blekinge
• bifall till motion FSS 13 och 14, Robert Belving, Stockholm-Gotland, yrkar

Kongressen beslutade:
att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna FSS 10 - FSS 12
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 13 efter votering begärd av Kent Johansson med 

röstsiffrorna 85 för förbundsstyrelsen och 71 emot. 
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 14 efter votering begärd av Kent Johansson, 

med röstsiffrorna 99 för förbundsstyrelsen och 58 emot.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 15 och FSS 16
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 17 efter votering begärd av Björn Petersson med 

röstsiffrorna 90 för förbundsstyrelsen och 61 emot
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 18

 c) motionerna FSS 19-29

MOTION FSS 19
Byggnads Väst

Om Regionfullmäktiges storlek.

Vi i Byggnads måste kunna ha olika demokratiska ordningar beroende på regionernas olika förutsättningar.

I dag består regionfullmäktige i Byggnads Väst av 254 ordinarie ombud – som väljs av respektive kretsar. 
Dessa ombud kallas till regionfullmäktige vid två tillfällen/år och närvaron är väldigt låg. Idag har vi inte 
ett fungerande fullmäktige. Det beror enligt mig på följande problem. För det första är många av våra med-
lemmar tveksamma till att resa långt en lördag för att gå på ett möte som de vet lite om och där storleken på 
mötet gör det svårt att känna delaktighet och inflytande. Därför har jag funderat på att göra följande föränd-
ring. 

Regionen består av fem verksamhetsområden, Skövde, Trollhättan, Borås, Halmstad och Göteborg. 
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I dessa verksamhetsområden skulle man förslagsvis kunna hålla två till fyra verksamhetsrådsmöten/år för 
ordföranden och sekreterare i klubbarna/kretsarna. Kretsar och klubbar i området binds då tydligare till 
ett verksamhetsområde. Det första mötet under året ligger redan i januari. På det verksamhetsområdesmö-
tet utser mötet ett antal elektorer som skall företräda verksamhetsområdet på regionens fullmäktigemöten. 
Samtliga verksamhetsområden har samma antal ledamöter t.ex. 5 (fem). Dessa fem har i sin tur ett antal 
röster på fullmäktigemötet utifrån antalet medlemmar i verksamhetsområdet. Det skall genomföras minst 
samma antal verksamhetsområdesmöten som regionsfullmäktigemöten. Mötena skall ligga 14 dagar innan 
regionsfullmäktige och ha tillgång till dagordning underlag och styrelsens beslutsförslag till det kommande 
fullmäktigemötet.

Det kommer att ge de valda elektorerna en bra grund för att driva de frågor och idéer som framkommit i 
kretsar och klubbar. Och på det sättet få en starkare demokrati inom region och förbund. 

Med denna fördelning och arbetssätt kan vi förlägga fullmäktige på en vardag och få ett hanterbart möte 
med 25 elektorer plus max 19 personer med adjungerade från regionstyrelsen. I dagsläget 44 personer. 
Fullmäktige skall ha samma uppgifter som i dagens organisation och minst två möten per år, årsmöte och 
budgetmöte.

Utifrån detta tänk får vi ett fullmäktige där vi kan föra en bra diskussion och där ledamöterna känner ett 
deltagande och att det är möjligt att påverka utifrån den diskussion som förekommit på mötet i verksam-
hetsområdet. 

Viktigt att tillägga är också att alla medlemmar skall ha nominerings och motionsrätt genom företags klub-
bar, krets eller FFM klubbar. Samt att det skall väljas ledamöter till avtalsråd, kongress och regionstyrelse i 
ett regionsfullmäktige. Regionens fullmäktige skall även fastställa regionens målplan, verksamhetsplan och 
budget. 
• att vi i stadgarna får möjlighet till olika former av demokratiska lösningar i regionerna.
• att dessa demokratiska lösningar skall godkännas och beslutas av förbundsstyrelse.
• att de skall vara formade så att de ger alla medlemmar röst och nomineringsrätt samt att fullmäktige är 

det högst beslutande organet i regionen med samma uppgifter som man har idag.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 19
Nuvarande organisation har i praktiken bara varit verksam i drygt två år. Några av regionerna 
är geografiskt stora, har många medlemmar, flera verksamhetsområden och ett stort antal med-
lemskretsar. Att organisera ett lyckat regionsfullmäktige i en stor region, som den i Region Väst, är 
en utmaning. Samtidigt kan ett fullmäktige vara ett forum för kraftsamling, diskussion, utveckling 
och givetvis ett möte där många engagerade medlemmar tar beslut om Byggnads framtid. Förutom 
det formella mötet kan man även nyttja mötestillfället till seminarier och föreläsningar. Idén med att 
öppna upp stadgarna för att pröva olika möjligheter att utöva demokratin till exempel genom ett elek-
torssystem är spännande. Vi anser dock att nuvarande organisation måste få chansen att etablera sig 
innan vi förändrar den och i det här avseendet förändrar stadgarna. Styrelsen kommer i stadgarnas 
§ 23 mom 16 föreslå ytterligare en beräkningstabell som kan göra det möjligt för en region att något 
reducera antal fullmäktigeledamöter.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 19 avslås.

MOTION FSS 20
Byggnads Väst

Förtydligande kretsstyrelse m.m.

Tanken med införandet av den här punkten i de nya stadgarna var att det skulle vara lättare att få till en 
styrelse i kretsar och klubbar då ”årsmötet skall utse ordförande och sekreterare”. Detta är en bra förenk-
ling men enligt utredaren är detta ett lägsta krav. En del kretsar har tolkat det som att det inte får vara fler 
än dessa två i styrelsen och känt att det har hämmat verksamheten.
• Att- Förtydliga stadgarna genom tillägget ”Styrelsen kan bestå av fler personer som också skall utses av 

årsmötet”.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 20
Förbundsstyrelsen kommer i förslag till nya stadgar i § 23 mom 23 föreslå en förändring. Förslaget till 
ny text lyder ”I medlemskrets, förtroendemannaklubb och förtroendemannaråd ska årsmötet utse 
ordförande, sekreterare och ledamöter. Årsmötet ska genomföras senast januari månads utgång”.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 20 anses besvarad.

MOTION FSS 21
J Frödelius, Byggnads Väst
Enskild

Företagsklubbar.

För att öka och ta vara på det fackliga intresset bör företagsklubbar införas, de bör dock ligga under kretsar.

På detta sätt finns en av kretsarnas viktigaste funktioner kvar, nämligen att medlemmar från både små 
lokala till stora rikstäckande företag, de som har jobb och de som för tillfället är arbetslösa kan vara lika 
delaktiga i den fackliga gemenskapen och tillsammans komma fram till förslag som gynnar hela Byggnads. 
Detta innebär att alla medlemmar oavsett  uvarande jobbsituation får samma möjlighet till att träffas och 
utbyta erfarenheter.

Genom att företagsklubbar får nominera genom kretsar kan det ge dem stora möjligheter att påverka med 
sina nomineringar, då de anställda kan tillhöra olika kretsar och FFM klubbar. Detta bör också skapa ett 
intresse att gå på krets- och FFM möten för att få fram sina idéer och förslag.  
 
• Att företagsklubbar införs och att de har nomineringsrätt till Medlemskretsar på  

samma sätt som FFM klubbar har via förtroendemannaråden.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion FSS 21
Idén om att kunna bilda företagsklubbar i Byggnads organisation har diskuterats många gånger. 
Nuvarande organisation bildades i praktiken för drygt två år sedan och vi kan inte dra allt för långt-
gående slutsatser om hur den fungerat eller för den delen, hur den kommer att fungera i framtiden. 
Styrelsen är därför mycket bestämt avvisande till tanken att redan nu förändra stadgarnas § 23 mom 
4 avseende möjligheten att bilda olika typer av förtroendemanna klubbar. Vi anser att nuvarande 
organisation ska få mer tid på sig att etableras och utvecklas i dess nuvarande form.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 21 avslås.

MOTION FSS 22
J Frödelius, Byggnads Väst
Enskild

Regionsfullmäktige.

Vid beräkning av antalet ledamöter enligt gällande beräkningstabeller blir ledamöterna i regionsfullmäkti-
ge orimligt många i en del stora regioner. 

Om regionsfullmäktige ska ske på fritiden, går det endast att genomföra på lördagar eller söndagar då det 
blir för tidskrävande att ha det efter en arbetsdag. Den geografiska storleken på vissa regioner bidrar till 
längre restider i samband med regionsfullmäktige vilket minskar möjligheten och intresset att närvara. 
• Att en ny beräkningstabell tillförs med en rak beräkning, ett mandat för varje påbörjat 150 tal medlem-

mar.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 22
Byggnads omorganiserade som bekant verksamheten 2011/2012. Det innebär att den nya regionorga-
nisationen i praktiken bara varit verksam i drygt två år. Några av regionerna är geografiskt stora, har 
många medlemmar, flera verksamhetsområden och ett stort antal medlemskretsar. Att organisera ett 
lyckat regionsfullmäktige i en stor region, som till exempel den i Region Väst, är en utmaning. Samti-
digt kan ett fullmäktige vara ett forum för kraftsamling, diskussion, utveckling och givetvis ett möte 
där många engagerade medlemmar tar beslut om Byggnads framtid. Förutom det formella mötet kan 
man även nyttja mötestillfället till seminarier och föreläsningar etc. Vi anser att nuvarande organi-
sation måste få chansen att både etablera sig och utveckla verksamhet innan vi eventuellt förändrar 
den. Styrelsen kommer trots det omnämnda göra en förändring i stadgarnas § 23 mom 16 och föreslå 
ytterligare en beräkningstabell som kan göra det möjligt för en region att något reducera antalet full-
mäktigeledamöter.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 22 avslås.

MOTION FSS 23
R Andersson, Byggnads Väst
Enskild

I förbundets stadgar står det att den som uppbär hel ålderspension, mm, inte bör vara ledamot av regionsty-
relse eller vara revisor. Vilket enligt min mening är diskriminering av äldre medlemmar. Det går ju dessut-
om att ta ut ålderspension från 61 år och fortsätta arbeta. Det är väl medlemmarna ,som i demokratiska val, 
skall välja vilka de tycker är bäst lämpade att ha uppdrag i organisationen. 
 
• Att stadgarna ändras så det inte fins med text som diskriminerar medlemmar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 23
Organisationens uppfattning är att de uppdrag som räknats upp i motionen ska innehas av yrkes-
verksamma medlemmar som står i nära kontakt med arbetsmarknaden. Det är viktigt att de 
förtroende valda har en närhet och kunskap om hur det fungerar på byggarbetsplatser i vardagen och 
att de har med sig detta perspektiv när de utövar sitt uppdrag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 23 avslås. 

MOTION FSS 24
Byggnads Väst

Medlemskretsmöten ska vara en del demokratin inom Byggnads genom nomineringar och motioner, men är 
dåligt besökta. Då medlemmarna inte kommer till demokratin, får demokratin komma till medlemmarna. 
Därför tycker jag att medlemmar ska få nominera och lämna motioner på UVA möten hållna på arbetsplat-
sen.
• Att medlemmar ska ha rätt att nominera och lägga motioner på UVA möten.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 24
På möten som genomförs inom ramen för utvecklingsavtalet på arbetsplatserna avhandlas i regel frå-
gor som rör förhållandet mellan medlemmar och företaget, men även traditionell facklig information 
så som förändringar i avtal, arbetsmiljöföreskrifter, försäkringsinformation osv. Att i formell mening 
utöva inflytande i detta forum på hur Byggnads som organisation ska bedriva sin fackliga verksamhet 
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är inte vedertaget. Vill man som medlem utöva den typ av inflytande som motionären påpekar görs 
det till exempel på ett medlemskretsmöte eller genom en förtroendemannaklubb. Även ur ett demo-
kratiskt perspektiv har det varit viktigt att den kategorin av inflytande sker inom den egna organisa-
tionens egna ”väggar”. Förbundsstyrelsen är i detta skede inte beredd att omformulera stadgarna för 
att ge medlemmar på ett UVA-möte denna möjlighet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 24 avslås.

MOTION FSS 25
Byggnads Väst

Inträde.

Nu är det möjligt att bli medlem och endast betala en krona av den första månadsavgiften, låta bli att betala 
nästföljande två månadsavgifter och då uteslutas för bristande betalning. Nästa månad går det att ansöka 
om nytt medlemskap, betala endast en månadsavgift och återigen bli utesluten efter tre månader för bris-
tande betalning. Totalt har en krona och en månadsavgift betalats för att vara medlem i sex månader. Under 
hela den tidsperioden räknas han/hon som fullvärdig medlem och kan därmed erhålla hjälp av organisatio-
nen.  

• Att medlem som uteslutits för bristande betalning ska vid nyinträde erlägga tre fulla månadsavgifter 
innan han/hon är fullvärdig medlem och kan få hjälp av organisationen. Vid särskilt ömmande fall kan 
regionstyrelse besluta om att ge hjälp.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 25
Den problematik som motionären lyfter upp är tack och lov inte speciellt vanligt förekommande i 
organisationen. I praktiken har redan idag regionstyrelse (och om det så krävs förbundsstyrelsen) 
möjlighet att pröva och avgöra om inträde i organisationen ska beviljas eller inte. Detta regleras i sta-
garnas § 4 mom 3. Att införa ett särskilt anpassat inträdesvillkor vid ett eventuellt nyinträde, om tre 
månader, för att bli ”fullvärdig medlem” är inte aktuellt och skulle innebära nya, betungande, admi-
nistrativa rutiner.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 25 avslås.

MOTION FSS 26
Byggnads Väst

Regionstyrelsens sammansättning.

§ 23 i stadgarna under rubriken Regionstyrelse regleras hur många ledamöter och suppleanter det skall 
finnas i regionstyrelsen. Det innebär att en styrelse kan bestå av 17 ledamöter plus en in adjungerad ledamot 
från ungdomskommittén. Till detta kommer en personlig suppleant till varje ledamot.

Skall vi samla styrelsen innebär det en samling 17 ordinarie plus 17 suppleanter plus den adjungerande från 
ungdomskommittén dvs. 35 personer. Detta är en alldeles för stor styrelse som knappast kan föra ett kon-
struktivt och utvecklande styrning av regionen.

Systemet med suppleanter kräver att de är uppdaterande och införstådda i det arbete och beslut som styrel-
sen genomför.

Med denna korta bakgrund föreslår vi följande förändringar.
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Maximera antalet ordinarie ledamöter till 9 eller 11, det väljs 3 suppleanter som deltar i allt styrelsearbete 
och går in för den/de ledamöter som inte kan närvara på styrelsemöten enligt ett rullande schema.

I detta fall består styrelsen max av 11 ledamöter 3 suppleanter och en in adjungerad från ungdomskommit-
tén. 
• Att antalet ledamöter i regionstyrelsen är 9 eller 11, beslut om detta tas av regionsfullmäktige i samband 

med att målplan, verksamhetsplan samt budget antas.
• Att 3 suppleanter utses till styrelsen på 2 årigt mandat.
• Att kongressen antar dessa förändringar och att de för in i stadgarna under § 23 regioner.
• Att kretsen tar motionen som sin egen och skickar den till regionsfullmäktige.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 26
Att stora regioner kan få en stor regionstyrelse är som motionen beskriver helt riktigt. Av det skälet 
kommer förbundsstyrelsen i sitt förslag till nya stadgar i § 23 mom 20a. föreslå att ”Regionstyrelsen 
ska bestå av nio ledamöter, nämligen ordföranden, vice ordförande, sekreteraren, vice sekreteraren, 
avtalsansvarig, kassör och tre (eller i förekommande fall) övriga ledamöter. Antalet ledamöter kan 
utökas till elva eller tretton. Efter godkännande av förbundsstyrelsen kan antalet ledamöter minskas 
till sju eller utökas till femton”. I frågan om suppleanter föreslås följande skrivning i § 23 mom 21. ”Ge-
nom särskilt val och med tillämpning av de bestämmelser som gäller för val av regionstyrelse utses 
en suppleant för varje styrelseledamot. Har denne förhinder inträder suppleanter enligt röstetal eller 
den ordning de blivit valda”.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 26 avslås.

MOTION FSS 27
Byggnads Väst

Mandattid för styrelseledamöter 
 
• Att förändra styrelsens sammansättning varje år innebär en nystart för regionernas styrelse inför vart 

år. Därför föreslår vi följande förändringar i § 23 mom 22.
• Att regionstyrelsens mandatperiod skall vara 4 år. Vart annat år skall 4-6 ledamöter  

stå på omval beroende på hur många regionsfullmäktige beslutat att regionstyrelsen skall bestå av.
• Att regionens ordförande följer kongressperioderna.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 27
Mandattiden i regionstyrelsen är och har varit två år, där hälften av styrelsens ledamöter avgår varje 
år. Skälet till denna mandattid är vissheten om att omsättningen bland de förtroendevalda är betyd-
ligt högre lokalt/regionalt i jämförelse med centralt. Det beror i sin tur på att flera av ledamöterna står 
i produktionen med den rörlighet det innebär. Det finns också demokratiska aspekter man kan väga 
in som talar för tvååriga mandatperioder. I frågan om ordförandens mandatperiod föreslås i de nya 
stadgarnas § 23 mom 9 att ”Regionsfullmäktige utser genom särskilt val, en person att vara ordföran-
de i regionstyrelse samt ledamot i förbundsstyrelse för en mandatperiod på två år. avgår ordföranden 
under verksamhetsåret, väljer regionfullmäktige ny ordförande”.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 27 avslås.
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MOTION FSS 28
Byggnads Skåne

Ändring i stadgarna gällande Verksamhetsrådet

Yrkar på följande:
• Att kongressen beslutar att ändra i stadgarna gällande utformning och mötesfrekvensen för verksam-

hetsrådet.
• Att Kongressen ger varje region mandat att utforma Verksamhetsrådet efter de behov som varje region 

har.
• Att Kongressen tar beslut att ändra i texten paragraf 23 mom 2. ”Verksamhetsrådet skall bestå av ordfö-

rande i medlemskretsarna…”- till representant från varje medlemskrets.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 28
Hur verksamheten ska bedrivas inom regionen regleras i stadgarnas § 23. Där framgår bland annat 
att en region kan bestå av flera verksamhetsområden och att det inom respektive verksamhetsområde 
ska finnas ett verksamhetsråd som ska genomföra minst fyra möten per år. Det framgår också att det 
är respektive ordförande i kretsarna och förtroendemannaklubbarna samt de funktionärer som är 
anställda inom verksamhetsområdet som ska bevista dessa möten. I fråga om mötesfrekvens före-
slår styrelsen en förändring i sitt förslag till nya stadgar som innebär att man går från minst fyra till 
minst två möten per år. Utgångspunkten i denna reglering har varit en insikt om vad som krävs i frå-
ga om mötesfrekvens och deltagare för att få en välfungerande verksamhet. På samma sätt har man 
reglerat antal möten för både regionstyrelse, regionsfullmäktige etc. Om regionen vill utöka antalet 
möten är det fullt möjligt. Förbundsstyrelsen anser även att det är respektive ordförande som i regel 
är den mest naturliga företrädaren i verksamhetsrådet, eftersom det är han/hon som har det yttersta 
ansvaret för den verksamheten som bedrivs där.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 28 första attsatsen anses besvarad, 
att motion FSS 28 andra och tredje attsatsen avslås.

MOTION FSS 29
Byggnads Norrbotten

Vid val av regionsfullmäktige enligt § 23 mom 16 kan regionerna använda sig av tabell 1 och 2 samt ansöka 
om att använda tabell 3. 
 
• Att alla medlemskretsar ges 2 grundmandat oavsett storlek eller vilken tabell som används, allt för att 

öka demokratin i små medlemskretsar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 29
Det är mycket viktigt att alla medlemmar känner att de kan ha ett inflytande över hur verksamheten 
ska bedrivas i en organisation och detta inflytande tryggas i stadgarna. I Byggnads nya stadgar 
regleras och säkerställs det här i tre beräkningstabeller. Styrelsen anser att dessa tre tabeller till fullo 
tillgodoser demokratin även i de medlemsnumerärt små kretsarna och ger dem möjlighet till inflytan-
de i regionfullmäktige.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 29 avslås.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Robert Pettersson, Väst 
Jörgen Frödelius, Väst 
Robin Norrman, Skåne 
Patrik Johansson, Väst 
Johan Hallin, Väst 
Jonas Attenius, Väst 
Karl Paine Huenupi, Småland-Blekinge 
Jörgen Frödelius, Väst 
Sam Ekman, Väst 
Magnus Olofsson, Väst 
Pål Nylander, Stockholm-Gotland 
Ted Persson, MellanNorrland 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Magnus Olofsson, Väst 
Patrik Johansson, Väst 
Robin Norrman, Skåne 
Joakim Kahlman, Väst 
Jack Rolka, Väst 
Stefan Slottensjö, Stockholm-Gotland 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Niclas Svanberg, Skåne 
Leif Nysmed, Stockholm-Gotland 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Tomas Emanuelsson, förbundsstyrelsen 
Ola Olsson, förbundskontoret

Följande förslag förelåg:
• avslag på FSS 19, FSS 21-27, FSS 28 attsats 2 och 3, FSS 29, förbundsstyrelsen
• anses besvarade FSS 20, FSS 28 attsats 1, förbundsstyrelsen
• bifall på motion FSS 20, Robert Pettersson
• bifall på motion FSS 25, Jörgen Frödelius med flera
• bifall på motion FSS 28 attsats 3, Robin Norrman
• bifall på motion FSS 24, Patrik Johansson med flera
• bifall på motion FSS 26, Jonas Attenius med flera
• avslag på FSS 26 attsats 4, Byggnads Väst
• bifall på motion FSS 27, Jonas Attenius, 
• bifall på motion FFS 25, Johan Hallin
• bifall på FSS 23, Karl Paine Huenupi
• bifall på motion FSS 21, Jörgen Frödelius med flera
• bifall på motion FSS 23, Björn Petersson
• avslag på motion FSS 21 och motion FSS 24, Pål Nylander
• bifall på förbundsstyrelsens utlåtande på motionerna FSS 21 och 24, Stefan Slottensjö
• bifall på förbundsstyrelsens förslag till avslag till motion FSS 26, Niclas Svanberg

Kongressen beslutade:
att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 19
att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 20 efter försöksvotering begärd av Jack Rolka
att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 21 och FSS 22
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 23 efter försöksvotering begärd av Karl  

Paine. Mot utlåtande reserverade sig Björn Petersson, Bengt Göran Sandell, Christopher Rydell,  
Jan Månsson, Jonny Gummesson, Karl Paine, Magnus Blomqvist, Mikael Karlsson, Per Adolfsson, 
Peter Bergqvist, Åke Liljegren, samtliga Byggnads Småland-Blekinge

att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 24
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 25 efter votering begärd av Joakim Kahlman, 

med röstsiffrorna 87 för förbundsstyrelsen och 70 emot. 
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 26
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att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 27 efter försöksvotering begärd av Jonas  
Attenius

att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande FSS 28 attsats 1 efter försöksvotering begärd av Robin Norrman
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 29

 d) motionerna FSS 30-39

MOTION FSS 30
Byggnads Örebro-Värmland

Stadgar §16 mom2 texten: ”samt en ledamot väljs från respektive region”.

Syftet är att om ordförande i regionen byts ut under kongressperioden tillträder automatiskt den nyvalda 
ordföranden som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. 
 
• Att samtliga ordföranden från respektive region ska ingå i förbundsstyrelsen.

MOTION FSS 31
Byggnads Småland-Blekinge

Idag är det så att varje region har en stol i förbundsstyrelsen och att dessa väljs på kongressen.

Vi menar att det bör vara så att varje region väljer sin representant i förbundsstyrelsen, vi menar också att 
den som väljs även bör sitta i regionens ledning för att samverkan mellan region och förbund skall fungera 
optimalt.

Vi föreslår därför att regionens ordförande skall sitta som regionens representant i förbundsstyrelsen och 
att på så sätt säkra demokratin.  
 
• Att stadgarna ändras till att respektive regions plats i förbundsstyrelsen följer ordförandeskapet i regio-

nen.

MOTION FSS 32
Byggnads Norrbotten

Stadgar § 16 mom 2 texten: ”samt en ledamot som väljs från respektive region”.

Syftet är att om ordförande i regionen byts ut under kongressperioden tillträder automatiskt den nyvalda 
ordförande som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen. 
 
• Att ordförande från respektive region ska ingå i förbundsstyrelsen.

MOTION FSS 33
Byggnads Örebro-Värmland

Som det är idag väljs ledamot till förbundsstyrelsen på kongressen. Även suppleanterna väljs på kongres-
sen. Vi har gjort en stor organisationsförändring under 2011 och har inte riktigt landat än men är på god väg. 
En stor förändring och fördel med den nya organisationen är att samtliga regioner har en plats i förbunds-
styrelsen. Det vore rimligt att regionerna ägde  
frågan över vilka som väljs till förbundsstyrelsen vid eventuella fyllnadsval eller omval mellan kongresspe-
rioden. Av samtliga ledamöter som sitter i förbundsstyrelsen är samtliga ordförande i sin region. Det är inte 
helt säkert att suppleanterna som väljs på kongressen är nästa ordförande eller regionens huvudkandidat 
till förbundsstyrelseplatsen. 
• Att regionerna ska äga frågan över vilken representant som ska sitta i förbundsstyrelsen för regionen vid 

omval eller fyllnadsval mellan kongressperioden
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna FSS 30 – FSS 33
I förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar föreslås en nyordning som avser förbundsstyrelsens 
sammansättning som ligger i linje med motionärens förslag. Förslag till text i de nya stadgarna lyder; 
” Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, andre förbunds ordföranden, förbundssekrete-
raren samt avtalssekreteraren, vilka ingår i styrelsen enligt särskilt val (§ 18 mom 1) samt ordförande 
från respektive region.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna FSS 30 – FSS 33 anses besvarade.

MOTION FSS 34
Byggnads Örebro-Värmland

Vi har ett stort problem med att organisera byggnadsarbetare från mindre företag och utländsk arbetskraft 
i förbundet, mycket på grund av att kostnaden men även för att de arbetar på svensk arbetsmarknad en kort 
tid. Om vi kunde erbjuda ett kostnadsreducerat grundmedlemskap i tre månader för nya medlemmar skulle 
byggnads ha möjlighet att besöka och bevaka tex löner,boende och arbetsmiljö. Vad som skulle ingå som 
medlemsvärde i det medlemskapet anser jag att förbundet ska utreda. Men huvudpoängen måste vara att vi 
som förbund har rätten att besöka arbetsplatserna. Detta skulle kunna vara ett led i huvudentreprenörsan-
svaret. 
 
• Att förbundet verkar för införandet av ett grundmedlemskap i tre månader
• Att förbundet utreder innehållet i det grundmedlemskapet

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 34
Förbundsstyrelsen håller med om att vi måste nå och få fler medlemmar bland byggnadsarbetare 
med utländsk bakgrund som utför byggnadsarbete i landet. Det är möjligt att ett medlemskap till 
lägre kostnad skulle kunna bidra till att ”trycka ner tröskeln” till ett medlemskap i Byggnads och vi 
därigenom skulle kunna få fler medlemmar i denna grupp av arbetare, men säkert vet vi inte. Vad ett 
sådant ”grundmedlemskap” skulle innehålla är inte heller självklart. Vi anser ändå att idén är så pass 
intressant att man behöver utreda frågan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 34 första attsatsen avslås, 
att motion FSS 34 andra attsatsen bifalles.

MOTION FSS 35
Byggnads Örebro-Värmland

Jag tycker att man ska kräva att man gör rätt för sig innan man kan söka inträde i förbundet. Idag kan 
man straffa ut sig ur förbundet och söka nyinträde utan att man behöver reglera sin gamla skuld. Det finns 
personer som gjort system av att straffa ut sig för att göra ett nyinträde för att de ska spara pengar. Ska man 
kunna vara solidarisk ena dagen men inte andra? Vi ska givetvis göra allt vi kan för att öka i antal men inte 
till vilket pris som helst. 

• Att förbundet kräver in gamla skulder från gamla medlemmar som straffat ut sig från förbundet innan 
nyinträde godkänns
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 35
En medlem kan av olika anledningar välja att lämna förbundet och emellanåt innebär det att han/hon 
väljer den otillåtna metoden ”att straffa ut sig” och inte betala sina medlemsavgifter. Orsakerna kan 
variera men det händer naturligtvis att medlemmar utan inkomst får ekonomiska problem och att det 
kan vara ett tungt vägande skäl att lämna organisationen. Vi kan som organisation rimligen inte vill-
kora ett eventuellt återinträde genom att kräva in eventuell skuld, motsvarande tre månaders avgifter, 
och få det att verka som ett positivt välkomnande. Det har inte heller varit brukligt att göra så. Om en 
medlem som en gång, eller flera, har valt att straffa ut sig och på nytt begär inträde i förbundet rekom-
menderar vi att regionen tar särskild kontakt med vederbörande för att förvissa sig om hans/hennes 
avsikter med medlemskapet och situation på arbetsmarknaden. Samtidigt som man gör detta infor-
mera om Byggnads, vad medlemskapet innebär och erbjuda en utbildning etc. Vi vill även påminna 
om att regionstyrelsen enligt stadgarna § 4 har möjlighet att pröva medlemskapet och att man i de nya 
stadgarna klargör att man inte företräder medlem i rättstvister som inträffat före ansökningsdag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 35 avslås.

MOTION FSS 36
Byggnads GävleDala

Sverigedemokraterna har en agenda som inte överensstämmer med Byggnads värderingar om alla männ-
iskors lika värde. Därför är det högst olämpligt att medlemmar som har uppdrag för Sverigedemokraterna 
samtidigt har uppdrag för Byggnads. 
 
• Att alla medlemmar som tagit på sig uppdrag för Sverigedemokraterna inte samtidigt ska ha förtroende-

uppdrag i Byggnads

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 36
Förbundsstyrelsen vill börja med att understryka att vi som organisation självklart tar kraftigt 
avstånd mot alla organisationer som är och kan betraktas som främlingsfientliga, rasistiska och/eller 
odemokratiska. Vi håller också med om att det inte är förenligt med förbundets ändamål att verka i 
en sådan organisation och samtidigt vara medlem i Byggnads. Styrelsen kommer föreslå ett förtyd-
ligande i stadgarnas ändamålsparagraf för att tydligare än tidigare markera vår syn på människans 
lika värde. Förslag på ny lydelse är ”Byggnads uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på 
arbetsmarknaden och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och 
ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt”. 
Genom denna skrivning kommer det att vara enklare, om inte lätt, för styrelserna att pröva frågan om 
en medlem är lämplig att inneha ett förtroendeuppdrag i Byggnads eller inte. I praktiken har det be-
tytt att ingen medlem som varit aktiv i exempelvis en främlingsfientlig organisation samtidigt utsetts 
till ett förtroendeuppdrag i Byggnads.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 36 anses besvarad.

MOTION FSS 37
Byggnads Örebro-Värmland

Det bryter mot våra stadgar med allas lika värde att vara aktiv i en organisation som SD eller liknande 
främlingsfientliga och rasistiska partier eller organisationer

Jag tycker att vi ska vara lika tydliga som fackförbundet Transport på frågan om att ta politiska uppdrag för 
SD där man helt enkelt utesluts ur förbundet. Jag tycker också att om man aktivt deltar i aktiviteter förknip-
pade med sådana organisationer ska uteslutas ur förbundet. Vi i arbetarrörelsen kan aldrig ställa upp på 
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deras agenda och det ska vi visa tydligt. Jag anser att förbundsstyrelsen ska ta fram en lista med riktlinjer 
för vilka partier och organisationer som anses vara grund för uteslutning och den ska uppdateras kontinu-
erligt.  

• Att förbundet utesluter medlemmar som har tagit på sig politiska uppdrag för Sverige Demokraterna
• Att förbundet utesluter medlemmar som aktivt deltar i främlingsfientliga och rasistiska organisationer.
• Att förbundsstyrelsen tar fram en lista på dessa partier och organisationer som Byggnads anser står för 

dessa värderingar och är grund för uteslutning. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 37
Förbundsstyrelsen vill börja med att understryka att vi som organisation självklart tar kraftigt av-
stånd mot alla organisationer som är och kan betraktas som främlings fientliga, rasistiska och/eller 
odemokratiska. Vi håller också med om att det inte är förenligt med förbundets ändamål att verka i 
en sådan organisation och samtidigt vara medlem i Byggnads. Styrelsen kommer föreslå ett förtyd-
ligande i stadgarnas ändamålsparagraf för att tydligare än tidigare markera vår syn på människans 
lika värde. Förslag på ny lydelse är ”Byggnads uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på 
arbetsmarknaden och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och 
ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt”. 
Genom denna skrivning kommer det att vara enklare, om inte lätt, för styrelserna att pröva frågan om 
medlemskap i Byggnads är möjligt eller inte, om personen i fråga samtidigt är medlem eller aktivt ar-
betar i andra organisationer och politiska partier som ej har denna värdegrund. Vi ska också påmin-
na om att det redan i dag är möjligt för styrelsen enligt stadgarnas § 4 att pröva detta. Förbundet har 
även under flera år samarbetet med Expo som är den ledande organisationen inom den antirasistiska 
rörelsen i Sverige. I frågan om att Byggnads ska ta fram och hålla en sådan typ av lista som efterfrå-
gas aktuell kommer att vara mycket krävande. I detta sammanhang vill i stället peka på den lista med 
organisationer som Expo publicerar på sin webbsida som ett möjligt beslutsunderlag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 37 första och andra attsatserna anses besvarade, 
att motion FSS 37 tredje attsatsen avslås.

MOTION FSS 38
Byggnads MellanNorrland

I flera av Byggnads regioner utgörs arbetsutskotten endast av anställd personal, som beslutar och styr den 
löpande verksamheten.

Här anser vi att det borde vara minst en yrkesverksam representant från regionstyrelsen som medverkar  
på arbetsutskottets möten.

Då det kan vara svårt för förtroendevald att ”ta ledigt” skulle uppdraget kunna varvas med olika från regi-
onstyrelsen. 
 
• Att stadgetexten i Mom 20b ändras till, i arbetsutskottet skall ingå ordförande, avtalsansvarig, kassör 

samt minst en yrkesverksam i regionstyrelsen som inte är anställd av regionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 38
Av framför allt praktiska skäl har regionernas AU bestått av ordföranden, avtalsansvarig och kassör. 
Om regionen önskar att utöka AU med ytterligare en ledamot till exempel en yrkesverksam medlem 
ur produktionen så är det fullt möjligt redan idag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 38 avslås.
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MOTION FSS 39
Byggnads Västerbotten

I Stadgarna mom 20 a. står det att Regionstyrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter men kan utökas till 
elva eller tretton ordinarie ledamöter.

Mom. 21. Det skall utses en personlig suppleant till varje ordinarie ledamot i regionstyrelsen. 
• Att Regionstyrelsen består av nio eller elva ordinarie ledamöter. 

Suppleanter utses till en mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter.
• Att alla suppleanter kallas när styrelsen sammanträder, på så vi är suppleanterna lika insatta som de 

ordinarie ledamöterna

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion FSS 39 
Förbundsstyrelsen har i sitt förslag till nya stadgar föreslagit följande skrivning under § 23 mom 20a. 
”Regionstyrelsen ska bestå av nio ledamöter, nämligen ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, 
vice sekreteraren, avtalsansvarig, kassör och tre (eller i förekommande fall flera) övriga ledamöter. 
Antalet styrelseledamöter kan utökas till elva eller tretton. Efter godkännande av förbundsstyrel-
sen kan antalet ledamöter minskas till sju eller utökas till femton”. Under mom 21 föreslås följande 
skrivning; ”Genom särskilt val och med tillämpning av de bestämmelser som gäller för val av regi-
onstyrelse utses en suppleant för varje styrelseledamot. Har denne förhinder inträder suppleanter 
enligt röstetal eller den ordning de blivit valda”. I frågan om hur suppleanternas möjlighet att närvara 
på styrelsesammanträdena eller hålla sig ajour med styrelsearbetet står det respektive region fritt att 
hitta metoder för detta. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion FSS 39 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Peter Bergquist, Småland-Blekinge 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Magnus Nyman, Mälardalen 
Jakob Wagner, Skåne 
Brian Hansen, Skåne 
Lars Lundberg, GävleDala 
Niclas Svanberg, Skåne 
Lars Lundberg, GävleDala 
Jack Rolka, Väst 
Lars Jonsson, GävleDala 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Jan Schedin, MellanNorrland 
Jakob Wagner, Skåne 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Johan Hallin, Väst 
Jan Schedin, MellanNorrland 
Tomas Emanuelsson, förbundsstyrelsen 
Patrik Östberg, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• anses besvarade FSS 30 - FSS 33, FSS 36 och FSS 37 attsats 1 och 2 samt FSS 39 , förbundsstyrelsen
• avslag på FSS 34 attsats 1, FSS 37 attsats 3, FSS 38, förbundsstyrelsen
• bifall på FSS 34 attsats 2, förbundsstyrelsen
• bifall på motion FSS 37 attsats 2, Peter Bergquist
• bifall på motion FSS 31, Björn Petersson
• bifall på motion FSS 37 attsats 1 och 2, Thomas Andersson med flera
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• bifall på motion FSS 36, Thomas Andersson med flera
• bifall på förbundsstyrelsens förslag till motion FSS 37, Magnus Nyman
• avslag på motion FSS 32 och FSS33, Brian Hansen
• avslag på motion FSS 39, Niclas Svanberg 
• bifall på motion FSS 34 attsats 1, Thomas Andersson
• avslag på motion FSS 30 - FSS 33, Jan Schedin
• bifall på förbundsstyrelsens förslag angående FSS 36 och 37, Lars Lundberg
• bifall på Jack Rolkas förslag gällande motion FSS 37, Johan Hallin
• avslag på motionerna FSS 30 - FSS 33, Jan Schedin
• bifall på Jack Rolkas förslag, Lars Jonsson

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion FSS 30, efter votering begärd av Ted Persson med 

röstsiffrorna 98 för förbundsstyrelsen och 59 emot.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion FSS 31, 32, 34, 35, 36. 
att motion FSS 33 faller.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion FSS 37 efter votering begärd av Tomas Andersson 

med röstsiffrorna 90 för förbundsstyrelsen och 62 emot.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion FSS 38
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion FSS 39 efter försöksvotering begärd av Niklas Svan-

berg

Kongressordförande: Jim Sundelin

§ 34.  INKOMSTFÖRSÄKRING

 a) motionerna AVF 10-20

MOTION AVF 10
Byggnads Småland-Blekinge

Vi har återkommande diskussioner om inkomstförsäkrings vara eller inte vara, och vår uppfattning är att 
en sådan efterfrågas av våra medlemmar. Vi delar förbundets uppfattning ifrån kongressen 2010 om att 
Byggnads i första hand skall verka för en fungerande och tillräcklig arbetslöshetsförsäkring (A-kassa).

Vi tycker att vi, ibland våra medlemsförsäkringar, borde kunna erbjuda en inkomstförsäkring som en till-
läggsförsäkring. 
 
• Att Byggnad verkar för att erbjuda en inkomstförsäkring som tilläggsförsäkring.

MOTION AVF 11
S Ekman, Byggnads Väst
Enskild 

• Att Byggnads skall återskapa inkomstförsäkringen som kan täcka upp i alla fall arbetslöshetstiden. 
Alternativt att medlemmar får möjlighet att teckna kompletterande försäkringar privat genom Byggnads 
medlemskap förmånligt.

MOTION AVF 12
Byggnads Norrbotten

För att skapa ett mervärde i medlemskapet samt att öka tryggheten vid ofrivillig arbetslöshet är Byggnads 
inkomstförsäkring ett måste. 
 
• Att kongressen beslutat att en inkomstförsäkring tecknas som skall gälla för alla.
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MOTION AVF 13
P Kilberg, Byggnads Örebro-Värmland
Enskild

När man är arbetslös idag är ersättningen långt ifrån 80% av lönen. Det är viktigt att den faktiska ersätt-
ningen är 80% av den totala inkomsten för att man ska kunna fortsätta sitt liv. 
 
• Att förbundet inför en inkomstbortfallsförsäkring.

MOTION AVF 14
Byggnads Skåne

A-kassans värde urholkas för varje år, genom att man inte höjer ersättningstaket i försäkringen. En bygg-
nadsarbetare kommer sällan eller aldrig att åtnjuta en ersättning från A-kassan på 80%. Det system som 
arbetare en gång i tiden byggde för att ge en trygghet vid arbetslöshet ger i dag ingen trygghet. För att 
Byggnads medlemmar skall vara trygga och starka krävs att man har ett skydd värd namnet om man blir av 
med sin anställning. Utan trygghet vågar man ej heller ställa krav på sin arbetsgivare vare sig när det gäller 
arbetsmiljö eller lön. För att Byggnads skall överleva som ett starkt förbund krävs starka och trygga med-
lemmar.

Arbetare skapade A-kassan, borgarna förstörde den. Yrkar på att vi återigen ska skapa ett system som skän-
ker våra medlemmar trygghet och skapar starka medlemmar och ett starkt förbund. 
 
• Att i någon form återinföra en inkomstbortfallsförsäkring vid arbetslöshet för Byggnads medlemmar

MOTION AVF 15
Byggnads Skåne

Återinför inkomstförsäkring.

Yrkar på följande:
• Att återinföra inkomstförsäkring. 

MOTION AVF 16
Byggnads Skåne

Ta tillbaka inkomstförsäkringen.

Yrkar på följande: 
• Att ta tillbaka inkomstförsäkringen.

MOTION AVF 17
Byggnads Stockholm-Gotland

Tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen.

Arbetslösheten och oron för försörjningen är stor för många Byggnadsmedlemmar. Byggbranschen är in-
stabil och ersättningarna från a-kassan vid arbetslöshet är alldeles för låg för att utgöra ett rimligt inkomst-
skydd.

De låga ersättningarna är politiskt styrda. Borgerligheten vill inte att a- kassaersättningen ska utgöra ett 
inkomstskydd. Den låga ersättningen ska över tid pressa ner löne och villkors Rabén för de som har jobb. 

Vi behöver därför återigen agera som fackföreningsrörelsen gjorde då arbetslöshetskassorna startades, och 
många andra fackförbund gjort de senaste åren, och se till att såväl individen skyddas bättre vid arbetslös-
het som kollektivets löne- och villkorsutveckling skyddas. 

Vi föreslår därför att kongressen beslutar:
• Att återinföra en tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen för förbundsmedlemmarna
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MOTION AVF 18
Byggnads Skåne

Införa inkomstförsäkring.

Yrkar på följande: 
• Att införa inkomstförsäkring.

MOTION AVF 19
Byggnads Skåne

När Byggnads medlemmar förlorar sina arbeten och tvingas försörja sig på A-kassa som många gånger är 
mindre än halva den lön som våra medlemmar tjänat har Byggnads ett ansvar för att mildra den stora skill-
nad i inkomst så att man slipper gå ifrån hus och hem! 

Yrkar på följande: 
• Att återinföra inkomstförsäkringen medlemskapet.

Ev med en egenavgift.

MOTION AVF 20
Byggnads Väst

Återinföra inkomstförsäkring. 

Jag anser att Byggnads ska återinföra inkomstförsäkringen för att trygga inkomsten för medlemmarna som 
drabbas av arbetslöshet. 

Inkomstförsäkringen ska ersätta mellanskillnaden mellan a-kasseersättningen och upp till 80% av lönen. 
Detta utan något tak och max i 60 dagar.

Kravet är att man skall varit medlem i Byggnads i minst 6 månader. 
 
• Att Byggnads återinför inkomstförsäkringen. Den ska ersätta mellanskillnaden mellan a-kasseersätt-

ningen och upp till 80% av lönen utan något tak i max 60 dagar.
• Att man varit medlem i Byggnads i minst sex (6) månader för att få ta del av försäkringen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AVF 10 – AVF 20
Byggnads har utrett hur en inkomstförsäkring som finansieras av medlemsavgifter skulle kunna se 
ut. Folksam är bundet av ett ramavtal mellan LO och Folksam. Som avtalet ser ut nu har Byggnads 
kommit fram till att det är för kostsamt att teckna den i dess nuvarande form. Byggnads har tillsam-
mans med LO utrett om det skulle vara möjligt med en ny inkomstförsäkring med nya villkor till-
sammans inom LO, eller på eget sätt se till att vi får fram en tilläggsförsäkring som ger den enskilde 
medlemmen en möjlighet att teckna en inkomstförsäkring till en rimlig premie/kostnad som man är 
bered att betala för varje månad, som ska täcka en inkomstförlust vid en eventuell arbetslöshet. Men 
kostnaden för denna skulle bli betydligt högre än vad den skulle vara värd att teckna för den enskilde 
medlemmen, genom att premien kommer att bli orimlig hög på grund av risken att våra medlemmar 
löper en större risk att bli arbetslös än andra yrkesgrupper inom arbetsmarknaden. Orsaken till att 
byggnads tvingades att avveckla inkomstförsäkringen var de allt för höga kostnaderna som översteg 
200 miljoner kronor. Så därför så anser vi att det för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart att 
införa en försäkring för vår del. Intresset är svalt bland de andra förbunden till en ny försäkring och 
det som finns är den tidigare försäkringen som Byggnads har haft.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AVF 10 – AVF 20 avslås.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Björn Pettersson, Småland-Blekinge 
Stefan Slottensjö,, Stockholm-Gotland 
Jonas Attenius, Väst 
Mattias Daenelius, Stockholm-Gotland 
Jörgen Elv, Väst 
Johan Hallin, Väst 
Tommi Hakala, Skåne 
Björn Nilsson, Skåne 
Valentin Jovanovic, Skåne 
Karl Sivertsson, MellanNorrland 
Kim Söderström, GävleDala 
Jan Andersson, Mälardalen 
Christopher Rydell, Småland-Blekinge 
Lars Johansson, förbundskontoret

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion AVF 10 - AVF 20, förbundsstyrelsen
• bifall till motion AVF 14, Valentin Jovanovic 

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 10 - 13
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion AVF 14 efter votering begärd av Valentin Jovanovic 

med röstsiffrorna 98 för förbundsstyrelsen och 60 emot
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande till motion AVF 15 - 20

§ 12.  BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG - 2015-2018
Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog budgetberednings förslag. 

”Inledning och bakgrund

Någon formell budgetberedning har inte utsetts till kongressen 2014 utan det är förbundsstyrel-
sen som utgjort budgetberedning och utarbetat detta förslag.

Kongressen 2010 fastställde en ekonomisk prognos för perioden 2011-2014 som fastslog att för-
bundets ekonomi skulle vara i balans mellan verksamhetens intäkter och kostnader det sista 
året i prognosperioden.

Detta skulle klaras, dels genom att ett nytt inkomstbaserat avgiftssystem skulle införas från och 
med 2011, dels genom att medlemsavgifterna skulle höjas i takt med inkomstutvecklingen i bran-
schen och dels genom att inte tillåta kostnadsökningar i den löpande idéella verksamheten.

En viktig förutsättning för detta var att medlemsantalet inte skulle minska under prognospe-
rioden. Dessvärre har förbundet inte klarat detta mål. Antalet yrkesverksamma medlemmar 
har minskat med i storleksordningen 5 700 personer från 2010 till december 2013. Det totala 
medlemsantalet förutsattes bli oförändrat under prognosperioden, 113 000. Vid utgången av de-
cember 2013 uppgick det totala medlemsantalet till knappt 103 000. Medlemstappet innebär att 
vi inte når upp till prognosens intäkter på 328 miljoner kronor för år 2014. För 2014 är det budge-
terat 323 miljoner kronor, det vill säga 5 miljoner lägre än prognosen.

För att klara målet att inte öka verksamhetens kostnader har ett antal åtgärder vidtagits under 
perioden. Den största förändringen är samlokaliseringen till ett gemensamt förbundskontor för 
fem av förbunden inom 6F samarbetet, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO. 
I detta arbete ingick också att starta ett gemensamt bolag, Facklig Administration i Samverkan 
6F AB (FASAB), för att i detta bolag samordna administrativa arbetsuppgifter för förbunden 
inom ekonomi, HR och lön, IT, medlemsredovisning samt kontorsservice. Bolaget startade sin 
verksamhet 2012-09-01.
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Den kostnadsram som fastställdes i prognosen till kongressen 2010 uppgick till 201 miljoner 
kronor årligen.

I den budget förbundsstyrelsen antagit för 2014 uppgår den idéella verksamhetens kostnader 
till 202 mkr. Slutsatsen blir att de besparingsmål som sattes för prognosperioden i princip har 
uppnåtts med de åtgärder som vidtagits.

Enligt tidigare principer (kongressen 2002, 2006 och 2010) ska förbundets kapitalavkastning 
i första hand användas för att på medlemsnivå standardsäkra konfliktfonden, långsiktigt vär-
desäkra reservfonden (förbundets rörelsekapital) samt i mån av utrymme täcka kostnader av 
investeringskaraktär. Även vissa utpekade kostnadsposter kan täckas av kapitalavkastningen. 
Dessa har varit förbundets lokalkostnader och kostnader för den centrala opinionsbildningen.

Med viss draghjälp av medlemsminskningen har målet att standardsäkra konfliktfonden på 
medlemsnivå kunnat uppnås. Konfliktfonden beräknas på så sätt att alla yrkesverksamma med-
lemmar ska kunna få konfliktersättning under 21 dagar med ett nettobelopp som årligen upp-
räknas med löneutvecklingen i branschen. Konfliktersättningen uppgår för närvarande till 910 
kronor per dag de fem första konfliktdagarna, därefter 1 005 kronor.

Reservfonden uppgick till 256 miljoner kronor vid utgången av år 2010 och till 214 miljoner kronor  
vid utgången av år 2012. En värdesäkrad reservfond skulle ha uppgått till cirka 265 miljoner 
kronor 2012 och med en KPI index ökning på 2 % för 2013 och 2014 till cirka 275 miljoner kronor 
vid utgången av år 2014, det sista året i prognosperioden. Om vi når detta mål är i dagsläget svårt 
att bedöma.

Förbundet har under prognosperioden använt delar av kapitalavkastningen för att täcka kost-
nader för lokaler och opinionsbildning (cirka 16 miljoner kronor årligen) samt för 2013 och 2014 
kostnader av investeringskaraktär enligt beslut av förbundsstyrelsen (kunskapslyftet – cirka 18 
miljoner kronor för båda åren).

De finansiella marknaderna har under prognosperioden fluktuerat med konsekvensen att det i 
2011 års bokslut gjordes nedskrivningar i förbundets finansiella placeringsportfölj. Även pen-
sionsstiftelsen tvingades göra nedskrivningar. Som en konsekvens av detta har förbundet inte 
kunnat ta någon gottgörelse för pensionskostnader från pensionsstiftelsen med 18 miljoner kro-
nor årligen som fanns i prognosen.

Under 2012 och hittills 2013 har världens börser återhämtat sig trots den finansiella oro som rått 
under den senaste tiden. Detta gör att det i dagsläget ser ut som om gottgörelse från pensions- 
stiftelsen kan tas ut för 2013 och 2014.

Avstämning av kongressens (2010) prognos för 2014 mot förbundsstyrelsens  
fastställda budget för 2014.

Verksamhetens budgeterade resultat 2014, mkr  - 11,2 
(efter de poster som täcks av kapitalavkastningen) 
Tappade intäkter från medlemsavgifter  5,0 
Tillkommande kostnader av investeringskaraktär (kunskapslyftet) 8,5 
Minskade avskrivningar  - 0,5 
Minskade kongresskostnader  - 0,5 
Ökade verksamhetskostnader utöver prognos  1,2 
Överskott enligt prognosen 2010 för 2014  2,5

Förutsättningar för ekonomisk prognos för perioden 2015-2018

Förbundsstyrelsen har fastställt en budget för år 2014. Utifrån den har budgetberedningen 
prognostiserat hur resultatutvecklingen för förbundet kommer att se ut under den kommande 
kongressperioden.

I prognosen har följande antaganden gjorts:
• Den allmänna inflationen överstiger inte Riksbankens inflationsmål på 2 %.
• Den allmänna löneutvecklingen överstiger inte 2,5 % per år.
• Verksamhetskostnaderna tillåts öka med maximalt 2 % per år.
• Medlemsantalet minskar inte från dagens nivå på knappt 103 000.
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• Medlemsavgiften höjs med minst 2,3 % per år eller den faktiska löneökningen i branschen.
• Gottgörelse kan tas från pensionsstiftelsen med en resultateffekt på 23 miljoner kronor årligen.
• Kostnader för lokaler och opinionsbildning, i likhet med tidigare, täcks av kapital avkastningen.
• Kostnaderna för kunskapslyftet under 2015 täcks av kapitalavkastningen.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att årligen göra prioriteringar som innebär att 2014 års kost-
nadsnivå endast ökar med den allmänna inflationen och löneökningarna.

Förslag till prognos för perioden 2015-2018 samt grundprinciper för förbundets bud-
getarbete

Byggnads ekonomi är stark om man ser till att Byggnads har en stark konfliktberedskap och 
goda kapitalinkomster. Om man enbart ser till den ideella verksamheten är Byggnads ekonomi 
fortsatt svag, eftersom det är ett relativt stort underskott mellan intäkterna och kostnaderna. 
Förbundet måste i detta sammanhang fokusera på att inte tappa ytterligare medlemsintäkter, 
utan snarare öka dessa genom ett ökat antal medlemmar. Detta samtidigt som verksamhetskost-
naderna inte får tillåtas öka med mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Detta ställer stora 
krav på förbundsstyrelsen att ha fortsatt kostnadskontroll och prioritera insatser.

Mot bakgrund av budgetberedningens prognos föreslås kongressen besluta:

att  grundprinciperna för Byggnads budgetarbete skall vara att medlemsavgifterna ska täcka  
 de löpande kostnaderna för den ideella verksamheten,

att  som princip fastslå att avkastningen på förbundets kapital i första hand ska användas för  
 att på medlemsnivå standardsäkra konfliktfonden samt att i andra hand långsiktigt  
 värdesäkra reservfonden,

att  som princip fastslå att avkastningen på förbundets kapital i mån av utrymme ska kunna  
 täcka kostnader av investeringskaraktär samt vissa utpekade  kostnadsposter (lokalkost- 
 nader och kostnader för central opinionsbildning).

Förslag till medlemsavgifter för år 2015

Mot bakgrund av budgetberedningens prognos föreslås kongressen besluta:

att  för år 2015 fastställa månadsavgiften enligt följande avgiftsklasser och löneintervaller:

 Avgifts-  Löneintervall   Timlön   Förbundsavgift 
 klass  kr/mån    kr/tim   kr/mån 
 1  32 000 –   184 –   394 
 2  24 200  –  31 999  139 – 183  340 
 3  22 000 – 24 199  126 – 138  301 
 4  19 800 – 21 999  114 – 125  264 
 5  17 600 – 19 799  101 – 113  226 
 6  16 500 – 17 599  95 –  100  170* 
 7  8 900 – 16 499  51 – 94  170 
 8   – 8 899   – 50  49 (varav förbundet 28 kr),  
        bl a alla pensionärer 
 9  Avgiftsbefriade  (elever)

att  för år 2015 fördela 50 procent av förbundsavgiften (exklusive avgiften i klass 8) till  
 regionerna,

att  fördelningen till regionerna baseras på respektive regions andel av totala gransknings- - 
 och mätningsarvodesintäkterna för kalenderåret 2006,

att  uppdra åt förbundsfullmäktige att under kongressperioden årligen justera medlems- 
 avgift och avgiftsintervall så att balans mellan intäkter och kostnader uppnås i  
 förbundets ideella verksamhet.

* som en konsekvens av förslaget i kongressgruppen En juridisk persons rapport.
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RAPPORT FRÅN KONGRESSARBETSGRUPPEN – EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS

5

Budget medlemsavgifter förbundet 2015
Diff budget mot Avgiftsintervall per tim. per tim.

Antal  
medlemmar

2013-12-31 Ej betalda  
avgifter

Budget 2015 2013-12-31 2,30% 174

Klass 1 40 595 -0,5% 40 392 -203 32 000 184

Klass 2 24 233 -0,5% 24 112 -121 24 200 31 999 139 183

Klass 3 2 959 0,0% 2 959 0 22 000 24 199 126 138

Klass 4 2 935 0,0% 2 935 0 19 800 21 999 114 125

Klass 5 1 945 0,0% 1 945 0 17 600 19 799 101 113

Klass 6 365 0,0% 365 0 16 500 17 599 95 100

Klass 7 3 485 0,0% 3 485 0 8 900 16 499 51 94

Klass 8 23 799 0,0% 23 799 0 8 899 50**

Klass 9 2 257 0,0% 2 257 0 Avgiftsbefriade (elever)

102 573 102 249 -324

Avgifter  
per månad

 
2015

 
Höjning

 
kr

 
2016

Klass 1 394 2,30% 9,062 9 403

Klass 2 340 2,30% 7,82 8 348

Klass 3 301 2,30% 6,923 7 308

Klass 4 264 2,30% 6,072 6 270

Klass 5 226 2,30% 5,198 5 231

Klass 6 170 2,30% 3,91 4 174

Klass 7 170* 2,30% 3,91 4 174

Klass 8 28 0,00% 0 0 28

Klass 9 0 0,00% 0 0 0

Beräkning av intäkter från medlemsavgifter 2015, tkr
per månad Budget 2015

Klass 1 15 914

Klass 2 8 198

Klass 3 891

Klass 4 775

Klass 5 440

Klass 6 62

Klass 7 592

Klass 8 666

Klass 9 0

27 538

per år Till regionerna

Klass 1-7 322 465 50% 161 232

Klass 8 7 996

330 461 161 232

Förbundskontoret, netto 169 229

*    enligt förslag i kongressgruppen En juridisk persons rapport

**  (varav förb 28 kr, bl a alla pensionärer)
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Avstämning av kongressens (2010) prognos för 2014
Tappade intäkter från medlemsavg jämfört med kongressens prognos för 2014  4 998

Spec över kostnadsförändringar i budget 2014 mot prognos
Kunskapslyftet  8 500
Minskade avskrivningar  -500
Minskade kongresskostn per år (totalt 2 000 tkr)  -500
Ökade verksamhetskostnader 2014 utöver prognos (förbundsstyrelsens beslut)  1 027
Förändring gottgörelse från pensionsstiftelsen  0
Ej specificerad kostnadsökning tidigare år  140
Summa kostnadsförändringar  8 667
Kontrollsumma 2 484
Prognos överskott 2014  2 484”

Kongressen beslutade:
att  anta budgetberedningens förslag

§ 35.  ARVODESUTREDNINGEN
Leif Hjelm, förbundskontoret, föredrog arvodesutredningens förslag.

”Bakgrund

På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares 
arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag. Kongressen beslutade att bifalla 
en ändrings attsats ”att förbundet tillsätter en utredning i frågan vilken policy Byggnads ska ha i 
frågan om arvoden för styrelseuppdrag och liknande uppdrag, och utredarna skall bestå av lika 
många från produktionen som ombudsmän”.

Arbetsgruppen

Följande personer har ingått i arbetsgruppen om styrelseersättningar och arvoden: 
Niklas Rengen, Förbundskontoret (sammankallande) 
Leif Hjelm, Förbundskontoret (sekreterare) 
Göran Eriksson, Byggnads Norrbotten 
Tomas Pettersson, Byggnads Örebro-Värmland 
Bengt Ekström, FFM Byggnads Stockholm-Gotland 
Raoul Gustavsson, FFM Byggnads Öst

Arbetsgruppens arbete ska enligt förbundsstyrelsens beslut vara slutfört senast den 31/12 2013.

Utredningens arbete

Arbetsgruppen hade sitt första möte den 20/3 2013 och sitt avslutande möte den 21/11 2013.

Sammanlagt har gruppen träffats vid 7 tillfällen varav tre har varit videomöten.

För att klargöra ersättningar till bolagsstyrelseledamöter har en enkät genomförts vid en träff 
med bolagsstyrelse- och MB-ledamöter i de större rikstäckande företagen. Det sammanfattande 
resultatet av den enkäten visade att några årsarvoden inte förekom och att övriga ersättningar 
för uppdragets fullföljande var på rimliga nivåer.

Utredningen har också varit i kontakt med LO och flertalet av LO-förbunden för att kartlägga 
hur lön och övriga ersättningar hanteras för respektive valda ledningar.

Principer för arvoden och ersättningar

Bolagsstyrelseledamöter

Uppdraget är bland annat reglerat i förtroendemannalagen. Eftersom styrelseplatsen är ett led 
av det fackliga uppdraget som personen har genom sin anställning i företaget föreslås följande 
riktlinjer gälla för Byggnads ledamöter i bolagens styrelser:
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• Ledamot får inte ta emot årsarvode som facklig representant i styrelsen.
• Ledamot bör få skäligt inläsningsarvode för inläsning av handlingar om detta behöver ske 
 utanför arbetstid.
 Ersättningen ska baseras på ledamotens ordinarie timlön gånger det antal timmar som i  
 genomsnitt behöver användas för inläsning.
• Ledamot ska ha bibehållen lön under den tid då den fullgör styrelseuppdraget. Detta ska även  
 inkludera resor till och från sammanträden.
• Ersättning ska utgå för faktiska kostnader som kan uppstå för uppdragets fullgörande (till  
 exempel resekostnader, parkeringsavgifter och liknande).

En förutsättning för att komma ifråga som bolagsstyrelseledamot, representerande Byggnads, 
är att personen accepterar ovanstående riktlinjer och verkar för desamma. Förbundsstyrelsen 
är ytterst ansvarig för att berörd person ska informeras om dessa riktlinjer.

Byggnads ska kräva att bolagsstyrelseledamöterna, genom bolaget, omfattas av ansvarsförsäk-
ring. Ledamot ska, av företrädare för bolaget, få skriftligt besked om att de omfattas av ansvars-
försäkring. Byggnads tecknar inte ansvarsförsäkring för ledamoten.

Regionerna

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige ska årligen fastställa ersättningar för ledamöterna i fullmäktige samt för re-
gionstyrelsens ledamöter och förtroendevalda revisorer.
• Regionfullmäktiges ledamöter ska, på begäran, få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
• Arvode i form av inläsningsarvode kan utges till regionfullmäktiges ledamöter efter beslut av  
 regionfullmäktige, dock inte till anställd.
• Om reseersättning utges bör denna följa den av skatteverket högsta skattefria  
 milersättning (för närvarande 18.50/mil).

Regionstyrelsen
• Regionstyrelsens ledamöter ska, på begäran, få ersättning för förlorad arbets förtjänst.
• Arvode i form av inläsningsarvode kan utges till regionstyrelsens ledamöter efter beslut av 
 regionfullmäktige, dock inte till anställd.
• Eventuellt inläsningsarvode till regionstyrelsen ska inte överstiga 1 procent av ett inkomst- 
 basbelopp per bevistat sammanträde (inkomstbasbeloppet är 56 600 kr år 2013).
• Om reseersättning utges bör denna följa den av skatteverket högsta skattefria milersättning 
 (för närvarande 18.50/mil).
• Ersättning i form av gåvor och liknande till styrelsens ledamöter, finansierat av Byggnads, ska  
 ske restriktivt och följa skatteverkets regler för förmånsbeskattning.

Revisorer
• Regionens förtroendevalda revisorer ska ha samma ersättningsregler som ledamot i region- 
 styrelsen.

Medlemskrets, verksamhetsråd, förtroendemannaklubbar, förtroendemannaråd 
Eventuella ersättningar för uppdrag i medlemskrets, verksamhetsråd, förtroendemannaklub-
bar och förtroendemannaråd fastställs av regionfullmäktige. Beslut om ersättning till dessa kan 
av fullmäktige delegeras till regionstyrelsen.

Ersättning till ledningen i regionerna
Utredningen anser det befogat att ledande befattningshavare i regionen (främst ordförande, av-
talsansvarig och kassör) får ett lönetillägg under den tid de är valda till sin ledningsfunktion. 
Detta utifrån sitt ledningsansvar.

Beslut om tillägg fattas av regionfullmäktige och bör utges med 5-10 procent av månadslön för 
ombudsman beroende på bland annat regionens storlek och antalet anställda.

Sidouppdrag och bisysslor för regionalt anställda
Om en anställd avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mer omfattande slag ska den anställde 
först samråda med arbetsgivaren. Regionens styrelse ska årligen få en redovisning av de an-
ställdas eventuella uppdrag och bisysslor. Av redovisningen ska framgå uppgifter om eventuella 
ersättningar som den anställde fått från uppdrag som är en direkt eller indirekt följd av anställ-
ningen i Byggnads.
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Vid fullgörande av uppdrag, under dagtid, som inte har en direkt koppling till anställningen 
i Byggnads, ska den anställde under normala förhållanden ta ut tjänstledighet för den tid den 
anställde är frånvarande för uppdraget. Exempel på sådana uppdrag är kommunala och lands-
tingskommunala uppdrag samt olika typer av föreningsuppdrag.

Vid uppdrag i organisationer där Byggnads har ett betydande intresse, t ex Riksbyggen och 
Byggnads a-kassa, och ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte utgår ska inte avdrag för 
tjänstledighet göras. Efter beslut av respektive chef kan ledighet utan löneavdrag också beviljas 
för andra uppdrag i folkrörelsen.

I likhet med förbundets årsredovisning ska det i regionens årsredovisning framgå lednings-
funktionernas respektive lön. Utöver lönen ska ersättningar som fås, som en direkt följd av sin 
anställning i Byggnads också framgå av årsredovisningen.

Förbundet centralt

Ersättningar till deltagare vid kongressen
Kongressen beslutar, efter förslag från förbundsstyrelsen, om vilka ersättningar som ska utgå 
för deltagande vid kongressen.

Ersättning till förbundsfullmäktige
Arvode i form av inläsningsarvode kan utges till ledamöter i förbundsfullmäktige, dock inte till 
anställd.

Eventuell ersättnings storlek fastställs av kongressen (kongressen 2010 beslutade om en årlig  
ersättning på 7 procent av ett inkomstbasbelopp för fullmäktiges ledamöter, inkomstbasbelop-
pet är 56 600 kr år 2013).

Ersättning till förbundsstyrelsen
Arvode i form av inläsningsarvode kan utges till ledamöter i förbundsstyrelsen. Eventuell  
ersättnings storlek fastställs av kongressen (kongressen 2010 beslutade om en årlig ersättning 
på 36 procent av ett inkomstbasbelopp för förbundsstyrelsens ledamöter, inkomstbasbeloppet 
är 56 600 kr år 2013).

Revisorer
Förbundets förtroendevalda revisorer omfattas av samma ersättningsregler som förbunds- 
styrelsen.

Den kongressvalda förbundsledningens ersättningar
Vid kontakter med LO och LO förbunden finns i huvudsak två modeller för lönesättning till 
de förtroendevalda ledningarna inom LO. Den ena varianten är ett procentuellt påslag på  
aktuellt förbunds gällande ombudsmannalön utan avräkning för eventuella styrelsearvoden 
som är förknippade med uppdraget som ledningsperson. I denna modell är det inte ovanligt att 
det tillkommer arvoden för interna uppdrag, till exempel förbundsstyrelseuppdraget. Det är 
den modell som Byggnads använder med ett påslag på 28 procent för förbundsordförande och  
14 procent för de övriga tre i den valda ledningen. Den andra varianten, den så kallade LO-mo-
dellen, är baserad på någon form av underliggande genomsnittlig lön för medlemsgruppen mul-
tiplicerad med en faktor, till exempel 3,5 gånger industriarbetarlönen. Denna lönemodell inne-
bär att lönen blir en ”taklön” och innebär att arvoden från styrelseuppdrag som hänger samman 
med ledningspersonens valda uppdrag avräknas på lönen. En konsekvens av en sådan lönemo-
dell är att arvoden från externa uppdrag, bakvägen, blir tjänstepensionsgrundande. Det finns 
även förbund som har olika varianter av dessa två huvudmodeller.

I dagens system beräknas den pensionsmedförande lönen för ledningen utifrån den totala  
ersättning som förbundet betalar ut, det vill säga den högsta ombudsmannalön för centralt  
anställda ombudsmän plus tillägg på 28 procent eller 14 procent plus interna arvoden för för-
bundsstyrelsen, förbundsfullmäktige och Polstjärnan.

Enligt de pensionsreglementen som gäller för nuvarande och tidigare ledningar (förmånsbe-
stämt system) så har tidigare förbundsledningar som avgått från sina uppdrag med pension, en 
pension som är baserad på efterträdarens löneutveckling och fasta ersättningar i form av interna 
arvoden. Från och med 1/10 2009 gäller ett nytt pensionssystem för nyanställda ombudsmän där 
arbetsgivaren  betalar in en årlig premie för tjänstepensionen (premiebestämt system). I och med 
att det nya pensionssystemet införts så kommer problemet med följsamhet till efterträdarens 
löneutveckling att på sikt försvinna.
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Om man skulle förändra ledningens lönesättning från dagen system till ett system liknande det 
som LO tillämpar, med en stor höjning av den pensionsmedförande lönen, så skulle det få stora 
ekonomiska konsekvenser med de pensionsreglementen som gäller för den nuvarande och för 
de tidigare ledningarna.

Med ovanstående i beaktande och att det är ett flertal LO förbund som tillämpar liknande  
ersättningssystem som Byggnads idag tillämpar med procentuellt påslag på högsta ombuds-
mannalön, föreslår arvodesutredningen därför att den kongressvalda förbundsledningens lön 
och ersättningar inte förändras från dagens system.

Transparensen och medlemmarnas behov av information av ledningens löner och ersättningar 
tillgodoses genom att Byggnads sedan många år tillbaka redovisar detta i sin årsredovisning.

Sidouppdrag och bisysslor för centralt anställda
Om en anställd avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mer omfattande slag ska den anställde 
först samråda med arbetsgivaren. Förbundsstyrelsen ska årligen få en redovisning av de an-
ställdas eventuella uppdrag och bisysslor. Av redovisningen ska framgå uppgifter om eventuella 
ersättningar som den anställde fått från uppdrag som är en direkt eller indirekt följd av anställ-
ningen i Byggnads.

Vid fullgörande av uppdrag, under dagtid, som inte har en direkt koppling till anställningen 
i Byggnads ska den anställde under normala förhållanden ta ut tjänstledighet för den tid den 
anställde är frånvarande för uppdraget. Exempel på sådana uppdrag är kommunala och lands-
tingskommunala uppdrag samt olika typer av föreningsuppdrag.

Vid uppdrag i organisationer där Byggnads har ett betydande intresse, till exempel Riksbyggen 
och Byggnads a-kassa, och ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte utgått ska inte avdrag för 
tjänstledighet göras. Efter beslut av respektive chef kan ledighet utan löneavdrag också beviljas 
för andra uppdrag i folkrörelsen.

I förbundets årsredovisning ska framgå ledningspersonernas respektive lön och ersättningar 
från uppdrag som fås som en direkt eller indirekt följd av anställningen i Byggnads.

Förslag

Arvodesutredningen föreslår att förbundsstyrelsen föreslår kongressen,

att  fastställa riktlinjer för arvoden och ersättningar gällande Byggnads bolagsstyrelse- 
 ledamöter i enlighet med utredningens rapport,

att  rekommendera regionerna att följa riktlinjerna i utredningens rapport i de delar som rör  
 regionerna,

att  fastställa riktlinjerna för förbundets centrala ersättningar i enlighet med utredningens  
 rapport,

att  inte förändra principerna för den kongressvalda förbundsledningens löne sättning uti- 
 från de skäl som framgår av rapporten,

att  i övrigt godkänna rapporten.”

BESLUT

I debatten deltog: 
Tommi Hakalas, Skåne 
Leif Hjelm, förbundskontoret

Följande förslag förelåg:
• bifall till arvodesutredningens förslag, förbundsstyrelsen
• förslag till tillägg till andra attsatsen ”förutom de delar som berör tillägg till ledande befattning i regio-

nen”, Tommi Hakalas
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Kongressen beslutade:
att  bifalla arvodesberednings förslag.
att  bifalla Tommi Hakalas tillägg till andra attsatsen ”förutom de delar som berör tillägg till ledande 

befattning i regionen”.

Kongressen ajournerade sig till 08.30 lördagen 14 juni
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Lördagen den 14 juni 2014

Öppningsprogram 08:30

Morgonmusik med Iness 

Permission 
Per Hellberg, Skåne, har av presidiet beviljats permission för resten av kongressen.

Kongressordförande: Margit Bik

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: ERSÄTTNINGSNIVÅER I A-KASSAN

Johan Lindholm, Beredningsutskottets ordförande, föredrog ett förslag till uttalande. 

”Ersättningsnivåerna i a-kassan blir en chock för den arbetslöse

Dagens a-kassa är inte värd namnet. Ersättningsnivåerna är så låga att a-kasseersättningen blir 
en riktig käftsmäll för den som blir arbetslös! Detta är inte värdigt ett välfärdsland som vårt.

Taket i a-kassan har inte höjts på ett decennium vilket har lett till att de flesta av Byggnads med-
lemmar inte ens får hälften av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Samtidigt vet vi att många 
människor har lämnat a-kassan och står helt utan skydd om de blir arbetslösa. Den svenska 
a-kassan är faktiskt en av de sämsta i Europa!

Många människor som blivit arbetslösa är förtvivlade och undrar hur de ska klara sig ekono-
miskt. Maten ska ställas på bordet, ungarna behöver kläder och lånen ska betalas. För dessa 
familjer hjälper inga skattesänkningar i världen - de behöver stöd och hjälp!

Men den högerledda regeringens politik har varit väldigt tydlig - sänkta skatter går före välfärd. 
Då får vi också ett samhälle där rädsla och egoism breder ut sig. Det är ett samhälle som vi aldrig 
kan acceptera. Vi vill se ett solidariskt samhälle och en välfärd som finns där när vi behöver den.

Därför kräver Byggnads kongress en förändring av a-kassan så att taket i a-kassan höjs och  
indexeras så att 90 procent av löntagarna omfattas av en ersättningsnivå som är 90 procent.  
Detta är helt nödvändigt så att a-kassan lever upp till kravet om ett starkt ekonomiskt skydd vid 
arbetslöshet och blir en omställningsförsäkring värd namnet. Detta ska vara en huvuduppgift 
för en socialdemokratisk ledd regering efter höstens val.”

Kongressen beslutade:
att  anta beredningsutskottets förslag till uttalande

§ 10.  KONGRESSRAPPORT: STADGEKOMMITTÉN
Patrik Östberg, förbundsstyrelsen, föredrog stadgekommitténs rapport. 

”Ordförande, övriga presidiet, kongressledamöter. Det krävs en förklaring hur vi hanterade 
motionerna FSS 1 till FSS 39 igår. Stadgekommitténs arbete får ju konsekvenser utifrån hur vi 
röstade igår. Efter bra diskussioner om stadgarna, sammanträdde stadgekommittén för att göra 
de konsekvensändringar som vi gemensamt beslutade om igår som gick i strid med stadgekom-
mitténs förslag. Stadgekommitténs förslag ska vi självklart, och det överlåter jag till presidiet, 
behandla här idag. Men jag vill ändå redogöra för hur stadgekommittén inarbetade de förslagen 
och besluten som vi fattade när det gäller stadgarna under FSS 1 till FSS 39.

Jag tänker bara redogöra för de förändringar som stadgekommittén har gjort. Det skapar en 
ökad förståelse för stadgekommitténs arbete innan vi diskuterar och tar beslut.
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Paragraf ett, som vi nämnde igår, har vi gjort förändringar på. Den förändring som var tydlig 
utifrån diskussionen vi hade igår om uteslutning eller inte, redogjorde jag lite för, det vill säga 
uppgiften under paragraf ett utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.

Jag tänker inte kommentera att vi har ersatt ”skall” med ”ska”, det är svenska. Jag ska ta ett hel-
hetsgrepp på de viktigare förändringarna, sedan får någon från stadgekommittén besvara era 
frågor och funderingar.

Vi har tittat på paragraf fyra när det gäller inträde. Vi kan inte påstå att vi har några större  
bekymmer med inträdesdelen. Vi jobbar med organisationen av fler byggnadsarbetare som ska 
bli medlemmar i vårt förbund. Vi har i stadgekommittén försökt att anpassa stadgarna till verk-
ligheten när det gäller inträde/utträde, byråkrati/inte byråkrati, effektivisering. Vi har tittat 
framåt på de kommande fyra åren, kan vi underlätta med den digitala tekniken i någon form så 
har vi försökt göra det.

Vi har förtydligat paragraf fyra moment tre med den nya texten: ”Frågan om inträde prövas 
och avgörs av regionstyrelsen eller den i Byggnads som styrelsen utsett. Bifalls ansökan ska 
medlemskap anses godkänt första dagen i den månad då ansökan inkom. Förbundet har inte 
skyldighet att driva rättstvister före det datumet som medlem begärt inträde.” Man kan tycka 
att det låter krångligt men här är möjligheten lite större för respektive regionstyrelse att titta på 
om det har hänt något innan hen har begärt inträde i organisationen, ska vi av principiella skäl 
hjälpa den personen har regionstyrelsen den möjligheten, men inte skyldigheten, det är en stor 
skillnad.

Vi är en modern organisation, den som säger något annat har fel. Vi är effektiva. Vi är starka, 
stolta och trygga byggnadsarbetare och vi tror på allas lika värde. Därför har stadgekommittén, 
tillika förbundsstyrelsen, ändrat han och hon till hen. Vi tycker att det ligger rätt i tiden och det 
ligger helt rätt för Byggnads framtid. 

Fortsätter vi längre fram under paragraf fem medlemsavgifter har vi ändrat moment ett: ”Varje 
medlem ska till förbundet betala månadsavgift som fastställs av kongress eller förbundsfull-
mäktige. Månadsavgiften varierar beroende på vilken inkomst medlemmen har. Första betal-
ningen ska ske månaden efter inträdet.” Det har vi ändrat för att inte medlemmen ska tjäna fem-
ton, sexton, sjutton dagar beroende på när man begär och beviljas inträde i förbundet. Vi tror att 
det är bättre om man får en fördel om man går in, beroende på vilken tid i månaden det är, att 
första betalningen sker månaden efter inträdet.

När det gäller tillämpningsavvisningar finns det redan en arbetsgrupp som kongressen har  
beslutat om att tillsätta för hanteringen av medlemsavgiften framöver.

Andra korrigeringar finns under punkterna sex, sju och åtta.

Paragraf nio moment sju har varit speciell att hantera, för att uttrycka mig diplomatiskt. Det har 
inte funnits någon klarhet i stadgan om man är missnöjd med beslutet vi ska fatta senare på dag-
ordningen gällande överklagningsärendet där en medlem har begärt prövning av kongressen 
utifrån förbundsfullmäktiges beslut ifjol. Har man rätt att driva ett ärende till Europadomstolen 
och Byggnads medlemmar ska stå för rättskostnaden eller inte? När tar det stopp? Det är vik-
tigt att vårt högst demokratiska beslutande organ, kongressen, också är den sista instansen som 
våra medlemmar ska betala till. Därför har vi förtydligat paragraf nio moment sju enligt tex-
ten: ”Beslut som fattas av regionsfullmäktige eller regionstyrelse kan överklagas hos förbunds-
styrelsen. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas hos förbundsfullmäktige, vars beslut kan 
överklagas hos kongressen. Överklagningsinskrift ska inlämnas till förbundsstyrelsen senast 
trettio dagar det beslutet tillkännagivits för att kunna behandlas av respektive organ. Beslut 
fattat av kongressen kan inte överklagas.” 

Vi har gjort förslag till förändringar på paragraf tolv, Lönerörelse och förhandlingar. Förtyd-
ligande när det gäller frågor angående riksavtal och hur förhandlingar handläggs och beslutas 
av förbundsstyrelsen, för att förtydliga hur beslutsordningen är. Det handlar om avtalsrådets 
ledamöter, om avtalsförslagen. Den gamla texten i paragraf tolv moment fyra tyckte vi var lite 
otydlig.  Ny text där är: ”om förbundsstyrelsen anser nödvändigt kan man låta genomföra med-
lemsomröstning”. I den gamla texten stod det ”omröstning”. För säkerhets skull förtydligar vi 
det med ”medlemsomröstning” för att betona att det gäller Byggnads medlemmar.
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Paragraf femton finns ett yrkande på så jag kan förklara hur vi har tänkt där. Rättshjälp är något 
oerhört viktigt som man kan få som medlem, som alltid prövas av förbundsstyrelsen. Vi har tit-
tat på att ha en likvärdig text med andra LO-förbund så att det inte ska finnas några större skill-
nader beroende på vilket LO-förbund man är medlem i. Det vi ändrade i texten: ”Rättshjälp kan 
beviljas av förbundsstyrelsen till medlem eller region för att kunna häva intressen mot arbetsgi-
vare så att rättsliga åtgärder kan vidtas. Rättshjälp kan även lämnas till medlem som i sitt arbete 
utsätts för händelser som medför rättslig tvist så såtillvida inte rättshjälp inte tillkännages enligt 
gällande kollektivavtal.” Ett yrkande finns att vi ska återgå till den gamla texten: ”Rättshjälp 
kan också beviljas avliden medlems rättsinnehavare.” Självklart kan man kan det, men vi vill 
förtydliga att det är förbundsstyrelsen som beviljar eller avslår rättshjälp, utifrån regionstyrel-
sens yrkande på rättshjälp för medlemmens räkning. Den delen har på inget sätt tagits bort eller 
förändrats, en avliden medlems efterlevande kan ansöka om rättshjälp. 

Vi förtydligar också hur man ska inkomma med ansökan om rättshjälp, att man ansöker om 
rättshjälp till sin regionstyrelse, inte hos en enskild person. Tidigare har det varit lite oklart om 
detta. 

På paragraf sexton Förbundsstyrelsen moment två finns yrkande. Stadgekommittén har jus-
terat några delar i stadgekommitténs förslag. Det finns några yrkande som har sagt att vi ska 
förtydliga delen Förbundsledning. Vem är det? Vilka utgör förbundsledning? I nya skrivningen 
förtydligar vi i moment två stycke två: ”Ledamöterna i förbundsledningen väljs av ordinarie 
kongress för en kongress period. Om någon av förbundsordförande, andre förbundsordförande, 
förbundssekreterare eller avtalssekreteraren avgår under kongressperioden ska förbundsfull-
mäktige välja en ny ledamot fram till och med nästa ordinarie kongress.” I stycke tre blir det en 
konsekvens: ”Ordinarie kongress väljer dessutom två personliga suppleanter för den förbunds-
styrelseledamot som kongressen valt.” Så uppfattar stadgekommittén besluten i FSS 13 och FSS 
14 som kongressen avslog igår. Stadgekommittén föreslog att kongressen skulle fastställa de va-
len men det bifölls inte utan kongressens uppfattning är att man ska välja förbundsstyrelsen för 
fyra år. 

Paragraf nitton förtydligande när det gäller firmatecknare.

På paragraf tjugotvå finns det yrkande på under moment två. Stadgekommittén har föreslagit 
att ordinarie kongress sammanträder på tid och plats som bestäms av förbundsfullmäktige. 
Yrkandet hänvisar till att vi ska gå tillbaka till de gamla stadgarna som gäller nu. Anledningen 
till att stadgekommittén har förslagit det här är att vi vill att förbundsstyrelsen förbereder för-
bundsfullmäktige som ska vara 11-12 maj 2015. Vi vill att förbundsstyrelsen ska ges möjlighet till 
att utvärdera de här dagarna. Hur det har varit, vad har det kostat, har vi hållit budgeten? Finns 
det andra ställen som kongressen kan tänkas vara? Måste det vara i Stockholm? Exakt vilka 
datum ska det vara? Förbundsfullmäktige har ett bättre beslutsunderlag än vad vi har här idag.

Vi fortsätter med samma paragraf tjugotvå moment tolv där det finns ett par yrkanden. En kon-
sekvensändring av de besluten vi fattade igår. Den gamla texten lyder: ”Ordinarie kongress väljer 
förbundsordförande, andra förbundsordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare. 
Övriga ledamöter tillika ordförande i regionen fastställs av kongressen.” I besluten som fattades 
igår blev det inte riktigt så, därför föreslår stadgekommittén till kongressen att vi tar bort det 
sista stycket ”fastställs av kongressen”. Ny text blir: ”Ordinarie kongress väljer förbundsordfö-
rande, andra förbundsordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare samt ledamöter, 
tillika ordförande i regionen. I stycket nedanför ”kongressen väljer också två personliga supp-
leanter” istället för ”fastställer” som det står idag. Det här enligt motionerna FSS 13 och FSS 14. 

Det finns en del andra konsekvensändringar som gäller paragraf tjugotvå moment tolv. Vi har 
också lagt till ett förslag från förbundsstyrelsen och stadgekommittén när det gäller valbered-
ningens kommande arbete. Vi har förtydligat i stadgarna så vi får ett tydligt mandat att välja 
kommande valberedning med och att man får en arbetsordning att arbeta efter som kongressen 
via stadgarna har fastställt. Vi la till ett stycke till som lyder: ”Valberedningen upprättar skynd-
samt efter kongressen en arbetsordning för sitt arbete som fastställs av förbundsstyrelsen. No-
mineringarna till kongressen avslutas sex veckor före kongressens öppnande. Efter avslutande 
av nomineringarna har endast valberedningen nomineringsrätt.” Det här är för att vi ska ge 
den kommande valberedningen möjlighet att i lugn och ro kunna diskutera, jobba och inter-
vjua kommande personer till förbundsstyrelsen och förbundsledningen. Det för att ge ett tydligt 
mandat vad valberedningen har möjlighet att göra. Sedan finns det lite mer detaljer angående 
valberedningens förslag och hur regionernas nomineringar skickas och så vidare.
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Jag fortsätter med paragraf tjugotre moment elva där det kommit in yrkanden, som stadgekom-
mittén och även förbundsstyrelsen har bifallit dessa, det vill säga att den gamla texten får stå 
kvar. 

Vi fortsätter med nomineringar och val, regionstyrelse. Lite förtydligande när det gäller MB-
grupp, förtroendemannaklubb och liknande. 

Paragraf tjugotre moment tjugotre, där finns ett yrkande och stadgekommittén vill förtydliga 
hur vi har tänkt där. Vi har samma uppfattning i grund och botten som kongressombudet tror 
vi. I den nya texten när det gäller nomineringar och val skriver vi: ”I medlemskrets, förtroen-
demannaklubb, förtroendemannaråd ska årsmötet utse ordförande, sekreterare och ledamöter. 
Årsmötet ska genomföras senast januari månad.” Där har vi lagt till ”ledamöter” till den gamla 
texten, av den anledningen att vi tycker att det är rimligt att man är mer än två i en medlemskrets. 
Dessutom har man tidigare kunnat tolkat stadgarna att man bara ska utse ordförande och sekre-
terare, men så har vi inte i förbundsstyrelsen tolkat stadgarna. Självklart ska man ges möjlighet 
att utse ledamöter, antalet bestämmer man själv.

Det finns en hel del att jobba med när det gäller stadgarna och jag hoppas den nya förbunds-
styrelsen kan bifalla en ny stadgekommitté som också ges ett tydligt uppdrag att titta på och 
utveckla den demokratiska organisationen. 

Sista delen på paragraf tjugotre moment tjugotre: ”Årsmötet ska genomföras senast januari må-
nads utgång.” Vi har tidigare gjort bedömningen i förbundsstyrelsen att det är viktigt att vi tän-
ker på alla män och kvinnor som har yngre barn. Förbundsfullmäktige 2015 låg i juni, förbunds-
styrelsen ändrade det till maj och om nu stadgan skulle gå igenom så kommer förbundsstyrelsen 
att föreslå att kongressen 2018 läggs i maj, för att inte störa dom som har skolavslutande barn 
eller barnbarn. Vi vill vara moderna och vi lever faktiskt i 2000-talet. Många av oss som är fack-
liga företrädare har familj som vi gärna vill umgås med och det var flera av oss som kände lite 
sorg när vi inte kunde vara med på våra barns skolavslutningar. Därför föreslår vi att det här ti-
digareläggs så att vi inte lägger det i juni. Konsekvensen blir att regionfullmäktiges årsmöte som 
enligt nuvarande stadgar ska hållas före april månads utgång nu ska hållas före mars månads 
utgång i den nya texten. Därav att medlemskretsarna ska vara före januari månads utgång för 
att få en följsamhet för att få demokratin att fungera.

Paragraf tjugoåtta tar vi sen, den tas ju bort eftersom det var en iträdandekraftsparagraf utifrån 
den nya omorganisationen enligt kongressen 2010.

Det finns ytterligare en fråga varför inte ekonomichef finns med i stadgan. Stadgekommittén har 
gjort bedömningen att förbundsstyrelsen har möjlighet att adjungera vem man vill till förbunds-
styrelsen och det behöver inte regleras i stadgarna att man måste ha en ekonomichef som finns i 
arbetsutskott och förbundsstyrelse. För att inte bryta mot stadgarna har vi föreslagit att man tar 
bort ekonomichefsfunktionen.

Jag yrkar bifall till stadgekommitténs och förbundsstyrelsens förslag.”

BESLUT

I debatten deltog: 
Niklas Landstedt, Öst 
Brian Hansen, Skåne 
Roland Wiking, Skåne 
Mikael Karlsson, Småland-Blekinge 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Jonas Attenius, Väst 
Magnus Blomqvist, Småland-Blekinge 
Johnny Gummesson, Småland-Blekinge 
Jack Rolka, Väst 
Parham Pourbayramian, Väst 
Roland Wiking, Skåne 
Karl Sivertsson, MellanNorrland 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Carina Johansson, Väst 
Patrik Östberg, förbundsstyrelsen
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Följande förslag förelåg:
• bifall till stadgekommitténs förslag, förbundsstyrelsen
• yrkar att texten som följer förs in under paragraf 11, moment 4. ”Innan uteslutning behandlas ska berörd 

medlem bli personligt kontaktad av styrelseledamot eller annan person som blivit delegerad uppdraget. 
Berörd medlem ska bli väl informerad om motiveringen och varför man står inför möjlig uteslutning. 
Medlem har alltid att välja själv om man vill välja det ena eller det andra uppdraget. I de fall berörd med-
lem väljer att utträda Byggnads ska den arbetsplats där hen jobbar besökas och informeras om varför 
personen blivit utesluten.” Jack Rolka

• bifall till Jack Rolkas tillägg paragraf 11, moment 4, Thomas Andersson
• avslag på stycke ett i paragraf 5, moment 1 och avslag på ändring av stadgarna i paragraf 16, moment 2, 

stycke 1, 2, och 3. Paragraf 17, moment 2, stycke 1. Paragraf 22, moment 12, stycke 1, moment 13, stycke 3, 
Roland Wiking

• föreslår tilläggsattsats i § 11, att Byggnads utan inskränkning vid ett uteslutande, äger rätten att frånträ-
da för medlemmen pågående ärenden. Skulle kunna tolkas som ett tillägg till § 4 inträdet där förbunds-
styrelsen föreslår en ny text till när en medlem kan utkräva hjälp av Byggnads, Brian Hansen

• avslag på förbundsstyrelsens förslag till ändring på § 22, moment 2, Johnny Gummesson
• yrkar på en ändring av paragraf 16, moment 2 så:  

att begreppet förbundsledning förtydligas att första stycket ändras till ”Mom 2. Förbundsstyrelsen be-
står av förbundsledningen samt ledamöter från respektive region.” och ett nytt andra stycke ”Förbunds-
ledningen består av förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren samt 
avtalssekreteraren, vilka ingår i styrelsen enligt särskilt val (§ 18 mom 1)” 
att övriga texter i stadgekommitténs förslag som har beskrivningar som härleder till förbundsledningen 
redigeras till just ”förbundsledningen”. Björn Petersson

• paragraf 23 Moment 5. Yrkar på att årligen ta fram en handlingsplan och en arbets- 
beskrivning hur man ska arbeta med medlemsvärvning och organisering. Jonas Attenius

• avslag på stadgekommitténs förslag på nytt moment 23 i paragraf 23. Föreslår textändring: I med-
lemskrets, förtroendemannaklubb och förtroendemannaråd. Årsmötet ska välja ordförande och sekrete-
rare men kan också välja övriga ledamöter. Magnus Blomqvist

• yrkar på att följande text förs in: att utse en jämställdhetsansvarig ombudsman, under mom 5 paragraf 
23. Carina Johansson

• paragraf 9 Mom 1, yrkar att lojalitet byts ut mot solidaritet i moment Mom 2. d).  
Kent Johansson

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande till ändring i paragraf 5, moment 1 efter försöksvotering 

begärd av Roland Wiking
att  bifalla Jack Rolkas yrkande om tillägg under paragraf 11, moment 4, efter votering begärd av Jack 

Rolka med röstsiffrorna 86 för och 61 emot
att  avslå ändring i paragraf 22, moment 2
att  avslå ändring i paragraf 17, moment 2, stycke 1, efter försöksvotering begärd av Emil Ernström
att  avslå ändring i paragraf 22, moment 12, stycke 1, efter försöksvotering begärd av Emil Ernström
att  avslå ändring i stadgarna paragraf 22, moment 13, stycke 3
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändring i stadgarna, paragraf 23, moment 11
att  avslå ändring i stadgarna paragraf 16, moment 2, stycke 1-3, efter votering begärd av Roland Wiking
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändring i stadgarna i paragraf 23, moment 23 efter votering 

begärd av Magnus Blomqvist
att  anta stadgarna i sin helhet med kongressens ändringar

Talartid 
Kongressen beslutade efter förslag från presidiet om talartid, 2 minuter

Nomineringstid 
Presidiet konstaterar att nomineringstiden för övriga val utgår kl 12.15
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 FÖRSLAG

Christian Jönsson, Skåne, framlade textförslag angående föreningsavgiften och rätten till avdrag. 

”Skriver till er kamrater med anledning av de möjligheter som med största sannolikhet kommer 
att infrias i september i år, då vi som byggnadsarbetare får en statsminister som faktiskt vet vad 
det innebär att ha arbetat och drivit fackliga frågor. 

Innan den sittande regeringen Reinfeldt och Borg tog över makten hade vi en likabehandlings-
princip löntagare och arbetsgivare emellan. När man valde att organisera sig, oavsett vilken sida 
man stod på, skapades möjlighet för att göra avdrag för detta genom att kostnaden för förenings-
avgift och a-kassa kunde dras av på deklarationen. Den möjligheten erbjöds oss båda, då fören-
ingsavgiften främst i det avseendet. När Alliansen tog makten gjorde man ett omtag på detta och 
möjligheten försvann för de av oss löntagare som organiserade oss och aktivt valde att stötta den 
löntagarorganisation som vår arbetsgivare hade som motpart. Alliansen fattade detta beslutet 
med den insikten att man bakvägen skulle försöka få oss vanliga knegare på knä. Det gjorde 
man samtidigt som man straffbeskattade a-kassor i branscher med väldigt höga arbetslöshet, 
som om de inte hade det väldigt illa innan. Det orättvisa i allt detta, som inte alla våra kamrater 
vet, är att den möjligheten har fortfarande arbetsgivarna dessa två mandaten kunnat utnyttja 
till fullo. 

Samtidigt som vi gjort medlemstapp inom LO, så har Svenskt Näringsliv växt sig lite småfeta, 
dom har pengar i sina lådor. Det ser jag som högst osolidariskt med tanke på den ojämlikhet som 
det skapar på vår arbetsmarknad där vi är beroende av jämlika parter. Jag är av uppfattningen 
att vårt arbetarparti kommer att återställa rätten för oss att göra avdrag det har redogjorts för 
vid ett flertal tillfällen. 

Däremot efter att ha varit aktiv i EU-parlamentsvalet, i den rörelsen vi har haft, fått signaler av 
både Tobias Bodin och Stefan Löfven att man inte har diskuterat huruvida arbetsgivarna ska ha 
sin rätt kvar. Vi har fått betala fullt ut i två mandat nu, medan svenskt näringsliv och deras geli-
kar har fått sina avgifter subventionerade. Rättvisa brukar vara en ledstjärna för oss. Då skulle 
jag se det som just det om vi talar om för LO och SAP, att dessa två mandaten så kan gott Svenskt 
Näringslivs medlemsorganisationer och främst företagen i dom, få betala sina medlemsavgifter 
själva, precis som vi gjort i åtta år. 

Vi gör detta med ett löfte om att när två mandat har gått så inför vi likabehandlingsprincipen. 
Det finns goda krafter i näringslivet, även om man kanske ibland vill ha dom som motparter och 
utmåla dom som Svarte Petter, och vi ska inte straffa dom mer än nödvändigt, dessutom är det 
en fråga om solidaritet parterna emellan. 

Jag hoppas att 2014 års kongress kan ställa sig bakom detta och på så vis överlåta åt den nya 
förbundsstyrelsen att lyfta frågan i LOs styrelse för att påverka partiet och på så vis få detta på 
plats. Vid ett eventuellt avslag yrkar jag på att man svarar mig varför detta har varit olämpligt 
eller omöjligt.”

Kongressen beslutade:
att  vidarebefordra Christian Jönssons text till beredningsutskottet

§ 15.  ARBETSMARKNADSPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

 a) motionerna AM 1-5

MOTION AM 1
Byggnads Stockholm-Gotland

Ökad byggnation.

Under långa tider har Byggindustrin varit en stark motor i inhemsk ekonomi. Genom framsynt politik har 
byggnationens positiva effekter på att skapa arbeten, även i tillverknings- och transportled, också använts i 
lågkonjunkturer för att skapa arbeten -och nyttoprodukter som tex bostäder, broar och skolor.
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För att kunna skapa en mer planerad och inte så ojämn arbetsmarknad krävs politisk styrning och vilja.

En ide’ som Byggnads förra kongress beslöt att försöka driva politiskt var att ett samhällsbyggnads depar-
tement skulle skapas. Kongressen satte också förhoppningar till att ett regeringsskifte i valet hösten 2010 
skulle förbättra möjligheterna till en bättre bostads och byggnadspolitik. 

Så blev det inte. Raset i bostadsbyggandet har fortsatt och arbetslösheten bland både  yggnadsarbetare och 
andra arbetstagare ökar- trots att behoven av lägenheter är stort i de flesta större städer och trots att byggna-
tionen genererar ytterligare arbetstillfällen.

Den borgerliga marknadsinriktade politiken är ett totalt misslyckande. Marknaden kan inte själv klara av 
att bygga för ett folkligt behov eller klara av att hålla en jämn och hög sysselsättningsgrad. För att klara det 
krävs en politisk styrning och vilja. Därför måste vi i fackföreningsrörelsen bygga största möjliga enhet 
kring några av de områden där vi effektivast och enklast kan skapa både ökad gemensam nytta och lägre 
arbetslöshet. Några sådana områden är omsorgen, vård och skolor. En annan är bostadsbyggen, renovering-
ar och energieffektiviseringar.

Vi föreslår därför att kongressen beslutar 
• att förbundet aktivt söker konkreta gemensamma mål med andra LO förbund för att skapa samhällsnyt-

ta och minska arbetslösheten
• att förbundet på lämpligast vis kontinuerligt diskuterar välfärds och samhällsnyttiga investeringar med 

Byggnadsmedlemmarna

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 1
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Som motionären beskriver så är få branscher så 
beroende av politiska beslut som byggbranschen. Byggandet och tillgången på byggnadsarbetare 
styrs nästan helt av politiska beslut. Bostäder, skolor, sjukhus, vägar och annat som ska byggas be-
slutas om i riksdag, landsting och kommunala nämnder. Förbundsstyrelsen ser det som naturligt att 
driva dessa frågor i form av konkreta och gemensamma mål inom LO familjen där vi tillsammans har 
mera styrka i våra förslag och inspel i den politiska debatten och samtidigt skapar samhällsnytta för 
alla och bidrar till att minska arbetslösheten. Förbundsstyrelsen instämmer i att förbundet kontinu-
erligt ska diskutera välfärds och samhällsnyttiga investeringar med Byggnads medlemmar. Dessa 
samtal är en förutsättning för att förbundet alltid ska ha sina medlemmars verklighet som utgångs-
punkt i förslag och diskussioner med politiken och parterna på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 1 bifalles.

MOTION AM 2
Byggnads Skåne

Genom en typ av märkning ge betyg åt företag så att allmänheten kan se vilka företag som följer kollektivav-
tal, betalar ut rätt löner, har egen personal som utför jobben, som skattar i Sverige och helt enkelt tar sam-
hällsansvar.

Yrkar på följande: 
• Att införa rättvisemärkning av företag.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 2
Motionären vill att förbundsstyrelsen arbetar för att visualisera och lyfta fram seriösa företag som gör 
rätt för sig och följer lag och avtal, d v s har schyssta villkor för sina anställda. Motionären vill att 
det ska framgå vilka företag som har kollektivavtal så att konsumenter kan göra medvetna val vid 
anlitande av byggföretag. Andra förbund t ex HRF, har genom att märka upp de restauranger som har  
kollektivavtal med klisterlogotypen SCHYSSTA VILLKOR, genomfört detta med ett gott resultat.  
HRF har även en digital söktjänst, schyssta listan, så att konsumenter kan gynna de företag som har
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avtal för sina anställda. Förbundsstyrelsen ser behovet och förstår intentionen av det föreslagna och 
frågan har diskuterats tidigare med förbehållet att det är resurskrävande att hålla listan aktuell och att 
det även kan vara vanskligt då en frisk arbetsgivare över en natt kan bli en rutten aktör med dump-
ning som affärsidé. Vilket ansvar har Byggnads då? Förbundsstyrelsen vill hänvisa till kongressrap-
porten  
Mål och Vision, sidan 32, grönt kort.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 2 anses besvarad.

MOTION AM 3
R Nord, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på att det ska byggas mer så att vi kan få ner arbetslösheten för byggare 
 
• Att det ska byggas mer för att få ner arbetslösheten bland byggare

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 3
Motionären föreslår att Byggnads aktivt ska verka för en lägre arbetslöshet genom ett ökat Byggande. 
Förbundsstyrelsen har ingen annan uppfattning än motionären, att det är ytterst angeläget med en 
aktiv arbetsmarknadspolitik och att stimulera Byggande är en god sådan åtgärd. Motionen är enkel i 
sitt utformande men inte mindre genialisk för det, och hur svårt ska det egentligen vara?

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 3 bifalles.

MOTION AM 4
Byggnads Väst

I dag har alliansregeringen infört ROT-avdrag för villaägare, med andra ord en grupp som har det ganska 
bra. ROT var en gång en sysselsättningsåtgärd, och ett sätt för allmännytta och kommuner att åtgärda sitt 
bestånd av lägenheter och lokaler till ett ”rabatterat” pris. Med tanke på ett miljonprogram med renove-
ringsbehov och slitna skollokaler bör ett ”riktigt” ROT-avdrag införas igen. 

• Att Byggnads verkar för att ROT-avdraget åter blir en sysselsättningsåtgärd.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 4
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att omfattande renoveringar och upprustning 
av miljonprogrammen är nära förestående. Att stimulera Byggbranschen har alltid visats sig vara 
välinvesterat då de byggnadsarbetare som sysselsätts bereder arbetstillfällen åt ytterligare tre perso-
ner genom synergi/ multiplikatoreffekter. Sysselsättningsfrämjande aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
har visat sig vara en nationalekonomisk långsiktig investering. Utöver de positiva effekterna på den 
nu rådande massarbetslösheten har även det motionären föreslår en energieffektiviserings faktor som 
gynnar boendemiljön/folkhälsan såväl som vår miljö och våra långsiktiga miljöåtaganden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 4 bifalles. 
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MOTION AM 5
Byggnads GävleDala

Antalet otrygga anställningar har på senare år ökat lavinartat. Fler anställningsformer skapar inte fler 
arbetstillfällen. Allmän visstidsanställning har inte lett till att fler fått arbete.

Tillsvidareanställning och provanställning är tillräckligt för att arbetsgivare ska våga anställa. Allmän 
visstidsanställning leder till att arbetsgivare kan kringgå LAS. 
 
• Att Allmän visstidsanställning avskaffas

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 5
Förbundsstyrelsen är, liksom motionären, upprörd över att visstidsanställningar och tillfälliga 
anställningar ökar och i vissa företag kan man fråga sig om tillsvidareanställningar verkligen är 
huvudanställningsform i lag och avtal. Allt oftare ser vi att korttids och visstidsanställningar staplas 
på varandra. Utökningen i lagen om anställningsskydd benämnd allmän visstid 24 mån är, ur ett 
fackligt perspektiv, inte acceptabel. Att enbart en tillsvidareanställning och i förekommande fall med 
start i en provanställning skulle vara allena rådande, är enligt Förbudsstyrelsen inte lämpligt då det 
sannolikt innebär en begränsning, som skulle leda till att man håller nere antalet egna anställda och 
kompletterar med bemanningsföretag istället. En restriktiv reglering för avtalad visstid p g a särskild 
arbetsanhopning och större enskilda projekt med en tydlig begränsning, max 6 mån, är en klokare 
hållning för Byggnads att förorda.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 5 bifalles.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AM 1 - AM 5.

 b) motionerna AM 6-12

MOTION AM 6
Byggnads Skåne

Förbjud bemanningsföretag

Carl Bildts högerregering på nittiotalet tillät bemanningsföretag på nytt. Fram till dess hade de varit för-
bjudna sedan 1942. Bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden har inneburit att många 
fått otrygga anställningar. Företag har kunnat säga upp egen personal och få samma arbete utfört med ar-
betskraft ifrån bemanningsföretag. Rättigheter luckras upp. Den som har en osäker anställning ställer inte 
krav på rättvisa löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. De bemanningsanställda blir ett b-lag på arbetsplatsen.  
Detta splittrar och försvårar sammanhållningen mot arbetsgivarna. Den fackliga organisationen försvagas. 
Vi måste försvara principen att alla som behövs på en arbetsplats också ska ha rätt till tillsvidareanställning 
på heltid.

Yrkar på följande: 
• Att Byggnads aktivt skall kämpa för att bemanningsföretagen åter förbjuds!

MOTION AM 7
Byggnads Mälardalen

Carl Bildts högerregering på nittiotalet tillät bemanningsföretag på nytt. Fram till dess hade de varit för-
bjudna i vårt land sedan 1942. Bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden har inneburit 
att många fått otrygga anställningar. Företag har kunnat avskeda sin egen personal och återbesätta tjänster-
na med bemanningsföretag. Rättigheter luckras upp. Den som har en osäker anställning ställer inte krav på 
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rättvisa löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. De bemanningsanställda blir ett b-lag på arbetsplatsen. Detta 
splittrar och försvårar sammanhållningen mot arbetsgivarna. Den fackliga organiseringen försvagas. Vi 
måste försvara principen att alla som behövs på en arbetsplats också ska ha rätt till tillsvidareanställning på 
heltid. 
 
• Att Byggnads aktivt skall kämpa för att bemanningsföretagen åter förbjuds.

MOTION AM 8
Byggnads Väst

Carl Bildts högerregering på nittiotalet tillät bemanningsföretag på nytt. Fram till dess hade de varit för-
bjudna i vårt land sedan 1942.

Bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden har inneburit att många fått otrygga anställ-
ningar. Företag har kunnat avskeda sin egen personal och återbesätta tjänsterna med bemanningsföretag. 
Rättigheter luckras upp. Den som har en osäker anställning ställer inte krav på rättvisa löner, arbetsvillkor 
och arbetsmiljö. De bemanningsanställda blir ett B-lag på arbetsplatsen. Detta splittrar och försvårar sam-
manhållningen mot arbetsgivarna. Den fackliga organiseringen försvagas. Vi måste försvara principen att 
alla som behövs på en arbetsplats ska ha rätt till tillsvidare-anställning på heltid på denna arbetsplats. 

Därför anser jag / vi
• Att Byggnads aktivt skall kämpa för att bemanningsföretagen åter förbjuds!

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AM 6 - AM 8
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att bemanningsföretag och företeelsen uthyrning av 
arbetskraft, medför ett antal oönskade effekter på arbetsmarknaden. Under kongressperioderna har 
förbundet i avtalsförhandlingar begränsat möjligheten för användande av bemanningsföretag för 
att kringgå LAS. Även EU har vidtagit förbättringar för att säkerställa en likabehandlingsprincip 
beträffande lön och villkor för uthyrd arbetskraft. Förbättringarna till trots, så kvarstår ändå bety-
dande problem för oss som facklig organisation med att organisera och att upprätta en lokal facklig 
organisation/verksamhet i bemanningsföretagen. Utöver detta, så bidrar företeelsen uthyrning av 
arbetskraft, till att man betraktar yrkesarbetare som en handelsvara, som slit och släng, istället för en 
värdefull och långsiktig resurs för företagens utveckling och framgång. Otaliga är också exemplen på 
att bemanningsföretag utnyttjar visstidsanställningar och att de marknadsför sig med argumenten, 
att de som inte håller måttet eller inte passar in kan bytas ut på dagen. Risken med att agera för att 
förbjuda bemanning är att detta leder till ett mera utbrett utnyttjande av orena/falska entreprenader 
alternativt systematiskt utnyttjande av enmansföretagare eller förmedlingar av sådana konstruktio-
ner. Vi tror inte på ett förbud för bemanningsföretag. Vi tror istället att det är bättre att ha en hårdare 
reglering av frågan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AM 6 – AM 8 avslås.

MOTION AM 9
Byggnads Skåne

På 2006 års kongress beslöts det att bifalla motionerna AS 16-22. Dessa motioners att sats var likalydande. 
Det stod ”Att Byggnads verkar för att bemanningsföretagen försvinner från Byggbranschen”. Frågan är på 
vilket sätt Byggnads uppfyllt dessa motioner. Problemet med bemanningsföretag är i dag större än de var 
2006. Dessutom har företeelsen med uppdelade entreprenader som bemannas med flera F-skattare ökat. 
Båda dessa företeelser kommer på sikt leda till att våra kollektivavtal urholkas.

Jag yrkar på nedanstående: 
• Att Byggnads tillsätter en utredning för att se om eller på vilket sätt Byggnads verkat för att avskaffa 

personalbemanning från byggbranschen.
• Att Byggnads verkar för att genom lagstiftning stärka arbetstagarbegreppet.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 9
Förbundsstyrelsen är väl medveten om det beslut som togs av kongressen 2006. Trots att frågan är 
komplex och starkt ideologiskt laddad har ett antal åtgärder arbetats fram och verkställts. Byggnads 
har i avtalsförhandlingar infört regleringar i form av en förhöjd förhandlingsskyldighet för uppsagda 
arbetstagare med företrädesrätt till återanställning, där en särskild prövning om kringgående ska 
ske. I Glasmästeriavtalet ska företrädesberättigade erbjudas arbete innan anlitande av bemannings-
företag kan komma att bli aktuellt. Byggnads har även förbättrat möjligheterna till in- och utlåning 
mellan avtalsbundna entreprenadbolag med egna anställda i Bygg- och Entreprenadmaskinavtalet. 
Detta har underlättat för företagen att ha flera egna anställda yrkesarbetare och därigenom begrän-
sas möjligheten till bemanningsföretagens utbredning. Byggnads MB grupper arbetar intensivt 
med frågan om in- och utlåning istället för anlitande av bemanningsföretagare. EU har stärkt upp 
likabehandling av lön och arbetsvillkor för anställda i bemanningsföretag, vilket har föranlett att 
flera orena/falska entreprenader där företagen säger sig ha entreprenaduppdrag men egentligen bara 
levererar arbetskraft för löpande timdebitering förekommer mera frekvent. Motionens andra att sats 
är en viktig och betydande fråga och förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att miss-
bruk av arbetstagarbegreppet förekommer och ökar. Ensamföretagare, frivilliga som ofrivilliga, har 
blivit ett allt vanligare sätt att runda arbetsmarknadsreglerna och kollektivavtalen och ska stävjas. 
Den nuvarande regeringen har ringa intresse av att genomföra de föreslagna förstärkningarna/åter-
ställningarna varvid en gemensam ansträngning i LO- samverkan torde vara vägen att gå för att söka 
ett bredare stöd i frågeställningen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 9 första attsatsen avslås, 
att motion AM 9 andra attsatsen bifalles.

MOTION AM 10
Byggnads GävleDala

Första gången den svenska arbetarklassen fick lära sig vad det betyder att ha privat arbetsförmedling var i 
junimånad 1908. Då hade ett svenskt bemanningsföretag värvat strejkbrytare till Malmöhamn där hamn-
arbetarna strejkade. Strejkbrytarna var inhysta på logementsfartyget Amalthea. Efter morden i Ådalen 1931 
hade den svenska arbetarklassen fått nog av detta arbetsmarknadens avskrap och därför, när den första so-
cialdemokratiska regeringen tillträdde 1932 med Per Albin Hansson som statsminister så var ett av de första 
beslut som den nya regeringen tog att förbjuda privat arbetsförmedling. Nu 20 år senare kan vi konstatera 
att bemanningsföretagens primära uppgift inte är att leverera strejkbrytare, men väl att förstöra arbets-
marknaden genom otrygga anställningar och ett kringgående av LAS. Bemanningsföretagen behövs inte då 
de inte har någon uppgift att fylla på en anständig arbetsmarknad präglad av ordning och reda. 
 
• Att Kongressen beslutar att bemanningsföretagen skall förbjudas samt att kommande förbundsstyrelse 

uppmanar ”våra” riksdagsmän att oavsett valresultat 2014 driva frågan i riksdagen 

MOTION AM 11
Byggnads Mälardalen

Första gången den svenska arbetarklassen fick lära sig vad det betyder att ha privat arbetsförmedling var i 
juni 1908. Då hade ett svenskt bemanningsföretag värvat strejkbrytare till Malmö hamn där hamnarbetar-
na strejkade. Strejkbrytarna var inhysta på logementsfartyget Amalthea. Efter morden i Ådalen 1931 hade 
den svenska arbetarklassen fått nog av detta arbetsmarknadens avskrap och därför, när den första socialde-
mokratiska regeringen tillträdde 1932 med Per Albin Hansson som stadsminister så var det ett av de första 
beslut den nya regeringen tog att förbjuda privat arbetsförmedling. Detta beslut varade fram till 1993 när re-
geringen Carl Bildt gav vika för den nya avregleringens och privatiseringens vansinne och man tillät privat 
och vinstdrivande arbetsförmedling. Nu 20 år senare kan vi konstatera att bemanningsföretagens primära 
uppgift inte är att leverera strejkbrytare, men väl att förstöra arbetsmarknaden genom otrygga anställning-
ar och ett kringgående av LAS. Bemanningsföretagen behövs inte då de inte har någon uppgift att fylla på en 
anständig arbetsmarknad präglad av ordning och reda. 
 
 



119

• Att kongressen beslutar att bemanningsföretagen skall förbjudas samt att kommande förbundsstyrelse 
uppmanar ”våra” riksdagsmän att oavsett valresultatet 2014 driva frågan i riksdagen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 10 – AM 11
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att bemanningsföretag och företeelsen, 
uthyrning av arbetskraft, medför ett antal oönskade effekter på arbetsmarknaden. Byggnads har 
under kongressperioderna i avtalsförhandlingar begränsat möjligheten till att använda bemannings-
företag i syfte att kringgå LAS. Motionärerna vill, utöver det tidigare tagna beslutet, att förbundet 
påverkar lagstiftarna avseende Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft och 
dess negativa inverkan på arbetsmarknaden samt uppmana dem att de skall ändra lagstiftningen om 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft så att denna verksamhet förbjuds. Risken med 
att förbjuda bemanning är att antalet orena/falska entreprenader ökar d v s att konstruktioner för att 
kringgå regelverket förväntas eskalera. I ett entreprenadförhållande finns inte likalön-principen. 
Denna osunda utveckling har redan idag ökat markant då ovan nämnda princip för bemannings 
företag har stärkts. Förbättringarna till trots, så kvarstår ändå stora, för oss som facklig organisation, 
omfattande svårigheter att organisera och rekrytera långsiktigt och därav också följden av en dålig 
medvetenhet och bevakning av avtalens efterlevnad inom bemanningsföretagen. Vi tror inte på ett 
förbud för bemanningsföretag. Vi tror istället att det är bättre att ha en hårdare reglering av frågan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AM 10 – AM 11 avslås.

MOTION AM 12
Byggnads Skåne

Bemannings företagen tenderar att bli allt fler inom byggbranschen. LO:s bemannings avtal är i dag mycket 
sämre än våra ordinarie kollektivavtal. Under tid där man inte har några uppdrag ersätts man med mellan 
100-108 kr/tim. Detta belopp räknas dessutom inte upp förrän den 2015-04-30. Resor till och från arbetet 
ersätts inte heller i Bemannings- 
avtalet. Byggnads medlemmar som arbetar på en Byggarbetsplats skall ha samma rättigheter oavsett om 
man är anställd på ett byggföretag eller ett bemanningsföretag. I dag är det endast i Byggavtalet det finns 
regler för bemanning. Men då det är i företagens intresse att få anlita bemanningsföretag kommer det nog 
inte bli svårt att införa regler för bemanning i våra andra kollektivavtal. 

Jag yrkar på nedanstående:
• Att Byggnads inte ska underteckna LO:s Bemanningsavtal när detta löper ut 2015-04-30

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 12
Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärens frustration över att Bemanningsavtalet mellan 
LO/Almega har ett antal tillkortakommanden, som i den senaste avtalsrörelsen framförallt inom 
Byggnadsindustrin kan ses som en klar försämring, denna kritik är berättigad. Att det sedan 1993 är 
tillåtet med uthyrning av arbetskraft på svensk arbetsmarknad är ett faktum. Att respektive förbund 
ensamt skulle förhandla in avtal om företeelsen bemanning/uthyrning av arbetskraft, bedömer vi 
som ytterst vanskligt då ett sammanhållet LO ger en legitimitet och kraft att i avtal reglera och genom 
samordnade förhandlingar förbättra kollektivavtalet för samtliga fackförbundens medlemmar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AM 12 avslås.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Christian Jönsson, Skåne 
Ulf Nilsson, Väst 
Dennis Nilsson, Mälardalen 
Lars Lundberg, GävleDala 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Magnus Olofsson, Väst 
Henrik Hansson, GävleDala 
Tobias Vikberg, Örebro-Värmland 
Charlie Håkansson, Skåne 
Leif Nysmed, Stockholm-Gotland 
Niclas Svanberg, Skåne 
Johan Hallin, Väst 
Jack Rolka, Väst 
Robin Norrman, Skåne 
Jonas Håkan Nilsson, Väst 
Dennis Rydberg, Stockholm-Gotland 
Roger Johansson, förbundskontoret 
Roland Ljungdell, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion AM 9 attsats 2, förbundsstyrelsen
• avslag på motion AM 6 - AM 8, AM 9 attsats 1, AM 10 - AM 12, förbundsstyrelsen
• bifall på motionerna AM 6 - AM 8, Kent Johansson med flera
• bifall på motion AM 10, Henrik Hansson
• bifall på motionerna AM 10 och AM 11, Tobias Vikberg med flera
• bifall på motion AM 12, Charlie Håkansson med flera

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AM 6 - AM 8, med röstsiffrorna 86 för och  

67 emot. Votering begärd av Kent Johansson
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 9 
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AM 10 och AM 11 med röstsiffrorna 114 för  

och 41 emot, votering begärd av Lars Lundberg
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 12

§ 14.  GRUNDORGANISATIONEN

 a) motionerna GO 1-10

MOTION GO 1 
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Traditionellt har ordförande i förbundet varit den som haft den högsta positionen politiskt och suttit soci-
aldemokratiska arbetarpartiets ledning. Där tas en del beslut hur man ska fara fram i olika frågor och hur 
man vill att riksdagsledamöterna ska rösta i frågorna. När vi för något år sedan hade debatten om att rösta 
för, emot eller för en vilandeförklaring av Lissabonfördraget blev det en för oss medlemmar i Byggnads 
ett konstigt hanterande. Vår ordförande och partistyrelsen hade tagit ett beslut om att rösta för förslaget 
medans många medlemmar tvekade och vill invänta en utredning innan man såg konsekvenserna och kun-
de ta ställning. Att då inte vår förbundsordförande kunde stå i fronten för medlemmarna och argumentera 
för en vilandeförklarande eller ett nej innan de fackliga rättigheterna kunde visas var säkrade utan att vissa 
avdelningsordförande fick göra det blev olyckligt och enligt mig en försvagning för medlemmarna.

Samma sak gällde också vår LO-ordförande då många LO-förbund var oroliga för konsekvenserna av att 
säga ja.
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För att i framtiden inte hamna i liknande situationer vore det lämpligt att ha någon annan i förbundsstyrel-
sen satt och påverkade politiskt utan att vi för den skull tappar inflytande,  
så att vår ordförande kan uttrycka medlemmarnas åsikter mer fritt utan att var låst av tagna beslut.

För att belysa vikten av fackligt/politisk påverkan anser jag att vi bör införa en politisk talesman/sekretera-
re i förbundsstyrelsen.

Framtiden kommer med all säkerhet bli sådan att vi som facklig organisation kommer hamna i liknande 
situationer oftare framöver och då måste vi kunna vara än mer starka och tydliga i debatten och då ska vår 
förbundsordförande som främste talesman inte vara låst av redan fattade beslut som i till exempel socialde-
mokratiska partiet utan kämpa för medlemmarnas åsikter som kan vara annorlunda. 

• Att det införs en ledamot i styrelsen som har ansvaret för det politiska arbetet lämpligen med namnet 
politisk sekreterare

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 1
Förbundsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning att Byggnads och dess före trädare, både 
centralt och regionalt, ska driva medlemmarnas frågor och ståndpunkter. Efter förra riksdagsvalet 
genomförde Byggnads en valanalys och i den analysen är vi väldigt tydliga med att det ska vara en 
skillnad mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Vi ska driva socialdemo-
kraterna framför oss och få dem att gå till val på de frågor som är viktiga för Byggnads medlemmar. 
Vi kan redan nu konstatera att vi har haft framgång och att socialdemokraterna har tagit fram ett 
10-punktsprogram med flera av de krav som Byggnads har för fram. Det är så facklig-politisk sam-
verkan ska ske. Förbundsstyrelsen menar därför att både Byggnads ledning och förbundsstyrelsen 
redan är självständiga och driver Byggnads frågor utan att ta andra hänsyn än till medlemmarna. Det 
finns därför inget behov av en speciell politisk talesman. Det politiska ansvaret ska ligga på Byggnads 
företrädare och de är också de som är ytterst ansvarig mot medlemmarna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 1 avslås.

MOTION GO 2
Byggnads Väst

För att öka den fackliga

För att öka det fackliga engagemanget bland medlemmar och blivande medlemmar måste vi visa att vi i 
grunden är en ideell organisation och sprida kunskap om fackets grunder.

Som komplement till våra ombudsmäns medlemsvärvande i arbetet, är jag övertygad om att en uppsökande 
verksamhet av kretsarna och FFM klubbarna skulle bidra till att ge en tydligare bild av Byggnads som en 
ideell förening. 
 
• Att kretsarna och klubbarna ska utföra uppsökande verksamhet/medlemsvärveri inom sitt område.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 2
Motionären tar upp att förtroendevalda måste hjälpa till att bedriva uppsökeri för att öka det fackliga 
engagemanget bland medlemmar och blivande medlemmar. Förbundsstyrelsen delar motionärens 
åsikt att vi måste vara mer ute på arbetsplatserna och bedriva facklig verksamhet. I Byggnads stadgar 
§ 23 mom 6, 6b och 7 beskrivs vilken verksamhet regionen ska bedriva, där står det att verksamhets-
området har till uppgift att: ”medverka till att organisera och upprätthålla kontakten mellan arbets-
plats, förtroendemannaklubb, medlemskrets och region” och ”samt genomföra de uppgifter regions-
fullmäktige beslutar”. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 2 anses besvarad.
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MOTION GO 3
Byggnads Skåne

Dagens avgiftssystem är inte rättvist samt att det inte följer med eftersom det är bara avgiften som höjs och 
inte lönestegen.

Yrkar på följande: 
• Att det införs en procentavgift

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 3
Motionären strävar efter en avgift som är mer rättvis genom att den skulle stå i direkt proportion av 
lön. För att få rättvisare avgifter föreslog organisationsutredningen i en rapport till kongressen 2010 
att införa ett nytt inkomstbaserat avgiftssystem med åtta avgiftsklasser. Inkomstklasserna justeras 
årligen av fullmäktige/kongress. Vid samma kongress tillsattes en utredning för att utröna möjlig-
heten att erlägga medlemsavgift utifrån en procentsats på lönen”. Utredningens resultat och förslag 
kommer att behandlas på kongressen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 3 avslås.

MOTION GO 4
Byggnads MellanNorrland

Det är stora problem för vår fackförening att företräda och kontrollera att våra utländska kamrater i beman-
ningsföretag, och hos underentreprenörer behandlas på värdigt sätt samt att lagar och avtal följs.

För att stärka både vår egen fackförening och hela fackföreningsrörelsen Europa föreslår jag
• Att förbundet utreder möjligheten, att införa en avgiftsfri medlemsavgift de första 3 månaderna i Bygg-

nads för alla medlemmar som arbetar i den svenska byggindustrin.

MOTION GO 5
Byggnads Mälardalen

Stadgeändring - Medlemskap - fritt medlemskap

För att ge Byggnads rätten att besöka och bevaka bl.a. löner, arbetsmiljö, boende m.m. så ska det gå att erbju-
da utländsk arbetskraft fritt medlemskap i tre månader. En lightversion utan försäkringar och rätten till 
strejkersättning. 

• Att förbundet verkar för att införa fritt medlemskap i tre månader.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna GO 4 – GO 5
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att alla som arbetar inom den svenska bygg-
branschen ska känna en trygghet i att vara medlem i Byggnads. För att våra utländska kamrater som 
är här och arbetar en kortare tid ska få den hjälp de behöver skulle ett fritt medlemskap under de 
första tre månaderna kunna vara ett alternativ. Om vi skulle få fler utländska arbetare att bli med-
lemmar skulle det stärka både individen och organisationen. Förbundsstyrelsen arbetar redan idag 
med att utreda frågan i enlighet med frågan som GO 4 beskriver. Förbundsstyrelsen anser inte att vi 
ska införa en lightversion av medlemskapet som GO 5 syftar till, det är viktigt att vi kan hjälpa alla 
som blir medlemmar fullt ut och inte dela upp medlemmarna i ett A och B lag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionen GO 4 anses besvarad, 
att motionen GO 5 avslås.
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MOTION GO 6
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Vi har idag ett växande problem med att det oftare kommer personer till oss som precis blivit medlemmar 
och vill ha hjälp i tvister och med lönekrav. Några av dem stannar kvar efter att dom fått hjälp andra gör det 
inte.

Kärnan i problemet är att du idag kan ansöka om medlemskap när du ser att det troligen kommer att bli 
trubbel. 

Vi vill att det ska finnas en bild av Byggnads som säger: Alltid när du jobbar i byggbranschen så ska du vara 
medlem i hos oss! På så sätt fortsätter vi att vara en stark fackförening, inte bara någon man vänder sig till 
när man har problem. 

För att behålla den bilden och frigöra resurser till utvecklande fackligt arbete så föreslår vi en begränsning 
av möjligheten till rättshjälp för nya medlemmar under de första månaderna. 

Ett sätt att väga en sådan här begränsning i medlemskapet kan vara att vi under samma period bjuder på 
medlemsavgiften. Det är också ett beprövat grepp för medlemsvärvning. Andra fackföreningar som har 
avgiftsfria första månader har visat att av de som blivit medlemmar med det argumentet även till mycket 
stor del blir kvar som medlemmar 
 
• Att det införs en karens på tre månader för rättshjälp till nya medlemmar. 
• Att nya medlemmar erbjuds tre första månaderna fritt från medlemsavgift

MOTION GO 7
Byggnads Örebro-Värmland

De första 6 månaderna för en ny medlem kostar lika mycket i avgift som för en gammal medlem. För att 
kunna attrahera nya medlemmar vore det lämpligt att införa en ny avgiftklass. 
 
• Att medlemsavgiften är reducerad de första 6 månaderna

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 6 – GO 7
Motionären tar upp en av Byggnads viktigaste fråga – medlemsvärvning. Förbundsstyrelsen de-
lar motionärens uppfattning. I förbundsstyrelsens diskussioner vad vi ska göra för att nå en bättre 
organisationsgrad finns ett fritt medlemskap under en begränsad tid med. I Byggnads fortsatta arbete 
för att nå en ökad organisationsgrad kommer vi att utreda möjligheten att införa ett fritt medlemskap 
under en begränsad tid. Förbundsstyrelsens direktiv när det gäller rättshjälp är att man från den dag 
man blir medlem och framåt har fullt stöd. Man kan aldrig få hjälp retroaktivt, förutom vid för orga-
nisationen principiellt viktiga frågeställningar eller ärenden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna GO 6 – GO 7 avslås.

MOTION GO 8
Byggnads GävleDala

I Byggnads tillämpningshandlingar rörande medlemsavgifter står det att den som har en fjärdedels aktivi-
tetsersättning/sjukersättning ska betala utifrån summan av månatlig bruttoinkomst samt ersättning. Dä-
remot den som har halv, trefjärdedels eller hel aktivitetsersättning/sjukersättning ska betala avgiftsklass 8. 
Det betyder att den som har aktivitetsersättning/sjukersättning har lägre medlemsavgift än den som arbetar 
eller är arbetslös. Det borde inte spela någon roll var man får sin ersättning från. Den sammanlagda inkom-
sten måste avgöra vad man betalar i medlemsavgift.  
 
• Att alla medlemmar betalar medlemsavgift enligt avgiftsstegen oavsett om de fått lön, ersättning från 

a-kassa, försäkringskassa eller sjukersättning
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 8
Motionären beskriver i sin motion att Byggnads ska ha ett rättvisare avgiftssystem. Förbundssty-
relsen instämmer med motionären om att det är den sammanlagda inkomsten som ska avgöra vad 
man betalar i medlemsavgift. Det ska inte spela någon roll var man får sin ersättning ifrån. Om man 
betalar efter sin sammanlagda inkomst får så vi ett solidariskt avgiftssystem. Förbundsstyrelsen har 
sedan tidigare en arbetsgrupp som har till uppgift att se över tillämpningsanvisningarna beträffande 
medlemsavgifter.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 8 anses besvarad.

MOTION GO 9
Byggnads Västerbotten

I dag finns det inte någon person som är uttalad jämställdhetsansvarig på våra regioner.

Detta behövs för de medlemmar som blir utsatta i dessa frågor skall känna trygghet i vem man ska vända 
sig till i sådana frågor. 
• Att förbundet verkar för att det skall finnas en utsedd person i alla Regioner som är ansvarig i jämställd-

hetsfrågor
• Att förbundet verkar för att den som är utsedd till jämställdhetsansvarig på Regionen har nödvändig 

utbildning i dessa frågor.

MOTION GO 10
Byggnads Väst

I varje region skall det finnas en jämställdhetsansvarig som är väl kunnig i jämställdhetsfrågor. Som skall 
vara ett stöd för kvinnor i branschen. 
 
• Att Byggnads ska utse en jämställdhetsansvarig i varje region i Sverige

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna GO 9 - GO 10
Motionärerna tar upp frågan om en jämställdhetsansvarig på regionerna. Förbundsstyrelsen delar 
motionärernas åsikt om att jämställdhetsfrågor är viktiga. Byggnads arbetar för en ökad jämlikhet 
inom samhället. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med mångfald, därför vill vi ha fler kvin-
nor i mansdominerade yrken. Byggnads anser att det är en självklarhet att man ska ha lika lön för lika 
arbete och samma rättigheter oavsett kön. Byggnads har sedan början av 2000-talet haft ett kvinnligt 
nätverk som bland annat har som uppgift att stötta och stärka kvinnor i byggbranschen. Detta arbete 
är väldigt viktigt och ska utvecklas.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna GO 9 - GO 10 anses besvarade.

BESLUT

I debatten deltog: 
Örn Söderin, MellanNorrland 
Emmelie Renlund, Västerbotten 
Christopher Rydell, Småland-Blekinge 
Björn Mikkelsen, Väst 
Carina Johansson, Väst 
Ola Olsson, förbundskontoret 
Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen
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Följande förslag förelåg:
• avslag på motion GO 1, GO 3, GO 5-7, förbundsstyrelsen
• anses besvarade motion GO 2, GO 4, GO 8, förbundsstyrelsen
• bifall på motion GO 9-10, förbundsstyrelsen
• bifall på motionerna GO 9 och GO 10, Emmelie Renlund
• bifall på motion GO 2, Björn Mikkelsen
• bifall på motion GO 9, Jonas Håkan Nilsson med flera
• bifall på andra attsatsen i motion GO 9, Jakob Wagner

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna GO 1 -GO 8
att bifalla motion GO 9 och GO 10

Kongressordförande: Tomas Emanuelsson

 b) motionerna GO 11-21

MOTION GO 11
Byggnads Norrbotten

Arbetsmarknaden förändras hela tiden där allt större inslag av utländska företag erhåller entreprenader. 
Detta medför att det ställs allt större krav på de som skall teckna de utländska företagen inte minst rent 
språkligt men även att ha kunskap om regelverk samt kunna bedöma alla handlingar som presenteras på 
olika språk. 
 
• Att på förbundet anställa professionell personal som tecknar alla utländska avtal

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 11
Motionären lyfter i sin motion upp att det saknas kunskap ute i regionerna om att teckna avtal med 
utländska företag. Motionären vill att alla utländska avtal ska tecknas av professionell personal på för-
bundskontoret. Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning utan anser att avtal ska teck-
nas regionalt. Förbundsstyrelsen ska tillse att förbundskontoret erbjuder mer kvalificerad utbildning 
och bättre stöd till regionerna för att lokalt teckna avtal med utländska företag.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 11 avslås.

MOTION GO 12
Byggnads GävleDala

Jag anser att det finns behov av ett medlemsbevis för att kunna uppvisa att man är medlem i Byggnads och 
på det viset få lite mera tryck på dom som inte är med. 
 
• Att Kongressen beslutar att införa ett medlemsbevis

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 12
Motionären tar upp frågan om medlemsbevis. Dessa utfärdas idag för de medlemmar som aviseras 
via inbetalningskort där det framgår att de är medlemmar i Byggnads samt a-kassan. För de med-
lemmar som har autogiro utfärdas inga medlemsbevis utan de har möjlighet att begära detta via sin 
region.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 12 anses besvarad.
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MOTION GO 13
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

För att Byggnads som organisation fortsatt ska stå starkt och ha många medlemmar tycker vi att förbundet 
ska införa ett slags belöningssystem för de som är aktiva och värvar nya medlemmar. Efter diskussioner på 
vårt kretsmöte kom vi fram till ett förslag som ska vara uppnåeligt för den vanlige medlemmen och uthålligt 
för de som värvar år efter år.

Därför föreslår vi 
• Att Byggnads som förbund inför ett landsomfattande belöningssystem för de som värvar medlemmar
• Att värvning av nya medlemmar ska premieras alla medlemmar utom anställd personal
• Att man får en fri medlemsmånad/5 värvade medlemmar eller motsvarande belopp.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 13
Motionären tar upp den viktiga frågan om en högre organisationsgrad och föreslår att olika belö-
ningssystem ska införas för att aktivera förtroendevalda och medlemmar att värva nya medlemmar. 
Förbundsstyrelsen ser inga fördelar med att ha ett bestående belöningssystem. I Byggnads stadgar 
under § 23 står det att regionerna har till uppgift att organisera arbetstagare inom det geografiska 
område regionen omfattar och med detta så äger regionerna frågan och kan om de vill införa olika 
belöningssystem gällande arbetet mot högre organisationsgrad.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 13 avslås.

MOTION GO 14
Byggnads Öst

Runt om i landet har vi i Byggnads 6500 förtroendevalda. Dessa medlemmar har valt att företräda Bygg-
nads och sina arbetskamrater i det dagliga arbetet. Tyvärr så kommer det fler och fler samtal till organisa-
tionen där medlemmar undrar över varför deras fackliga företrädare har extra betalt från företaget när det 
utför sitt fackliga uppdrag. 

Det vanligaste exemplet är att lagbasarna får ett extra tillskott på sin lön ifrån företaget oftast utan att 
arbetslaget vet om det. Vi ställer oss oerhört förvånade till detta fenomen eftersom att vara lagbas är ett 
fackligt uppdrag.

Hur representerar man vår organisation om man får extra pengar av företaget? Eller är det så att lagbasarna 
inte uppfattar sig som en representant för Byggnads? Finns det något i lagbasutbildningen som berör förhål-
landet mellan lagbasen och arbetsgivaren?

Frågorna är många kring detta fenomen och vi tycker därför att det är av stor principiell vikt och därför 
tycker vi att förbundet arbetar fram en riktlinje så att framtidens fackligt förtroendevalda redan från början 
vet vad som gäller utifrån att man är förtroendevald 

Vi föreslår därför kongressen
• Att besluta om att förbundsledningen tar fram en riktlinje när det gäller extra ersättningar ifrån arbets-

givaren till fackligt förtroendevalda

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 14 
Förbundsstyrelsen konstaterar likt motionären att det förefaller vara så att Byggnads fackliga förtro-
endemän erhåller ersättning för sina åtaganden ensidigt av arbetsgivaren. Förbundsstyrelsen anser 
likt motionären att en utredning/konsekvensanalys av frågan är angeläget. I det fall en ersättning ska 
utgå ska detta regleras av gällande kollektivavtal och således är det efter erforderliga betänkanden en 
avtalsmotion.



127

Förbundet uppgift är att arbeta för att vi har en samsyn i frågan enligt gällande kollektivavtal. Rikt-
linjer och beslut som demokratiskt har fattats i organisationen ska vara tydliga, där sådana saknas 
ska det upprättas.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 14 bifalles.

MOTION GO 15
Byggnads Stockholm-Gotland

Avtalsrådet.

Avtalsrörelsernas betydelse ökar för oss Byggnadsmedlemmar eftersom arbetsgivarna är mer samspelta 
och aggressiva och att utvecklingen i stort på arbetsmarknaden bl.a. med konkurrens från EU har gett ett 
förändrat förhandlingsläge.

Vi behöver vara mer pålästa, kunniga om avtalen och ha en större och djupare förståelse av möjligheterna 
för framtida lönebildning och villkor än tidigare.

Vi behöver därför ha ett bättre förberett och skolat avtalsråd innan vi förbereder nya avtalskrav.

Vi föreslår därför att kongressen beslutar 
• Att förbundet innan avtalsrörelsen startar och avtalskraven fastställs samlar hela avtalsrådet för rådslag
• Att förbundet fortlöpande genomför samlingar, avtalskonferenser, med avtalsrådet där långsiktig strate-

gi för villkor och löner diskuteras

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 15
Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att avtalsrörelsen är en levande och ständigt pågående 
process där engagerade medlemmar i vardagen och i samverkan med regionerna påverkar avtalen, 
avtalens efterlevnad och motioner till förändringar i avtalen. Avtalsmotionerna kanaliseras från ar-
betsplatsmöten, yrkesklubbar, medlemskretsar, regionsfullmäktige och regionstyrelsen vidare till 
förbundskontoret inför avtalsrörelsen. Att ha ett förberedande möte där förbundsledningen söker 
stöd för det strategiska upplägget och innehållet i våra yrkanden är avtalsrådet givetvis ett forum 
där det ges utrymme att påverka och ge stöd för strategin. Avtalsrådets förberedelser och kompetens 
är givetvis som motionen belyser viktig. Förbundsstyrelsen är av uppfattning att detta kan och bör 
tillses av respektive region. Förbundsstyrelsen ser också att de senaste avtalsrörelserna har påvisat 
att användandet av videokonferenser är ett bra komplement och ett sätt att åstadkomma det som 
motionären efterfrågar i sina attsatser. Förbundsstyrelsen vill att de förtroendevaldas tid och resande 
för att upprätthålla sitt demokratiska uppdrag inte blir ett hinder och därigenom förordas ovanstå-
ende teknik till förmån för ytterligare fysiska träffar. Förbundsstyrelsen anser att man redan i hög 
grad idag genomför det som motionären efterfrågar och att mobilisering och utarbetande av strategier 
mellan avtalsrörelserna ska ske i regionernas regi med ett underifrån kommande perspektiv.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 15 anses besvarad.

MOTION GO 16
Byggnads Stockholm-Gotland

Stadgar paragraf 1 Ekonomisk demokrati.

I Byggnads inledande paragrafs andra stycke står det att förbundets ”uppgift är att tillvarata medlemmar-
nas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt ska därvid och i övrigt verka för en sam-
hällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”.
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Det är en stark beskrivande inledningsparagraf i Byggnads stadgar. Det är en förklaring som förpliktar. En 
avsiktsförklaring som berättar om att förbundet ska jobba för medlemmarnas rätt på jobbet men också att 
facket vill ha ett demokratiskt samhälle med inflytande över politik och ekonomi. Byggnads vill ha ett bra 
samhälle för medlemmarna. 

Det är nu ganska länge sedan fackföreningsrörelsen på allvar försökte skapa ekonomisk demokrati. På 
sjuttiotalet förde fackliga ekonomer fram förslag om löntagarfonder som över tid skulle ge fackmedlemmar-
na ett större inflytande, en ekonomisk demokrati styrd av flertalets intressen och inte fåtalet i finansvärlden. 
Fonderna försvann i intet. 

Mycket av idéerna om social demokrati har också kommit att försvinna från de politiska diskussionerna 
efter att en besparings och nedrustningsvåg dragit fram som närmast spolat bort bilden av det folkhem som 
tidigare fanns. Nu är alla samhällsmedborgare som inte är fullt produktiva, eller är arbetslösa, en belast-
ning. 

I Sverige har vi politisk demokrati. Men politiken har blivit till triangulering och saknar både klasskänsla 
och en glasklar skillnad mellan blocken. Därför är också den politiska demokratin i kris och i spåren av 
social nedmontering och oklara politiska alternativ till marknadens envälde växer främlingsfientlighetens 
patrask fram. 

Det är dags för oss i Byggnads att ställa krav på och återupprätta tankarna om politisk, social och ekono-
misk demokrati. Vi borde göra det på det sätt facken gjort tidigare: genom att ta plats i politiken och ställa 
våra krav och berätta om vilket samhälle vi vill ha, genom att tydligt visa på skillnaderna mellan ett sam-
hälle styrt av och byggt för medborgarnas behov jämfört med samhällen skapade för fåtalets vinstbegär.

Vi föreslår därför att kongressen beslutar 
• Att förbundsstadgarnas inledande paragraf ska stå orörd
• Att förbundet aktivt och i sak lever efter och beslutar i enlighet med den inledande paragrafen

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 16
Motionären belyser Byggnads grundstomme ”paragraf 1” i stadgarna. Förbundsstyrelsen delar motio-
närens åsikt om att det är dags för oss att ställa krav på och återupprätta tankarna om politisk, social 
och ekonomisk demokrati. Vi borde göra det på det sätt facken gjort tidigare: genom att ta plats i poli-
tiken, ställa våra krav och berätta om vilket samhälle vi vill ha, genom att tydligt visa på skillnaderna 
mellan ett samhälle styrt av och byggt för medborgarnas behov jämfört med samhällen skapade för 
fåtalets vinstbegär. Men det är också dags att tänka nytt och ställa krav inom flera områden, sedan 
2010 har vi i Sverige haft ett rasistiskt parti i riksdagen och de växer för varje dag som går, det är dags 
att arbetarrörelsen med Byggnads i spetsen gör något åt det.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 16 första attsatsen avslås, 
att motion GO 16 andra attsatsen bifalles.

MOTION GO 17
Byggnads Öst

Förhandlingsdelegater skall utses av vid kongress. 
 
• Att förhandlingsdelegater utses på kongressen.
• Att förbundsstyrelsen utser en sammankallande per avtalsområde vid varje avtalsrörelse.
• Att antalet ledamöter per avtalsområde skall vara enligt följande. Byggavtalet, förbundsledningen, 

ordförande, vice ordförande, avtalssekreterare,  förbundssekreterare, förbundsjurist samt ytterligare 8 
ledamöter. Entreprenadmaskinavtalet, en från förbundsledningen samt ytterligare 4 ledamöter. 
Glasmästeriavtalet, en från förbundsledningen, samt ytterligare 4 ledamöter. Teknikinstallationsavtalet 
VVS och Kyla, två från förbundsledningen samt ytterligare  5 ledamöter. Plåtbearbetnings, byggnads-
plåtslageri, ventilationsavtalet, två från förbundsstyrelsen samt ytterligare 5 ledamöter.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 17
Motionären föreslår en annan ordning vad förhandlingsdelegater och förhandlingsdelegationen 
avser. Förbundsstyrelsen anser att första attsatsen regleras av stadgarna och att förbundsstyrelsen 
har att utse förhandlingsdelegater och att en förändring av arbetsordningen kräver en stadgeänd-
ring. Förbundsstyrelsen anser att andra attsatsen redan hanteras på det vis motionären föreslår. 
Förbundsstyrelsen anser att den tredje attsatsen även den regleras av stadgarna och att det i den 
nuvarande ordningen är förbundsstyrelsens uppdrag att tillsätta väl sammansatta delegationer med 
lämpliga och kompetenta delegater.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 17 avslås.

MOTION GO 18
Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads har problem både med att behålla medlemmar och värva nya. Mycket av detta beror på att både 
medlemmar och icke medlemmar har allt svårare att se nyttan med medlemskapet. Vi ute i produktionen 
har långsamt förlorat våra bästa argument för det fackliga medlemskapet, eftersom de normerande kollek-
tivavtalen ger icke medlemmar samma lön och rättigheter som medlemmarna har, fast till ingen kostnad 
alls. Detta är på sikt en helt omöjlig situation. 

Tittar vi på andra fackförbund erbjuder de hemförsäkring, inkomstförsäkring och annat, vilket vi inte har. 
Inte heller har vi en lösning på hur man på ett smidigt sätt ska kunna växla mellan att vara f-skattare, med 
egen rörelse, under perioder och däremellan kunna gå som anställd, det vill säga a-skattare, under perioder. 

Vi upplever inte heller att vårt förbund tar tillräckliga initiativ i frågan - vad är fördelarna med att betala en 
hög medlemsavgift? Vi kan inte längre nöja oss med att ”vi är starka tillsammans”. Människor vill se mer än 
så. Har man ens undersökt vad medlemmar som lämnar oss anger för skäl? 

Bristen på uppenbar vinst med medlemskapet försvagar oss, och gör det allt svårare att rekrytera. 
 
• Att förbundsstyrelsen snarast sätter igång att utreda hur vi ska kunna öka mervärdet i medlemskapet
• Att medlemskretsens årsmöte antar motionen som sin egen
• Att motionen ställs till regionstyrelsen för att därefter översändas till förbundsstyrelsen
• Att förbundet noga och pedagogiskt redogör för vad medlemsavgiften består av

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 18
Motionären belyser ett stort problem som hela fackföreningsrörelsen har just nu. Sedan 2006 har 
Byggnads tappat många medlemmar och något måste göra. Det är viktigt att medlemmarna ser vik-
ten av ett medlemskap även om man är frisk och har ett jobb. Förbundsstyrelsen delar motionärens 
uppfattning att det är viktigt att vi som en stark facklig organisation också kan erbjuda våra med-
lemmar mer än vad som tidigare var brukligt. Som medlem i Byggnads har du även andra förmåner 
än de rent fackliga. Det gäller till exempel rabatter på försäkringar, Medlems-El, samt medlemslån 
via Swedbank eller Nordea. Det finns även lokala förmåner som vissa regioner tillhandahåller. 
Förbundet arbetar kontinuerligt för att skapa fler förmåner och rabatter för medlemmarna men det 
behövs göras en större omfattande översyn. Förbundsstyrelsen kommer även att se över hur man på 
ett enkelt och pedagogisk sätt redogör för vad medlemsavgiften går till samt hur man kan lära sig att 
argumentera för ett medlemskap i Byggnads.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 18 första och fjärde attsatserna bifalles, 
att motion GO 18 andra och tredje attsatserna anses besvarade. 
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MOTION GO 19
Byggnads Skåne

Byggnads regioner har behov av olika former av inköp. Det kan gälla kopieringsmaskiner, olika förbruk-
ningsmaterial, elektronisk utrustning, arbetsutrustning osv. Att göra upphandlingen är tidskrävande samt 
kräver kunskap kring det som skall köpas/hyras osv. Med en central upphandlingsprocess så bör organisa-
tionen kunna spara pengar och var underlättande för de berörda. 

Yrkar på nedanstående:
• Att Byggnads centralt tar initiativet till att genomföra centrala upphandlingar för att erbjuda regionerna 

för att erbjuda regionerna för möjligt utnyttjande av avtalen.
• Att Byggnads centralt tar initiativet till att föra diskussioner med 6F organisationerna för att ytterligare 

utveckla processen och deltagandet.
• Att Byggnads centralt tar initiativet till att tillsammans med LO medlemsorganisationer utveckla upp-

handlingsprocessen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 19
Motionären vill att Byggnads centralt tillsammans med 6F ser över en central upphandling kring 
olika förbrukningsmaterial, arbetsutrustning och elektronisk utrustning. Under 2013 inleddes ett 
arbete kring en gemensam upphandling. Under 2014 kommer hela 6F få ett nytt datasystem samt att 
man jobbar för en central upphandling av mobiler, datorer och profilprodukter.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 19 anses besvarad.

MOTION GO 20
Byggnads Skåne

För att medlemmen inte skall drabbas av ekonomisk bortfall om arbetsgivaren inte godtar nerlagd fackligt 
arbete och det inte finns någon lagd tolkningsföreträde. Kommer man i en lönetvist så står man utan pengar. 
Pengar skall kunna utbetalas inom 5 dagar. Det finns inget lättare sätt för arbetsgivaren att släcka den fack-
liga lågan än genom att ta dennes leverbröd. 
 
• Att Byggnads inrättar en trygghetsförsäkring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 20
Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att vi har ett starkt stöd i gällande lagstiftning och regelverk 
avseende facklig förtroendemannatid och erforderlig tid för ett fackligt uppdrag.

Det finns även ett starkt stöd vad utbildning för uppdraget och löpande kompetensutveckling och 
information avser. Dessvärre är det så att våra motparter och ett antal företag har valt att ta strid för 
att begränsa denna rätt. Utrymmet för denna ideologiskt laddade attack har till en viss del uppstått i 
att vi själva inte har varit noggranna nog med att informera och utforma formalia i vår handläggning 
korrekt, därav finns fog för kritik och rättning. Att utforma en trygghetsförsäkring eller fond för att 
kompensera medlemmar för ett problem vi kan åtgärda är inte en hållbar strategi, däremot inte sagt 
att Byggnads i vissa fall ska kompensera en medlem/förtroendevald som kommer i kläm. Denna möj-
lighet finns redan för regionledningarna att utreda och att besluta om.

Mot bakgrund av ovan anförande föreslår förbundsstyrelsen
att motion GO 20 avslås.
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MOTION GO 21
P Olsson, Byggnads Skåne
Enskild

Ackordslagen ”beställer” ett jobb av regionen som utför ett arbete till lagen. 

Yrkar på följande:
• Att Byggnads utför en ackordsavgift.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion GO 21
Motionären belyser en intressant fråga. Attsatsen kan tolkas som om att Byggnads ska återinföra en 
avgift för att upprätthålla en god kapacitet och service till de personer eller lag som går på ackords-
uppgörelser. Alternativt att de verksamheter som går på prestationslön ska bära en mer kostnad för 
denna verksamhet. Alternativt att arbetsgivarna ska bära kostnaden genom av parterna avtalat arvo-
de då löneformen är produktivitetsdrivande. Alternativt att ett mätningsbolag ska utföra en tjänst 
mot avgift. Betänkanden av den korta attsatsen är många. Förbundsstyrelsen anser att motionen är 
av sådan karaktär att den ska behandlas i avtalsrörelsen som en avtalsmotion snarare än av kongres-
sen och hänskjuter frågan till avtalsrörelsen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen 
att motion GO 21 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Niklas Landstedt, Öst 
Joakim Sevä, Norrbotten 
Conny L Tegnerud, Stockholm-Gotland 
Jörgen Landeborn, Stockholm-Gotland 
Ola Olsson, förbundskontoret

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion GO 11, GO 13, GO 16 attsats 1, GO 17, GO 20 och GO 21, förbundsstyrelsen
• anses besvarade GO 12, GO 15, GO 18 attsats 2 och 3, GO 19, förbundsstyrelsen
• bifall på motion GO 14, GO 16 attsats 2, GO 18 attsats 1 och 4, förbundsstyrelsen
• bifall på motion GO 11, Joakim Sevä med flera
• bifall på motion GO 15, Conny L Tegnerud
• bifall på motion GO 17, Niklas Landstedt

Kongressen beslutade:
att  bifalla motion GO 11 med röstsiffrorna 79 för och 69 emot, votering begärd av  

Jörgen Landeborn
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna GO 12 - GO 21
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FÖRSLAG TILL UTTALANDE: SKATTEREDUKTION FÖR FACK- OCH  
A-KASSEAVGIFTER

Johan Lindholm, Beredningsutskottets ordförande, föredrog ett förslag till uttalande. 

”Byggnads kräver att skattereduktionen för fack- och a-kasseavgifter för löntagarna 
återinförs

Innan den borgerliga regeringen tog över makten fanns en skattemässig likabehandling mellan 
arbetsgivare och löntagare. När man valde att organisera sig, oavsett vilken sida man stod på, så 
beviljades avdrag för a-kasseavgiften och för sin respektive organisations avgifter.

När alliansen tog över makten så togs denna möjlighet bort och den borgerliga regeringen genom-
förde en mängd åtgärder för att på olika sätt försvaga löntagarnas situation på arbetsmarknaden. 
Arbetsgivarna har under åtta år gynnats på bekostnad av oss som inte haft avdragsrätten kvar.

Det är dags att sätta stopp för denna orättvisa. Det är dags att vi sätter ned foten och återinför 
likabehandling. Det är helt oacceptabelt att arbetsgivare och löntagare ska behandlas skattemäs-
sigt olika.

Byggnads kongress kräver därför att skattereduktionen för fack- och a-kasse avgifter för lönta-
garna återinförs och vi kräver att LO och socialdemokraterna driver denna fråga.”

Kongressen beslutade:
att  anta beredningsutskottets förslag till uttalande 

GÄSTTALARE KARL-PETTER THORVALDSSON, ORDFÖRANDE LO
Johan Lindholm hälsade Karl-Petter Thorvaldsson, ordförande LO, välkommen till kongressen.

Karl-Petter Thorvaldsson, ordförande LO

”Tack så jättemycket. Jo, han är en jobbig den där Johan. Jag måste säga att jag föredrar jobbiga 
människor, för de vet man alltid var man har och det är någonting jag tycker är väldigt roligt 
med byggnadsarbetare. Ni vet att jag åker runt och träffar er, ganska många, på arbetsplatser, 
i styrelser och på kongresser och vi har en sak gemensamt, det är väldigt tydligt att ni är ett 
väldigt starkt förbund inom LO. Ni vet vad ni står för och ni vet era uppgifter. Ni är stolta med 
raka ryggar och slåss för era medlemmars bästa varje dag ute på svensk arbetsmarknad och för 
det vill jag framföra ett jättevarmt tack från LO och lyckönska er kongress. Jag funderade ett tag 
om jag skulle försöka bli Blues Brothers här i inledningen, men konceptet var ju redan snott och 
dessutom, ni är tydligen stämda där från något filmbolag i USA har jag hört. Ni har tagit hela 
stilen. 

Ni firar ju en kongress i en period där vi både fackligt och politiskt har stora utmaningar framför 
oss. Vi är många som fightas för olika saker inom LO. Ni har själva visat vägen för en ohyggligt 
viktig fråga för oss under våren. Jag har jobbat med det under många år, men det var en svår 
förhandling för er att få ett huvudentreprenörsansvar. Just i dagarna så är vi ute i konflikt. Det 
är vårt förbund SEKO. Ni vet alla vad det gäller, det är inte huvudentreprenörsansvar, men det 
är exakt samma diskussion som ni har haft om huvudentreprenörsansvar, alltså att våra mot-
parter, arbetsgivarna, som vill att vi ska jobba och tjäna ihop deras förtjänster hela tiden gradvis 
under en lång rad av år. Genom de senaste decennierna, år för år och vecka för vecka, har flyttat 
fram sina positioner på arbetstagarnas bekostnad. Det är väldigt tydligt att de har enorm tupp-
kam på arbetsgivarsidan. Jag tror därför att det som händer just nu, där på LO:s styrelse i mån-
dags och då var Johan inte jobbig, utan tvärtom, då var Johan en av dem som ställde sig längst 
fram: ” Det är klart att vi allihop är med och tar fighten för SEKO och för principen att vi måste 
ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Denna vecka är vi alla SEKO:iter”.

Och när alla förbund nästan idag har lagt sympativarsel, så sänder vi också en väldigt tydlig 
signal till våra motparter. Vi sätter en gräns i sanden och den är väldigt tydlig. Vi organiserar 
1,5 miljoner arbetare i Sverige. De kräver sin rätt, det är dags för oss att ta tillbaka makt och ta 
tillbaka inflytande. Vi har varit alldeles för snälla alldeles för länge. Det är arbetarnas tur att gå 
framåt de kommande åren. Låt oss vara helt överens om det också här idag. 
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Vi har ett samhällsproblem som är större än alla andra och det är massarbetslösheten. För det 
är just när arbetslösheten råder som arbetsgivaren kan flytta fram sina positioner och det är för 
att de vet, att det finns någon annan som gärna tar det jobbet till ett sämre villkor än vad vi hade 
skrivna i våra kollektivavtal. Det är väldigt viktigt att säga att det här beror inte på att de männ-
iskorna som gör det är onda människor. Ibland tycker jag att vi skyller på fel personer, utan det 
beror på att vi i botten idag har en sabbad a-kassa och ett arbetsliv som är helt förfärligt. Det är 
vanliga mammor och pappor som tar de jobben. De är precis som vi, de vill bara att deras familj 
ska få det lite bättre och de tvingas till allt sämre arbetsvillkor. Därför är den viktigaste frågan 
för svensk fackföreningsrörelse i historien och idag full sysselsättning. Vi ska tillbaka till arbete 
åt alla och det ska jag prata om här idag.

Hur ser det ut då? Ja, vi har drygt 400 000 människor i arbetslöshet i Sverige, över åtta procent 
av befolkningen. Sverige idag är ett mediokert land när det gäller jobben. Så har det inte alltid 
varit, det är bara under de senaste decennierna som arbetslösheten har farit iväg i Sverige. Vi har 
ju varit väldigt duktiga på det. Vi kan ju det i svensk arbetarrörelse. 

Jag började jobba 1983 på Bröderna Hammarstedt i Växjö. Jag blev metallarbetare efter ett två-
årigt gymnasium och jag tänker ibland på hur mycket som har hänt i Sverige sen i början av 
1980-talet. Då hette vår statsminister Olof Palme. Er ordförande hette Bertil Winberg. Arbets-
lösheten i Sverige då var tre procent och vi hade protestdemonstration över landet och vi kallade 
det för massarbetslöshet. 1983, tyckte vi att tre procents arbetslöshet var massarbetslöshet. Vi 
diskuterade om hur vi skulle kunna bygga ett bättre samhälle, inte om vi skulle bygga ett bättre 
samhälle som vi diskuterar idag. Vi var helt klara och helt säkra på att vi skulle kunna ta ännu 
mer förbättringar i det svenska samhället och hur ser det ut idag trettioett år senare? Idag har 
vi de snabbast växande klyftorna i hela OECD. Alltså igen, det finns inte ett enda land i hela den 
industrialiserade världen där klyftorna växer snabbare än vad de växer i Sverige under reger-
ingen Reinfeldt och Borg. 

Vi har bostadsbrist i över 120 kommuner och det kan jag säga att det är väl ett av de mest korkade 
saker vi håller på med i Sverige. Att vi inte bygger när vi har massor av människor i arbetslöshet 
och vi saknar bostäder och folk dessutom vill flytta och bosätta sig i nya lägenheter och 440 000 
människor går i arbetslöshet, av dem är 171 000 ungdomar. Så vad är det som har hänt däre-
mellan? Jo, det är ju att vi har fått en borgerlig politik. Ibland säger vi att de borgerliga har otur. 
Nej, det är inte otur. Detta är medveten politik. Det är en klasspolitik som går ut på att försvaga 
arbetstagare i förhållande till arbetsgivare. De är nöjda med att arbetslösheten är 400 000, för 
de vet att de tvingar oss på reträtt. De vet att massarbetslöshet gynnar deras intresse. Det är 
därför det inte har lagts ett enda förslag de senaste åren på hur man ska bekämpa arbetslösheten 
i Sverige.

Reinfeldt blev statsminister 2006 och han sa så här i sitt installationstal. Utvärdera mig på job-
ben, sa Reinfeldt. Nu är det väl dags att göra den utvärderingen. Jobben är ju en fullständig ka-
tastrof sedan han blev statsminister. 100 000 fler är arbetslösa än vad de var när han tillträdde 
och, väldigt många av dem är unga och väldigt många av dem har inte kommit in på arbetsmark-
naden.

1983 så hade vi dessutom en a-kassa som gav oss minst 80 procent av vår tidigare lön i ersätt-
ning om vi blev arbetslösa och det gjorde att de arbetslösa i Sverige faktiskt inte blev fattiga när 
de blev av med jobbet. Jag ska berätta en historia om en kvinna som jag träffade när jag var 
i Katrineholm. Det var en kvinna som har jobbat i 37 år på en industriarbetsplats på samma 
arbete, men hennes företag gick i konkurs och hon blev arbetslös. Hon var nu 61 år gammal 
och hon förstod redan direkt att det kommer att bli väldigt svårt att hitta ett nytt jobb. 61 år 
gammal och har jobbat så länge på ett och samma företag, så förstod hon att det skulle bli svårt. 
Så hon gick till arbetsförmedlingen och arbetsförmedlaren pratade med henne och de gjorde 
tillsammans ett CV och arbetsförmedlaren sa också, det här kommer att bli väldigt tufft. Så hon 
ställde in sig på att hon skulle leva på a-kassa och hon blev chockad över hur mycket lägre än 
hennes tidigare lön a-kassan var. Men när hon skrev detta CV, så sa hon på slutet att det kanske 
borde stå i CV:t att jag också har svårt att lyfta en av mina armar över axeln för jag har fått en  
förslitningsskada i axeln. Då säger arbetsförmedlaren, men du, då låter det som att du ska vara 
sjukskriven och inte vara arbetslös. Okej, vad ska jag göra då, frågar kvinnan. Hon säger att då 
ska du gå till sjukkassan, till försäkringskassan och pröva din sjukdom mot sjukersättningen. 

Så hon gick dit och de gjorde en utredning och de skickade henne till en så kallad förtroendelä-
kare och förtroendeläkaren sa, nej den skadan du har i axeln, den bedömer vi som att du fort-
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farande kan arbeta. Du är alltså för frisk för att vara i sjukskrivning. Hon fattade fortfarande 
inte vad som var problemet, så hon gick tillbaka till arbetsförmedlingen och sa nej, det var inte 
som ni trodde, jag är tillräckligt frisk och jag ska vara i a-kassan. Då säger arbetsförmedlaren, 
nej vår bedömning kvarstår, du är för sjuk för att vara i a-kassan. Då säger hon, vad ska jag då 
göra? Och arbetsförmedlaren säger, det finns bara ett ställe för dig att gå till och det är att gå till 
kommunens socialkontor. Du ska gå på försörjningsstöd. 

Efter 37 år i arbetslivet så hänvisades denne kvinna till kommunens socialkontor för att få för-
sörjningsstöd och hon fick naturligtvis försörjningsstöd, det får vi alla, men hon berättade sam-
tidigt att då började de omedelbart att undersöka ifall hon kunde skaffa sig ett billigare boende. 
De undersökte om det fanns något värde i hennes bil som hon kunde sälja innan hon fick social-
bidrag och så sa hon, och jag tyckte det var helt förfärligt att höra, de bästa morgnarna på året, 
det är juli och augusti. Jag frågade varför. Jo, jag får tillbaka på skatten i midsommar, så de två 
månaderna slipper jag söka socialbidrag och dessutom hade hon fått ett arv efter sin mamma på 
15 000 kronor. Så då hade de sagt på kommunen att då kan du inte få socialbidrag de kommande 
fyra månaderna. Så hon fick inget socialbidrag de månaderna. Hon förväntades leva på sitt arv. 

Och jag måste säga att det här är ett samhälle som jag 1983, när jag blev aktiv i arbetarrörelsen, 
jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt att göra så här med Sverige. Jag trodde det var omöj-
ligt att göra så här med Sverige. Jag gick tillbaka till LO och frågade är hon ensam om att ha det så 
här? Och mina utredare undersökte och det är hon inte, så klart ni vet. Hon är idag en av 63 000 
människor som är i försörjningsstöd eller socialbidrag för att de är arbetslösa. Därför är det ett 
tydligt besked jag vill ge till er på Byggnads kongress idag. Med en ny regering i september så ska 
ingen bli utförsäkrad från sjukersättningen och ingen ska bli utförsäkrad från a-kassan. Ingen 
ska behöva leva på socialbidrag för att de är arbetslösa. Det blir skillnad med en ny regering i 
september. Det är oerhört viktigt att säga. 

Det andra gäller arbetslösheten i sig. Det är inte så att arbetslöshet med regeringen Reinfeldt är 
kostnadsfri. Den kostar ju massor med pengar. Förra året så lade regeringen 67 miljarder kronor 
på försörjningsstöd eller stöd till dem som går på a-kassa eller idag är det vanliga att man är i 
garantin. Det är bara en av fyra av de arbetslösa som idag får a-kassa. De andra är utförsäkrade 
och går i någon av garantierna varav den mest kände är Fas 3. Jag tänker ofta på vad det var som 
gick snett, för det här är ju någonting som vi kan i Sverige. Det har ju varit vår styrka i 90 år att 
sätta arbetslösa i utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller i nya jobb. 

Jag brukar alltid berätta om min farfar, det är ganska roligt för det här handlar om 1933. Då 
blev farfar arbetslös, glasarbetare i Kosta. Han heter Thorvald Johansson, det är därför jag heter 
Thorvaldsson i efternamn. Han blev arbetslös glasarbetare för efter Wall Street kraschen så var 
det inte världens högsta efterfrågan på slipat kristallglas, folk hade inte riktigt råd att köpa slipat 
kristallglas och det har de inte idag heller. Han blev arbetslös. Men året innan fick vi en socialde-
mokratisk regering som satte som främsta mål att bekämpa massarbetslösheten. Så istället för 
att gå ut i arbetslöshet, så organiserade socialdemokraterna i varje kommun i Sverige någonting 
som hette arbetslöshetskommissioner och min farfar blev placerad på att bygga en väg mellan 
Kosta och Lessebo. Och jag kan säga att jag har förbannat den vägen många gånger för jag var 
tvingad att gå på högstadiet i Lessebo och jag kan säga att det är ingen höjdare, jag lovar er. De 
där vägarna, de finns över hela Sverige. Ni har sett dem. Om ni kommer på något ställe i Sverige 
och ni helt plötsligt kommer till vägar som är spikraka, men som går upp och ner i landskapet 
då är de nästan alla byggda där under 1930-talskrisen och orsaken är att de som byggde dem, de 
hade ingen jävla aning om hur man byggde vägar. Vad tror ni min farfar visste om vägbygge, han 
var ju glasarbetare. Han hade ingen aning, så de byggde rakt och de finns överallt. Det är 90 år 
sen. Det är fortfarande den vägen man åker på mellan Kosta och Lessebo. 

Den enda fråga jag tycker man behöver ställa är, hade Sverige på något sätt varit bättre om farfar 
hade gått hemma på 1930-talet och varit arbetslös istället för att bygga en väg mellan Kosta och Les-
sebo? Nej, det hade inte varit ett enda dugg bättre om han hade gått hemma och inte gjort någonting. 
Den andra frågan är, hade Sverige mycket pengar på 1930-talet? Vi var ju fattiga som kyrkråttor.  
Jag tror ni fattar ungefär var jag är på väg. Arbetslösheten idag, hörru ni, den är beslutad och 
accepterad. Det är inget svårt att göra någonting åt arbetslösheten om vi vill. Om vi med gemen-
samma krafter bekämpar arbetslösheten så är det lika enkelt som det var på 1930-talet, låt oss 
återinföra en aktiv arbetsmarknadspolitik! 

Och nu är vi på Byggnads kongress. Jag kan säga att jag tar detta var jag än är även om det är kul 
att säga det till er. Ska man inte göra det enklaste först. Bygg. Det är klart att vi ska bygga med så 
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många arbetslösa. Ni har fortfarande många arbetslösa också i Byggnads. Det finns många an-
dra som gärna skulle vilja omskola sig och utbilda sig och jobba i er bransch också för den delen 
om vi skulle få till detta på ett bra sätt. Det är ju inte ens svårt att se vad vi behöver göra. Jag tar 
alltid era utredningar. Jag snor dem ärligt talat, Johan. Ni är inte bara jobbiga, ni bidrar ju också 
och en utav dem bästa är er uträkning vad det gäller att renovera våra slitna idag, jättedåliga 
miljonprogramlägenheter som byggdes mellan 1965 och 1975. Med små statliga insatser, med bra 
lånegarantier så skulle vi kunna, hör och häpna, skapa ungefär 30 000 årsarbeten på att renove-
ra någonting som vi ändå vet måste renoveras. Dessutom har Johan berättat för mig, eftersom de 
här lägenheterna idag släpper ut så mycket energi, därför att de byggdes när vi hade fri tillgång 
på el, så kan man få tillbaka pengarna på bara 6-7 år. Då är bara frågan, vad är problemet? Om 
vi kan sätta 30 000 arbetslösa i arbete med att göra någonting vi ändå måste göra och få tillbaka 
pengarna på sex år. Börja renovera miljonprogrammet och börja göra det nu. Hur svårt kan det 
vara?

Eller för den delen nya bostäder. Det finns ju inget roligare att bygga än att bygga nya bostäder. 
Jag har själv suttit i nämnden i Växjö, som var dem som ansvarade för att bygga bostäder. Det var 
ju det roligaste politiska uppdrag man kunde ha när det skapas nya saker. Det ger fina jobb och 
dessutom kan våra medlemmar flytta till ändamålsenliga och vackra bostäder. Och vet ni, det 
finns många av våra medlemmar som inte bara behöver bo havsnära. Det finns många medlem-
mar som skulle nöja sig. Det finns massor av våra medlemmar som skulle nöja sig med lackad 
ek. Det behöver inte vara oljad ek och många av dem skulle också kunna tänka sig att bo med ett 
vanligt kök som inte heter någonting på något italienskt namn på Pork och Poul och faktiskt bo 
i en helt ändamålsenlig lägenhet som går att producera till en kostnad som våra medlemmar har 
råd att betala. Låt oss börja bygga hyresrätter som vanliga människor har råd att bo i. Det vet vi 
hur man gör, vad är problemet? Bygg nu när vi har 400 000 arbetslösa. Eller infrastruktur. Väg-
ar. Varför inte göra det nu när vi har så mycket arbetslöshet? Det är ju jättemånga dåliga vägar i 
Sverige och på många håll så blir de faktiskt allt sämre. 

Vet ni, man kan fortfarande inte åka mellan Sveriges två största städer på motorväg. Det är kos-
tig utanför er som bor i Borås, ni vet ju vad det är, med fartkameror och allt. Det är väl bättre att 
se till att man kan åka motorväg hela vägen mellan de två största städerna än att man ska ha små 
kostigar utanför Borås. Jag fattar inte vad som är problemet? Eller järnvägar. Aldrig förr har fler 
människor i Sverige velat åka på våra järnvägar och då har vi ont om spår. Jamen, hur är det? 
Det är det bästa vi kan göra för miljön. Det är det bästa Sverige kan göra för miljön, det är att få 
fler att åka kollektivt och att åka järnväg istället för att åka bil och då har vi inte tillräckligt med 
spårkapacitet. Ja, men hur i tusan tänkte vi då? Har vi hellre 400 000 människor arbetslösa än 
att starta reella program för att bygga ut våra spår. 

Där är jag faktiskt också kritisk till socialdemokraterna. De pratar om snabbjärnväg och det är 
väldigt bra, men när de tar i som allra värst så kommer de mellan Göteborg och Borås. Jamen, 
eller hur. Det är klart att vi ska ha snabba järnvägar åt alla håll. Det tar fortfarande sju timmar 
att åka tåg mellan Stockholm och Oslo. Och vad leder det till? Jo, det leder till att alla som åker 
mellan Stockholm och Oslo åker flygplan. Det går ju flygplan flera gånger varje timme. I alla an-
dra regioner i världen så bygger man snabba järnvägar de sträckorna där det är så mycket flyg. 
Då skulle man kunna åka mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. Jag ser framför mig att 
vi ska bygga snabba järnvägar mellan Stockholm och Oslo, Oslo-Köpenhamn och Köpenhamn 
och Stockholm. Alla de sträckorna skulle man kunna åka på två timmar. Dessutom skulle vi 
på vägen få väldigt bra stopp till exempel i Örebro och Karlstad, som idag har väldigt dåliga 
kommunikationer, särskilt Karlstad. Och naturligtvis skulle Göteborg vara med på varje utav de 
här sträckorna som går där. Det är väl bättre att satsa gemensamma resurser idag på att bygga 
snabba järnvägar och få fart på infrastrukturinvesteringarna nu när vi har 400 000 människor 
i arbetslöshet. Hur svårt kan det vara? Allting är bättre än den öppna arbetslösheten. Bygg järn-
väg också, det tycker jag är väldigt viktigt.

Då har jag inte ens talat om välfärden. För den vet vi hur mycket mindre personal det är där 
idag och vilka arbetsvillkor som de som jobbar i den offentliga sektorn har idag. Bara lyssna på 
den här siffran. Idag är det 100 000 färre som jobbar i svensk äldreomsorg än vad det var 1980. 
100 000 färre jobbar i äldreomsorgen idag än 1980 trots att vi har fått väldigt många fler äldre 
eftersom vi lever längre. Och vad händer då? Då händer två saker. Det ena är att för de äldre så 
blir oron oerhört stor att aldrig få plats på ett äldreboende. I Stockholm där vi är nu, här får man 
sitt äldreboende bara i genomsnitt sju månader innan man avlider. Vet ni hur mycket oro de 
människorna känner innan de kommer in? Det blir ju dessutom så för dem som jobbar i äldre-
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omsorgen att det blir mer som hospis. Det blir ju som riktigt tung vård i livets slutskede istället 
för trygghet.

Jag vet själv när farsan kom in på servicehus i Kosta. Det var en glädjande sak. Det var det sista 
han sa ett par månader innan han dog, då sa farsan, det är inte mer än rätt att en gammal arbeta-
re ska få sluta som om det var på lyxhotell. För det tyckte han att det var. De höll på med massor 
av saker och plockade i dem jätteroliga tabletter så han blev på kanonhumör och jag vet inte vad 
de höll på med där, men han mådde väldigt bra. Tyvärr fick han aldrig gå i industriarbetartem-
pot, han fick hjärnblödning och för att rehabilitera honom så satte de honom på en vävstol. Det 
kanske var något udda att se sin farsa sitta och väva, men jag förstod ju varför de gjorde det. Men 
så var det, han gjorde bordsdukar och så såg jag att han satte upp ett enormt tempo som han hade 
haft i sitt industriarbete hela livet och då sa jag, du farsan, hur lång är den där duken egentligen? 
Nej, jag vet inte så noga, sa farsan, sist de mätte var den sexton meter. Det är svårt att få bort det 
här gamla industriarbetartempot ur gamla arbetare. Men det är klart att alla äldre ska få sluta 
så, med trygghet istället för att bo ensam och i bästa fall kommer någon en gång om dagen som 
hjälper till så att man får mat och det allra viktigaste. Många av dessa får inte ens komma ut.

Och nu när vi har 400 000 arbetslösa då vill jag verkligen understryka hur lätt det vore att an-
vända samma resurser som vi idag lägger på att ge människor betalt för att gå hemma och inte 
bidra. Det är ju lätt att bara styra över de pengarna och göra kvalitetsförbättringar i försko-
lan. Varför är det större förskolegrupper idag än när jag lämnade mina ungar på förskolan på 
1980-talet? Eller inom sjukvården. Varför har arbetsvillkoren försämrats så mycket för dem som 
jobbar på sjukhus och i sjukvård? Jag var på Sahlgrenska universitetssjukhuset dagen innan 
första maj i Göteborg. Där har de nu organiserat ett sjukhus som ju vet vad de gör varje månad, 
varje vecka. De har organiserat 1104 sms-anställda som väntar hemma på att de ska bli inringda 
eller in-sms:ade för en dag eller någon dags arbete. 

Saker vi tidigare kunde i Sverige har ju gått långt, långt tillbaka och i huvudsak så beror det på 
två faktorer. Massarbetslöshet och att detta är ett ideologiskt val av en regering som har varit 
långt mycket mer höger än vad de säger i den allmänna debatten och det är ju genant när Sverige 
nu håller på att åka på böter för att vi utnyttjar visstidsanställningar alldeles för liberalt. Vi är 
det land i hela Europa där det nu är svårast att få en fast anställning. Det är nu nästan 800 000 
människor på vår arbetsmarknad som har en icke fast anställning. Det här drabbar inte bara 
LO-yrken. Det kommer först till oss, men det drabbar idag också tjänstemän och akademiker. 
Det är oerhört viktigt att vi kan göra någonting åt det här. 

LO blir aldrig starkare än vår gemensamma styrka. Byggnads blir aldrig starkare än det stöd vi 
kan göra tillsammans mellan alla olika LO-förbund. Vi måste ha bättre samverkan också med 
tjänstemän och akademiker. Det är oerhört viktigt att vi de kommande åren håller ihop! Det 
finns många krafter som jobbar för att vi ska splittras. Jag tänker på kvinnans situation på ar-
betsmarknaden. Jag kan inte komma till er och skälla på att ni inte ställer upp på kvinnoyrkena 
för det gör ni. Ni tillhör dem, som alltid när det handlar om att visa stöd för kvinnodominerade 
förbund, står längst fram. Ni är väldigt bra på att göra det från Byggnads, men det handlar om 
att vi får in avtalsrörelser där det faktiskt blir ännu tydligare att de med de lägsta lönerna måste 
få gå lite snabbare fram än dem med de högsta lönerna. 

Vi gjorde rätt förra året när vi satte ett knä, alltså där vi krävde löner både i procent för dem som 
tjänar mycket och i krontal för dem som tjänar lite. Vid 25 000 satte vi gränsen och det verkar 
faktiskt som att förra året fick vi en lite snabbare löneökning för kvinnodominerad bransch än 
för manligt dominerade. Knäet är en bra idé. Jag tror att den är påhittad också av en byggnads-
arbetare i min ledning, Torbjörn Johansson. Så att det är säkert en idé som ni har kommit på, på 
någon kongress här tidigare. Kan vi lyfta det knäet högre så att det hamnar längre upp att vi får 
procent på bara de allra högsta inkomsterna och krontalspåslag på de lägre inkomsterna då blir 
effekten snabbare. Jag vill verkligen säga till er som manligt dominerat förbund. Det är kvinnor-
nas tur att få de högsta lönelyften. Det är inte bara för lönen, utan det är också för makten och när 
vi håller ihop, då blir vi oerhört starka. Jag ska ta två exempel. 

Det ena gäller Musikerna, det är vårt minsta förbund med 2700 medlemmar. De fick inte igenom 
sitt avtalskrav med 6,8 procent som alla andra fick förra året därför att deras motpart i det här 
fallet public service, trodde inte att de hade styrka att sätta emot. Då kom Jan Granvik till LO 
styrelse och sa, jag har inget att sätta emot och omedelbart så sa de andra runt bordet att vi ställer 
upp och Elektrikerna gick ut i ett varsel och tar ut varenda elektriker i hela public servicesek-
torn, de är alltid snabbt ute också. Det tog bara några timmar så fick musikerna sitt avtal. Det är 
inte dåligt. 
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Det andra, det var Kommunal, det är vårt största förbund och man kan tänka sig att de har en-
kelt att få igenom sina avtalskrav, men när de hade fått igenom sitt avtalskrav på den offentliga 
sektorn, så gick de vidare. De har 100 000 anställda i privat sektor som har blivit privata företag 
i välfärdssektorn, som vi har mycket synpunkter på, men det är deras medlemmar och de ska 
förhandla för dem också. De sa att de inte skulle ge lika mycket lönelyft som de hade fått inom 
SKL. Då tog Annelie Nordström upp det i vår styrelse och samtliga runt bordet sa att vi går ut 
och stöttar er, vi går i konflikt för er rätt och det tog en dag och så hade kommunal samma avtal 
för privatanställda som för offentliganställda.

Vi hade mycket snack med Johan under våren, men vi hade hela tiden en bra uppbackning inom 
LO:s styrelse och jag fick dessutom komma ut och träffa er på Rönneberga, ni låste fast mig hårt 
vid masten, så jag hade inte så mycket handlingsutrymme. Men ni förklarade er position. Ni 
gjorde det väldigt tydligt att här har vi dragit vår gräns och ett efter ett sa de andra förbunden 
ni gör rätt, vi ställer upp på er konflikt för ett nytt huvudavtal, ett nytt huvudavtalsansvar och 
det har naturligtvis nu blivit symbol för alla andra LO-förbunden i Sverige att kunna flytta fram 
sina positioner. 

När vi håller ihop inom LO. När vi jobbar som en organisation. När vi jobbar som ett kollektiv 
då är vi oerhört svåra att besegra. De kommande åren handlar om att vi måste bli ännu bättre på 
att hålla ihop. Klarar vi det så ska vi ta tillbaka det vi har förlorat på svensk arbetsmarknad de 
senaste 10-20 åren. Vi har vår tid nu. Det är arbetarnas tid att flytta fram sina positioner och det 
ska vi gemensamt kämpa för.

Ett ord om facklig politisk samverkan också på slutet. Ni vet ju att vi är stolta över att vi sam-
arbetar och samverkar med socialdemokraterna. Vi har gjort det i över etthundra år och det är 
inte så konstigt, det var vi som bildade socialdemokraterna, så samverkan vet jag inte om man 
ska kalla det. Den samverkan har resulterat i att vi inför det här valet som kommer har flyttat 
fram våra positioner på en rad områden. Den visar väldigt, väldigt tydligt att när vi är överens i 
den fackliga familjen, då har vi också stor möjlighet att påverka det socialdemokratiska partiet 
för att få en bättre politik. Det första gjorde vi i höstas och jag vet att ni har använt det väldigt 
mycket i Europavalrörelsen och att ni ska använda det mycket de kommande månaderna. Det 
är vårt tiopunktsprogram. Jag är väldigt stolt över att vi har hittat en väg tillbaka som ger en 
rejäl maktförskjutning på svensk arbetsmarknad från företag som utnyttjar och som spelar ut 
arbetstagare mot varandra till en situation där vi kan få lagar och förordningar och framförallt 
det viktigaste kollektivavtal som inte spelar ut människor mot varandra. Det blir bra att gå till 
val på tiopunktsprogrammet. 

De andra två handlar om den fråga jag pratade om innan. Det var gemensamma målsättningar 
mot arbetslösheten. Det viktigaste, det tycker jag är det löfte vi ger till alla Sveriges ungdomar. 
Det är ett viktigt löfte. Idag är massor av ungdomar arbetslösa i Sverige. Vi är faktiskt ett av de 
länder i hela EU som har högst ungdomsarbetslöshet och det är svårt att hitta vägen in på arbets-
marknaden för unga människor. Jag var och besökte byggprogrammet i Örebro för en månad 
sen och träffade avgångsklassen, stolta byggnadsarbetare på väg ut och ni har ju fixat så att de 
allra, allra flesta har möjlighet att komma ut i produktion i sommar och jobba sina timmar för att 
komma in i ert yrke. Men för alldeles för många ser det inte ut så efter att man har slutat gym-
nasiet. Många går ut i arbetslöshet. Problemet med arbetslöshet bland unga det är att ganska 
snabbt börjar man tro att det är något fel på en själv. Man skyller inte på andra, man tror att det 
är ens eget fel att man inte får ett arbete och det självförtroende som unga människor förlorar, 
det är inte säkert att man någonsin vinner det tillbaka. Ni vet själva, ni har säkert sett och träffat 
arbetslösa ungdomar. Jag har själv haft ungdomar hemma som har varit arbetslösa i perioder. 
Det första är att man vänder på dygnet. Varför har jag fortfarande inte förstått? Helt plötsligt 
måste man vara vaken på nätterna och sova på dagarna. Det är någonting som händer. Jag vet 
fortfarande inte vad det beror på, men det gör ju att man blir helt asocial, man träffar ju nästan 
ingen utan möjligen på nätterna och självförtroendet går ner i källaren. 

I andra europeiska länder som har haft det här problemet längre, där resulterar det i att massor 
av ungdomar, de kallas för neet:s, de söker inga jobb, de söker inga utbildningsplatser och de har 
inga praktikplatser. I Sverige är det idag ungefär åtta procent av våra ungdomar som inte har 
jobbat eller inte har studerat eller praktiserat en enda dag de sista två åren. Åtta procent betyder 
ingenting, men säg att det är 80 000 personer under trettio år, som inte har gjort ett enda handtag 
de sista två åren. Hur enkelt tror ni att det blir för dem att komma tillbaka i arbete? Väldigt svårt. 
Därför så är det ett glatt och ett bra löfte vi tar med oss från socialdemokraterna i valrörelsen. 
Ingen ung människa i Sverige under 25 år ska behöva vara öppet arbetslös i mer än maximalt 90 
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dagar. Efter 90 dagar ska samhället garantera jobb, utbildning eller praktik. Det är ett fantas-
tiskt bra löfte till våra ungdomar. Det går jag gärna till val på fackligt och politiskt. 

Det andra det handlar om arbetslösheten i sig och det är det viktigaste löftet vi ställer ut i valrö-
relsen. Det är att vi ska prioritera och göra allt vi kan för att komma tillbaka till full sysselsätt-
ning. Vi har sagt att senast 2020, om sex år ska Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet. Idag är det 
Österrike som är lägst, de har 4,6. Det är fortfarande full sysselsättning 2020 om vi klarar det, 
men det är naturligtvis oändligt mycket bättre än 8,6 procent arbetslöshet som vi har just nu. Jag 
vet att det låter svårt att nå det målet, men vi har gjort detta en gång förut i närtid mellan LO och 
socialdemokraterna och det var 1996. Då lovade Bertil Jonsson, som min företrädare hette och 
Göran Persson att de fram till 2000 skulle halvera den öppna arbetslösheten från åtta till fyra 
procent. 

Då var Tobisson moderatledare i Sverige och han sa direkt när han hörde det här löftet från 
LO och socialdemokraterna, det är lika troligt att LO och socialdemokraterna klarar löftet om 
att halvera den öppna arbetslösheten till fyra procent som att hela världen skulle vakna upp en 
morgon och vilja ha böckling till lunch, sa Tobisson. I november månad 2000 så var den öppna 
arbetslösheten 3,8. Vi klarade målet med råge. Det var det inget snack om böckling från mode-
raterna.

Så ska vi göra denna gång också. Tillsammans i facklig och politisk samverkan ska vi se till att 
starta rätt program, rätt utbildningar och rätt investeringsprogram. Bygga bostäder och vägar, 
satsa på välfärden, höja skatten för att ha råd till bättre välfärd för 2020, då ska vi ha EU:s lägsta 
arbetslöshet, men vi måste vinna valet i september först. Då ska jag lova att vi från LO och fack-
förbunden ska vi klara målsättningen - vi ska tillbaka till full sysselsättning. 

Tack så mycket för att jag fick komma till er kongress!”

Johan Lindholm tackade Karl-Petter för ett mycket inspirerande tal.

Kongressordförande: Margit Bik

§ 13.  KONGRESSUTREDNING, EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS
Lars Hildingson, förbundsstyrelsen föredrog kongressutredningen – En juridisk person   Byggnads.

”Kongressordförande, kongresskamrater och övriga. Nu har vi kommit till en kongressrapport 
som är ”En juridisk person i Byggnads”, ett intressant uppdrag som jag tillsammans med Tho-
mas Rolén, Anders Ax, Lars-Göran Hammarberg och förbundskontorets eminente Sven Ljung 
och Pentti Valkama. 

Förra kongressen 2010 gav ett uppdrag till denna kongress att utreda för- och nackdelar med 
en juridisk person. Det blev det korta direktivet från förbundsstyrelsen. Grunderna är nog mer 
än tio år gamla, det är en gammal motion från gamla Malmö-avdelningen som ville att vi skulle 
titta på fördelarna med det här. Det har varit mycket diskussioner om centrala anställningar 
med mera.

Vi började med att göra en enkät till samtliga regioner där vi bad er om synpunkter och tankar, 
för- och nackdelar med vad ni tror det skulle innebära att vara en juridisk person. Vi fick också 
ta del av era kunskaper över vad som var bra och dåligt när vi nu slog ihop avdelningar till re-
gioner. Efter det fick vi en nettolista där vi kunde rada upp fördelarna och nackdelarna. Då såg 
vi med hjälp av er i regionerna att nackdelarna överväger fördelarna att bli en juridisk person. 

Men vi såg ändå att en av de viktigaste fördelarna om vi skulle blivit en juridisk person var att 
det skulle skapat bättre förutsättningar att bli Ett Byggnads genom att vi skulle haft samma linje 
över hela landet. Ganska många regioner sa att ”en juridisk person skulle leda till Ett Byggnads 
bättre och snabbare”. Det skulle också kunna skapa förutsättningar för att sänka kostnader-
na. Det skulle gå att samordna administrationen och därmed frigöra arbetstid för annan facklig 
verksamhet. Och vi skulle kunna använda förbundets samlade resurser där de gör mest nytta.

Den kanske viktigaste nackdelen vi kom fram till, var att en juridisk person skulle få negativa 
konsekvenser för den demokratiska organisationen. Det såg vi tack vare regionsammanslag-
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ningarna, där vi såg att den demokratiska organisationen faktiskt hade tagit en del stryk, det be-
höver vi jobba mer med. Det skulle sannolikt innebära att antalet aktiva förtroendevalda skulle 
minska. Vi såg också att om vi skulle bli en juridisk person skulle det vara oåterkalleligt. Vi såg 
också att det skulle kunna innebära risker för en oklar arbetsledning på region- och lokalkontor. 

Vi vägde samman dessa viktiga för- och nackdelar och kom fram till att nackdelarna överväger 
fördelarna. 

Men vi stannade inte vid det. Vi fortsatte med att titta på de fördelar som vi ändå skulle ha fått, 
kan vi få dom i alla fall? Det är utgångspunkten för de förslag som vi lägger här. Hur hade det 
blivit om vi hade blivit en juridisk person? Vi vill åstadkomma de fördelarna utan att ta med oss 
de nackdelar som det innebär att bli en juridisk person. Detta gör vi för att vi tror att om vi vågar 
ta de här stegen så behöver vi inte bli en juridisk person i framtiden. De flesta andra stora förbun-
den blir en juridisk person men vi kan gå lite mot strömmen. Vi tror att det är mycket starkare 
om man gör detta frivilligt. Att frivilligt arbeta med starka egna juridiska personer, det är bra för 
Byggnads i framtiden. Med de här åtgärderna som vi föreslår kommer vi att fortsätta ha det. Men 
det förutsätter att vi följer de fattade beslut och att vi blir mycket bättre på att samverka, och att 
ha en förståelse mellan region och förbund och tvärtom.

Jag går snabbt in på attsatserna och vad de innebär:

attsats ett: att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till förbundsfullmäktige om 
en avgiftsväxling mellan region och förbund baserat på förslagen i rapporten. Det innebär att 
om det är bättre att göra det på förbundet så kanske man får göra en avgiftsväxling när det gäller 
medlemsavgiften och tvärtom.

attsats två: att förbundsstyrelsen får uppdraget fortsätta uppdraget att skapa Ett Byggnads. 
Det är centralt och det slog vi fast i Mål & Vision, vi har ett kunskapslyft som vi jobbar vidare 
med. Det var också det vi fick från regionerna när vi gjorde enkäten.

attsats tre: Byggnads medlemscenter ska kunna svara på avtalsfrågor från hängavtalsbundna 
företag med serviceavtal. Det hade varit en självklarhet om vi hade blivit en juridisk person.

attsats fyra: att skapa en gemensam ekonomisk och personell resurs som förbundsstyrelsen 
disponerar och som ska kunna användas för tillfälliga insatser lokalt, regionalt och centralt. En 
av huvuddelarna om vi hade blivit en juridisk person skulle vi ha kunnat flytta resurserna dit 
dom gör mest nytta. Vi hade inte haft några gränser och detta vill vi åstadkomma i alla fall. Hur 
stor den här resursen ska vara, det kommer i nästa attsats, det ska fullmäktige göra. Förslagen, 
vad som ska göras och besluta där, det ska förbundsstyrelsen göra. Vad dom ska göra är fritt, vi 
lägger inte de förslagen, vi ser bara möjligheterna. Det skulle kunna vara att man har ett stort 
industristopp någonstans och att man behöver flytta resurser dit. Det skulle kunna vara att man 
behöver göra en annonskampanj, till exempel att vi har många kamrater som kommer i från till 
exempel Ungern, där vi vill ge information innan, vilka de kan ta kontakt med, vilka rättigheter 
som finns om man ska jobba i Sverige. Det skulle kunna vara något sådant men vi vill inte låsa 
oss med det. Man flyttar resurser och hjälper varandra.

attsats fem: att förbundsfullmäktige varje år beslutar om storleken på resursen

attsats sex: att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med regionerna kartlägga hur 
regionerna disponerar sin arbetstid inom olika områden. Vi har resonerat ganska länge att vi 
måste lära oss att prioritera bättre. Vi är 25% mindre personal som försöker göra precis samma 
saker som när vi var 25% mer. Men en förutsättning för att kunna prioritera är att vi måste veta 
vad vi gör. Vi påstår att vi inte riktigt vet var vi lägger våra resurser.

attsats sju: att förbundet får i uppdrag att ansvara för att uppdatera dom delar av regionernas 
hemsidor där information bör vara densamma. Om vi hade varit en juridisk person hade det 
varit självklart att ha en hemsida där vi hade haft den informationen. Nu ser vi att mycket av 
stommen är densamma och det är ju mycket effektivare att ha den informationen på ett ställe, 
och sedan komplettera med regionernas unika delar. 

attsats åtta: att förbundsfullmäktige årligen ska fatta beslut om högsta respektive lägsta med-
lemsavgift för regionerna. Det här och nästa attsats är kanske det som är mest kontroversiellt. 

attsats nio: Vi har försökt att beskriva på ett så objektivt sätt som möjligt de fördelar och nack-
delar som det skulle innebära att ha en medlemsavgift. Det finns många goda skäl både för att 
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ha samma medlemsavgift, bland annat en enkelhet att alla vet vilken avgift vi har. Hur många 
här inne kan räcka upp handen och säga vad är avgiften i Norrbotten? Eller på en arbetsplats i 
Stockholm där vi kanske har medlemmar från fem olika regioner alla med olika avgifter. Det 
är klart att det blir enklare men nackdelen är att varje region inte längre får bestämma avgiften 
själv och därav tar man ifrån dom den möjligheten att kunna styra intäkterna. Men det är en 
väldigt begränsad del av de intäkter som en region har. Det påverkar ekonomin ganska lite, men 
det påverkar dock och det är en het fråga med goda argument på båda sidor, där vi har kommit 
fram till att fördelarna överväger nackdelarna med en medlemsavgift, för så hade det blivit om 
vi hade blivit en juridisk person.

attsats tio: att avgiftsklasserna 6 och 7 slås ihop och motsvarar halv avgift motsvarande klass 
2. Ni vet att vi under lång tid har det ibland stått att medlemsavgiften är en halv avgift. Man har 
fattat beslut på regionsfullmäktige varje år om hel avgift och halv avgift. Den har nästan aldrig 
varit halv avgift, den har ibland varit samma avgift men det har stått hel och halv avgift. Vi har 
också haft mycket diskussioner om att det är för dyrt insteg för exempelvis gymnasieelever som 
går in på en ganska låg lön och sedan kommer uppåt, då tycker vi det är rimligt att man har en 
lägre medlemsavgift i början. Dessutom är det här det skiljer mest mellan de olika regionerna, 
det kan vara 70 spänn det skiljer och man sitter vid samma bord. Nu ska vi säga att de sista året 
har de flesta infört det här, det är någon enstaka region kvar.

attsats elva: att förbundsstyrelsen får rätt att göra tillfälliga justeringar avmedlemsavgiften. 
Vi har diskuterat tidigare idag om medlemsavgiften och våra kamrater som kommer från andra 
länder och vår oförmåga ibland att kunna vara snabba och göra olika insatser. Erbjuda ett billigt 
medlemskap under några månader eller som när vi hade huvudentreprenörsfrågan och hade 
konflikthoten - gå med i Byggnads nu till halva avgiften - vi behöver kunna göra sådana insat-
ser framför allt i medlemsvärvande syften. Det vill vi att förbundsstyrelsen ska kunna hantera 
snabbt och smidigt så vi blir fler medlemmar. 

attsats tolv: att förbundsstyrelsen får i uppdrag att samordna HR-arbetet i Byggnads. Vi är 
övertygade om att vi kan ta ännu större grepp för att bli både ännu bättre arbetsgivare och be-
tydligt bättre med vår personal. Och vi gör det bättre tillsammans med en bättre samordning. Så 
hade det blivit om vi hade blivit en juridisk person. Då hade alla varit anställda på ett ställe. Nu 
är man anställd i varje region, det tror vi fortfarande att man ska vara, men vi ska samordna det 
som är fördelarna med HR-arbetet.

attsats tretton: att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram mallar för policy och riktlinjer 
för hela organisationen. Det är betydligt billigare och förmodligen också bättre om vi samverkar 
och tar fram en mall och sedan anpassar den ute i regionerna och det blir mer likformat.

attsats fjorton: att förbundet övertar ansvaret för pensionsstiftelsen enligt förslaget i kapitel 
sju. Det motsvarar princip, för att säga det ganska enkelt, full gottgörelse eller att man inte har 
några pensionskostnader alls ute i regionerna för dom som är i pensionsstiftelsen. Vi tar över de 
pengar som ligger i stiftelsen men vi tar också över alla pensionsåtaganden. Sen kompenserar vi 
de regioner som har över 140% med cash, raka pengar, som ni kan använda till vad ni vill i regi-
onen. Dom kan ni aldrig komma åt annars. Vi vet att vi kan hantera det mycket bättre om vi har 
alla pensionärer i samma system. Alla är vinnare i ett sådant förslag. 

attsats femton: att vi vill göra det redan 2014-2015 om inte annat beslut fattas. Det är en ventil 
vi behöver om det av skattetekniska, juridiska eller andra skäl att vi inte hinner med, då måste 
förbundsstyrelsen ha den möjligheten att skjuta det ett år.

Jag vill också påpeka att på sista sidan står förbundsstyrelsens yttrande över En juridisk person 
och där står att styrelsen inte är enig i alla delar i En juridisk person. Framför allt de delar där 
det varit diskussion i styrelsen och där vi inte är enig är på attsats 4, 8 och 9.

Jag yrkar bifall till samtliga attsatser och att ni godkänner rapporten.”
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BESLUT

I debatten deltog: 
Niklas Landstedt, Öst 
Bertil Eirell, Västerbotten 
Brian Hansen, Skåne 
Ola Wigg, GävleDala 
Åke Liljegren, Småland 
Jim Sundelin, förbundsstyrelsen 
Leif Haraldsson, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall till kongressutredningen med dess attsatser, förbundsstyrelsen
• avslag på attsatserna 1, 4, 5, 6, 8, 9 och 11, Ola Wigg med flera
• avslag på attsatserna 8 och 9. Åke Liljegren
• yrkar på ett tillägg till attsats 11, när syftet är att skapa incitament för medlem att värva ny medlem.  

Brian Hansen
• yrkar för ett godkännande av rapporten, avslag samtliga attsatser. Niklas Landstedt
• föreslår följande tillägg till attsats 11: ”att när syftet är att skapa incitament för medlemsvärvning”.  

Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen
• avslag på attsatser 1, 2, 4, 5, 6, 8 och 9. Jim Sundelin, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats ett efter votering begärd av Ola Wigg med 94 röster för  

och 62 röster emot
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 2
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 3 efter försöksvotering begärd av Ingmar Andersson
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 4 efter försöksvotering begärd av Tomas Andersson
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 5 - 7
att  avslå arbetsgruppens förslag till attsats 8 efter försöksvotering begärd av Ted Persson
att  avslå arbetsgruppens förslag till attsats 9
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 10
att  avslå arbetsgruppens förslag till attsats 11 efter rösträkning begärd av Lars Hildingsson, förbunds- 

styrelsen, med röstsiffrorna 94 för och 60 emot
att  bifalla arbetsgruppens förslag till attsats 12 - 15
att i övrigt godkänna rapporten

§ 16.  ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

 a) motionerna AH 1-4

MOTION AH 1
Byggnads Väst

Det finns arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan att de inte är tillräckligt sjuka för att få  
ersättning, och från Arbetsförmedlingen att de in är friska nog att arbeta. 
 
• Att Byggnads verkar för att sjukskrivna inte skall ”hamna mellan stolarna”.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 1
Motionären tar upp en viktig fråga som det också läggs ned ett stort arbete på från region och för-
bund. I samtliga regioner och på förbundskontoret finns ombudsmän och handläggare som i många 
år har jobbat förtjänstfullt med frågorna. I denna motion ryms två frågeställningar, dels hur mycket 
kan vi göra inom gällande lagstiftning och dels hur vi ska förändra lagstiftningen. Vår uppfattning är 
att om en medlem kommer till våra handläggare i tid så kan vi göra en skillnad. Om vi ingriper i ett 
tidigt skede så kan många ärenden redas ut på ett för medlemmen positivt sätt. Den andra frågan 
måste vi förändra genom politiska beslut. Det är därför viktigt att vi engagerar oss politiskt så att vi 
får en riktig arbetarregering i höst.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 1 bifalles.

MOTION AH 2
Byggnads MellanNorrland

Bakgrund och motivering

Jag anser att särskilda reglerna när det gäller lön och anställningsform inte stärker funktionshindrades 
trygghet på arbetsmarknaden, när skattemedel ger lönestöd i for av lönebidrag så skall anställda förstärkt 
trygghet.

Jag anser att förbundet bör utreda möjligheten att i någon form hantera funktionshindrade från branschen i 
samarbete med arbetsförmedlingen. 

• Att se över särskilda regler i Galaxen överenskommelsen samt att utreda om denna verksamhet kan han-
teras av Byggnads och arbetsförmedling.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 2
Ett nytt Galaxenavtal tecknades i februari 2014. Där har löne- och anställningsförhållanden för-
stärkts. Förbundsstyrelsen anser att Galaxen i dagsläget gör ett bra arbete och uppnår ett gott resultat 
där många med funktionsnedsättning kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Men verksamheten 
kan givetvis bli bättre. Förbundsstyrelsen strävar efter att öka vårt inflytande i Galaxen så att vi kan 
påverka verksamheten ännu mer.

Med hänvisning till ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 2 avslås.

MOTION AH 3
Byggnads Örebro-Värmland

Galaxen ska hjälpa till att få personer tillbaka till ett drägligt arbetsliv efter sin förmåga genom arbets-
prövning och rehabilitering. Problemet är att det ställs för stora krav för att bli antagen till galaxen. Vilket 
innebär att galaxen inte uppfyller sitt syfte och blir urholkat. Och det ska vara samma förutsättningar i hela 
Sverige. I vissa regioner har man fortfarande många personer som arbetar under galaxens vingar medans 
man i andra nästan inte någon. Det beror givetvis inte på att man är friskare/sjukare i olika delar av landet 
utan på att man ser olika på reglerna inom Arbetsförmedlingen. Och det är personrelaterat. 
 
• Att förbundet verkar för att galaxen har samma förutsättningar i hela landet
• Att förbundet verkar för att våra medlemmar får den möjligheten till arbetsprövning och rehabilitering 

som de har rätt till
• Att förbundet verkar för att man inte behöver byta företag i samband med sin galaxenplacering
• Att förbundet verkar för att anställningen i galaxen ska vara en tillsvidareanställning



143

MOTION AH 4
Byggnads Väst

Galaxen: I dag är man tvungen att byta företag 
 
• Att kunna bli Galaxare i det företag man är anställd i utan att byta företag.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AH 3 – AH 4
Motionerna tar upp Galaxens verksamhet. Där framförs att det ställs för höga krav för att bli antagen 
till Galaxen, att det är för stora geografiska skillnader, att man ska slippa byta företag i samband med 
en Galaxenplacering och att anställningen i Galaxen ska vara en tillsvidareanställning. Vissa av de 
yrkanden som finns i motionen är delvis redan tillgodosedda. I ett nytt Galaxenavtal som tecknades i 
februari 2014 gjordes en överenskommelse om en 24 månaders allmän visstidsanställning som sedan 
övergår i en tillsvidareanställning med särskilda regler. När det gäller yrkandet, att man inte ska 
behöva byta företag i samband med en Galaxenplacering, delar förbundsstyrelsen den uppfattningen. 
I dagsläget är det inte tillåtet att placera den anställde genom Galaxen i det företag som man tidigare 
har varit anställd i pga regler som arbetsförmedlingen och regeringen har satt upp. Vi har försökt 
att få till en förändring av reglerna genom att tillsammans med Sveriges Byggindustrier uppvakta 
Arbetsmarknadsdepartement. Detta har inte gett något resultat. När det gäller svårigheten att bli 
antagen till Galaxen är den primära frågan att fler företag måste bli villiga att ta emot människor med 
särskilda behov. I dag är efterfrågan långt mycket högre än tillgången på sådana arbeten. Det förut-
sätter också att företaget man är anställd i har tagit sitt rehabiliteringsansvar innan man kan bli aktuell 
för en Galaxenanställning. Att det finns olika geografiska förutsättningar kan förbundsstyrelsen bara 
instämma i och strävar efter att öka samverkan inom Byggnads med dem som arbetar med rehabilite-
ring ute i landet för att skillnaderna ska minskas.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 3 första – tredje attsatserna bifalles, 
att motion AH 3 fjärde attsatsen anses besvarad. 
att motion AH 4 bifalles.

BESLUT

I debatten deltog: 
Roger Hellström, GävleDala 
Anders Ax, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall motion AH 1 attsats 3, AH 3 attsats 1 - 3, AH 4, förbundsstyrelsen
• avslag motion AH 2, förbundsstyrelsen
• anses besvarad AH 3 attsats 4, förbundsstyrelsen
• Roger Hellström yrkar bifall till motion AH 3.

Kongressen beslutade:
att bifalla förbundsstyrelsens utlåtanden över motion AH 1 - AH 4.

 b) motionerna AH 5-9

MOTION AH 5
Byggnads Mälardalen

Återupprätta Bygghälsan

Alltsedan Bygghälsan lades ned och ersattes av ett oändligt stort antal privata hälsobolag har kvalitén på 
byggnadsarbetarnas avtalsenliga hälsokontroller blivit sämre. Det beror inte i första hand på att de privata 
hälsoföretagens personal är okunniga, problemet består i att de saknar branschkunskap och kan därför 
inte arbeta på ett kunnigt och långsiktigt sätt för att främja byggnadsarbetarnas hälsotillstånd. Genom att 



144

Bygghälsans forskningsverksamhet när det gäller maskiner och andra hjälpmedels inverkan på byggnads-
arbetarna gått förlorad innebär även det ett hälsoproblem för byggnadsarbetarna. 
 
• Att Byggnads kongress uppdrar åt Byggnads förbundsstyrelse att under kommande kongressperiod 

arbeta för att Bygghälsan återuppstår.

MOTION AH 6
Byggnads GävleDala

Återuppta Bygghälsan. Alltsedan Bygghälsan lades ner och ersattes av ett oändligt stort antal privata 
hälsobolag har kvalitén på byggnadsarbetarnas avtalsenliga hälsokontroller blivit sämre. Det beror inte i 
första hand på att de privata hälsoföretagens personal är okunnig, problemet består i att de saknar bransch-
kunskap och kan därför inte arbeta på ett kunnigt och långsiktigt sätt för att främja byggnadsarbetarnas 
hälsotillstånd. Genom att bygghälsans forskningsverksamhet när det gäller maskiners andra hjälpmedels 
inverkan på byggnadsarbetarna gått förlorad innebär även det ett hälsoproblem för byggnadsarbetarna. 
 
• Att Byggnads kongress uppdrar åt Byggnads förbundsstyrelse att under kommande kongressperiod 

arbeta för att Bygghälsan återuppstår

MOTION AH 7
Byggnads Örebro-Värmland

Det är alldeles för många medlemmar som inte får företagshälsovård eller som inte får det kontinuerligt på 
grund av att man byter arbetsgivare. Det är dags att man återskapar bygghälsan igen så att man får hälso-
kontroller oavsett vart eller åt vem man arbetar. Hälsokontroller ska följa person och inte företag Hälsoun-
dersökningarna ska var anpassade för yrkesriskerna. Vi måste kunna kvalitetssäkra företagshälsovården. 
 
• Att förbundet verkar för att bygghälsan återinförs
• Att förbundet tar fram riktlinjer för vad som ska ingå i företagshälsovård
• Att förbundet verkar för att hälsoundersökningar ska följa person och inte företag

MOTION AH 8
Byggnads Stockholm-Gotland

”En hel kropp efter ett helt arbetsliv”

Detta är något jag tror att vi alla vill ha, arbetare, företagare samt även riksdagen. Därför har vi på senare år 
både i lag och avtal infört företagshälsovård. Denna ska vara förebyggande och se till att vi inte utsätts för 
hälsofarliga situationer i arbetslivet. Tunga lyft, farliga kemikalier och höga ljud är några av de vanligaste 
riskerna för ohälsa vi har i byggbranschen.

För att kunna förebygga dessa risker behövs bra kompetens och uppföljning.

Vi hade en bra sådan kunskap i den rikstäckande och allmänna Bygghälsan.

Med dagens system att företagen handlar upp hälsovården på olika ställen blir det orättvist.

Vilken kunskap har de olika vårdföretagen om vår arbetssituation?

Vilka möjligheter erbjuder de i fråga om krishjälp, ergonomi, kunskaper om nya kemikalier och produkter?

En liten vårdinrättning med ett par anställda har nog svårt att erbjuda all den expertkunskap som vi i bygg-
branschen behöver för att kunna hålla ”en hel kropp ett helt yrkesliv”  
 
• Att förbundet verkar för en certifiering av de företag som vill erbjuda företagshälsovård i byggbranschen
• Att förbundet verkar för en rikstäckande Bygghälsa för alla anställda liknande den vi hade förut.
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MOTION AH 9
P Lindberg, Byggnads Väst
Enskild

På många små bygg och bemanningsföretag är företagshälsovård något som bara finns på pappret, om ens 
det.(Jag har blivit undersökt en gång sedan Bygghälsan lades ned.) Idag finns ingen samlad statistik på 
hur byggfolk mår, olämpliga arbetssätt, farliga material, mm. Många blir heller inte undersökta p.g.a korta 
anställningar, bemanning, arbetslöshet, mm. 
 
• Att byggfacken gemensamt startar Bygghälsan igen.
• Att Bygghälsan regelbundet undersöker alla byggfackens medlemmar (även pensionärer/arbetslösa).
• Att den finansieras i första hand av arbetsgivaren.
• Att den har fasta lokaler i större städer och buss/trailer till mindre orter.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AH 5 – AH 9
Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga när det gäller företagshälsovård och rehabilitering. 
Frågeställningen att på ett eller annat sätt återupprätta Bygghälsan var föremål för diskussion på 
kongressen 2010 och även på kongressen innan. Under avtalsrörelsen fick parterna i en arbetsgrupp 
uppdraget att se över möjligheterna till att få till stånd ett kunskapsregister, en ev minibygghälsa, 
arbetsgruppen kunde då konstatera att regeringen utredde frågan om ett nationellt kunskapsregister. 
Denna utredning utmynnande i ett intet, så frågan om ett för branschen nödvändigt system kvarstår. 
Att till fullo återupprätta den gamla Bygghälsan kan ses som närmast omöjligt när man från politiskt 
håll skär ned anslagen till företagshälsovården. Vad som står på agendan är att så mycket som möjligt 
flytta över denna till den allmänna sjukvården. Vad vi kan se idag är en nödvändighet att samla infor-
mation, att på olika sätt utreda hur och på vilka sätt vår arbetsmiljö påverkar oss för att på bästa sätt 
kunna agera mot det som är hälsovådligt. Vi behöver statistik för att bevisa vissa sakförhållanden 
mot myndigheter som till exempel Försäkringskassan. Vi har i Byggavtalet reglerat företagshälsovår-
den. Vår intention är att den i första hand ska vara förebyggande. Den ska vara synlig ute på arbets-
platserna. Man har i Danmark ett system med bussar som besöker arbetsplatser och ger råd och tips 
på lösningar. Samma system som en gång Bygghälsan hade. Detta kräver en överenskommelse mellan 
parterna, det vill sägas ett avtal ska skrivas. Det kräver också en ekonomisk lösning. Som det funge-
rar idag har inte alla en fungerande företagshälsovård och detta i sig är något vi kan förhandla om. Vi 
har i Byggavtalet 2013 fått in att man ska erbjudas en undersökning varje år om man har fyllt 50 år. 
Det hade varit önskvärt att man kommit fram till en lägre ålder eftersom belastningsskador uppstår 
tidigare och om vi via prevention kan undvika belastningsskador så kan målet ”En hel byggnadsarbe-
tare efter ett helt yrkesliv” uppnås, vilket inte är fallet i dagsläget.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 5 avslås, 
att motion AH 6 avslås, 
att motion AH 7 första och andra attsatserna avslås 
att motion AH 7 tredje attsatsen bifalles, 
att motion AH 8 första attsatsen bifalles, 
att motion AH 8 andra attsatsen avslås, 
att motion AH 9 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Roger Hellström, GävleDala 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Jan Månsson, Småland-Blekinge 
Anders Ax, förbundsstyrelsen
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Följande förslag förelåg:
• bifall på AH 7 attsats 3, AH 8 attsats 1, förbundsstyrelsen
• avslag på AH 5, AH 6, AH 7 attsats 1 och 3, AH 8 attsats 2, AH 9, förbundsstyrelsen
• bifall på motion AH 6, Roger Hellström
• bifall på motion AH 7, andra attsatsen, Jan Månsson
• bifall till motion AH 8, Kent Johansson

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AH 5 och AH 6
att  bifalla förbundsstyrelsens förändrade utlåtande över motion AH 7 attsats 1 och 3
att  anse besvarad motion AH 7 attsats 2
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 8
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 9

 c) motionerna AH 10-AH 18

MOTION AH 10
Byggnads GävleDala

Inom regionen GävleDala har det varit allmänt vedertaget att regionala skyddsombud (RSO) utses bland  
de anställda i regionen, innan regionindelningen rådde samma anda i avdelningarna. För att utveckla en 
effektiv skyddsorganisation så är det viktigt att tiden som finansieras av statsbidrag används med omdöme.  
Beroende på var i Sverige de av Byggnads utsedda RSO verkar så används en större eller mindre del av 
arbetstiden till att transportera sig mellan de arbetsplatser där RSO ska verka. Då information om mindre 
arbetsplatser sällan når vare sig Byggnads eller Arbetsmiljöverket så behövs ofta lokal förankring för att 
veta var det byggs, renoveras etc. det skulle underlättas av RSO med god lokalkännedom. Byggnads skulle 
få en effektivare organisation gällande RSO om RSO rekryterades och utbildades bland de yrkesverksamma 
medlemmarna. Då skulle det kunna leda till att mindre tid användes till resor till och från arbetsplatser som 
ligger långt ifrån verksamhets- kontoren och mer tid till att kontrollera arbetsmiljö. 
 
• Att Byggnads verkar för att regionerna ska använda sig av förtroendevalda ur produktion som RSO där 

det motiveras av geografiska skäl, eller av andra skäl. Samt att Byggnads i sin arbetsordning gällande 
arbetsmiljö klargör för regionerna om möjligheterna att använda sig av förtroendevalda ur produktion 
som RSO

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 10
Motionären tar upp en viktig fråga när det gäller RSO-verksamheten. Det finns olika lösningar i res-
pektive LO-förbund. Vissa har förtroendevalda att verka som RSO och andra har anställda ombuds-
män. Byggnads har hittills valt att anställda ombudsmän ska verka som RSO. Vi kan se fördelar med 
att ha förtroendevalda som verkar som RSO, speciellt där det är långt mellan byggarbetsplatser och 
objekt. Förbundsstyrelsen har för avsikt att se över rutinerna kring hur vi utser regionala skyddsom-
bud. Ambitionen är att förbättra rutinerna så att vi kan utnyttja RSO bättre.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 10 anses besvarad. 

MOTION AH 11
Byggnads Örebro-Värmland

För att motverka sjukskrivningar och för att höja den fysiska statusen bör det införas friskvård på betald 
arbetstid. Det skulle kunna vara både enskilda fysiska aktiviteter som gemensam fysisk aktivitet på företa-
get. 
 
• Att förbundet verkar för att friskvård införs på betald arbetstid.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 11
Motionären tar upp frågan om betald friskvård på arbetstid. Vi kan hålla med motionären i texten 
men detta är i princip en avtalsfråga och bör handläggas så, det vill säga regleras i kollektivavtal.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 11 bifalles.

MOTION AH 12
Byggnads Örebro-Värmland

Kläder och skor, stövlar (underställ) anpassade efter väder o vind. Eftersom arbetstemperaturen varierar 
mellan -30 till +30 är det rimligt att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder till alla årstider. 
 
• Att förbundet verkar för att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder och skor för alla årstider

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 12
Motionären tar upp frågan om arbetskläder som är reglerat i kollektivavtalen. Men är det så att man 
arbetar under extrema förhållanden så regleras detta i arbetsmiljölagen och då är det frågan om 
skyddskläder. Här har vi möjligheter att stoppa jobb på grund av att de är farliga för hälsan. Vi har 
dessutom en möjlighet att förhandla om dessa arbetsmiljövillkor via skrivningar i våra kollektivavtal.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 12 bifalles.

MOTION AH 13
Byggnads Mälardalen

Då ett av Byggnads största problem är arbetsrelaterad ohälsa så måste vi och myndigheter få större möjlig-
heter att stoppa oseriösa företag som bygger ställning med outbildad personal. Då dagens regelverk saknar 
möjlighet till att införa sanktioner så vill jag 
 
• Att Byggnads verkar för att arbetsmiljöverket får möjlighet att införa sanktionsavgifter mot företag som 

bygger ställningar utan att uppfylla föreskriften gällande utbildning.

MOTION AH 14
Byggnads Örebro-Värmland

Då ett av Byggnads största problem är arbetsrelaterad ohälsa så måste vi och myndigheter få större möjlig-
heter att stoppa oseriösa företag som bygger ställning med outbildad personal. Då dagens regelverk saknar 
möjlighet till att införa sanktioner så vill jag 
 
• Att Byggnads verkar för att arbetsmiljöverket får möjlighet att införa sanktionsavgifter mot företag som 

bygger ställningar utan att uppfylla föreskriften gällande utbildning.
• Att Byggnads i kommande avtalsförhandlingar ser till att det innebär kollektivavtalsbrott att bygga ställ-

ningar utan att uppfylla föreskriften gällande utbildning.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionen AH 13 - AH 14
Byggnads har på uppdrag från LO lämnat synpunkter till remissen av en ny ställningsföreskrift AFS 
2013:4. Byggnads påtalar där vikten av att föreskriften innehåller sanktionsavgifter för de arbetsgivare 
som inte uppfyller villkoren för minimikraven gällande utbildning. Denna åtgärd är även viktig för 
att motverka osund konkurrens mellan företagen som följer föreskriften och de företag som inte gör 
det. Föreskriften AFS 2013:4 kommer att ange dessa sanktionsavgifter fr.o.m. ikraftträdandet den 1 
juli 2014 samt vissa delar i § 47 angående utbildning väderskydd, ikraftträdande den 1 januari 2016.

Kunskaper och kvalifikationer 
47§ 
Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar 
eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Arbetstagarna ska som lägst ha fått särskild informa-
tion eller lämplig utbildning enligt vad som står i bilaga 3. Bilaga 3 anger även för vilka arbetsuppgif-
ter respektive utbildning gäller. Dokumentation, i enlighet med bilaga 3, som styrker att den som upp 
för, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller väderskydd har genomgått utbildning med 
godkänt resultat ska finnas. Särskilda förutsättningar gäller för dem som genomgår lärlingsutbild-
ning, se bilaga 3.

Den arbetsgivare som inte följer kraven i andra och tredje stycket ska, för varje  
arbetstagare för vilken dokumentation om utbildning inte kan uppvisas, betala en sanktionsavgift, 
se 75 §. Sanktionsavgiftens storlek av görs av vilken utbildning som krävs för arbetsuppgiften enligt 
följande uppställning. 

Utbildning 
 Sanktionsavgift 
Särskild information om rullställningar 5000 kronor 
Allmän utbildning om ställningar 10000 kronor 
Särskild utbildning om ställningar 20000 kronor 
Tilläggsutbildning om väderskydd 10000 kronor 
Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner 10000 kronor 

Om tilläggsutbildning krävs för arbetsuppgiften krävs även allmän eller särskild utbildning om ställ-
ningar. Om inte något utbildningsbevis kan uppvisas ska sanktionsavgiften betalas för båda överträ-
delserna. 
Bestämmelser om sanktionsavgifter 
75 § 
Bestämmelserna i 10 § första och andra stycket och 47 § andra och tredje stycket utgör föreskrifter 
enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som överträder dessa bestämmelser ska betala en 
sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de 
grunder som anges i 10 § respektive 47 § dessa föreskrifter.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AH 13 - AH 14 bifalles.

MOTION AH 15
Byggnads Stockholm-Gotland

Förstärk yttrandefriheten.

 Tonen på arbetsmarknaden har hårdnat och fler fackligt aktiva har på senare år utsatt för repressalier när 
de påpekat eller på olika vis diskuterat missförhållanden.

Den svenska lagstiftningen ger inte arbetstagare i privat verksamhet ett fullgott sk meddelarskydd, de står 
lagligt relativt oskyddade.

Förutom att förbundet aktivt och tydligt försvarar de fackligt aktiva och ger dem juridik hjälp är det nöd-
vändigt att vi driver frågan om ett ökat lagligt skydd också för arbetstagare i privat verksamhet.
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Vi föreslår därför att kongressen beslutar 
• Att förbundet ser över och klarlägger hur hjälpen till utsatta medlemmar ska gå till
• Att förbundet framför och försöker vinna politiskt stöd för ett utökat lagligt yttrande skydd för anställda 

i privat verksamhet

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 15
Motionären tar upp en grundläggande facklig och politisk grundprincip, det vill säga att ingen ska 
straffas för sina åsikter. Förbundet delar motionärens tankar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 15 bifalles. 

MOTION AH 16
Byggnads Skåne

För att förstärka vårt arbetsmiljöarbete och skapa bättre förutsättningar för våra regionala skyddsombud 
av värka och driva arbetsmiljöarbetet vidare till nya höjder. 

Yrkar på nedanstående 
• Att verka för att 6F tar fram ett gemensamt digitalt verktyg för arbetsmiljöarbete, med tex skyddsronds- 

mallar, register, m.m

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 16
Motionären tar upp frågan om ett samarbete när det gäller 6F och skyddsverksamheten. Inom 6F 
pågår redan ett samarbete inom de frågor som motionären tar upp, nämligen att utveckla digitala 
möjligheter för våra skyddsombud och regionala skyddsombud. Ett arbete har påbörjats att ta fram 
skyddsrondsmallar och protokoll som kan innehålla fotografier samt att arbetsgivaren ska ha möjlig-
het att signera dessa digitalt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 16 anses besvarad.

MOTION AH 17
Byggnads Skåne

För att förstärka vårt arbetsmiljöarbete och skapa bättre förutsättningar för våra regionala skyddsombud 
av värka och driva arbetsmiljöarbetet vidare till nya höjder. 

Yrkar på nedanstående: 
• Att förbundet aktivt verkar för ett utökat Regionalt skyddsarbete inom 6 F.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 17
Motionären tar upp frågan om ett utökat samarbete när det gäller RSO-verksamheten inom 6F. 
Förbundet har ett samarbete med 6F-förbunden när det RSO. Samarbetet pågår inom andra områden 
som tekniska hjälpmedel för att underlätta för SO och RSO.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 17 bifalles.
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MOTION AH 18
Byggnads Skåne

Alla har någon gång i livet råkat ut för det som vi aldrig trott var möjligt, råkat ut för en kris, akut eller inte. 
När detta händer oss så är det inte många som vet vad man ska göra eller vart man skall vända sig.

Yrkar på nedanstående
• Att ha någon i Byggnads som kan hjälpa till vid kriser eller liknande.
• Att vi ska ha ett tillägg i arbetsmiljöutbildningen inom krishantering, så att vi kan vara behjälpliga i 

vilken situation medlemmen hamnar i.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AH 18
Motionären vill att det ska finnas någon i Byggnads som har kompetens och utbildning för att kunna 
hjälpa till vid kriser. Det kan vara vid händelser som svåra olyckor eller att någon genomgår en per-
sonlig kris, det kan vara drogproblem eller skilsmässor. Förbundsstyrelsens uppfattning i frågan är 
att detta ska hanteras av personer med en grundlig utbildning i att möta människor i kris. Här är 
företagshälsovården viktig. Det ställer stora krav på en person att ta hand om chockartade tillstånd. 
Vi anser inte att en kortvarig utbildning av till exempel ett skyddsombud kan ge det stöd som kan 
komma att behövas. När det gäller arbetsrelaterade kriser är det i första hand arbetsgivaren som har 
ansvar och många företag är kopplade till en krisfunktion som kallas in vid svåra olyckor och enligt 
vår bedömning har det fungerat bra. I många fall kan det räcka med en bra kamrat att prata med.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AH 18 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Hanna Dahlstedt, Örebro-Värmland 
Anders Ax, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion AH 11 - AH 15, AH 17, förbundsstyrelsen
• avslag på motion 18, förbundsstyrelsen
• anses besvarade AH 10 och AH 16, förbundsstyrelsen
• bifall på förbundsstyrelsens utlåtande att bifalla motion AH15, Kent Johansson
• yttrade sig om motionerna AH 11, AH 12 och AH 14, Hanna Dahlstedt
• föreslog ett uttalande från Byggnads kongress ”Byggnadsarbetare låter sig inte Tystas eller Knäckas av 

Repressalier”. Kent Johansson

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AH 10-18.
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§ 41.  VAL AV

 e, f) Ledamöter i förbundsstyrelsen och suppleanter

Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen  Suppleanter
Kim Söderström, GävleDala  750516-0015 Daniel Larsson 740714-1972 
  Lars Lundberg 540217-9336 
  Mikael Arvidsson 631029-7517

Jim Sundelin, MellanNorrland  640223-7835 Kalle Sivertsson  611128-8277 
  Örn Söderin 510724-8238 
  Magnus Ragnarsson 750113-7850

Jan Andersson Mälardalen  590715-6979 Mattias Kleman 750617-6937 
  Emil Persson 770625-0136 
  Jörgen Sundkvist 750506-6931

Joakim Sevä, Norrbotten 710119-8930 Magnus Nyström 720705-8970 
  Peter Thelin 701214-8917 
  Tord Rovio 630822-8938

Jonas Sjöberg, Skåne  670115-4392 Pierre Esbjörnsson 770508-4031 
  Bennet Justusson 760102-3992 
  Christian Jönsson 810812-3954

Morgan Nyberg, Småland-Blekinge 651204-3057 Jan Månsson 600714-1978 
  Björn Pettersson 820527-2910 
  Håkan Bellenby 670918-2775

Christian Bengtzelius, Stockholm-Gotland  740319-0437 Leif Nysmed 701121-0254 
  Jonatan Sundelin 700408-0391 
  Tommy Andersson 680211-0095

Tomas Emanuelsson, Väst  641116-5134 Jörgen Frödelius 570419-5956 
  Magnus Olofsson 701109-5556 
  Jesper Carlsson 690812-4610

Thomas Rolén, Västerbotten  611215-8552 Bertil Jonsson 640624-7855 
  Sven-Eric Rönnlund 640727-8537 
  Gunnar Holmlund 590601-8576

Kenneth Svärd, Örebro-Värmland  591122-6735 Tomas Andersson 760801-6254 
  Nicklas Jonsson 671031-6719 
  Kjell Krantz 590706-6632

Magnus Cato, Öst 720521-1993 Ingemar Andersson 520523-2019 
  Tim Gustavsson 720423-1919 
  Ove Möller 700903-1993

Kongressen beslutade:
att  bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
att bifalla valberedningens förslag till suppleanter i förbundsstyrelsen, i vald ordning
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 g, h) Ledamöter i förbundsfullmäktige och suppleanter

Ordinarie ledamot i förbundsfullmäktige Suppleanter

Lars Lundberg, GävleDala  540217-9336  Erik Eriksson Neu 840120-7579  
Lars Jonsson, GävleDala 850524-7117  Mikael Arvidsson 631029-7517 
  Stefan Gustafsson 640824-7630 
  Roger Hellström  651129-7597  
  Henrik Hansson 770821-7554   
  Anders Nilsson 670616-7555  

Håkan Sollander, MellanNorrland  630827-7836  Magnus Ragnarsson 750113-7850   
Kalle Sivertsson, MellanNorrland  611128-8277  Ted Persson 810929-8235 
  Peter Björklund 730207-7875  
  Mikael Sundqvist 680921-7851  
  Jan-Erik Jonsson 580228-8596  
  Örjan Edström 640719-7893 

Mathias Kleman, Mälardalen  750617-6937  Kent Sedin 610108-1617 
Emil Persson, Mälardalen  770625-0136 Jörgen Sundkvist 750506-6931 
  Stig-Olof Sandin 520928-1012 
  Lars-Göran Hammarberg 580528-1713  
  Pär Lanninge 790701-6955 
  Peter Furuhall 661224-1015

Peter Olofsson, Norrbotten 650215-8972 Ulf Normark 580212-8958 
Peter Thelin, Norrbotten  701214-8917 Lars-Gunnar Olsson 530716-5174 
  Håkan Mörk  610324-8933 
  Leif Nordlund 610814-8955  
  Magnus Sandestål 691012-5555 
  Hans-Olov Ullberg 640102-8912 

Pierre Esbjörnsson, Skåne 770508-4031 Nicklas Svanberg 650525-3515 
Kim Thomsen, Skåne  651216-3970 Andreas Sjögren 790202-3519 
Bennet Justusson, Skåne  760102-3992 Håkan Andersson 691001-3579 
  Tony Rosén 630214-0055 
  Lars-Anders Lindkvist 680312-3576 
  Hans-Erik Nordborg 520917-3557

Björn Petersson, Småland-Blekinge 820527-2910  Jan Månsson 600714-1978 
Mats Johansson, Småland-Blekinge  550601-3332 Rickard Pontmark 700908-2939 
  Johan Adolfsson 721206-2710 
  David Andersson 820403-5979 
  Per Adolfsson 670303-2976 
  Peter Bergquist 780501-3351

Tomas Johansson, Stockholm-Gotland  630818-1053 Robert Belving 610504-1633 
Kjell Lindström, Stockholm-Gotland  600501-3294 Tommy Andersson 680211-0095 
Leif Nysmed, Stockholm-Gotland  701121-0254 Jonatan Sundelin 700408-0391 
  Patrik Svensson 690515-0170 
  Kurt Stafsudd 550604-7116 
  Fredrik Sirberg 730216-7510

Jonas Attenius, Väst  680730-4933 Andreas Barrett 750803-4694 
Anders Schagerholm, Väst  850618-5654 Niklas Sjölin 760819-5033 
Magnus Olofsson, Väst 701109-5556 Björn Dahl 801230-4617 
Robert Pettersson, Väst  790316-5970 Emil Ernström 880112-4937 
Michael Nyrén, Väst  560207-5110 Mattias Lidén 771107-5536 
  Mats Åkesson 751005-6653

Bertil Jonsson, Västerbotten  640624-7855 Sven-Eric Rönnlund 640727-8537 
  Mikael Pettersson 760524-8595 
  Gunnar Holmlund 590601-8576



153

Mikael Johansson, Örebro-Värmland  650206-6654  Kjell Krantz 590706-6632 
Tomas Andersson, Örebro-Värmland  760801-6254 Jan Olsson 581009-6239 
  Björn Grönqvist  910108-1173 
  Tobias Vikberg 781231-6276 
  Niklas Jonsson 671031-6719 
  Hans Åkesson 671009-6733

Johan Hägerstrand, Öst  640616-2013 Roland Söderberg 530629-2052 
Stefan Andersson, Öst  700309-1951 Niklas Landstedt 801128-1915 
  Mikael Fransson 740426-2011 
  Anders Levin 570116-1936 
  Pierre Andersson 620831-1412 
  Sören Orrstenius 630825-1930

Kongressen beslutade:
att  bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i kongressfullmäktige
att bifalla valberedningens förslag till suppleanter i kongressfullmäktige, i vald ordning

 i, j) Förbundsrevisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamot   Suppleanter 
Benny Augustsson, Väst, sammankallande 610206-5577 Jonte Söderström, Stockholm-Gotland 
  650720-1777 
Tomas Pettersson, Örebro-Värmland  670927-6213 Håkan Solander, MellanNorrland 
  570722-7996 
Göran Eriksson, Norrbotten  550318-8939 Christer Lindström, Mälardalen 
  601125-1417 
  Dick Skarin, Västerbotten 
  740511-8519 
  Marcus Eriksson, Skåne 
  750202-4156 
  Anders Nilsson, GävleDala 
  670616-7555

Kongressen beslutade:
att  bifalla valberedningens förslag till ordinarie revisorer
att bifalla valberedningens förslag till revisorssuppleanter, i vald ordning

 k) Kongressvalberedning

Benny Augustsson, revisor, föreslår:

Anders Ax, GävleDala, sammankallande 620418-7170 
Tord Rovio, Norrbotten 630822-8938 
Anders Morin, Västerbotten 670211-8958 
Lars Edblad, MellanNorrland 630827-7836 
Kent Sedin, Mälardalen 610108-1617 
Fredrik Johansson, Örebro-Värmland 800807-0198 
Fredrik Sirberg, Stockholm-Gotland 730216-7510 
Peder Eliasson, Öst 701224-1993 
Conny Johansson, Väst 590923-5615 
Kent Unbeck, Blekinge 580807-2473 
Pierre Esbjörnsson, Skåne  770508-4031

Kongressen beslutade:
att bifalla revisorernas förslag till valberedning
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§ 17.  MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE

 a) motionerna MBL 1-5

MOTION MBL 1
Byggnads MellanNorrland

När och hur det utses förtroendevalda att representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar 
inte behandlas lika i alla regioner. 
 
• Att förbundet utarbetar en enhetlig policy för detta förfarande.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion MBL 1
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det inte är bra att regionerna hanterar frågan 
olika. Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning att förbundet ska utarbeta en policy. 
Förbundsstyrelsen kommer att se över hur vi arbetar idag och hur viska arbeta i framtiden med den-
na fråga. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion MBL 1 anses besvarad.

MOTION MBL 2
Byggnads Stockholm-Gotland

Visioner 

Fackens kamp och politiska inriktning har de senaste decennierna främst präglats av ett försvar av tidigare 
uppnådda villkor och avtal.

I och med ekonomins globalisering, avregleringar och en ökad politisk polarisering kring medelklassen och 
en mer allmän politisk samsyn om marknaden har det politiska stödet för fackets frågor avtagit.

Och vår egen idé om hur framtiden ska se ut har bleknat. 

Den tidiga arbetarrörelsen hade många frågor att kämpa för. Man hade förutom krav på förändringar i nuet 
en vision om framtiden. En framtid där arbetet skulle vara lättare och säkrare. En framtid där boendet var 
en rättighet, fritiden längre, ekonomin bättre och inflytandet politiskt och fackligt större.

Man hade en idé om en bättre framtid och de övergripande målen om framtiden gav också tankar om och 
svar på vad facket borde kämpa för och ställa krav på.

Den tidiga arbetarrörelsens tankar om politisk, social och ekonomisk demokrati har för oss i samhället och i 
facket urvattnats, blivit otydliga och förlorat sin kraft. 

Vi behöver nya visioner om framtiden, vi behöver veta vart vi vill för att ställa rätt krav både idag och imor-
gon. Vi behöver reda ut vad vi vill uppnå: nu, imorgon och sen.

För att klara av att försvara och förbättra våra rättigheter behöver vi förstå vår omvärld, vilka krafter som 
styr och vilka konsekvenserna blir.

Därför vill vi att kongressen beslutar 
• Att under kommande kongressperiod fackets visioner och framtidsfrågor diskuteras inom hela  

förbundet.
• Att förbundet till nästa kongress presenterar ett framtidsprogram.
• Att förbundet agerar för att 6Fs Tankesmedja också involveras i arbetet med våra framtidsvisioner
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion MBL 2
Som förbundsstyrelsen tolkar det ger motionären uttryck för en vilja till förändring som förbunds-
styrelsen anser att vi redan idag arbetar med. Våra visioner och framtidsfrågor diskuterats och har 
utifrån kongressgruppen Mål och Vision utmynnat i den kongressrapport som kommer att behandlas 
under kongressen. Vad gäller framtidsprogram så arbetar vi tillsammans med våra fackliga kamrater 
i LO och i det arbetat är 6Fs tankesmedja involverad.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion MBL 2 anses besvarad.

MOTION MBL 3
Byggnads Stockholm-Gotland

Arbetsplatssamarbeten.

Byggbranschen är i ständig förändring. Vi ser varje dag hur arbetena splittras upp och hur antalet entrepre-
nörer utökas på byggena. Från att andelen undantagna arbeten ökat inom bygg har nu också även tex rör, 
ventilation och elektriker drabbats av mer uppsplittrade entreprenader.

Det förändrar och försvårar möjligheterna för ett traditionellt fackligt arbete.

Vi måste hitta nya och bättre fackliga samarbetsformer på byggena och jobba för att alla fackföreningar som 
finns på arbetsplatserna kan samarbeta bättre. 

Vi menar att samarbetet mellan 6F facken på byggena redan idag borde kunna etableras och att förbundet 
aktivt borde se till att hitta en lämplig samarbetsform på förbundsnivå för det.

Vi föreslår därför Byggnads kongress att besluta 
• Att förbundet verkar för att snarast komma överens med övriga 6F om samarbetsformer på arbetsplat-

serna
• Att förbundet verkar för att nödvändiga överenskommelser om samarbetsformer och förtroendemanna 

överenskommelser vid behov efter det sluts med arbetsgivare parterna

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion MBL 3
Byggbranschen är under ständig förändring och detta har genom tiderna inneburit att vårt sätt att 
organisera oss och arbeta fackligt över tid har förändrats. Motionären anser att vi ska verka för att vi 
snarast ska komma överens om samarbetsformer med 6F. Byggnads arbetar intensivt tillsammans 
med de övriga förbunden inom 6F med att hitta samarbetsformer för att möta de förändringar och 
nya utmaningar som våra medlemmar, arbetsplatser och bransch nu står inför. Förbundsstyrelsen 
vill dock framhäva att vi inom 6F redan idag har samarbete inom bland annat arbetsmiljö, Vita jobb 
och lokal facklig samverkan. 6F samarbetet är fortfarande i sin linda där respektive organisation har 
kommit olika långt, men samarbetet initieras.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion MBL 3 anses besvarad.

MOTION MBL 4
Byggnads Stockholm-Gotland

När allt fungerar, man har ett bra samtalsklimat på jobbet, man kommer överens med sin chef är allt frid 
och fröjd.

Men vad gör vi när bossen blir diktator? När förtroendevald blir utsatta för trakasserier, hot och mår dåligt. 
Vi har vant oss vid samförstånd och samtal men det ter sig bli allt vanligare att arbetsgivare går på offensi-
ven och riktar direkta attacker och stridsåtgärder mot förtroendevalda och fackföreningen.
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En strategi måste arbetas fram vad vi som organisation måste göra när allt slås på ända.

Det finns fall, det är dock få, där förtroendevalda blivit attackerade av arbetsgivare så länge och så hårt att 
de tvingas sjukskriva sig och än i dag har svårt att komma tillbaka till ett normalt arbete.

Arbetsgivaren äger arbetsplatserna och i vissa fall anser han sig äga arbetarna också. Han kan isolera, tra-
kassera, hota och nöta på dem som ska försvara oss. 

När ska organisationen börja skydda sina förtroendevalda?

När ska förtroendevalda sluta straffas för att de tvingar ta emot styrk av arbetsgivaren?

Vi må vara tuffa men ingen är gjord av sten, att säga att vi inte berörs av det som sker är en lögn!

Det är dags att vi som organisation slutar kasta våra företrädare ut i kylan med en klapp på axeln.

För när man står där ensam med Gaddafi är man inte så jävla tuff.. 

• Att Byggnads tar fram en strategi för hur vi ska agera då våra förtroendevalda blir slagpåsar och mår 
dåligt

• Att Byggnads upprättar en konfliktfond till att skydda sina förtroendevalda medlemskretsen antar mo-
tionen som sin egen samt driver den i regionfullmäktige

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion MBL 4

Först och främst vill förbundsstyrelsen understryka att det aldrig är acceptabelt att någon far illa på 
sin arbetsplats, varken fysiskt eller psykiskt. Motionären tar i motionen bland annat upp frågan om 
när Byggnads ska börja skydda sina förtroendevalda som blir utsatta för trakasserier mm. på grund 
av sitt uppdrag. Förbundsstyrelsen anser att vi som organisation alltid ska skydda våra förtroende-
valda och att vi också gör det. Förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på trakasserier och kränk-
ningar av våra medlemmar/förtroendevalda och den fackliga verksamheten i stort. Det grundläg-
gande skyddet för de fackliga företrädarna och den fackliga verksamheten är reglerad i lag och avtal. 
Lagstiftningen är tydlig och kränkning av förtroendevalda och facklig verksamhet är förbjuden. 
Därutöver har arbetsgivaren en omfattande skyldighet att utreda och rehabilitera anställda som mår 
dåligt. Givetvis är det försvårande om det är arbetsgivaren, som motionären skriver, själv som gör att 
den förtroendevalda mår dåligt eller i övrigt blir kränkt. Om så är fallet ska Byggnads direkt agera 
för att skydda den förtroendevalda enligt gällande regelverk samt påtala den förtroendevaldes rätt 
till hjälp och rehabilitering inom ramen för anställningsavtalet. Det finns idag möjlighet, enligt § 14 i 
stadgarna, att ersätta medlem ”som skiljs från sin anställning på grund av sin fackliga verksamhet för 
förbundet eller på grund av andra trakasserier från arbetsgivarens sida tvingas säga upp sin anställ-
ning…” Med anledning av § 14 i stadgarna anser inte förbundsstyrelsen det finnas något behov av en 
konfliktfond liknande den som motionären efterfrågar.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion MBL 4 första attsatsen anses besvarad, 
att motion MBL 4 andra attsatsen avslås. 

MOTION MBL 5
Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsantalet dalar och något måste göras.

För oss ter sig som en naturlig del i arbetet att vara delaktig i Byggnads verksamhet.  
Dock är det en verklighet för väldigt få av oss. Det finns för många anledningar att man inte engagerar sig i 
Byggnads trots att man är medlem eller till och med förtroendevald.

Samhället förändras och vi måste förändras med det.

Svunna är de tider då det var en självklarhet att bli medlem och engagera sig. Svunna är också de tider då 
Solna var ett centralt nav i det fackliga arbetet.
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När medlemmarna slutar komma till ”Solna” måste ”Solna” komma till medlemmarna, så enkelt är det. För 
att stärka den fackliga identiteten måste vi ut på arbetsplatserna och visa att vi finns, kurandet i Solna måste 
få ett slut!

Våra matvarubutiker har kommit att bli mer naturliga mötesplatserna i samhället. Butikerna behöver aldrig 
vara oroliga över att folk skall sluta komma. Är det inte bra finns det en uppsjö av andra butiker som också 
säljer köttfärs eller också rear man lite bland varorna för att vinna tillbaka kunder.

Det är just det som är problemet.

Konsum har kunder och Byggnads har medlemmar.

Byggnads har väldigt svårt att ”rea” för att vinna tillbaka medlemmar, men man försöker in i det sista.

Det är medlemmar som bygger organisationen och för organisera medlemmarna och oorganiserade måste 
man synas och höras. 
 
• Att en mobil expedition inrättas vid stora arbetsplatser
• Att expeditionen skall fungera som ett nav för förtroendevalda, medlemmar och oorganiserade
• Att expeditionen blir ett levande forum för fackliga såväl som politiska diskussioner
• Att medlemskretsen antar motionen som sin egen och driver densamma i regionfullmäktige

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion MBL 5
Som förbundsstyrelsen förstår det vill motionären öka närvaron av ombudsmän på de stora arbets-
platserna genom att inrätta mobila expeditioner. Förbundsstyrelsen konstaterar att det är en möjlig-
het som regionerna redan idag har och över tid har tillämpat. Det står varje region fritt att organisera 
den fackliga verksamheten inom regionen. Dock anser förbundsstyrelsen att detta arbetssätt inte 
överensstämmer med förbundets ambition av att utveckla förtroendemannaorganisationen. Istället 
för som motionären föreslår anser vi att regionerna tillsammans med MB-ledamöterna ska prioritera 
utvecklingen av förtroendemannaorganisationen och utse MB-grupper vid de stora arbetsplatserna 
som synliggör Byggnads och ökar inflytandet för våra medlemmar på arbetsplatsen. En aktiv facklig 
organisation på arbetsplatsen är en förutsättning för att engagera såväl medlemmar som oorganisera-
de.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion MBL 5 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Karl Sivertsson, MellanNorrland 
Stefan Slottensjö, Stockholm-Gotland 
Björn Nilsson, Skåne 
Pål Nylander, Stockholm-Gotland 
Tommy Andersson, Stockholm-Gotland 
Ola Olsson, förbundskontoret 
Thomas Rolén, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• anses besvarad MBL 1 - MBL 2, MBL 3 attsats 2, MBL 4 attsats 1, MBL 5, förbundsstyrelsen
• avslag på motion MBL 4 attsats 2, förbundsstyrelsen
• bifall på motion MBL 5 attsats 1, Stefan Slottensjö med flera
• bifall på motion MBL 3 attsats 1, Tommy Andersson med flera
• bifall på motion MBL 1, Karl Sivertsson
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Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över MBL 1 - MBL 2, MBL 3 attsats 2, MBL 4 och  MBL 5 attsats 

2 - 4
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över MBL 3 attsats 1, efter votering begärd av Thomas Rolén med 

röstsiffrorna 79 för och 74 emot
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionen MBL 5 attsats 1, efter försöksvotering begärd av 

Simon Gustavsson

§ 19.  ARBETSTIDSFRÅGOR

 a) motionerna AT 1-8

MOTION AT 1
M Nilsson, A Johansson, Byggnads Skåne
Enskild

6 timmars arbetsdag.

Yrkar på nedanstående:
• Att införa 6 timmars arbetsdag

MOTION AT 2
Byggnad Väst

När arbetslösheten är så stor som den är och att den har bitit sig fast på en hög nivå, är det dags att arbeta  
för kortare arbetsdagar. 40 timmars arbetsvecka = 8 timmars arbetsdag har vi haft sedan 1973 - hur mycket 
har inte produktionen ökat under den tiden? Det är dags att tänka om och diskutera produktionseffektivitet 
och den höga arbetslösheten och även detta faktum att samhällets kostnad för arbetslösheten och att arbets-
tagare sliter ut sig i förtid är större än man tror.

Motionärens förslag är: 
• Att Byggnads med hjälp av andra LO-förbund, inleder fackligt arbete för 6 timmars arbetsdag.

MOTION AT 3
Byggnads Skåne

Det har gått ca 40 år sedan vi senast fick en generell förkortning av arbetstiden till nuvarande 40 tim/vecka, 
och då till 8 tim/dag. 

I slutet av 70 talet var debatten och frågan om 6 timmars arbetsdag mer aktuell än idag. På senare decennier 
verkar det nästan som alla lagt locket på i denna fråga. Detta trots de stora produktionsförbättringar som 
varit under samma period .

Förkortningen av arbetstiden var tidigare en viktig och central fråga för Arbetarrörelsen, både genom på-
tryckningar i lagstiftning och i kollektivavtalen . Det finns många argument varför en generell förkortning 
av arbetstiden med bibehållen lön även idag är en fråga som arbetarrörelsen mer aktivt måste föra fram.

Yrkar på nedanstående: 
• Att Byggnads genom 6F verkar för en förkortning av den lagstadgade arbetstiden.

MOTION AT 4
Byggnads Skåne

Kortare arbetsvecka.

Yrkar på nedanstående: 
• Att införa kortare arbetsvecka.
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MOTION AT 5
M Manno, Byggnads Skåne
Enskild

Sänkt arbetstid till 35 timmars arbetsvecka.

Yrkar på nedanstående: 
• Att sänka arbetstiden till 35 timmars arbetsvecka

MOTION AT 6
L Borgström, A Yusupov, Byggnads Skåne
Enskild

Arbetsveckan förkortas till 36 timmar.

Yrkar på nedanstående: 
• Att arbetsveckan förkortas till 36 timmar.

MOTION AT 7
A Gustafsson, Byggnads Skåne
Enskild

Sänka arbetstiden till 37 timmar per vecka.

Yrkar på följande: 
• Att arbetstiden sänks till 37 timmar per vecka

MOTION AT 8
J Sjöberg, Byggnads Skåne
Enskild

Sänkt arbetstid är en av arbetarrörelsens stora frågor. Kampen om kortare arbetstid har pågått under snart 
100 år. Första arbetstidslagstiftningen fastställde 48 timmars arbetsvecka. Vår nuvarande arbetstid 40 tim-
mars arbetsvecka tillkom 1973.

Med tanke på att Sverige nu år 2013 har en av Europas högsta arbetstider yrkar vi: 
• Att det införs en lagstadgad sänkning av arbetstiden om 2,5 tim i veckan till 37, 5 tim med möjlighet för 

den enskilde att själv styra över denna arbetstidsförkortning,

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AT 1 – AT 8
Motionärerna yrkar på att Byggnads ska inleda ett fackligt arbete för att införa kortare dag och vecko- 
arbetstid. Veckoarbetstiden har varit oförändrad sedan 1973 år med 40 timmars arbetsvecka 8 tim-
mar dag arbetstid. Förbundsstyrelsen anser att kortare arbetstid är en viktig fråga att arbeta vidare 
med. Byggnadsarbetarnas arbetssituation med ett hårt jobb och ofta långa resor gör att man inte får 
den tid för återhämtning som krävs för att klara ett helt arbetsliv. Byggnads bör därför i kommande 
avtalsrörelser och genom politisk påverkan driva frågan om kortare arbetstid. Samförstånd måste 
också skapas inom 6F och övriga LO-förbund för att få tryck i frågan. Vad som komplicerar frågan är 
att många förbund valt att utveckla arbetstidsförkortning istället för kortare dagarbetstid. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AT 1 – AT 8 anses besvarade.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Brian Hansen, Skåne 
Anders Schagerholm, Väst 
Lars Lundberg, Gävle-Dala 
Johan Hallin, Väst 
Roland Ljungdell, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• anses besvarad AT 1 - AT8, förbundsstyrelsen
• bifall på motion AT 2, Anders Schagerholm, Väst med flera
• bifall på motion AT 3, Brian Hansen, Skåne

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över AT 1, AT 4 - AT 8
att bifalla motion AT 2
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över AT 3 efter försöksvotering Brian Hansen

Justering av fredagens protokoll

Kongressen beslutade:
att  efter förändringar justera fredagens dagsprotokoll

 b) motionerna AT 9-11

MOTION AT 9
R Mellberg, Byggnads Öst
Enskild

År 1919 infördes 8 timmars arbetsdag i Sverige och 40 timmars veckan infördes 1970. Dessa reformer drevs 
igenom med en samlad fackföreningsrörelse gentemot politikerna. Sedan 1970 har det varit relativt tyst 
inom LO om att sänka arbetstiden ytterligare. Jag tycker att det är dags att byggnads som organisation ska 
vara pådrivande gentemot LO och riksdagens politiska partier. Att en sänkning av arbetstiden är på sin 
plats. Inom vår sektor är det en väldigt hög del av våra medlemmar som blir drabbade av belastningsskador. 
Vi har många äldre byggnadsarbetare som får gå ner i arbetstid och förlorar pengar gentemot den som är 
frisk. Vi har fått forskningar som visar på att allt fler inte känner att tiden räcker till i veckorna, för att till 
exempel lämna barn på förskola, umgås med släkt och vänner eller ha tid till sina egna fritidsintressen. Vi 
ser hur arbetslösheten är hög i Sverige. 6 timmars arbetsdag är även en arbetsmarknadsåtgärd. Om vi går 
ner i arbetstid så innebär det att fler jobb kommer att uppstå. I dagens Sverige där vi har en arbetslöshet 
runt 8% och nästan var fjärde ungdom går utan arbete. 

• Att byggnads verkar inom LO för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
• Att byggnads verkar inom politiken för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön

MOTION AT 10
Byggnads Skåne

Minska veckoarbetstiden med bibehållen lön.

Yrkar på följande: 
• Att minska veckoarbetstiden med bibehållen lön.

MOTION AT 11
Byggnads Småland-Blekinge

Arbetsfördelning – Det moderna samhällets väg

Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer än vad som är bra för dem själva, 
medan andra inte arbetar alls. 
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I dagens läge med massarbetslöshet och allt mer övertidsarbete i Sverige är det mer angeläget än någonsin 
att dela mer rättvist på lönearbetet. I Långtidsutredningen (1980) påpekades att utan 1970-talets arbetstids-
förkortning hade det funnits 500 000 färre jobb då. En sådan klarsyn behövs mer än någonsin. En lägre 
heltidsnorm kan vara ett sätt att minska arbetslösheten som åter måste beaktas. 

Normalarbetstiden i arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka i snart fyrtio år. I praktiken lig-
ger den avtalade veckoarbetstiden för stora grupper på arbetsmarknaden betydligt lägre. I många branscher 
finns kollektivavtal som har ett lägre heltidsmått än lagens 40 timmar. Det är företrädesvis tjänsteman-
nagrupper med relativt höga löner som tecknat avtal om förkortad normalarbetstid. 

I andra branscher och yrken är i stället deltidsarbete utbrett. Deltidsarbeten och visstidsanställningar som 
innebär kort och varierande veckoarbetstid är särskilt vanliga i kvinnodominerade LO-yrken, som handeln, 
restaurangbranschen, städbranschen och inom vård och omsorg där lönerna är relativt låga. 

Veckoarbetstidens längd och vad det kostar den enskilde att jobba mindre än 40 timmar i veckan varierar 
alltså i dag beroende på yrke, klass och kön. Medan relativt privilegierade grupper redan i dag får ut en hel-
tidslön för att jobba mindre än 40 timmar i veckan, betalar andra grupper själva priset för kortare arbetstid 
genom deltidsarbete och därmed följande deltidslön. 

Samtidigt önskar många deltidsanställda, ofta lågavlönade, heltid. Ofta handlar det om att det helt enkelt 
inte går att försörja sig på en deltidslön i ett låglöneyrke. En heltidslön som går att leva på är en nödvändig-
het och borde vara en självklarhet. Med lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till att mins-
ka inkomstskillnader, istället för att öka dem som nu, kan fler försörja sig på sitt arbete. Det är också värt att 
påpeka att ju mer ekonomiskt ojämlikt ett land är, desto längre tenderar arbetstiden att vara. En förklaring 
är att i mer ojämlika länder krävs det ofta att man finansierar mer av utbildning och sjukvård privat. Ojäm-
likhet driver även på en stressande och miljöskadlig statuskonsumtion.

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete. Det förhållandet avspeglar den 
onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade orättvisorna i hemmen och i arbetslivet. Kvinnor utför 
fortfarande det mesta av det obetalda hemarbetet och jobbar i gengäld oftare deltid. De kvinnodominerade 
branscherna och yrkena är i sin tur anpassade till detta mönster, vilket gör att deltidsjobb och tillfälliga 
anställningar oftare är det enda som erbjuds där, i motsats till manligt dominerade branscher och yrken där 
heltidsjobb är det normala. 

Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Den faktiska pensionsåldern 
har ett tydligt samband med klass, och i de tyngsta jobben även kön. De som jobbar inom tung servicesektor 
utan krav på yrkesutbildning orkar sällan jobba ända fram till 65 års ålder. I andra änden av spektrumet 
finns verkställande direktörer, högre ämbetsmän och specialister som i högre utsträckning orkar arbeta till 
65 och i många fall flera år till. 

Detta mönster måste brytas, det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän 
att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Det kräver en rad för-
bättringar både i arbetslivet och i välfärdssystemen. Vi vill därför stärka rätten till heltid och minimera de 
otrygga anställningarna. Arbetsmiljöarbetet måste förstärkas och inflytandet över den egna arbetssituatio-
nen öka. Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste delas jämnt mellan kvinnor och män. Tillgång till 
barnomsorg måste garanteras också för dem som arbetar på kvällar, nätter och helger. Vi anser också att det 
är dags att på nytt väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning. Fram till 1970-talet kortades arbets-
tiden stegvis tills 40-timmarsveckan lagstadgades år 1973. Sedan dess har den legat still, trots en enorm 
ökning av vinster och produktivitet i näringslivet.

Enligt Rut 2012:1198 fördubblades nästan produktiviteten mellan 1973 och 2012. Under samma period mins-
kade löneandelen av det samlade produktionsresultatet i Sverige från 62 procent till 55 procent. Det ekono-
miska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen lönenivå är alltså betydande i ekonomin som 
helhet. För att det utrymmet ska komma alla på arbetsmarknaden till del behövs det en lagstadgad arbets-
tidsförkortning. Vi menar att förkortningen ska genomföras i en sådan takt att arbetstagarnas inkomster 
inte minskar. 

Vetenskapliga och tekniska framsteg leder till ständigt ökande arbetsproduktivitet, det vill säga att allt färre 
kan producera allt mer. Att åter börja ta ut produktivitetsökningar i sänkt arbetstid snarare än höjd lön och 
högre vinster är däremot fullt möjligt. Det handlar inte bara om fördelning av arbetstid utan om fördelning 
av ekonomiska resurser och därmed makt. 

Ekonomijournalisterna Philipp Löpfe och Werner Votobel skriver i sin bok Arbeitswut att vi borde tala 
om arbetsfördelning istället för arbetstidsförkortning. De frågar om vi vill att 40 procent arbetar ”normal-
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arbetstid”, 30 procent mer eller mindre frivillig deltid och 30 procent vandrar in och ut ur arbetslöshet. De 
uppskattar den tillgängliga mängden lönearbete till 25 timmar i veckan per tysk i förvärvsaktiv ålder och 
den fortsätter sjunka. I Sverige har arbetsfördelningen blivit allt mer ojämn. Under 1900-talets två sista 
decennier ökade den faktiska årsarbetstiden i två länder i den industrialiserade världen: Sverige och USA. 
Samtidigt råder massarbetslöshet. 

Enligt Rut 2012:1198 uppgick det totala övertidsuttaget i Sverige till 55 miljoner timmar 2011. Det motsvarar 
ca 34 000 heltidsjobb. Därtill kommer med största sannolikhet ytterligare ett stort antal övertidstimmar 
som inte rapporterats in. Många, inte minst tjänstemän i industrin, har förhandlat bort sin övertidsersätt-
ning mot extra semesterdagar och även högre månadslön vilket har resulterat i att under 2011 arbetades det 
13,8 miljoner timmar övertid utan ersättning. Gränsen mellan arbete och fritid flyter samman allt mer och 
många anställda upplever en press att ställa upp och arbeta övertid, även utan ersättning. 

Den lagstadgade normalarbetstiden är viktig och kan inte ersättas med individuella eller branschvisa avtal. 
Dels är den en skyddslagstiftning för dem som inte kan välja och inte har en stark förhandlingsposition mot 
sin arbetsgivare. Dels är normalarbetstiden normerande. Är normalarbetstiden 40 timmar per vecka blir 
det normalt att jobba just så länge och avvikande att jobba kortare, eller längre, tid. Oavsett vilken normal-
arbetstid vi väljer att lagstifta om kommer det givetvis alltid att finnas behov av ytterligare lagstiftning som 
möjliggör en mer flexibel arbetsinsats i olika skeden i livet. Den som till exempel har småbarn eller närmar 
sig pensionsåldern behöver ofta få jobba mindre eller inte alls under en period. 

En ekonomi byggd på ständigt ökad tillväxt som kräver ökat lönearbete och ökad konsumtion när vi redan 
förbrukar för mycket naturresurser, är ohållbar, inte minst ekologiskt. Ekonomisk utveckling måste av 
miljöskäl innebära mer fritid snarare än ökad materiell konsumtion. 

Sänkt normalarbetstid är en reform som skulle kunna stärka demokratin och den sociala sammanhållning-
en i samhället. Den skulle också kunna ge förutsättningar för ett mer hälsosamt liv. Delaktighet i samhället 
och insatser för sina nära kräver tid. Tid är för många idag den kanske allra knappaste resursen. Dagens 
system där vissa blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är ett stort re-
sursslöseri. En klokt utformad arbetstidsförkortning skulle kunna ge både fler jobb och ökad livskvalitet.

I Frankrike sänktes normalarbetstiden vid sekelskiftet från 39 till 35 timmar. Den franska arbetstidsrefor-
men var i korthet utformad så att företag som nyanställde till följd av arbetstidsförkortningen fick sänkt 
arbetsgivaravgift under infasningen av 35-timmarsveckan, vilket delvis finansierades genom minskade ut-
gifter för arbetslöshet. Enligt den franska motsvarigheten till SCB har reformen skapat 350 000 nya jobb för 
en i sammanhanget blygsam kostnad för staten och utan ekonomiska problem för företagen. Arbetslösheten 
sjönk med drygt 3 procent i samband med 35-timmarsreformens införande och 70 procent av löntagarna 
anser att den gett betydande livskvalitetsvinster. Borgerliga franska regeringar har under senare år på olika 
sätt försökt rulla tillbaka 35-timmarsreformen, men då den förkortade arbetsveckan åtnjuter stort folkligt 
stöd har man dragit sig för att avskaffa den helt. 

Tvärtemot rådande trend att vi ska vara beredda att arbeta i stort sett när som helst, så behöver vi 
människor mer av den tid som vi själva fritt förfogar över. Tid för att återhämta oss efter arbetet, tid för 
andra människor såsom barn, livskamrater, vänner och grannar och tid för föräldrar och äldre som kan 
behöva en hjälpande hand, men också tid för ett bredare socialt engagemang ute i samhället. Vi måste på 
nytt bli medvetna om tidsfrågornas avgörande betydelse för att kunna stå emot ekonomiseringen av alla 
livssammanhang. 

Att vi behöver arbeta allt färre timmar för att producera det vi behöver är en möjlighet, inte ett problem. 
Om hälften av produktivitetsökningarna i Sverige sedan 1980 hade tagits ut i kortare arbetstid hade vi nu 
haft 32-timmarsvecka. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Redan 1848 beskrev socialliberalen John 
Stuart Mill i sitt huvudverk Nationalekonomins principer hur samhället skulle kunna se ut när ”kampen för 
överlevnad inte längre upptar all energi”. Ökad produktion fortsätter att vara ett viktigt mål bara i mindre 
utvecklade länder, men i de mest utvecklade behövs istället jämnare fördelning. När de industriella fram-
stegen minskar behovet av arbete såg Mill framför sig hur det kommer att finnas utrymme för kultur och 
sociala framsteg.

Även nationalekonomen John Maynard Keynes förutsåg en ny epok i mänsklighetens historia när effektivi-
teten i produktionen ökat så att vi inte längre behöver slita så hårt. När människor fått sina behov uppfyllda 
tänkte sig även Keynes att vi skulle inrätta oss själva och samhället därefter. 

Men istället för att njuta frukterna av våra framsteg har vi låst oss i en ohållbar konsumtion som förutsätter 
överdrivet lönearbete. Till råga på allt visar forskningen tydligt att redan rika människor inte blir nämnvärt 
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lyckligare av mer konsumtion. Det handlar också om människosyn. Människan är så mycket mer än en 
kugge i produktionen och aldrig tillfredsställd konsument, så mycket större än ett anställningsnummer och 
ett kundnummer. 

Det är hög tid att börja dela på arbetet solidariskt och öka människors möjligheter att växa från produk-
tionsfaktorer till individer och medborgare, med tid och kraft att få kultur, föreningsliv och demokrati att 
blomstra. Lönearbete är bara en del av arbetet och arbetet är bara en del av livet. 

Kommuner och landsting är stora arbetsgivare. Det är viktigt att de går före och tar ökat ansvar för goda 
arbetsvillkor för sina anställda. Kommuner och landsting bör uppmuntras att öka sin öppenhet för olika ar-
betstidsmodeller och även erbjuda vissa belastade yrkesgrupper, exempelvis inom vård och omsorg, sänkt 
normalarbetstid med bibehållen lön. 

Vilka konsekvenser en förkortning av normalarbetstiden i Sverige skulle få för arbetsvillkor, sysselsättning 
och samhällsekonomin som helhet är inte helt lätt att förutse och beräkna. Men med resultaten i t.ex. Frank-
rike och flertalet tunga instansers positiva rapporter finns det mycket goda skäl att anta att de samhällseko-
nomiska effekterna av en arbetstidsförkortning skulle bli positiva, såsom minskade sjuktal genom mindre 
stress, samt att den genomsnittliga pensionsåldern kan höjas, givet att arbetstidsförkortningen inte sker till 
priset av ökad arbetsbelastning och sjunkande inkomster. En förutsättning för en lyckad arbetstidsförkort-
ning är därför att den genomförs i dialog med arbetsmarknadens parter. 

En målmedveten strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 till 30 timmar i veckan bör 
därför snarast tas fram. Ett rimligt första steg är att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 37 timmar 
per vecka. 

• Att Byggnads tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka utan månatlig 
lönesänkning.

• Att Byggnads verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka utan må-
natlig lönesänkning. 

• Att Byggnads tar ställning för att den lagstadgade semestern åter blir 27 dagar samt att semesterersätt-
ningen justeras upp så att inte ersättningen per dag blir mindre p.g.a. utökat antal dagar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AT 9 – AT 11
Motionärerna vill att Byggnads verkar inom LO och politiken för att införa 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att en kortare dagarbetstid 
är bra för landets byggnadsarbetare. Kostnaden för att driva frågan om 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön i avtalsrörelsen skulle dock innebära att lönepotten skulle vara intecknad för många år 
framåt. Konsekvensen av detta skulle vara att begränsa övriga löneökningar och utveckling av våra 
kollektivavtal. Byggnads har drivit frågan om arbetstidsförkortning i flera avtalsrörelser tidigare och 
är beredda att fortsätta driva frågan vidare utifrån medlemmarnas avtalsmotioner framöver.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AT 9 – AT 11 avslås.

Motion AT 11 attsats 3 behandlas under motion SEM 16

BESLUT

I debatten deltog: 
Christopher Rydell, Småland-Blekinge 
Markus Wisäter, Öst 
Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion AT 9 - AT 11, förbundsstyrelsen
• bifall till motion AT 11, Christopher Rydell
• bifall till motion AT 9, Markus Wisäter
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Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 9 efter försöksvotering, begärd av Ulf Normark.
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 10 och AT 11

 c) motionerna AT 12-15

MOTION AT 12
Byggnads Skåne

Dagens 5 timmar är för kort tid att samla information samtliga arbetstagare och utveckla det fortlöpande 
arbetsmiljöarbetet. Därför bör tiden ur säker arbetsmiljösynpunkt fördubblas 
• Att fördubbla UVA-tiden till 10 timmar från dagen 5.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 12
Motionären yrkar på en utökning av UVA tiden till 10 tim från dagens 5 tim. Förbundsstyrelsen anser 
att dagens 5 timmar i större omfattning måste nyttjas. Förbundsstyrelsen delar motionärens upp-
fattning. Det är viktigt för Byggnads och Byggnads medlemmar att arbeta för en utökning av antalet 
UVA timmar för att skapa bra förutsättningar för utveckling av bl a arbetsmiljöarbetet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AT 12 bifalles.

MOTION AT 13
J Svensson, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på ökning av antalet arbetstidsförkortningstimmar. 
• Att antal arbetstidsförkortningstimmarna ökar

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 13
Motionären yrkar på ökning av antalet arbetstidsförkortningstimmar. Byggnads har under en lång 
tid av avtalsrörelser förhandlat fram arbetstidsförkortning och har för avsikt att fortsätta med det i 
dom kommande avtalsförhandlingarna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AT 13 anses besvarad.

MOTION AT 14
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Våra timavlönade kamrater har allt som oftast ett pressat schema. Tidsplaner skall hinnas med, hälften av 
allt som skall göras är missat i underlaget, kunden står och stampar med foten och tittar på klockan, stres-
sen stiger och gubbarna blir piskade.

Då den naturliga ackords-moroten inte finns för dem är det inte mer än rätt att de får vara med och planera/
påverka sin arbetssituation.

För att ge våra timavlönade kamrater större möjlighet föreslår vi. 
• Att en överenskommelse skall upprättas mellan facklig representant och bolaget av underlaget till tid-

plan innan arbetet påbörjas
• Att medlemskretsen antar motionen som sin egen och sänder till regionfullmäktige
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 14
Medlemskrets Nordost vill att en överenskommelse upprättas mellan facklig representant och bolaget 
av underlaget till tidplan innan arbetet påbörjas. I texten så säger man att den naturliga ackordsmo-
roten inte finns. Byggavtalet är skrivet så att förutsättningarna för att begära ackord finns om man så 
önskar. Problemet som medlemskretsen beskriver finns även på arbetsplatser med ackord som löne-
form. Precis så som regionstyrelsen har svarat så finns det stöd att tillämpa i frågan i Utvecklingsav-
talet och i Arbetsmiljölagen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AT 14 avslås.

MOTION AT 15
F Wirentoft, Byggnads Skåne
Enskild

Jobba 0700-1800=10 h/dag, vara ledig fre-sön.

Yrkar på nedanstående: 
• Att jobba 0700-1800= 10 h/dag, vara ledig fre-sön

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 15
Motionären yrkar på att man ska arbeta mellan kl 0700 – 1800, 10 tim per dag och vara ledig på freda-
garna. I Byggavtalet från 2010 så infördes möjligheten att arbeta i enlighet med motionärens yrkande. 
Arbetstagaren kan komma överens med arbetsgivaren om man vill arbeta andra tider. Förbundssty-
relsen anser att det skulle vara förödande att skriva in en fast låsning av arbetstiden som motionären 
yrkar. Det skulle vara förödande för dem som inte vill eller kan arbeta på dessa tider på grund av sina 
familjeförhållande.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AT 15 avslås.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AT 12 - AT 15.
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§ 38. ÖVERKLAGANDE AV FÖRBUNDSSTYRELSE/ 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT, SEKRETESS

Byggnads medlem, Tommy Berntsson, har hemställt om rättshjälp. Förbundsstyrelsen har föreslagit avslag 
eftersom det inte finns någon möjlighet till framgång i ärendet. Ärendet har överklagats till förbundsstyrelsen 
och till förbundsfullmäktige. 

Kongressen beslutade:
att avslå överklagan i överensstämmelse med förbundsstyrelsens och förbundsfullmäktiges tidigare 

beslut

Kongressen ajournerade sig till kl 08.00 söndagen den 15 juni
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Söndagen den 15 juni 2014

Öppningsprogram kl 08.00

Morgonmusik med Elin & Sofia Lärkfors

Kongressordförande: Margit Bik

Justering av lördagens protokoll

Kongressen beslutade:
att  efter smärre förändringar justera lördagens dagsprotokoll

FÖRSLAG TILL UTTALANDE: BYGGNADSARBETARNA LÅTER SIG INTE TYSTAS

Johan Lindholm, Beredningsutskottets ordförande, föredrog ett förslag till uttalande:

”Byggnadsarbetarna låter sig inte tystas!

Vi har fått ett hårdare klimat på Sveriges byggarbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta 
munkavle på anställda och fackligt aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det 
om rena trakasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat bland 
byggnadsarbetarna.

Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda och fackligt aktiva 
som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Byggnads kommer aldrig att 
acceptera detta. Vi kommer alltid att stå upp för våra medlemmar och fackligt aktiva. Ingen 
medlem står ensam. Byggnads försvarar yttrandefriheten och slår vakt om en säker och trygg 
arbetsmiljö, både den psykosociala och den fysiska.”

Kongressen beslutade: 
att bifalla uttalandet

§ 20.  EKONOMISK POLITIK

 a) motionerna EP 1-5

MOTION EP 1
Byggnads Stockholm-Gotland

Progressiva skatter. 

Under den borgerliga regeringsmakten har skattebasen minskat och skattskyldigheten relativt ökat för de 
grupper som har sämst förmåga att betala skatt, ålderspensionärer och arbetslösa.

Vi tycker inte det är rimligt. I ett modernt samhälle ska man bidra efter förmåga. 

De ekonomiska kriser som drabbar oss visar att de ekonomiska systemen har stora brister. Brister som krä-
ver att vi har en ekonomisk politik att möta dem och tillgångar för att föra en expansiv politik som minskar 
krisernas effekter.

Så är inte fallet idag. Den borgerliga politiken subventionerar de välbeställda och skär ner skatteintäkterna.

Vi tycker inte det är bra. I ett modernt samhälle måste intäkterna fördelas efter behov.

Vi föreslår därför att Byggnads kongress verkar för 
• Att progressiviteten i skattesystemet ökar
• Att förbundet verkar för en skattepolitik som ökar möjligheten att föra en expansiv  

politik i ekonomiska kriser
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 1
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att skatt ska tas ut efter bärkraft och fördelas 
utefter behov och att de senaste årens utveckling, som kännetecknas av subventioner och lättnader 
för de allra rikaste och de mest välbärgade i samhället, är oacceptabelt. Vidare anser Förbundssty-
relsen att det är sunt att bygga upp ett ekonomiskt handlingsutrymme för att kunna möjliggöra en 
progressiv långsiktig arbetsmarknadspolitik genom att tajma och tidigarelägga viktiga investeringar 
för att stimulera sysselsättning i syfte att åter arbeta för full sysselsättning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 1 bifalles.

MOTION EP 2
D Welander, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på att det ses över resor och traktamenten. Priserna bara stiger och vi får inte närmare till arbetet ej 
heller billigare. Vi har dubbelt boende. 
 
• Att traktamentsbeloppet höjs

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 2
Motionärens föreslår att Byggnads skall verka för att höja traktamentsersättningarna. Motionen om att 
höja traktamentsersättningar är i sin karaktär en avtalsmotion och hör hemma i avtalsrörelsen inte 
i kongressen. Traktamentsnivåernas koppling till skattereglerna och förändring av dem är däremot 
beskrivet i motion EP 3, EP 4, EP 6, EP 8 och EP 9.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 2 anses besvarad. 

MOTION EP 3
Byggnads Skåne

Tanken med traktamente är att kompensera för ökade kostnader för kost och logi vid dubbel bosättning. 
Förbättringarna i regelverk runt traktamentsersättning har knappast följt kostnadsutvecklingen i samhäl-
let. Det är dags för Byggnads att ta ansvar för de medlemmar som tvingas arbeta långt från sina hem och 
familjer och se till att de blir kompenserade för de kostnader det innebär att arbeta på traktamente. 

Yrkar på nedanstående: 
• Att Byggnads verkar via förändrade skatteregler för höjda traktamentsersättningar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 3
Förbundsstyrelsen ser liksom motionären att behoven av en mobil och flexibel yrkeskår, som kan tän-
ka sig att ligga ute med dubbelt boende/traktamente i veckorna ökar. Stora infrastruktursatsningar 
är nära förestående i storstadsregioner såväl som i utbyggnad/upprustning av järnvägar, broar och 
vårt vägnät ute på avlägsna orter. Utöver detta sker alltjämt en snabb urbanisering och behovet av att 
bygga nya bostäder och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Motionären belyser 
att kostnaderna för att söka en tillfällig bostad på annan ort har rusat i höjden och traktamentsnivåerna 
har endast justerats högst oansenligt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 3 bifalles.
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MOTION EP 4
Byggnads Skåne

Byggavtalet reglerar ersättning för dagliga resor med samma belopp som är avdragsgilla i inkomstdeklara-
tionen. I dag är detta avdrag så lågt att det nästan motsvarar en liter drivmedel. Tanken med reskostnads 
ersättningen är att den ska täcka drivmedelskostnader men även andra kostnader som är förknippade med 
att hålla en bil. Dagens ersättning täcker inte på långa vägar den kostnad det innebär att hålla en bil för att ta 
sig till arbetet. Då det inte är ett alternativ för Byggnads medlemmar att åka kollektivt. 

Vi yrkar på att Byggnads verkar för ett höjt skatteavdrag för resor. 
 
• Att Byggnads verkar för ett höjt skatteavdrag för resor till och från arbetet.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 4

Förbundsstyrelsen ser liksom motionären att kostnaderna för bilresor, framförallt kostnader för un-
derhåll, försäkringskostnader och drivmedel för personfordon har ökat. Detta skulle som motionären 
föreslår kunna motivera en höjning av den av skatteverket satta nivån. Byggnadsarbetare utgår från 
bostaden/tjänstestället till anvisade byggarbetsplatser, därav kan en kostnadsersättning utgå, mot-
svarande den av skatteverket fastslagna nivån i dag 1.85 kr per km. Att de bilar som produceras idag 
förbrukar hälften av den mängd drivmedel som äldre modeller gjorde samt att en effektivare produk-
tionslinje har gjort att priserna på nya fordon inte har ökat i historisk takt skulle däremot motivera 
varför den skattefria delen inte har justerats upp.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 4 bifalles.

MOTION EP 5
Byggnads Väst

Eftersom arbetsgivaren får dra av avgifter till arbetsgivarorganisationen är det rimligt att arbetstagaren 
också får göra det med avgifterna till sina organisationer 
 
• Att Byggnads jobbar för att medlemsavgift och a-kasseavgift återigen ska bli avdragsgill mot inkomst av 

tjänst.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 5
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning till fullo. Det är orätt att rätten för dessa avdrag 
har tagits bort och detta har fått konsekvenser i form av ett fördyrat medlemskap och därav ett med-
lemstapp. Att Byggnads verkar för att återinföra denna avdragsrätt har varit och är en viktig fråga att 
driva.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 5 bifalles.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna EP 1 - EP 5
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 b) motionerna EP 6-10

MOTION EP 6
Byggnads Skåne

Yrkar på att traktamentsbeloppet skall höjas 
 
• Att förbundet aktivt verkar för att den skattefria delen i skattereglerna för traktamenten höjs.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 6
Förbundsstyrelsen ser att behoven av en mobil och flexibel yrkeskår, som kan tänka sig att ligga ute 
med dubbelt boende/traktamente i veckorna ökar. Stora infrastruktursatsningar är nära förestående 
i storstadsregioner såväl som i utbyggnad/upprustning av järnvägar, broar och vårat vägnät ute på 
avlägsna orter. Utöver detta sker alltjämt en snabb urbanisering och behovet av att bygga nya bostä-
der och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Kostnaderna för att söka en tillfällig 
bostad på annan ort har ökat, medan traktamentsnivåerna endast justerats högst oansenligt. Motio-
nären yrkar på en höjning av den skattefria delen av traktamentsbeloppet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 6 bifalles.

MOTION EP 7
Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnadsarbetarens vardag formas av dennes möjlighet att utifrån egna eller övergripande demokratiska 
beslut skapa ett gott och hedervärt liv på arbetsplats och på sin fritid. I EUs Lissabonstrategi anges att må-
len för Unionen bland annat är en hållbar ekonomisk tillväxt och bättre arbetstillfällen, samtidigt med en 
högre grad av social sammanhållning.

De politiska förutsättningarna för byggnadsarbetarens arbetsvillkor - arbetstillfällen, löner, arbetsmiljö 
med mera - skapas genom politiska beslut som i sin tur ofta är, eller sägs vara, grundade på vetenskapliga 
rön. Men även vetenskapsmän har värderingar; det noterade redan Gunnar Myrdal under 1930-talet. Och 
dessa värderingar styr hur vetenskapsmännen lägger upp sina projekt, hur de samlar in fakta och hur 
resultaten tolkas. De internationellt välrenommerade svenska ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner 
drog under 1950-talet upp ramarna för den sk solidariska lönepolitiken. Denna byggde i princip på föreställ-
ningen att löneutjämning och en press uppåt på de lägsta lönerna i ett samhälle på sikt skapar en effektivare 
ekonomi. Visserligen kommer ett antal företag som inte kan betala dessa löner att slås ut, men de ersätts 
av effektivare företag som har råd att betala lönerna. Sveriges välstånd under efterkrigstiden har byggt på 
dessa principer, och en viktig beståndsdel i detta har utgjorts av kollektivavtalen: det vill säga att svenska 
kollektivavtal skall gälla i Sverige

Tyvärr har den nationalekonomiska vetenskapen i Sverige likaväl som i omvärlden under senare år do-
minerats av de så kallade nyklassiska idéerna. En beståndsdel i dessa tankar är att i princip allt skall vara 
utsatt för marknadens tryck. Om en arbetstagare erbjuder sina tjänster billigare än andra arbetstagare skall 
dennes erbjudande accepteras. Arbetet skall alltså ”säljas” till lägstbjudande. Det man då ofta bortser ifrån 
är att denna ”lönesänkningsstrategi” leder till en ineffektiv produktion; varför skall man behöva effektivise-
ra när lönerna kan sänkas. De yttersta konsekvenserna av ett tillämpande av sådan strategi är utvecklingen 
i Storbritannien på 1970- och 1980-talet. EU gjorde i början av 1990-talet en så kallad Atkins-studie över 
byggbranschen i Europa. Här försökte man bland annat jämföra vad det kostar att bygga ett hus med sam-
ma utseende och standard i EUs länder och vad komponenterna i husbygget kostade. En slutsats var bland 
annat att huset blev dyrast i Storbritannien trots att lönekostnaden var lägst.

Vi lever i en snabb föränderlig och globaliserad värld vilket inte bara innebär globaliserade företag, utan 
också globaliserade idéer. Den nyliberala nationalekonomin som beaktar individen som en ”produktfaktor” 
likvärdig med andra produktionsfaktorer har idag stor spridning på universiteten i OECD-länderna. Trots 
detta finns det nationalekonomiska forskare som arbetar efter andra grundvärderingar, men dessa lever 
många gånger under osäkra ekonomiska förutsättningar, tjänster dras in och projekt läggs ned. Det finns all  
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anledning för Byggnads att engagera sig i stödet för nationalekonomiska tjänster med annan inriktning 
än den nyliberala. Det innebär att vi skall bestämma vilka slutsatser som forskarna kommer fram till; den 
akademiska friheten” skall upprätthållas. Men vi kan ge stöd så att alternativa ekonomiska forskningsin-
riktningar kan få en möjlighet att utvecklas. Ett sådant stöd kan i slutänden medverka till att de politiska 
besluten skapar bättre förutsättningar att behålla det välstånd och den arbetstrygghet som vi byggt upp i 
Sverige.  

• Att Byggnads verkar för att stödja en ekonomisk/politisk forskning som bryter den  
nyliberala rättesnöret

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 7

Förbundsstyrelsen kan likt motionären se att de tankar och de teorier som tillämpats inom national-
ekonomin har stora skadeverkningar på Sverige, samhällen och slutligen människorna och deras 
förutsättningar och framtid. Byggnads har sedan begynnelsen varit pådrivande och tagit politiska 
initiativ till ett hållbart arbetsliv och en hållbar samhällsutveckling. Motionären belyser vikten av 
att återta detta initiativ och forma politiken efter medlemmarnas vilja och väl, att som motionären 
belyser vikten av att driva på och stödja forskning för en mer nyanserad vidare syn på och vidare-
utveckling av hållbara ekonomiska teorier. Detta torde vara lika mycket en nödvändighet som något 
självklart när vi ser tillbaka på de senaste årens skrämmande utveckling.

Mot bakgrund av ovan anförda förslår förbundsstyrelsen
att motion EP 7 bifalles. 

MOTION EP 8
Byggnads Örebro-Värmland

Det är dags att höja traktamentet. Vi behöver tänka på minoriteten som ligger ute. Nivåerna täcker inte 
utgifterna. Det finns inget boende som har så låg kostnad som det man får i traktamente, nivåerna måste 
vara anpassade till dagens kostnader. Det borde inledas ett lobbyarbete mot skatteverket för en höjning av 
traktamentet. 
 
• Att förbundet verkar för att traktamentsersättningen höjs.
• Att förbundet verkar för att LO ska driva frågan mot skatteverket.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 8
Förbundsstyrelsen ser liksom motionären att behoven av en mobil och flexibel yrkeskår som kan 
tänka sig att ligga ute med dubbelt boende/traktamente i veckorna ökar. Stora infrastruktursatsning-
ar är nära förestående i storstadsregioner såväl som i utbyggnad/upprustning av järnvägar, broar och 
vårat vägnät ute på avlägsna orter. Utöver detta sker alltjämt en snabb urbanisering och behovet av att 
bygga nya bostäder och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Motionären belyser 
att kostnaderna för att söka en tillfällig bostad på annan ort har ökat och att de inte står i paritet till 
dagens traktamentsersättning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 8 första attsatsen anses besvarad, 
att motion EP 8 andra attsatsen bifalles.
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MOTION EP 9
Byggnads Öst

Att traktamentet höjs och att det inte höjts sedan 90-talet 
 
• Att byggnads verkar för att skattemyndigheten höjer traktamentet.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 9
Förbundsstyrelsen ser att behoven av en mobil och flexibel yrkeskår, som kan tänka sig att ligga ute 
med dubbelt boende/traktamente i veckorna ökar. Stora infrastruktursatsningar är nära förestående 
i storstadsregioner såväl som i utbyggnad/upprustning av järnvägar, broar och vårt vägnät ute på 
avlägsna orter. Utöver detta sker alltjämt en snabb urbanisering och behovet av att bygga nya bostä-
der och renovera de åldrande miljonprogrammen är högaktuellt. Kostnaderna för att söka en tillfällig 
bostad på annan ort har ökat, medan traktamentsnivåerna endast justerats högst oansenligt. Motio-
nären yrkar på en höjning traktamentet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 9 bifalles.

MOTION EP 10 
Byggnads Öst

I början på 1970-talet röstade LO kongressen igenom en motion som kom att kallas löntagarfonder. Tanken 
med idén från början var att stora bolag skulle avsätta 20 procent av vinsten till en fond som skulle skötas av 
löntagare. Detta förslag möttes av kraftfullt motstånd från den borgerliga och hela idén kom att skrotas på 
80-talet. Vi ser idag att stora byggbolag går med miljonvinster, trots dåliga tider. Dessa pengar delas så klart 
ut till aktieägare. Detta är ett hån mot oss arbetstagare som sliter ihop vinsterna till företagen utan att få 
”del av kakan”. Jag tycker i min bestämda mening att en del av vinstpengarna i ett stort byggbolag borde gå 
tillbaka till arbetstagarna. För hur man än vrider och vänder på det, så är det ju vi genom vårat arbete som 
skapar vinsten åt företagen. Genom att hålla nere våra löner gentemot produktionstakten, inte ha tillräcklig 
bra arbetsmiljö med mera. Därför är det inte mer än rätt att vi ska få ta del av pengarna. 
 
• Att byggnads ska tillsätta en arbetsgrupp för att komma fram med modernt förslag på löntagarfonder.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion EP 10
Förbundsstyrelsens uppfattning gällande motionen om löntagarfonder, som lanserades av IF metall 
inför LO kongressen 1971 och som sedermera drevs av LOs Rudolf Meidner, är att den redan då den 
initierades var komplex och svår att förutse och det var svårt att analysera dess fulla konsekvenser. 
Att idag arbeta för kollektiv kapitalbildning och reducera företagens egenbestämmande/makt kan 
förefalla vara någonting nödvändigt, då en allt mindre andel av vinsten går till löntagarna. Förslaget 
kan dock få motsatt effekt då de svenska företagen redan idag är utsatta för omfattande underbud-
skonkurrens och försök till att kringgå seriöst och långsiktigt företagande genom otaliga konstruk-
tioner av utländska företag och oseriösa kedjor av underentreprenörer. Förbundsstyrelsen ser inte i 
dagsläget att förslaget skulle gagna vår medlemskår.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion EP 10 avslås. 

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna EP 6 - EP 10
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§ 23.  LÖNEPOLITIK

 a) motionerna LP 1-8

MOTION LP 1
Byggnads MellanNorrland

Definition av byggserviceverksamhet §3 mom 8.2.

Översyn av hela begreppet byggservice.

Byggserviceverksamheten idag tenderar att omfatta all typ av byggverksamhet förekommande på mindre 
orter. För att få byggverksamhet att i första hand omfatta, arbete av kortare natur som underhålls- och repa-
rationsarbeten, krävs att arbetsplatser som omfattar mer än 200 - 300 timmar, inte ryms inom definition av 
byggserviceverksamhet.

Nuvarande uppdelning ger i praktiken de stora företagen som finns på mindre orter möjlighet att i princip 
ha två turordningsområden för anställda i samma företag som gör samma typ av arbeten. 

• Att Förbundet i Byggavtalet arbetar för en snävare ram för definition av byggserviceverksamhet.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 1
Motionären tar upp problematiken med hur arbetsgivarna utnyttjar Byggavtalets § 3 mom 8.2 vilket 
reglerar Byggserviceverksamheten och efterfrågar därav om en totalöversyn för en snävare reglering 
av begreppet ”Byggserviceverksamhet” i Byggavtalet.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning i frågan vilken är att betrakta som en avtalsfråga. 
Förbundsstyrelsen anser att frågan ska hänskjutas till nästa avtalsrörelse.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 1 anses besvarad.

MOTION LP 2
Byggnads Öst

Bemanningsföretag är ett sätt att utnyttja arbetstagare. Där man har som utgångspunkt i affärsidén att 
ställa arbetstagare mot arbetstagare. Vilket i sin tur leder till osäkra villkor och låga löner. Detta ska inte få 
hända i en välfärdsstat som Sverige, vi som fackförbund måste vara tydliga och se till att dessa företag inte 
ska få något utrymme på den svenska arbetsmarknaden. Idag ser vi kamrater på byggen som är anställda av 
bemanningsföretag utan några som helst rättigheter till byggavtalet. Dessa bemanningsföretag används där 
utöver flitigt av andra byggbolag, för att kringgå regler och på sikt skapar lönedumpning och försämrade 
villkor för byggnadsarbetare. Många företag kringgår reglerna kring LAS med bemanningsföretag och hyr 
hellre in än att nyanställa byggnadsarbetare på schyssta villkor. 
 
• Att byggnads ska skärpa reglerna i kollektivavtalet mot bemanningsföretag för lika villkor.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 2
Motionären påtalar problematiken med bemanningsföretagens hantering av byggnads- 
arbetare i landet. Enligt motionären så missbrukar bemanningsföretagen sin ställning som arbets-
givare och kringgår bland annat LAS vilket leder till försämrade villkor för byggnadsarbetare på 
arbetsmarknaden. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ser det som ett allvarligt 
problem att man kringgår och försämrar för byggnadsarbetare genom bland annat otrygga anställ-
ningar och sämre anställningsförmåner än de byggnadsarbetare som är anställda i byggbolag. 
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Frågan är dock att betrakta som en avtalsfråga vilken hör hemma i avtalsrörelsen och bör tas upp 
som en motion inför avtalsförhandlingarna. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen behandlas i 
samband med övriga avtalsmotioner i nästkommande avtalsrörelse. Förbundsstyrelsen anser att 
frågan ska hänskjutas till nästa avtalsrörelse.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 2 anses besvarad.

MOTION LP 3
Byggnads Stockholm-Gotland

Framtida lönepolitik.

Byggnads lönepolitiska bas har varit lagackorden. Metoden för framgångsrik löneutveckling har bl.a. be-
stått av kombinationen hög facklig anslutningsgrad, homogena arbetslag som utfört det mesta av arbetet och 
som haft välutvecklade prislistor som grund för ackord och uppgörelser.

Den homogena arbetskraften, en relativt sluten arbetsmarknad och den fackliga styrkan har kunnat hävda 
löneframgångarna för ackordsarbetet för att också höja tim- och snittlönerna.

Dagens arbetsmarknad är till stora delar förändrad. Arbetslagens inflytande över produktion och löne-
bildning är sämre. Företagen har ett större övertag och konkurrensen om både jobb, löner och villkor har 
förändrats på fler sätt och hårdnat.

Fler aktörer med andra, och därmed konkurrerande avtal, utför arbeten med lägre lönekostnader som följd. 
Löneskillnaderna inom branschen ökar därför och hotar att dra isär och splittra sammanhållning och vår 
lönemodell. Gummisnodden mellan topp och bottenlöner riskerar att brista. Arbetsgivarnas använder 
mycket planlagt sin ökade makt för att förankra egenkonstruerade lönesystem, utnyttja oklara konstruk-
tioner i dagens Byggavtal och andra metoder för att komma åt att köpa arbetet billigare tex genom att stycka 
jobben och använda fler underentreprenörer. 

Det är därför viktigt att diskutera förbundets framtida lönepolitik och de bästa sätten att över tid stoppa 
fortsatt skadlig lönekonkurrens som inte bygger på produktionskapacitet och att skapa bästa möjliga lägsta 
lönenivåer som skydd för lönekonkurrensen.

Vår lönepolitik måste också vara väl förankrad, förstådd och accepterad av en bred medlemskår för att 
kunna hävdas bäst.

Vi vill därför att kongressen beslutar 
• Att förbundet diskuterar fram förslag till metoder för att höja avtalens lägsta nivåer i syftet att över tid 

minimera osund lönekonkurrens
• Att förbundet genomför diskussioner om framtida lönepolitik med regionerna
• Att regionernas avtalsråd på kommande avtalsrådssammankomster grundligt diskuterar och analyserar 

förbundets framtida lönebildning
• Att förbundet genomför gemensamma träffar med förbundets avtalsråd i syfta att diskutera metoder för 

framtida lönebildning 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 3
Motionären framhäver den förändring som har skett på svensk arbetsmarknad vilket enligt motionären 
kräver en större samordning för att få en så stark lönebildning som möjligt. Förbundsstyrelsen delar 
motionärens ställning i frågan och med den konkurrens från bolag ifrån andra länder ställs det större 
krav på många olika sätt. Efter den omorganisering som Byggnads har gjort sedan den senaste kongres-
sen börjar det mesta nu fungera på ett effektivt och bra sätt. Idag genomför man kontinuerliga möten 
från  förbundet med regionernas avtalsansvariga för att alla ska få vara delaktiga i en så stor utsträck-
ning som möjligt. I regionerna så tar Förbundsstyrelsen för givet att man kontinuerligt för diskussio-
ner i sina regionala avtalsråd och förankrar det ute i medlemskretsar och på våra arbetsplatser.
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Förbundet har sedan en tid börjat öka antalet videokonferenser med regionerna för att ha diskussio-
ner med lokalfunktionärerna i olika frågor och då inte minst när det gäller lönebildningen för Bygg-
nads medlemmar. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 3 anses besvarad. 

MOTION LP 4
J Svensson, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på bibehållna prestationslöner. 
• Att prestationslönerna bibehålls.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 4 
Motionären yrkar på bibehållna prestationslöner. § 3 i Byggavtalet reglerar de olika prestationslöne-
former men ger även utrymme till tidlön vilket i vissa fall används. Förbundsstyrelsen hade helst sett 
att prestationslönerna hade ökat och inte bibehållits på den nivå de är idag, detta med anledning av att 
tidlönerna oftast ger en lägre ersättning än vad prestationslönerna ger vilket hade gynnat fler bygg-
nadsarbetare.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 4 anses besvarad.

MOTION LP 5
Byggnads Skåne

Arbetsgivarna angriper våra avtal och lönesystem, detta är idag vardagsmat. Dessvärre har frågan om 
strandade lokala förhandlingar på Byggavtalet, ökat sedan 2010. Arbetsgivarna vill införa ekonomiska  
resultatlönesystem som vi inte kan ha insyn eller en klar påverkan på. Arbetsgivarnas mål är klart, strula 
så mycket som möjligt för att få till en förändring i § 3. Inför individuell månadslön. Moderna medarbe-
taravtal på individ/företagsnivå.

Vi måste bestämma oss om vi ska fortsätta vara ett löneförbund och vara starka stolta och trygga. I så fall 
måste vi säga nej med bestämdhet till ovanstående. Vi behöver inga moderna medarbetaravtal som försva-
gar oss som facklig organisation och på sikt våra medlemmars möjlighet att få en rättvis lön. 

Yrkar på nedanstående: 
• Att vi som facklig organisation tillsammans med våra medlemmar ska ha full insyn i våra lönesystem.
• Att vi skall ha ett lönesystem som bygger på solidaritet, rättvisa och en bra laganda.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 5
Motionären påtalar det angrepp som arbetsgivarna gör på våra avtal och vårt lönesystem. Förbunds-
styrelsen delar i mångt motionärens inställning och har den inställning som motionären har när det 
gäller att vi ska vara ett löneförbund med ett solidariskt lönesystem. Dock finns det i Byggavtalet en 
möjlighet att ha resultatlön eller system med ekonomiska parametrar. Förbundsstyrelsens inställning i 
den frågan är att dessa bara ska tecknas då man har full insyn i den modellen, vilket ställer höga krav 
på arbetsgivaren för att lyckas få till ett sådant avtal. Förbundsstyrelsen har förtroende för att de som 
handlägger lönefrågor lokalt inte tecknar löneöverenskommelser som strider mot medlemmarnas 
vilja och det som är reglerat i våra avtal.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 5 bifalles.
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MOTION LP 6
Byggnads Skåne

Vi lever idag i en värld där våra vänner ifrån andra länder berövas rättigheter som en svensk byggnadsar-
betare tar för givet. Kollektivavtalet urholkas då fler jobbar på långt sämre villkor än de vi i denna förening 
lovat varandra. Men även den svenske byggnadsarbetaren känner att vår motpart blir mer och mer hård-
nackad i snedvriden konkurrens med dessa företag som för övrigt oftast ej omfattas av något så fint som 
ett kollektivavtal. Och skulle det vara så att avtal tecknats kan vi dessvärre kallt räkna med att detta inte 
efterlevs. Svårigheter att få medlemmar pga hot ifrån arbetsgivare osv. Oklara regler avseende vilka löner 
dessa människor ska ha rätt till etc. Listan kan göras lång tyvärr. Stora projekt har idag oftast skepnaden av 
byggledningsföretag, som ej omfattas av kollektivavtal med oss då de ej har egen anställd personal, anlitar 
företag ifrån Europa och bemanningsföretag för att få jobbet gjort till så billig peng som möjligt. Skattepeng-
ar försvinner då arbetskraften bara finns tillfälligt i landet.

Här ska vi in och förhandla prestationslön. Jobbet är uppstyckat värre än en gris i juletid. Priserna pressade 
till max. Underbudskonkurrensen är stor. Bussar kommer till arbetsplatsen med arbetskraft på morgonen, 
den ena är mer kuvad än den andra.

Det är på tiden att vi tillsammans med övriga LO familjen tar oss en seriös tankestund vart vi är på väg, och 
kanske utreder hur vi kommer till rätta med denna problematik.  et känns tyvärr inte som den avtar på nå-
got sätt utan tvärtom. Kanske är det så att istället för att bråka med BI:s medlemsföretag om prestationslön 
på byggavtalet, så hade vi med hjälp av starkare kollektivavtal på lön, kanske i form av allmängiltigförklara-
de avtal, kunnat bråka med ovan angivna skojare istället. Och på så vis förhindra låglöne- och skatteplane-
ringskonkurrens utifrån för att på sikt kunna fortsätta bygget av välfärdssamhället i Sverige. 
 
• Att Byggnads tillsammans med LO utreder konsekvensen av att allmängiltigförklara kollektivavtalen på 

svensk arbetsmarknad.
• Att Förbundet driver frågan politiskt om att arbete ska beskattas i det land det utförs och att ett tydligt 

beställaransvar införs avseende arbetskraftens villkor.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 6 
Motionären beskriver hur byggnadsarbetare från andra länder utnyttjas av arbetsgivare och berövas 
på de rättigheter de har enligt våra avtal som reglerar byggbranschen. Inte heller ska utstationera-
de arbetare kunna bli utnyttjade av bemanningsföretag som åtar sig arbete åt byggledningsföretag. 
Förbundsstyrelsen anser att det borde vara en självklarhet, att den regering som snart suttit 8 år vid 
makten tagit till de åtgärder som behövs för att få en sund arbetsmarknad i Sverige. En arbetsmarknad 
där arbetstagare inte utnyttjas av oseriösa företag oavsett vilken nationalitet man har. I Sverige ska 
det råda Ordning och Reda på arbetsmarknaden för alla. Ända sedan Lex Laval kom har vi aktivt 
arbetat med att påverka både sittande regering som oppositionspartierna för att få till en lagändring. 
Socialdemokraterna har sagt att de kommer att genomföra de lagändringar som behövs för att stoppa 
social dumpning och osund konkurrens när de kommer till makten. Byggnads har även lagt stora 
resurser för att påverka EU för att få till regleringar som stoppar missbrukande av utstationerade ar-
betstagare från EU. Under avtalsrörelsen 2013 tillkom även den arbetsgrupp som ska ta fram förslag 
till ett Huvudentreprenörsansvarsavtal för byggbranschen, även där står både LO och alla oppo-
sitionspartierna bakom oss och efter en valseger kommer man även där att lagstifta om detta. När 
det gäller att utreda konsekvenserna av att allmängiltigförklara kollektivavtalen så pågår en sådan 
utredning redan på LO där initiativ tagits av Transportarbetarförbundet. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 6 anses besvarad.

MOTION LP 7
J Arling, Byggnads Skåne
Enskild

Tjänar vi dåligt skall han/hon också göra det och tvärtom. På så vis får vi bättre flyt i jobbet. Yrkesarbetare 
måste få ta bättre del av bonus för väl utfört jobb.
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Yrkar på följande: 
• Att chefens lön baseras på YA-löner.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 7
Motionären påtalar att om byggnadsarbetare tjänar dåligt ska även chefen göra det och vice versa. 
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning då lön ska utgå efter prestation och yrkeskun-
skap. Byggnads fogar heller ej över att kunna påverka andra än de som arbetar under Byggnads olika 
kollektivavtal vilket inte chefer gör.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion 7 LP avslås.

MOTION LP 8
C Jönsson, Byggnads Skåne
Enskild

I Sverige har det sedan länge varit tradition att arbetsmarknadens parter förhandlar fram bra och konkur-
renskraftiga avtal med varandra för att ge löntagarna reallöneökningar samt för att arbetsgivarna ska kun-
na fortsätta, under en ömsesidig fredsplikt, vara starka och konkurrenskraftiga på den marknad de verkar.

Varje fackförening och arbetsgivarorganisation har olika förutsättningar och varje bransch har olika stora 
möjligheter att ta ut lönepåslag. Men under de senaste avtalsrörelser har svenskt näringsliv tagit industrins 
märke som något alla andra måste rätta sig efter. Även om det finns branscher som har ett större utrymme 
som skulle kunna komma den branschens löntagare till dels så har inte det blivit fallet. 

Utöver att fackföreningarna i Sverige har i uppgift att förhandla fram bra kollektivavtal och ta medlemmar-
nas intresse till vara så finns det en sak till… Att se till så att vi tar ut så mycket av den potentiella lönean-
delen och de branschvis. Annars kommer de arbetsgivarorganisationer som redan idag sitter med mycket 
muskler bli ännu starkare ekonomiskt sätt.

Är det då inte bättre att de löneutrymme som finns branschvis kommer LO-kollektivet till dels? 

Yrkar på nedanstående 
• Att LO centralt förhandlar fram de centrala lönepåslagen för kollektivet i sann Saltsjöbadsanda.
• Att de utrymmet som finns branschvis samlas ihop för att sen solidariskt fördelas ut på de olika förbun-

den så att inte våra systrar och bröder i de branscher där utrymmet inte finns, tvingar oss och där med 
sig själva att stå tillbaks i löneförhandlingarna med arbetsgivarna.

• Att Byggnads Skånes Regionfullmäktige tar motionen som sin egen och skickar vidare till vår kongress 
2014 samt via LO.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 8
Motionären visar på vikten av att förhandla fram starka konkurrenskraftiga avtal som ger reallöne-
ökningar. Förbundsstyrelsens uppfattning är att Byggnads alltid har som målsättning att förhandla 
fram bra och starka avtal för att starka löntagarna. Den rådande samordning som finns inom LO 
när det gäller avtalsrörelser fungerar enligt Förbundsstyrelsen utmärkt. Förbundsstyrelsen delar inte 
motionärens uppfattning med att man ska samla ihop löneutrymmet och fördela det enligt motionärens 
förslag som är angivet utan har den uppfattning att vi genom den samordning vi har tillsammans ska 
hjälpa till med olika sympatiåtgärder och genom politisk påtryckning minska de löneskillnader som 
råder i vissa branscher.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion LP 8 avslås.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Christian Jönsson, Skåne 
Pål Nylander, Stockholm-Gotland 
Daniel Fagerlund, Öst 
Karl Sivertsson, MellanNorrland 
Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• anses besvarad LP 1 - LP 4, LP 6, förbundsstyrelsen
• bifall på motion LP 5, förbundsstyrelsen
• avslag på motion LP 7 och LP 8, förbundsstyrelsen
• bifall på motionen LP 8, Christian Jönsson  med flera
• bifall till motion LP 3, attsats 1 och 2, Pål Nylander

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna LP 1 - LP 2, LP 4 - LP 8
att  bifalla motion LP 3 attsats 1 och 2  efter försöksvotering begärd av Paul Nylander
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion LP 3, attsats 3 och 4

§ 25.  KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA

 a) motionerna KSM 1-7

MOTION KSM 1
Byggnads Väst

Lägg ut små adds (Reklam) på ”ungdomshemsidor”, vi i Byggnads vill ha mer medlemmar och de är väldig 
brist på unga medlemmar, så för att nå ut till dem måst man synas där ungdomar håller till. Syns man inte 
så finns man inte. 
 
• Att förbundet lägger ut ”adds” på de hemsidor som besöks av ungdomar

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 1
Ungdomarna är Byggnads framtid. För att vi ska bli ett ännu starkare förbund och hålla våra posi-
tioner så är det helt avgörande att vi når ut till ungdomar i byggbranschen och får dom att bli med-
lemmar i Byggnads. Vi måste hela tiden utveckla vår närvaro på hemsidor och på sociala medier och 
utvecklingen går snabbt. Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att Byggnads är och 
syns på de hemsidor som ungdomarna håller till och alla goda förslag ska tas tillvara.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 1 bifalles.

MOTION KSM 2
Byggnads Stockholm-Gotland

Påverkan.

Våra fackliga framgångar består till stor del på hur vi lyckas eller inte lyckas nå ut till medlemmarna och 
hur vi syns på arbetsplatserna och i bodarna.

För att kunna synas bättre genom informationsmaterial, affischer etc som är avsedda att användas på ar-
betsplatserna krävs resurser i form av kunskap i layout och utformning och tillräckliga ekonomiska medel.
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Regionerna ser olika ut, har olika behov och skiftande förutsättningar men har i stort inte tillräckliga resur-
ser för att själva klara av att producera det informationsmaterial som krävs för att hjälpa till att skapa och 
upprätthålla så bra facklig information om möjligt. Medlemmarna och regionerna behöver därför mer hjälp 
från förbundet för att klara det.

Vi föreslår att Byggnads kongress beslutar 
• Att förbundet ökar möjligheten för regionerna att kunna få hjälp att producera informationsmaterial
• Att förbundet i samråd med regionerna tar fram och producerar ett basmaterial för arbetsplats bruk
• Att förbundet budgeterar för en utökning av informationsmaterial

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 2
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är väldigt viktigt att nå ut med facklig infor-
mation på arbetsplatserna. Idag är det många som kämpar om informationsutrymmet och inte minst 
arbetsgivarna lägger ner stora resurser för att nå ut med sina uppfattningar i olika frågor. Regionerna 
spelar en avgörande roll i arbetet med att nå våra arbetsplatser med facklig information. Självklart är 
det så att förbundskontoret ska vara ett stöd till regionerna när det gäller att utforma och producera 
informationsmaterial. Det är också rimligt att man från centralt håll tar fram ett basmaterial som kan 
användas av regionerna. Detta görs också idag, men det kan utvecklas och bli bättre. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 2 första och andra attsatserna bifalles, 
att motion KSM 2 tredje attsatsen avslås.

MOTION KSM 3
Byggnads Skåne

Medlemmarna har ett behov av information av olika slag. Informationen bör var så effektiv som möjligt 
samt så fort som möjligt tillgänglig till medlemmen. I tider då medlemmarna minskar och medlemsintäkter-
na också blir mindre så bör olika alternativ kunna erbjudas och framför allt tidsenlig med hela målgruppen.

I arbetet med 6F bör även informationen ingå som en del av en effektivare gemensam information.

Yrkar på nedanstående:
• Att all information inklusive tidningen Byggnadsarbetaren skall kunna erbjudas elektroniskt till de 

medlemmar som så önskar.
• Att förhandlingar upptages med 6F förbunden för gemensam informationshantering.
• Att förhandlingar upptages med 6 F förbunden för gemensam medlemstidning.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 3
Det är helt riktigt – som motionären skriver – att Byggnads medlemmar vill ha mycket information 
och att varje medlem har rätt att kräva att informationen är så lättillgänglig som möjligt. Det ska vara 
lätt att få korrekt information om och från Byggnads. Då är digitala plattformar väldigt viktiga och 
användbara. Det kan vara hemsidor, appar, sociala medier, digitala tidningar och nyhetsbrev. Speci-
ellt den yngre målgruppen har nya vanor när det gäller att skaffa sig information och då måste Bygg-
nads finnas där. Självklart ska man inom ramen för samarbetet i 6F hitta gemensamma lösningar 
för informationshantering, det är också en av idéerna med 6F. Ett sådant samarbete sker också idag. 
Däremot så är det angeläget att varje förbund har sin egen förbundstidning. Det är viktigt för för-
bundens identitet och varje förbundstidning spelar också en viktig roll för förbundens medlemmar. 
Det skulle bli en stor och dyr process att starta en ny tidning inom 6F och det finns idag ingen sådan 
efterfrågan. Däremot är det avgörande att varje förbund ständigt informerar om vad som sker inom 
6F så att alla medlemmar får kunskap om detta.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 3 första och andra attsatserna bifalles, 
att motion KSM 3 tredje attsatsen avslås. 
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MOTION KSM 4
Byggnads Stockholm-Gotland

Kampanjer för kollektivavtalen. 

Några av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att teckna och upprätthålla kollektivavtalen.

Mycket av den fackliga styrkan ligger i kollektiva avtal som reglerar löner, villkor och rättigheter och som 
inte tillåter konkurrens genom andra regler, löner eller villkor.

Styrkan i kollektivavtalens lika villkor är både bra för kollektivet och för individen.

Trots det är bristen på kunskap om kollektivavtalen och deras betydelse stor både bland Byggnads medlem-
mar och hos LO kollektivet i stort.

Fler av de senaste årens facklig bakslag hade kanske kunnat undvikas om förståelsen för och samsynen om 
vikten av att försvara facklig rättigheter och avtalen varit större.

Vi anser att förbundet måste agera offensivt för att öka kunskapen om kollektivavtalens betydelse och att 
förankra ett framtida försvar för fackliga rättigheter och kollektivavtal hos både enskilda medlemmar, 
allmänheten och politiska partier.

Vi föreslår därför att Byggnads kongress beslutar: 
• Att förbundet under kongressperioden genomför en kampanj till försvar för kollektivavtalen
• Att förbundet tar fram ett kampanjmaterial som riktar sig till arbetsplatser och de fackliga förtroende-

männen i arbetsplatsorganisationerna
• Att förbundet knyter an tolkar som kan besöka arbetsplatser och förklara kollektiv avtalen på vanligt 

förekommande språk
• Att förbundet söker samarbete med övriga i 6F i kampanjen
• Att förbundet arbetar för att LO genomför en utökad gemensam kampanj om vikten av kollektivavtalen

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 4
Kollektivavtal är själva grunden för vårt fackliga uppdrag och vår fackliga verksamhet. Det vi kallar 
den svenska modellen bygger på starka parter som genom kollektivavtal reglerar vad som ska gälla 
på svensk arbetsmarknad. Detta har varit en framgångsfaktor, både för anställda, löntagare som för 
svenskt näringsliv. Dock kan förbundsstyrelsen konstatera att våra kollektivavtal under många år 
varit utsatta för attacker och ifrågasättande, både från nyliberala debattörer som från arbetsgivarna. 
Det handlar om att man vill minska de fackliga organisationernas makt till förmån för arbetsgivarna. 
Det är också så att kunskapen om kollektivavtal och dess viktiga roll är väldigt låg hos allmänheten 
och kanske främst hos ungdomarna. Om inte facket informerar om kollektivavtalen så är det ingen 
som gör det. Vi får aldrig ge upp arbetet med att nå ut till alla för att förklara kollektivavtalens värde 
och vikten av att vara medlem i Byggnads. Motionären tar upp vikten att arbeta med tolkar och för-
bundsstyrelsen delar denna syn. Byggnads har redan under flera år arbetat med tolkar och har på så 
sätt framgångsrikt kunnat hjälpa många kamrater från andra länder i Europa. Det är viktigt att detta 
arbete kan fortsätta och att vi fortsätter knyta upp tolkar i vår fackliga verksamhet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 4 första, andra, fjärde och femte attsatserna bifalles, 
att motion KSM 4 tredje attsatsen anses besvarad. 

MOTION KSM 5
Byggnads Stockholm-Gotland

Det framstår för motionsställarna att de kampanjer som hittills bedrivits i Byggnads regi ej varit tillräckligt 
slagkraftiga, därav motionsframställan.

Med anledning av det vikande medlemsantalet i förbundet föreslås. 
• Att en professionell PR-byrå anlitas för att göra medlemsvärdet mer tydligt för arbetstagare och allmän-

het 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 5
Det är väldigt viktigt att det material som tas fram och de kampanjer som genomförs är professionella 
på alla sätt. Därför anlitar Byggnads alltid olika byråer för att det ska vara högsta kvalitet på det som 
genomförs. Förbundet centralt arbetar ständigt för att bli bättre på att nå ut till medlemmarna för att 
förklara medlemskapets värde. Det är också en viktig uppgift för regionerna eftersom det är de som 
kan nå ut till arbetsplatserna. Det är således inte frågan om hur professionell en pr-byrå är utan en 
fråga för hela Byggnads organisation om vi ska lyckas nå alla potentiella medlemmar för att få dem att 
bli medlemmar i Byggnads. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 5 anses besvarad. 

MOTION KSM 6

Byggnads Stockholm-Gotland

Genom en aktivare delaktighet i besluten inom Byggnads ökas känslan av att vara en del av en viktig organi-
sation. Därför är det viktigt med kontinuerlig information ut till våra arbetsplaster.

Informationen skickas till de förtroendevalda som ser till att den kommer upp i bodarna. Informationen kan 
vara om nya avtal, politiska beslut/händelser, hur det påverkar oss som arbetare och så vidare.

Det kommer skapas diskussioner i bodarna och därav mer samhörighetskänsla och nya idéer. 
 
• Att det kontinuerligt skickas facklig information relevant för arbetarna till byggarbetsplatserna
• Att medlemskretsen antar motionen som sin egen och skickar den till regionfullmäktige 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 6
Precis som motionären och regionstyrelsen framhåller så är öppenhet och transparens är en förutsätt-
ning till ökad förståelse för fattade beslut och olika inriktningar som Byggnads bestämmer sig för. 
Det är alltså helt avgörande att informationen når ut till arbetsplatserna. Det är också, som sagts, så 
att detta viktiga arbete har hög prioritet och måste fortsätta utvecklas. Den fackligt förtroendevalda 
har här en oerhört viktig arbetsuppgift på sin arbetsplats och med ökad närvaro på region- och med-
lemskretsmöten säkerställs att regionens information når byggnadsarbetarna ute på arbetsplatserna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 6 bifalles.

MOTION KSM 7
J Dadzie, Byggnads Skåne
Enskild

Starta ny tidning, Arbetet

Yrkar på följande:
• Att starta en ny tidning, Arbetet

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion KSM 7

Idag har Byggnads förbundstidningen Byggnadsarbetaren som är en väldigt populär och omtyckt 
tidning bland Byggnads medlemmar. Byggnadsarbetaren är expert på byggsektorn och den miljö som 
Byggnads medlemmar arbetar i. Tidningen har i varje nummer flera reportage om byggnads medlem-
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mar och de frågor som rör Sveriges byggnadsarbetare. Till detta kommer att LO centralt har tidning-
en Arbetet (fd LO tidningen) som också har ett fackligt perspektiv på det som sker i samhället. Det 
finns alltid behov av nya tidningar men det kan inte vara Byggnads och dess medlemmar som ensamt 
ska ta den kostnaden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion KSM 7 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Conny L Tegnerud, Stockholm-Gotland 
Johan Lindholm, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion KSM 1 och KSM 2 attsats 1 och 2, KSM 3 attsats 1 och 2, KSM 4 attsats 1, 2, 4 och 5, KSM 6, 

förbundsstyrelsen
• avslag på motion KSM 2 attsats 3, KSM 3 attsats 3, KSM 4 attsats 3, förbundsstyrelsen
• anses besvarad KSM 5, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna KSM 1 - KSM 7

§ 27.  A-KASSAN

 a) motionerna AKA 1-7

MOTION AKA 1
Byggnads MellanNorrland

Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett 
jobb i ett företag som inte tecknat kollektivavtal. Förutom många gånger vidriga arbetsförhållanden förlorar 
vi även ekonomiskt då vi inte kan tillgodogöra oss förmåner som avtalats högre/bättre än lagar. 
 
• Att: Förbundet verkar för rätten till att neka jobb i avtalslösa företag.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 1
Motionären föreslår i sin motion att förbundet ska verka för rätten att neka arbete i företag som inte 
har ett kollektivavtal. En av de viktigaste uppgifterna som förbundet har för att värna medlemmar-
nas intresse är att teckna kollektivavtal med de företag som verkar i byggbranschen. Förbundet delar 
motionärens uppfattning att alla företag ska ha ett kollektivavtal. Våra medlemmar kan hamna i 
kläm mellan förbundets ambitioner och arbetsförmedlingens och a-kassans regler. Styrelsen anser att 
det därför är av stor vikt att balansen mellan ambitionerna och regelverk harmoniseras och förbundet 
delar därför motionärens uppfattning om möjligheten att neka anställning hos företag som inte har 
ett svenskt kollektivavtal.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 1 bifalles. 
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MOTION AKA 2
M Nilsson, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på högre arbetslöshetsersättning 
 
• Att arbetslöshetsersättningen höjs 

MOTION AKA 3
S Zieteno, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på högre arbetslöshetsersättning. 
 
• Att arbetslöshetsersättningen höjs.

MOTION AKA 4
Byggnads Skåne

Yrkar på högre A-kassa, återinför 80% 
 
• Att A-kassan höjs, återinför 80%.

MOTION AKA 5
Byggnads Skåne

A-kassa och sjukförsäkring hänger inte med.

Yrkar på följande: 
• Att ersättningen höjs till 80 % av lönen

MOTION AKA 6
Krets Lundabygden, Byggnads Skåne
Enskild

Yrkar på höjning av a-kassans tak

Yrkar på att vi utökar våra semesterdagar.

Yrkar på att taket på nivån i a-kassan höjs 
 
• Att taket på nivån i a-kassan höjs
• Att taket på nivån i a-kassan höjs
• Att vi utökar våra semesterdagar

Motion AKA 6 tredje attsatsen behandlas under motion SEM 2.

MOTION AKA 7
B-G Johansson, Byggnads Väst
Enskild

A-kassan skall gå att leva på. 
 
• Att förbundet verkar för att A-kasseersättningen höjs upp till 80% av den verkliga  

inkomsten.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 2 – AKA 7
Ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringssystem har under en lång tid legat still och matchar inte 
ambitionerna att ersättningen ska vara 80 procent av lönen upp till en given brytpunkt. Problemet 
med ersättningsnivån är inte ett enskilt problem för Byggnads medlemmar utan övriga fackföreningar 
har tagit liknande beslut. Styrelsen ser det därför som ett första steg att A-kasseersättningen ska höjas 
och kommer därför tillsammans med övriga fackföreningar inom LO, TCO och SACO att verka för 
att ersättningen höjs till föreslagna 80 procent. Men styrelsen vill påpeka att utgången i riksdagsvalet 
2014 är helt avgörande för att arbetet ska få ett positivt resultat.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AKA 2 – AKA 7 bifalles.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 1 - AKA 7

 b) motionerna AKA 8-13

MOTION AKA 8
Byggnads Skåne

A-kassans värde urholkas för varje år, genom att man inte höjer ersättningstaket i försäkringen. En bygg-
nadsarbetare kommer sällan eller aldrig att åtnjuta en ersättning från A-kassan på 80%. Det system som 
arbetare en gång i tiden byggde för att ge en trygghet vid arbetslöshet ger i dag inte Byggnads medlemmar 
någon trygghet. För att Byggnads medlemmar skall vara trygga och starka. Krävs att man har ett skydd 
värt namnet den dagen man blir av med sin anställning. Utan trygghet vågar man ej heller ställa krav på 
sin arbetsgivare vare sig när det gäller arbetsmiljö eller lön. För att Byggnads skall överleva som ett starkt 
förbund krävs starka och trygga medlemmar. Arbetare skapade A-kassan, borgarna förstörde den. Yrkar 
på att vi nu ska återskapa ett system som skänker våra medlemmar trygghet och skapar starka medlemmar 
och ett starkt förbund.

Yrkar på följande: 
• Att Byggnads verkar för att skapa en A-kassa som ger alla Byggnads medlemmar en ersättning med 80% 

av deras lön från första arbetslöshetsdagen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 8
I motionen AKA 8 föreslår motionären att Byggnads verkar för att skapa en A-kassan som ger alla 
Byggnads medlemmar en ersättning med 80 procent av deras lön från första arbetslöshetsdagen. 
Ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringssystem har under en lång tid legat still och matchar inte 
ambitionerna att ersättningen ska vara 80 procent av lönen upp till en given brytpunkt. Problemet 
med ersättningsnivån är inte ett enskilt problem för Byggnads medlemmar utan övriga fackförening-
ar har tagit liknande beslut. Styrelsen ser det därför som ett första steg att A-kasse ersättningen ska 
höjas och kommer därför tillsammans med övriga fackföreningar inom LO, TCO och SACO att verka 
för att ersättningen höjs till föreslagna 80 procent. Men styrelsen vill påpeka att utgången i riksdags-
valet 2014 är helt avgörande för att arbetet ska få ett positivt resultat. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 8 bifalles.
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MOTION AKA 9
Byggnads Örebro-Värmland

Medlemmar som drabbas av arbetslöshet måste i stort sett gå från hus och hem för att nivåerna i A-kassan 
är alldeles för låga. Vi som förbund har provat en inkomstbortfallsförsäkring som blev alldeles för dyr och 
det är inte vår uppgift som förbund att hålla en sådan försäkring. Utan det är A-kassan som ska hålla en 
sådan nivå på ersättning som man som medlem ska kunna leva ett drägligt liv för. Man bör även helt ta bort 
taket i försäkringen. 80% i ersättning till alla medlemmar. Man behöver även se över beräkningsgrunden 
och det vore önskvärt att man återgick till 6 månader. 
 
• Att förbundet verkar för 80% i ersättning oavsett lönenivå
• Att förbundet verkar för en sänkning av A-kasse avgiften
• Att förbundet verkar för en solidarisk avgift för samtliga A-kassor
• Att förbundet verkar för att beräkningsgrunden ska vara 6 månader

MOTION AKA 10
Byggnads Väst

Ersättningen från a-kassan är i dag så låg att det inte går att försörja sig på den. Det leder till att folk tar jobb 
till lägre lön för att man känner sig tvingad vilket i förlängningen medför lönedumpning. 

• Att Byggnads arbetar för att ersättningen från a-kassan ska vara 80% av lönen till Byggnads alla med-
lemmar.

• Att avgiften är solidarisk, och inte som idag att varje a-kassa får bära sina egna kostnad.

MOTION AKA 11
S Ekman, Byggnads Väst
Enskild

Sänk åldersgränsen så fler kan nyttja AGB-försäkringen 
 
• Att Byggnads skall verka för en a-kassa värd namnet på minst 80%. Alternativt driva en egen a-kassa

MOTION AKA 12
Byggnads Skåne

Problemen med A-Kassan har eskalerat de senaste åren och regionerna får ta mycket skit för saker som 
egentligen helt ligger i a-kassans händer med orealistiska handläggningstider och ett allmänt dåligt service-
åtagande gentemot våra medlemmar. Detta påverkar Byggnads som facklig organisation mycket negativt. 

Yrkar på följande: 
• Att Byggnads verkar för en solidarisk a-kassepolitik i enlighet med tidigare utjämningssystem.
• Att Byggnads verkar för en återställare avseende ersättningsnivåer, dvs minst 80% av faktisk inkomst.

MOTION AKA 13
Byggnads Öst

Höj a-kassetaket 

• Att byggnads verkar för en höjning av A-kassa så att alla byggnadsarbetare får ut 80 % i ersättning.
• Att byggnads verkar på sikt för en ersättningsnivå på 90% istället för 80%

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 9 – AKA 13
Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga som har en väsentlig betydelse för medlemmarnas 
ekonomiska förutsättningar, att klara perioder av ofrivillig arbetslöshet. Den borgerliga regeringen 
har successivt raserat regelverken och ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringar. De har under en 
lång tid legat still och matchar inte ambitionerna att ersättningen ska vara 80 procent av lönen upp till 
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en given brytpunkt. Problemet med ersättningsnivån och regelverket är inte ett enskilt problem för 
Byggnads medlemmar utan övriga fackföreningar har tagit liknande beslut. Styrelsen ser det därför 
som ett första steg att A-kasseersättningen ska höjas och kommer därför tillsammans med övriga 
fackföreningar inom LO, TCO och SACO att verka för att ersättningen höjs till föreslagna 80 procent 
för att på sikt arbeta för en ersättningsnivå på 90 procent. Förbundsstyrelsen vill dock påpeka att ut-
gången av riksdagsvalet 2014 är helt avgörande för att arbetet ska få ett positivt resultat. Motion AKA 
11 vill att Byggnads ska driva en egen a-kassa. Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning 
om att driva en egen a-kassa i Byggnads regi. Genom att Målarnas och Byggnads A-kassa gjort ett 
samgående är det i dagsläget en omöjlighet att ombilda den befintliga A-kassan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 13 bifalles.

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 8 - AKA 13

 c) motionerna AKA 14-22

MOTION AKA 14
Byggnads Stockholm-Gotland

Höjd A-kasseersättning. 

Arbetslösheten drabbar oss byggnadsarbetare och våra familjer hårt ekonomiskt. Ersättningsnivåerna har 
sjunkit till så låga nivåer att färre än 40 procent av LO kollektivet får 80 procent av tidigare lön.

Resultatet är en följd av borgerlig politik från allianspartierna i regeringsställning men också av tidigare S 
beslut.

De politiska ställningstaganden som alliansen gjort genom att försämra ersättningarna ska tvinga arbets-
lösa att sänka sina krav, vilket ska dämpa en allmän villkor och löneutveckling. Ersättningen ska vara så 
låg att den inte innebär ett inkomstskydd vid arbetslöshet. Borgarna har dessutom planer på att skapa en ny 
arbetslöshetsförsäkring där inflytandet över villkor och ersättningar kommer förändras ytterligare.

Inte heller S har i opposition klart och tydligt stött LO och TCO kollektivens krav på 90 procents a-kasseer-
sättning. 

Vi menar därför att det är viktigt att Byggnads klart och tydligt visar att vårt krav på högre a-kasseersätt-
ning och att ersättningen ska utgöra ett inkomstskydd vid arbetslöshet står fast.

Vi föreslår därför att Byggnads kongress beslutar
• Att förbundet verkar för att a-kasseersättningen höjs till 90 procent.

MOTION AKA 15
Byggnads Öst

Den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan är ett hårt slag mot arbetarklassen. Det har skapat en 
förtvivlan hos många arbetare som blir varslade. Det gör att många kamrater drabbas av en ohållbar ekono-
misk situation. Borgarnas försämringar av kassan är ett sätt för företagen att utnyttja arbetstagare. Vi ser 
hur kamrater på grund av lågt a-kassetak tvingas till arbeten med dåliga lönevillkor och arbetsmiljö. Detta 
är ett sätt för borgarna att försvaga fackföreningsrörelsen då många kamrater tvingas att svika det ”fackliga 
löftet”. Detta är ett sätt för borgarna att hålla ner arbetarnas löner, när dom tvingar oss att arbeta för lägre 
lön. A-kassan grundades som vi alla vet för dom som har ett arbete, så att vi kan ställa högre krav vid våra 
avtalsperioder. Vi som arbetstagare tjänar på att ha en väl fungerande a-kassa. Samhället tjänar på att ha en 
väl fungerande a-kassa så att konsumtionen inte minskar. Idag ligger a-kassetaket på 18 700 kr. Vi i bygg-
nads måste kräva en höjning av a-kassan så att det blir en försäkring även för oss som byggnadsarbetare. 

• Att byggnads verkar för en höjning av a-kassetaket så att alla byggnadsarbetare får ut 80 % i ersättning.
• Att byggnads verkar på sikt för en ersättningsnivå på 90 % istället för 80 %.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 14 – AKA 15

Ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringssystem har under en lång tid legat still och matchar inte 
ambitionerna att ersättningen ska vara 80 procent av lönen upp till en given brytpunkt. Problemet 
med ersättningsnivån är inte ett enskilt problem för Byggnads medlemmar utan övriga fackföreningar 
har tagit liknande beslut. Styrelsen ser det därför som ett första steg att A-kasse ersättningen ska höjas 
och kommer därför tillsammans med övriga fackföreningar inom LO, TCO och SACO att verka för 
att ersättningen höjs till föreslagna 80 procent. Men styrelsen vill påpeka att utgången i riksdagsva-
let 2014 är helt avgörande för att arbetet ska få ett positivt resultat. LO-kongressen beslutade om att 
a-kasse ersättningen ska vara 90 procent och med det som bakgrund så delar styrelsen motionärens 
uppfattning

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AKA 14 – AKA 15 bifalles. 

MOTION AKA 16
Byggnads Norrbotten

Arbetslösa medlemmar får ej 80 % av sin lön i arbetslöshetsersättningen. Ersättningsnivån måste höjas så 
att den följer löneutvecklingen. Den ekonomiska förlusten att förlora sitt arbete, med 7 dagars karens och en 
halverad ersättningsnivå är katastrofalt. 
 
• Att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den enskilde får 80 %
• Att karensdagarna tas bort
• Att som mål verka för att arbetslöshetsersättningen höjs till 90 %

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 16
Ersättningsnivåerna i våra socialförsäkringssystem har under en lång tid legat still och matchar inte 
ambitionerna att ersättningen ska vara 80 procent av lönen upp till en given brytpunkt. Problemet 
med ersättningsnivån är inte ett enskilt problem för Byggnads medlemmar utan övriga fackföreningar 
har tagit liknande beslut. Styrelsen ser det därför som ett första steg att A-kasse ersättningen ska höjas 
och kommer därför tillsammans med övriga fackföreningar inom LO, TCO och SACO att verka för 
att ersättningen höjs till föreslagna 80 procent. Men styrelsen vill påpeka att utgången i riksdagsvalet 
2014 är helt avgörande för att arbetet ska få ett positivt resultat. Styrelsen delar motionärens upp fatt-
ning när det gäller karensdagarnas avskaffande samt att man som mål ska se till att ersättning höjs 
till 90 procent allt enligt LO-kongressens beslut.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 16 bifalles.

MOTION AKA 17
Byggnads GävleDala

A-kassans grundläggande uppgift är att dels försvara kollektivavtalet och det fackliga löftet samt att garan-
tera den ofrivilligt arbetslöse en anständig försörjning. Sedan a-kassan blev statlig myndighet under riks-
dagens kontroll är dessa två huvuduppgifter tillintetgjorda. Enda sättet för Sveriges arbetare att återigen få 
en a-kassa värd namnet är att fackföreningsrörelsen återtar kontrollen över a-kassan. Detta för att kunna 
garantera kassans två grundläggande uppgifter. 
 
• Att Kongressen ger den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga LO förbund 

arbeta för att a-kassan återställs under facklig kontroll samt att ersättningsnivåerna blir kraftigt höjda. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 17 
Motionärerna föreslår att den kommande förbundsstyrelsen ska driva frågan om att Byggnads 
tillsammans med övriga LO-förbund återställer den fackliga kontrollen över våra A-kassor samt att 
ersättningsnivåerna höjs kraftigt. Styrelsen delar motionärernas åsikt att förbundet måste ha ett 
större inflyttande över utvecklingen av A-kassorna. Men styrelsen vill även i den här frågan påpeka 
att utgången av valet 2014 är helt avgörande för möjligheten till förändring. Styrelsen delar motionä-
rens uppfattning om höjd a-kasse ersättning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 17 bifalles.

MOTION AKA 18
Byggnads Mälardalen

A-kassans grundläggande uppgift är att dels försvara kollektivavtalet och det fackliga  
löftet samt att garantera den ofrivilligt arbetslöse en anständig försörjning. Sedan A-kassan  
blev en statlig myndighet under riksdagens kontroll är dessa två huvuduppgifter tillintet- 
gjorda. Enda sättet för Sveriges arbetare att få en A-kassa värd namnet är att fackförenings- 
rörelsen återtar kontrollen över kassan. Detta för att kunna garantera kassans två grundläggande uppgifter. 

Att kongressen ger den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga  
LO förbund utreda för att A-kassan återställs och att vi får ersättning för handläggningen, samt att ersätt-
ningsnivåerna blir kraftigt höjda.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 18 
Motionärerna föreslår att den kommande förbundsstyrelsen ska driva frågan om att Byggnads till-
sammans med övriga LO-förbund utreda frågan om att återställa den fackliga kontrollen över våra 
A-kassor och att vi får ersättning för handläggningen samt att ersättningsnivåerna höjs kraftigt. 
Styrelsen delar motionärernas åsikt att förbundet måste ha ett större inflyttande över utvecklingen 
av A-kassorna. När det gäller ersättning för handläggningen har styrelsen lite svårt att följa motionä-
rens resonemang. Men styrelsen vill även i den här frågan påpeka att utgången av valet 2014 är helt 
avgörande för möjligheten till förändring. Styrelsen delar motionärens uppfattning om höjd a-kasse 
ersättning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 18 bifalles. 

MOTION AKA 19
Byggnads Örebro-Värmland

När våra medlemmar blir arbetslösa tar det alldeles för lång tid innan A-kasse ersättning utfaller och det 
kan vara svårt att få pengarna att räcka till utgifterna. Mellan v23-v45 2013 har den kortaste handläggnings-
tiden varit 35 dagar innan ersättning har utbetalats. En del av problematiken i lång väntan på ersättning 
beror på att arbetsgivarintyget inte är korrekt ifyllt eller för sent ifyllt. En lösning vore att arbetsgivaren fick 
betala lön tills arbetsgivarintyget är korrekt. Jag vill att förbundet utreder möjligheten att inrätta en fond för 
medlemmar att kunna ansöka om medel tills A-kassan utbetalas.  
 
• Att förbundet verkar för att förkorta handläggningstiderna hos A-kassan.
• Att förbundet verkar för att arbetsgivaren får betala lön tills ett korrekt arbetsgivarintyg har överläm-

nats till arbetstagaren.
• Att förbundet utreder möjligheterna att inrätta en fond för medlemslån för medlemmar som drabbas av 

försenad A-kasse utbetalning.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 19
I motion AKA 19 föreslår motionären att förbundet verkar för att förkorta handläggningstiderna i 
A-kassan och att arbetsgivare ska betala lön tills att ett korrekt arbetsgivarintyg har lämnats till lön-
tagaren samt att Byggnads inrättar en fond för medlemslån. Styrelsen delar motionärens uppfattning 
när det gäller förslaget att verka för att förkorta handläggningstiderna i A-kassan. När det gäller för-
slaget från motionären kring arbetsgivarens ansvar för korrekta arbetsgivarintyg är styrelsen ytterst 
tveksam till förslaget att låta arbetsgivaren fortsätta betala lön. När det gäller frågan om inrättandet 
av en fond anser styrelsen att förbundet inte ska ta på sig ett större ekonomiskt ansvar för den enskil-
de medlemmen ekonomi och styrelsen har den absoluta uppfattning att möjligheten redan finns vid 
ytterst ömmande orsaker.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 19 första attsatsen bifalles, 
att motion AKA 19 andra och tredje attsatserna avslås.

MOTION AKA 20
Byggnads Örebro-Värmland 

Inte nog med att man som arbetslös knappt har en A-kassa som är värd namnet, i tillägg ska man även 
missa ersättningsdagar för att den finns en karens i A-kassesystemet. Det vore rimligt att den bantades 
markant. 

• Att förbundet verkar för att antal dagars karens i A-kassan minskar.

MOTION AKA 21
Byggnads Örebro-Värmland

Inte nog med att man som arbetslös knappt har en A-kassa som är värd namnet, i tillägg ska man även mis-
sa ersättningsdagar för att den finns en karens i A-kassesystemet. Det vore rimligt att den helt togs bort. 

• Att förbundet verkar för att karensen i A-kassan helt tas bort.

MOTION AKA 22
Byggnads Mälardalen

Inte nog med att man som arbetslös knappt har en A-kassa som är värd namnet, i tillägg ska man även mis-
sa ersättningsdagar för att det finns en karens i A-kassesystemet. Det vore rimligt att den bantades markant. 
 
• Att förbundet verkar för att antal karensdagar i A-kassan minskar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 20 – AKA 22
Styrelsen delar helt motionärernas intentioner och vidare har LO-kongressen tagit ett beslut kring 
avskaffande av karensdagar i A-kassan.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AKA 20 – AKA 22 bifalles.
att motion AKA 19 andra och tredje attsatserna avslås.

BESLUT

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 14 - AKA 22.
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 d) motionerna AKA 23-27

MOTION AKA 23
Byggnads Öst

Att kortare tid efter avslutad skolgång kunna få ersättning vid arbetslöshet. 
• Att byggnads ska verka för att elever under sista skolåret erbjuds ett avgiftsfritt medlemskap i a-kas-

san. Som regelverket ser ut idag ska du vara medlem i 12 månader och arbetat minst 6 månader för att få 
ersättning vid arbetslöshet. Om ungdomar som går sista terminen erbjuds ett fritt medlemskap denna 
termin, skulle många fler ha ett ekonomiskt skydd tidigare efter avslutad skolgång vid arbetslöshet. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 23
Styrelsen ser fördelar med motionärens förslag men vill vara tydlig med att medlemskapet i förbun-
det inte längre självklart hänger ihop med a-kassemedlemskapet eller vice versa. Styrelsen ser också 
att det krävs ett arbete tillsammans med Målareförbundet eftersom vi numera har en gemensam 
A-kassa och att detta förslag blir en del av den översyn som förbundet ställt sig bakom i tidigare  
motionsutlåtanden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 23 bifalles.

MOTION AKA 24
Byggnads Stockholm-Gotland

Utbetalning av A-kasseersättning. 

Ett alltför vanligt förekommande problem för nyblivna arbetslösa är att det tar alldeles för lång tid innan 
den första a-kasseersättningen kommer. Den sk ” genomströmningstiden”, tiden det tar från att man anmält 
sig arbetslös och att pengarna kommer in på ett konto, styrs av lagstiftning. Vi anser att lagstiftningen inte 
ska hindra att den arbetslöse för sin ersättning i tid. Lagstiftningen som försvårar för en snabb utbetalning 
måste ändras.

Vi föreslår därför att Byggnad kongress beslutar
• Att förbundet verkar för en ändring i lagstiftningen

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 24
Motionären föreslår förbundet ska verka för att en ändring i lagstiftningen genomförs när det gäller 
den så kallade ”genomströmningstiden” i A-kassan. Styrelsen delar motionärens uppfattning att lag-
stiftningen inte får vara ett hinder för den enskildes möjlighet att få ersättning i rätt tid ifrån A-kas-
san. Precis som i övriga motioner som har haft förslag om översyn och förbättringar inom regelverk 
och lagstiftning gällande A-kassan påminner styrelsen återigen kongressen om förutsättningen för att 
få till en förbättring, ett positivt resultat i riksdagsvalet senare i år.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 24 bifalles.

MOTION AKA 25
Byggnads Skåne

Regeringen styr över A-kassan och dess avgifter. Med en LO-gemensam A-kassa får man dels bredd och 
dels en solidarisk fördelning av kostnaderna.

Yrkar på följande: 
• Att Byggnads verkar för en gemensam A-kassa för samtliga LO-förbund.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 25
Frågan om en gemensam A-kassa mellan LO-förbundet behandlades på senaste LO-kongressen och 
styrelsen kan konstatera att intresset för ett sådant beslut var obefintligt eftersom kongressen avslog 
en motion som behandlade ämnet. Det som troligen gjorde att kongressen sa nej var att, det till skill-
nad ifrån vad många ombud trodde, blev dyrare för medlemmarna. Om styrelsen ska vara delaktig i 
några som helst diskussioner kring sammanslagningar mellan olika A-kassor kommer dessa diskus-
sioner att i första hand att genomföras med 6F förbunden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 25 avslås. 

MOTION AKA 26
J Sjöberg, Byggnads Skåne
Enskild

Problemen med A-kassan har eskalerat dom senaste åren och avdelningarna får ta mycket ”skit” för saker 
som egentligen helt ligger i a-kassans händer med orealistiska handläggningstider och ett allmänt dåligt 
serviceåtagande gentemot våra medlemmar. Detta påverkar Byggnads organisation mycket negativt och 
därför bör vi helt avsluta vår relation med A-kassan och utreda möjligheterna till en egen A-kassa.  
 
• Att utreda möjligheterna till en egen A-kassa

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 26
Styrelsen konstaterar att vi numera har en gemensam A-kassa tillsammans med Målarna och därför 
är det inte aktuellt att utreda frågan om en egen A-kassa.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 26 avslås.

MOTION AKA 27
Byggnads Norrbotten

Många medlemmar drabbas av rundgången i de arbetsmarknadsprogram som finns vid en vikande arbets-
marknad. 
 
• Att beredskapsarbeten återinförs
• Att man skall kunna få tillgodoräkna sin arbetad tid i ett arbetsvillkor i alla arbetsmarknadspolitiska 

program 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AKA 27
Motionären föreslår att beredskapsjobb ska återinföras samt att man ska kunna tillgodoräkna sig 
all tid för ett nytt villkor i A-kassan i samband med arbetsmarknadspolitiska program. Styrelsen är 
tveksam till om just beredskapsjobb är den modell som är lösningen vid arbetslöshet men ser sam-
tidigt det som en del av många andra arbetsmarknadsprogram och därför vill inte styrelsen låsa sig 
vid just beredskapsjobb när det gäller åtgärder vid arbetslöshet. När det gäller deltagande och tillgo-
doräknande för ett nytt villkor till A-kassan delar styrelsen motionärens uppfattning. Styrelsen ser 
dessa förslag som en del av översynen av A-kassan vid en valseger i hösten val.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AKA 27 första attsatsen anses besvarad, 
att motion AKA 27 andra attsatsen bifalles.
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BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion AKA 23 - AKA 24, AKA 27 attsats 2, förbundsstyrelsen
• avslag på motion AKA 25 och AKA 26, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion AKA 27 attsats 1, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AKA 23 - AKA 27

§ 28.  AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR

 a) motionerna AVF 1-4

MOTION AVF 1
Byggnads Västerbotten

För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemanna-
klubben via undertecknad anser att det skall vara frivilligt att vara med i Kollektivhemförsäkringen. 
 
• Att våra medlemmar som kommer från Bleck och Plåt skall få välja om dom skall teckna byggnads hem-

försäkring som alla andra medlemmar.

Regionens yttrande 
Motionen kommer från Plåtförtroendemannaklubben

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 1
När Bleck och Plåt gick samman med Byggnads fanns det en överenskommelse om att medlemmar 
som var medlem i Bleck och Plåt skulle få behålla sin förmån med den obligatoriska hemförsäk-
ringen. Idag är cirka 1900 medlemmar kvar och gruppen minskar av naturliga skäl då inga nya kan 
komma in i förmånen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 1 avslås.

MOTION AVF 2
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Rättshjälp i kollektivavtalsrättsliga tvister.

Idag kan man inte utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen vid kollektivavtalsrättsliga tvister.

Hela försäkringsbranschen använder sig av en praxis när det gäller tvist som har samband med din nuva-
rande eller tidigare anställning, yrkes- eller tjänsteutövning.

När inte hemförsäkringen omfattas av rättsskyddet i avtalsrättsliga tvister, är det till stor nackdel för de 
skadade. Som arbetstagare har de allra flesta inte juridisk kunskap och riskerar att inte få den rättmätiga 
ersättning man är berättigad till. 
 
• Att Byggnads agerar så att hemförsäkringen även skall omfattas av rättsskyddet vid avtalsrättsliga tvis-

ter.
• Att Byggnads agerar så att rättsskyddet uppgår till ett belopp av minst 600 tkr. En rimlig självrisk vore 

10% dock max 40 tkr.
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MOTION AVF 3
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild
Rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister.
Idag kan man inte utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen vid vid förvaltningsrättsliga tvister.
Detta är en praxis som hela försäkringsbranschen använder sig av.
Därmed kan inte rättsskyddet utnyttjas när det gäller tvist mot Försäkringskassan.
Europeiska gemenskapernas råd har uttalat att rättsskyddsförsäkringen skall täcka förvaltningsrättsliga 
tvister (direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987). 
 
• Att Byggnads agerar så att hemförsäkringen även skall omfattas av rättsskyddet vid förvaltningsrättsli-

ga tvister.
• Att Byggnads agerar så att rättsskyddet uppgår till ett belopp av minst 600 tkr. En rimlig självrisk vore 

10% dock max 40 tkr.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AVF 2 - AVF 3
Motionärerna vill att Byggnads ska arbeta för att få rättshjälp via hemförsäkringen för att beta-
la kostnader för tvister som ska drivas i förvaltningsdomstolarna och vid kollektivavtalsrättsliga 
tvister. Motionärerna anser att då inte hemförsäkringen omfattas av rättsskyddet i avtalsrättsliga 
tvister, är det till stor nackdel för de skadade och att man som arbetstagare i de allra flesta fallen inte 
har juridisk kunskap och riskerar att inte få den rättmätiga ersättning som man är berättigad till. 
Alla försäkringsärenden är föremål för bedömning och en process om biträde ska beviljas eller inte, 
oavsett vem som står för kostnaderna. Om det ska lagstiftas eller villkorsändras kommer det att leda 
till avsevärda kostnader som till slut hamnar hos den enskilde. Byggnads tillhandahåller idag för 
sina medlemmar möjligheten att få ombud i försäkringsfrågor och hjälp med att få den ersättning som 
man är berättigad till enligt villkor och gällande lag. Eftersom avtalsförsäkringarnas villkor förhand-
las fram mellan LO och Svenskt Näringsliv så måste Byggnads föra fram till LO det vi anser som 
viktiga förändringar och förbättringar i villkoren. Vi måste också som förbund se till hela kollektivet, 
vi kan inte ur rättvisesynpunkt lägga fram kostnadsökningar som berör en del av medlemskåren. Vi 
tror att risken är stor att vi går mot en privatisering om vi avviker från grundtanken med kollektivav-
talade försäkringar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AVF 2 - AVF 3 avslås. 

MOTION AVF 4
G Gustafsson, Byggnads Örebro-Värmland
Enskild

Våra tjänstemän erbjuds privata försäkringar för att få snabbare behandling som en förmån i sin anställ-
ning. Det vore en bra medlemsförmån för byggnads medlemmar att ha något liknande. Vi arbetar i en 
arbetsmiljö full av risker och behöver ett bra skydd. 

Att förbundet verkar för en medlemssjukförsäkring för snabbare behandling och kortare vårdkö. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 4
Denna typ av sjukvårdsförsäkringar har blivit populära att erbjuda sina anställda som en förmån. 
Naturligtvis är arbetsgivaren betjänt att så snabbt som möjligt få tillbaka sina anställda i arbete.  
Problemet med denna typ av försäkring är att någon annan som inte har råd eller får möjlighet till 
detta är i precis lika stor nöd till vård som den som har försäkringen. De som inte har råd får då vänta 
ännu längre på vård. Vård ska vara lika för alla oavsett plånbokens tjocklek.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 4 avslås.
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BESLUT

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion AFV 1 - AVF 4, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 1 - AVF 4.

 b) motionerna AVF 5-9

MOTION AVF 5
Byggnads Norrbotten

Medlemmar som drabbas av sjukdomar med olika diagnoser som ej är en arbetsskada har ingen möjlighet 
att få ersättning från något håll i likhet med medlemmar i alla andra LO-förbund. 
 
• Att Byggnads inför en kollektiv sjuk- och efterlevandeförsäkring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 5
Det finns begränsningar i vårt skydd via lag och avtal. Sjukförsäkringen ersätter bara inkomstförlus-
ter upp till 333 000 kr, dvs inkomster upp 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. När det gäller att förhandla fram förbätt-
ringar i kollektivavtalet så sker det via LO och alla förbund ska vara eniga om kraven på förbätt-
ringar. Vår motpart (Svenskt Näringsliv) ska dessutom gå med på förbättringarna. I försäkringen 
finns tre försäkringar. Vi har ersättning vid långvarig sjukskrivning, diagnosersättning vid allvarlig 
sjukdom samt dödsfallsersättning. Vi har idag många medlemmar med en inkomst över 333 000 kr 
som saknar inkomstskydd vid sjukdom och har begränsningar i den kollektivavtalade dödsfallsför-
säkringen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 5 anses besvarad.

MOTION AVF 6
Byggnads Väst

Omställningsförsäkring AGB.

Våra AFA försäkringar genererar varje år ett överskott som går tillbaka till företagen,som våra mest utsatta 
medlemmar bättre behöver. 

• Att utförsäkrade och de som blir arbetslösa på grund av medicinska skäl skall innefattas  
av vår AGB försäkring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 6
När en person blir utförsäkrad från försäkringskassan och bedöms ha en arbetsförmåga i ett nor-
malt förekommande arbete uppstår det problem. Medlemmen går tillbaka till sin arbetsgivare och 
meddelar att han/hon återkommer i arbete men inte kan utföra sitt ordinarie jobb. Arbetsgivaren blir 
tvungen att säga upp personen på grund av personliga skäl. Medlemmen omfattas då tyvärr inte av 
AGB-villkoret då den är en ren arbetsbristförsäkring. Arbetstagaren har en extra svag ställning på 
arbetsmarknaden och dessutom utan extra ekonomiskt stöd från någon försäkring.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 6 bifalles.



195

MOTION AVF 7
Byggnads Väst

Förändring av AGB.

Jag anser att Byggnads skall verka för att förändra AGB försäkringen.

När man är ung och blir utan jobb är man i större behov av ekonomiskt stöd vid arbetslöshet än när man är 
äldre. Man är i färd med att bilda familj, har nyligen börjat sitt arbetsliv och kanske inte hunnit spara ihop 
en buffert att leva på vid arbetslöshet.

Det finns vad jag förstår goda ekonomiska marginaler i försäkringen idag.

Jag tycker att man ska sänka åldersgränsen så att man bara behöver vara 25 år och ha jobbat i 24 månader 
under 36 månaders period för att få nyttja försäkringen.

Idag måste man ansöka om AGB försäkringen senast två år från sin sista anställningsdag. Ta bort 2-årsbe-
gränsningen. Och om man blir uppsagd pga hälsoskäl är man inte berättigad  
till AGB. Den begränsningen bör tas bort. 
 
• Att Byggnads verkar för att sänka åldersgränsen till 25 år för att få nyttja AGB försäkringen
• Att Byggnads verkar för att man skall ha varit anställd i kollektivavtalsanslutet företag  

i 24 månader under en 36 månaders period för att få nyttja försäkringen.
• Att Byggnads verkar för att ta bort 2-års begränsningen för ansökningstiden.
• Att Byggnads verkar för att man är berättigad till AGB om man blir uppsagd pga hälsoskäl.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 7

Det finns idag begränsningar i AGB villkoret. Försäkringen är en ren arbetsbristförsäkring vilket 
gör att personer med tillfälliga anställningar eller som av hälsoskäl måste lämna sin anställning inte 
klarar villkoret för ersättning. I den nuvarande försäkringen finns även en snävare preskriptionsre-
gel jämfört med tidigare villkor. Förbundsstyrelsen anser att villkoren för sjuka och yngre är alltför 
begränsade. Ett borttagande av den tidsbegränsade ansökningstiden vore önskvärt. När det gäller 
intjänandetiden delar förbundsstyrelsen motionärens uppfattning om att den ska förkortas.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen. 
att motion AVF 7 bifalles.

MOTION AVF 8
Byggnads Skåne

Längre föräldraledighet.

Yrkar på följande:
• Att föräldraledigheten blir längre

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 8
Enligt föräldraledighetslagen har man rätt till 450 dagar med föräldrapenning. Sedan har man rätt 
att vara ledig upp till en fjärdedel av sin arbetstid tills barnet fyllt 8 år. Förbundsstyrelsen anser att en 
utbyggnad av föräldraförsäkringen bör genomföras.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 8 bifalles.
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MOTION AVF 9
Byggnads Öst

Ersättningen man får från föräldraförsäkringen idag ligger långt ifrån 80 % av lönen. Då det blir ett väldigt 
stort lönetapp för våra medlemmar innebär det att det blir ett snedvridet uttag av föräldraförsäkringen.  

• Att Byggnads verkar för att ersättningsnivån för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken höjs i 
nivå motsvarande 80% av den verkliga förvärvsinkomsten. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 9
Vid senaste avtalsrörelsen träffades avtal mellan SN-LO om ett nytt föräldrapenningstillägg som ger 
90 % upp till sex månader. Detta är ett bra komplement till föräldrapenningen från försäkringskas-
san. Skälet att mannen inte kan stanna hemma av ekonomiska skäl finns inte längre mot tidigare. 
Skulle man ha en inkomst över 10 prisbasbelopp (444 400 kr) lämnar den nya försäkringen ersättning 
med 90 %

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 9 avslås.

BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion AVF 6 - AVF 8, förbundsstyrelsen
• avslag på motion AVF 9, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion AVF 5, förbundsstyrelsen
• bifall till motion AVF 7, Joakim Kahlman, Väst

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 5 -AVF 9

 c) motionerna AVF 21-25

MOTION AVF 21
Byggnads Skåne

Vi har i Sverige subventionerad tandvård och sjukvård. Vi har inget när det gäller våra ögon.

När det gäller våra tänder och vår hälsa så har vi subventionerat oavsett om vi sköter oss eller inte. Däremot 
när det gäller våra ögon kan vi påverka på någonting. 

Yrkar på nedanstående: 
• Att vi ska ha subventionerade glasögon i Sverige på ett sätt som t.ex. tandvård.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 21
I motionen tas det upp att våra ögon inte omfattas av någon subventionerad sjukvård. Våra ögon är 
försäkrade vid till exempel gråstarr, ögonskada vid olycka mm. Däremot har vi inte subvention av 
glasögon eller linser för vanliga synfel. Har vi ett behov av terminalglasögon eller progressiva glas för 
att klara vårt arbete har vi rätt till detta av arbetsgivaren.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 21 avslås.
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MOTION AVF 22
Byggnads Skåne

Medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet har sedan något år tillbaka haft möjlighet att som frivillig 
tilläggsförsäkring teckna en juristförsäkring. Försäkringen ger tillgång till juridisk hjälp vid exempelvis 
köprätt, familjerätt och arvsrätt.

Försäkringen är mycket uppskattad bland medlemmarna.

Företaget som erbjuder Elektrikerförbundet försäkringen heter Help och är ett norskt bolag som speciali-
serat sig på att erbjuda juridiskt bistånd till privatpersoner. Enligt bolaget är ca 70 000 LO-medlemmar i 
Norge anslutna till juristförsäkringen

Denna försäkring har även efterfrågats av en del av våra medlemmar, yrkar på följande: 
• Att Byggnads ges i uppdrag att utreda möjligheten för medlemmar i Byggnads att teckna en juristförsäk-

ring som frivillig tilläggsförsäkring.
• Att Byggnads ges i uppdrag utreda om Folksam kan vara leverantör av motsvarande juristförsäkring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 22
Juristförsäkring är en ny försäkring som finns på marknaden sedan några år tillbaka. I Norge har ett 
försäkringsbolag funnits ett tag som erbjuder samma produkt där. Försäkringen ger hjälp vid famil-
jetvister, arvsrätt mm. Förbundsstyrelsen anser att vi har ett omfattande rättsassistans och rätts-
hjälpsskydd i Byggnads. I vår kollektiva hemförsäkring finns även rättshjälp i vissa tvister. 

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 22 avslås.

MOTION AVF 23
Byggnads Skåne

Många gånger blir våra Fackliga förtroendevalda hårt utsatta psykiskt och fysiskt, av våra arbetsgivare och 
dess organisationer. När de utför sitt fackliga uppdrag för Byggnads och dess medlemmar.

För att stärka och öka skyddet för Byggnads Fackliga förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Borde där finnas en rehabiliterings försäkring, som täcker de kostnader för fysisk och psykisk vård som 
kan uppstå då Fackliga förtroendevald utfört uppdrag För Byggnads och dess medlemmar. 

Rehabiliterings försäkringen bör ej vara sämre än den Byggnads kräver av dess medlemmars arbetsgivare.

Och rehabiliterings försäkringen skall ej vara sämre än den rehabiliterings försäkring, som Byggnads är 
skyldig att erhålla enligt dess arbetsgivare ansvar till dess anställda inom Byggnads. 

Jag yrkar på att kongressen tar beslut på 
• Att instifta en rehabiliterings försäkring till Byggnads samtliga Fackliga förtroendevalda och till Bygg-

nads medlemmar med fackligt uppdrag, som täcker de kostnader för fysisk och psykisk behandling, som 
uppstår vid uppdragets utförande.

• Att man upprättar en handlingsplan på hur man skall ta hand om de förtroendevalda som kommer i 
kläm i sitt fackliga arbete.

MOTION AVF 24
Byggnads Skåne

Många gånger blir våra Fackliga förtroende män hårt utsatta psykiskt och fysiskt, av våra arbetsgivare och 
dess organisationer. När de utför sitt fackliga uppdrag för Byggnads och dess medlemmar.

För att stärka och öka skyddet för Byggnads Fackliga förtroende män ute på arbetsplatserna borde där fin-
nas en rehabiliterings försäkring. Som täcker de kostnader för fysisk och psykisk vård som kan uppstå då 
Fackliga förtroende män utför uppdrag för Byggnads och dess medlemmar. 
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Rehabiliterings försäkringen bör ej vara sämre än den Byggnads kräver av dess medlemmars arbetsgivare.

Och rehabiliterings försäkringen skall ej vara sämre än den rehabiliterings försäkring, som Byggnads är 
skyldig att erhålla enligt dess arbetsgivare ansvar till dess anställda inom Byggnads. 

Jag yrkar på att kongressen tar beslut på
• Att instifta en rehabiliterings försäkring till Byggnads samtliga Fackliga förtroende män och till Bygg-

nads medlemmar med fackligt uppdrag, som täcker de kostnader för fysisk-och psykisk behandling, som 
uppstår vid uppdragets utförande.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AVF 23 – AVF 24
Motionärerna tar upp frågan om våra förtroendevaldas problem med att arbetsgivarna behandlar dem 
dåligt i sitt uppdrag för Byggnads. Förtroendevalda har i sin anställning rätt till rehabilitering och 
arbetsgivarna är alltid skyldiga att bekosta denna. Ansvaret ligger alltid hos den ordinarie arbetsgiva-
ren. Skulle det vara som motionären påtalar fysiskt våld inblandat ska detta i första hand polisanmä-
las.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna AVF 23 - AVF 24 avslås.

MOTION AVF 25
Byggnads Småland-Blekinge

Inom LO kollektiv varierar försäkringsskyddet emellan förbunden där till exempel hem- och barnförsäk-
ring i vissa fall ingår. I Byggnads är dessa tilläggsförsäkringar.

Vi tror att i det fall hela LO kollektivet går samman med ett gemensamt paket skulle det ge oss möjlighet att 
förhandla fram lägre kostnader samt bättre villkor.  
 
• Att Byggnads inledningsvis verkar för ett gemensamt försäkringspaket inom 6F.
• Att Byggnads på sikt verkar för ett gemensamt försäkringspaket inom LO.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 25
Inom 6F har vi olika lösningar på medlemsförsäkringarna. Den stora skillnaden är en obligatorisk 
hemförsäkring och en inkomstförsäkring. Utöver detta har vi lite olika lösningar på fritidsskade-
försäkringen. Skillnaderna är totalt sett ganska stora. Vi har också olika finansieringslösningar för 
försäkringarna. Idag har vi inom LO ett försäkringspaket där vi har en obligatorisk hemförsäkring 
samt fritidsskadeförsäkring. Byggnads har valt att inte ha en obligatorisk hemförsäkring och det gör 
att vi inte anslutit oss till denna försäkringslösning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 25 första attsatsen avslås, 
att motion AVF 25 andra attsatsen anses besvarad.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Jonas F Sjöberg, Skåne 
Joakim Norgren, Skåne 
Niclas Svanberg, Skåne 
Björn Petersson, Småland-Blekinge 
Christian Jönsson, Skåne 
Pål Nylander, Stockholm-Gotland 
Valentin Jovanovic, Skåne 
Christian Jönsson, Skåne 
Jörgen Frödelius, Väst 
Christer Härjelin, förbundskontoret 
Lars-Göran Hammarberg, förbundsstyrelsen 
Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion AVF 21 - AVF 24, AVF 25 attsats 1, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion AVF 25 attsats 2, förbundsstyrelsen
• bifall på motion AVF 22, Jonas F Sjöberg
• bifall på hela motionen AVF 23, Joakim Norgren med flera
• bifall på motion AVF 24, Niclas Svanberg med flera
• bifall på AVF 25, Björn Petersson
• bifall på motion AVF 23 attsats två, Pål Nylander
• bifall på motion AVF 23 andra attsatsen, Jörgen Frödelius
• bifall på förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 23 attsats 1, samt bifall på  

motion AVF 23 attsats 2. Joakim Norgren

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 21
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande motion AVF 22 efter votering begärd av Jonas Sjöberg med röst-

siffrorna 77 för och 73 emot
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 23 attsats 1
att  bifalla motion AVF 23 attsats 2 som även förbundsstyrelsen yrkat bifall till
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 25

Motion AVF 24 har därmed fallit.

§ 29.  PENSION OCH PENSIONSÅLDER

 a) motionerna PP 1-11

MOTION PP 1
Byggnads Öst 

• Att man frångår turordningen vid fyllda 65 år vid arbetsbrist, för att lämna arbetsplatsen till förmån för 
de yngre.

För att lämna arbetsplatsen till förmån för de yngre.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 1
Motionären vill att man ska frångå turordningen vid arbetsbrist för anställda över65 år. Enligt LAS 
22 § har arbetstagare som fyllt 65 rätt att kvarstå i anställningen tills utgången av den månad man fyl-
ler 67 år. Förbundsstyrelsen förstår motionärens tankegång men anser inte att man ska förändra LAS. 
Samhällsutvecklingen går snarare åt motsatt håll – att man kommer att arbetar allt längre.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 1 avslås.
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MOTION PP 2
Byggnads Örebro-Värmland 

• Att när man har jobbat i 40 år ha rätt att få ta pension
• Att förbundet verkar för en livsarbetstid på 40 år för full pensionsrätt

MOTION PP 3
Byggnads GävleDala

Arbetarrörelsen förlorar ständigt mark och inflytande, inte minst det ideologiska inflytandet över samhälls-
debatten. Ett sådant slående exempel är att det vitt och brett talas om vikten av att höja pensionsåldern, de 
mest fanatiska högerdebattörerna talar om en allmän pensionsålder på mellan 75-80 år. Tyvärr deltar även 
SAP i denna hutlösa diskussion. Hela denna diskussion är ett stort hån mot inte minst byggnadsarbetarna. 
Det kan inte vara rimligt att en stor grupp människor helt utestängs från arbetsmarknaden samtidigt som 
andra i stort sett arbetar ihjäl sig. Samtidigt så ökar produktiviteten per arbetad timme lavinartat. Ett resul-
tat som de senaste 20 åren inte tagits ut i form av högre löner. Kapitalackumulationen är enorm och ger ett 
fördelningspolitiskt synnerligen stort utrymme. 
 
• Att Byggnads kongress uttalar sig för att 60 år är en lämplig ålder för allmän pension samt att nuvarande 

pensionssystem utmönstras

MOTION PP 4
L Sjöholm, Byggnads Skåne
Enskild

Sänk pensionsåldern till 60 år.

Yrkar på följande: 
• Att pensionsåldern sänks till 60 år.

MOTION PP 5
Byggnads Örebro-Värmland

När man arbetat 40 år skall man ha rätt till att ta pension 
• Att ha rätten att gå i pension efter 40 arbetade år

MOTION PP 6
T Silver, Byggnads Skåne
Enskild

Sänk pensionsåldern till 60 år.

Yrkar på följande: 
• Att sänka pensionsåldern till 60 år.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 2 – PP 6
Pensionssystemet fungerar på så sätt att dagens arbetare betalar dagens pensionärer. Morgondagens 
pensionärer är beroende av att det finns arbetare som betalar in till pensionssystemet i framtiden. 
Avgiften som betalar pensionerna idag är 16 procent. Det går alltså ungefär tre arbetare per pensionär. 
Vid övergången från ATP till Allmän pension utbetalades cirka 63 procent av lönen i pension och den 
beräknade levnadslängden var 15 år som pensionär. Idag utbetalas cirka 52 procent av lönen i pensi-
on. Det som har hänt sedan införandet är att livslängden är cirka två år längre än för 20 år sedan. Skulle 
arbetslivet förkortas med 5 år ska cirka 27 procent pensionärer försörjas av dem som arbetar. För att 
bibehålla en rimlig levnadsstandard som pensionär krävs avsevärt höjda avgifter till pensionssyste-
met.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 2 – PP 6 avslås.
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MOTION PP 7
T Rudolfsson, Byggnads Skåne
Enskild

Vi börjar arbeta vid tidig ålder, alltså bör vi i avtalet behålla vår pensionsålder vid 65 år.  
Vi är inga akademiker som börjar jobba vid 30-35.

Yrkar på följande: 
• Att säkra byggnadsarbetarnas pensionsålder.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 7
I motionen tas upp att vi ska säkra pensionsåldern. Till vilket avtal det hänvisas framgår inte. I Byggav-
talet finns det reglerat 67 års ålder för att kvarstå i anställningen samt till avtalspensionen nämns 65 
år. Riktigt vad som ska säkras går inte att tyda.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 7 avslås.

MOTION PP 8
Byggnads Mälardalen

Att förbundet får i uppdrag att se över möjligheten att inrätta en fond för Byggnads medlemmar med syfte 
att för dem som önskar minska sin arbetstid när man kommer upp i 60-års åldern. I uppdraget ingår att se 
över hur det kan finansieras, kollektivt eller delfinansiering av medlemmen. Vi tror att en sådan lösning 
stärker medlemskapets värde och vi tror även att det lockar nya medlemmar.  

• Att få uppdrag att utreda inrättandet av en fond för medlemmar över 60 år. Att få möjlighet att minska 
arbetstiden enligt motionstexten och i uppdraget se över hur det kan finansieras.

MOTION PP 9
Byggnads Örebro-Värmland

Många av våra medlemmar är utslitna i sina kroppar efter många års hårt arbete. Och orkar inte ända fram 
till pensionsåldern. Förtidspension åldern är idag 61 år. Man kan ev ta en procentsats från medlemsavgiften 
till en förbundsfond. Fonden ska finansiera förtidspension. Förbundet utreder regelverk, ansökningsförfa-
rande och finansiering. 
 
• Att förbundet verkar för att en medel avsätts till en förbundsfond där våra medlemmar ges möjlighet att 

söka för förtida pensionsuttag.
• Att förbundet utreder hur möjligheten till finansiering och hur ansökningsförfarandet ska gå till.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 8 – PP 9
Förbundsstyrelsen anser att det är oacceptabelt att många medlemmar inte orkar arbeta ända fram 
till pensionsåldern. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. Arbetsmiljön ska vara så 
bra att man klarar av att arbetet fram till 65 år och helst längre. Att förbundet själva skulle inrätta en 
fond för att finansiera förtidspensioner skulle bli väldigt kostsamt. Det skulle även vara tidskrävande 
och svårbedömt att sitta och bedöma från fall till fall vem som ska omfattas av förmånen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 8 - PP 9 avslås.
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MOTION PP 10
Byggnads Örebro-Värmland

Jag tycker att pensionsåldern skall vara grundat på antal år i arbetslivet, inte en satt ålder. Det kan skilja på 
10 år beroende på vilket arbete man har. Vissa yrkesgrupper börjar jobba vid 30 års ålder, andra vid 19 år. 
 
• Att förbundet verkar för en livsarbetstid för full pensionsrätt

MOTION PP 11
Byggnads Mälardalen

Jag tycker att pensionsåldern skall vara grundad på antal år i arbetslivet, inte en satt ålder. Det kan skilja på 
10 år beroende på vilket arbete man har. Vissa yrkesgrupper börjar jobba vid 30 års ålder, andra vid 19 år. 
 
• Att förbundet verkar för en livsarbetstid för full pensionsrätt

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 10 – PP 11
I det dåvarande ATP-systemet skulle man ha 30 intjänandeår och de 15 bästa åren låg till grund för 
pensionen. Vid övergång till dagens pensionsberäkning var det ett krav att livsinkomsten ska ligga 
till grund för vår pension. Dagens beräkningsmodell för inkomstpensionen baseras på livsinkomsten.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 10 - PP 11 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Lars Lundberg, GävleDala 
Anders Ax, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion PP 1 - PP 11, förbundsstyrelsen
• bifall på motion PP 3, Lars Lundberg

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 1 – 2, PP 4 - PP 11
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 3 efter försöksvotering begärd av Lars Lundberg

 b) motionerna PP 12-21

MOTION PP 12
Byggnads Örebro-Värmland

Vi har laglig rätt att arbeta fram till 67 års ålder utan att arbetsgivaren kan skicka hem en byggnadsarbeta-
re. Medan premierna till avtalspension upphör vid 65 års ålder. Man kan förhandla om fortsatt premieinbe-
talning som enskild. Är man mindre bra på att förhandla har man även en stor orättvisa att ta hänsyn till. 
Det borde vara en självklarhet att arbetsgivaren betalar avtalspension under hela tiden som en arbetstagare 
är anställd. Det är i dagsläget en lönedumpande effekt som hindrar unga att komma in på arbetsmarknaden 
då det är billigare att anställa en byggnadsarbetare över 65 år än en ”ungdom” under 65 år. 
 
• Att förbundet verkar för att förhandlingskravet tas bort för den enskilde och att premieinbetalningen till 

avtalspension automatiskt fortlöper även efter 65 års ålder om man väljer att arbeta till 67 år.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 12
Motionären lyfter fram en viktig rättvisefråga. I avtalet med Svenskt Näringsliv upphör inbetalning-
en till avtalspension vid 65 år. Den anställde är själv fri att förhandla om en fortsatt premieinbetal-
ning. Den allmänna inkomstpensionens nivå är inte tillräckligt hög. Det är viktigt att pensionspre-
mier inbetalas till våra avtalspensioner oavsett ålder.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 12 bifalles.

MOTION PP 13
Byggnads MellanNorrland

Då det finns möjlighet enligt lag att fortsätta arbeta till 67 år, varför ska det då krävas en förhandling för 
fortsatt premieinbetalning till avtalspensionen och varför ska det vara billigare att anställa en äldre person. 
• Att du skall ha rätten till fortsatt premieinbetalning till avtalspension efter 65 år, utan krav på förhandling.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 13

I villkoret för avtalspension finns det en begränsning för inbetalning som ligger kvar från det gamla 
ATP-systemet där 65 år är pensionsålder. Efter 65-årsdagen är arbetstagaren fri att själv förhandla om 
fortsatt inbetalning till försäkringen efter 65-årsdagen. Vi kommer i framtiden att behöva alla pengar 
till pension vi kan förhandla fram då vi kan anta att levnadslängden fortsätter att stiga.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen. 
att motion PP 13 bifalles.

MOTION PP 14
S Olsson, Byggnads Skåne
Enskild

Höj avtalspensionen.

Yrkar på följande: 
• Att höja avtalspensionen.

MOTION PP 15
Byggnads Väst

På grund av hur pensionssystemet ser ut i dag är inkomsten mellan pension och arbete ohållbart stor. 
 
• Att Byggnads arbetar för att höja avsättningarna till avtalspensionen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 14 – PP 15
Den allmänna pensionen har successivt blivit lägre. Möjligheten att det allmänna pensionssystemet 
ska ge mer pension i framtiden är ytterst osäkert och svårstyrt då en överenskommelse ska göras med 
de politiska partierna om ett stabilt pensionssystem. Det som Byggnads lättare kan påverka och direkt 
förhandla om är avtalspensionen. Förbundsstyrelsen anser i likhet med motionären att en större 
avsättning till avtalspensionen är ett bra sätt att få en högre pension i framtiden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 14 – PP 15 bifalles.
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MOTION PP 16
O Gustavsson, Byggnads Väst
Enskild

LO medlemmar allmänhet, byggnadsarbetare i synnerhet har svårt att arbeta kvar så länge som till 67 års 
ålder, vilket är den nuvarande åldern för rätt att arbeta kvar. 

• Att Byggnads verkar för att få till en högre tjänstepension.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 16
Motionären tar upp frågan om att vi har problem med att jobba till 67 års ålder. Lösningen på detta 
skulle vara en högre tjänstepension. Vad som ska vara högre framgår inte av motionen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 16 avslås.

MOTION PP 17
Byggnads Småland-Blekinge

Jag tycker att vi ska skaffa avtalspension från första intjänade krona och inte från 25 års ålder då de flesta 
byggarbetarna då redan jobbat i sex år och förlorar viktiga pengar till pensionen. De som jobbar på ackord 
har största engagemang och inarbetning när de är unga och tjänar de största pengarna som då ger mest 
avtalspension. 
 
• Att Byggnads med kraft arbetar för avtalspension från första intjänade kronan.

MOTION PP 18
Byggnads Norrbotten

Vi yrkesarbetare från gymnasieutbildning börjar vår karriär redan vid 19 till 20 års ålder. Därför tycker jag 
att Byggnads ska verka för att inbetalningen av pensionen ska börja från den åldern likaså. Nu är det 5 till 6 
år som byggaren går utan att få inbetald pension. 
 
• Att Byggnads ska verka för inbetalning av pension sker 20 års ålder.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 17 – PP 18
Dagens avtalspensionsavtal med Svenskt Näringsliv har en intjänandestart vid 25 år. Tidigare var 
intjänandestarten 21 år. När avtalet omförhandlades var LOs krav att pensionen skulle vara samma 
som för tjänstemännen. Tjänstemännen har en intjänandestart vid 25 år, därav vår förhöjda intjänan-
destart. Att tidigarelägga intjänandestarten skulle vara ett bra sätt att höja avtalspensionen på när 
man så småningom ska gå i pension.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 17 - PP 18 bifalles.

MOTION PP 19
Byggnads Norrbotten

Att förbundet täcker mellanskillnaden som uppstår för en förtroendevald, som uppbär förlorad arbetsför-
tjänst från Byggnads, kontra om man utför arbete för ordinarie arbetsgivare. 
 
• Att Byggnads betalar mellanskillnaden till ålderspensionen.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 19
Pensionen är idag baserad på att det finns ett allmänt pensionsskydd från staten. För att ha en högre 
levnadsstandard som pensionär har denna kompletterats med en avtalspension. För inkomstdelar 
över 7,5 inkomstbasbelopp, 426 750 kr, lämnar inte staten någon pensionsersättning. Tanken med en 
högre avsättning är att det ska kompensera inkomstförlusten över detta tak. Intjänandetiden är kor-
tare för avtalspensionen än vad den är för den allmänna pensionen. Det finns som motionären pekar 
på begränsningar i avtalet med Svenskt Näringsliv som gör att om man har en annan arbetsgivare 
under året och är frånvarande från ordinarie jobb kan man missa en högre avsättning till avtalspen-
sionen. Förbundsstyrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan och kommer 
att lämna förslag till förbundsstyrelsen för beslut.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 19 anses besvarad.

MOTION PP 20
Byggnads Mälardalen

Förslagen om en höjd pensionsålder är provocerande för varje arbetare. I dagens situation har äldre arbe-
tare det svårt att hänga kvar på arbetsmarknaden. Samtidigt har ungdomarna svårt att ens komma in och 
få jobb. Då är det inte en höjning av pensionsåldern som skall diskuteras. Om produktivitetsökningarna 
och tillväxten i ekonomin fördelas solidariskt har Sverige råd att både ge bra pensioner och låta människor 
avsluta arbetslivet med hälsan och livslusten i behåll. 
 
• Att Byggnads skall ta striden för att slå tillbaka varje försök att höja pensionsåldern.

MOTION PP 21
Byggnads Väst

Förslagen om en höjd pensionsålder är provocerande för varje arbetare. I dagens situation har äldre arbe-
tare det svårt att hänga kvar på arbetsmarknaden. Samtidigt har ungdomarna svårt att ens komma in och 
få jobb. Då är det inte en höjning av pensionsåldern som skall diskuteras! Om produktivitetsökningarna 
och tillväxten i ekonomin fördelas solidariskt har Sverige råd att både ge bra pensioner och låta människor 
avsluta arbetslivet med hälsan och livslusten i behåll. 

Därför anser jag/ vi
• Att Byggnads skall ta striden för att slå tillbaka varje försök att höja pensionsåldern!

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 20 – PP 21
Det har i media skrivits en hel del om att alla måste jobba tills man blir 75 år. Förbundsstyrelsen  
håller med motionären om att detta är provocerande mot oss som har ett tungt och slitsamt arbete.  
Byggnads medlemmar har idag problem att klara av att vara yrkesverksamma fram till dagens rikt- 
ålder som är 65 år för pension. Vad politikerna menar med att vi ska jobba längre är att om dagens 
pensionsnivå ska bibehållas måste man i framtiden arbeta längre än idag. Medellivslängden är högre 
idag än tidigare, vilket även bidrar till detta. När ATP-systemet infördes var pensionsåldern 67 år och 
levnadslängden var 74 år. Levnadslängden som pensionär är idag dubbelt så lång som för tidigare  
pensionärer. Det är naturligtvis positivt. Den allmänna pensionen har egentligen ingen fastställd 
pensionsålder mer än att den kan variera mellan 61-67 år. En bibehållen pensionsålder med en ökad 
livslängd innehåller två vägar att gå för att lösa problemet med pensionen. Det ena är att sänka pen-
sionerna och det andra är att öka avsättningen till pensionerna. Förbundsstyrelsen anser att vi ska 
verka för alternativ 2.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 20 – PP 21 bifalles.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Joakim Kahlman, Väst 
Karl Paine Huenupi, Småland-Blekinge 
Peter Thelin, Norrbotten 
Anders Ax, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion PP 12 - PP 15, PP 17 - PP 18, PP 20 - PP21, förbundsstyrelsen
• avslag på motion PP 16, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion PP 19, förbundsstyrelsen
• bifall på motion PP 15, Joakim Kahlman
• bifall på motion PP 17, Karl Paine Huenupi
• avslag på motion PP 18, Peter Thelin med flera

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 12 - PP 17, PP 19 - PP 21
att  bifalla förbundsstyrelsens ändrade utlåtande över motion PP 18, det vill säga att anse motionen avslagen

 c) motionerna PP 22-31

MOTION PP 22
Byggnads Mälardalen

Att förbundet aktivt arbetar för att hänsyn tas hur många år man arbetat innan pensionen fastställs. Det här 
är en viktig fråga för Byggnads medlemmar som börjar arbeta vid 18-19 års ålder och på det viset arbetar up-
pemot 10 år till gentemot dem som fortsätter på universitet m m. Dessutom har Byggnads medlemmar många 
gånger ett fysiskt ansträngande arbetsliv, även om målet självklart skall vara att orka arbeta till pensionen. 
 
• Att förbundet får i uppdrag att arbeta för att hänsyn tas till antalet år man arbetat, och inte som vissa 

föreslår att höja pensionsåldern utan att ta hänsyn till de här faktorerna. Att driva frågan mot LO och 
Riksdagen och att skapa opinion i frågan.

MOTION PP 23
Byggnads Örebro-Värmland

Jag vill att förbundet aktivt arbetar med frågan om pensionsålder. Det är rimligt att hänsyn tas till hur 
många år man har arbetat innan pensionen fastställs. Som byggnadsmedlem börjar man aktivt sin yrkesba-
na vid 18-19 års ålder och det kan skilja 10 år i yrkesaktivitet mot en universitetsutbildad. Dessutom har en 
byggnadsarbetare ett mycket mer fysiskt arbete. Vi har långt kvar i branschen innan arbetsmiljön är så bra 
att samtliga byggnadsarbetare orkar till nuvarande pensionsålder, det är därför helt orimligt att man ska 
höja den utan att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer. 

Därför yrkar jag på följande. 
• Att förbundet får i uppdrag att arbeta för att hänsyn tas till antalet år man arbetat,  

och inte som vissa föreslår att höja pensionsåldern utan att ta hänsyn till de faktorerna.
• Att förbundet driver frågorna mot LO och riksdagen och skapar opinion i frågan

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 22 – PP 23
I det dåvarande ATP-systemet skulle man ha 30 intjänandeår och de 15 bästa åren låg till grund för 
pensionen. Vid övergång till dagens pensionsberäkning var det ett krav att livsinkomsten ska ligga 
till grund för vår pension. Dagens beräkningsmodell för inkomstpensionen baseras på livsinkomsten. 
Byggnads är aktiva när det gäller att slå vakt om våra medlemmars pensioner. Det gör vi både inom 
LO och politiskt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 22 - PP 23 avslås.
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MOTION PP 24
Byggnads Skåne

Sänk pensionsålder.

Yrkar på följande: 
• Att pensionsåldern sänks.

MOTION PP 25
Byggnads Skåne

Sänkt pensionsålder.

Yrkar på följande: 
• Att pensionsåldern sänks.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 24 – PP 25
Pensionsåldern är idag flexibel från 61-67 år. Normåldern är fortfarande 65 år.  
Om det är ramtiden för pensionsåldern eller normåldern som ska sänkas framgår inte av motionerna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna PP 24 - PP 25 avslås.

MOTION PP 26
Byggnads Stockholm-Gotland

Reformerat pensionssystem 

Under Byggnads förra kongress beslöts att förbundet skulle se över och komma med förslag till ett, eller fler 
nya pensionssystem som bygger på ett samhällsansvar för medborgarna.

Det var ett klokt beslut som baserades på mångas oro för framtiden och för en fortsatt utveckling där sam-
hället vänder medborgarna ryggen. Det var också ett bra beslut som visade att vi i Byggnads bryr oss om 
och ser oss som en självklar del av samhällsbygget - vi visade att vi vill påverka för ett rättvisare samhälle.

Efter vår förra kongress har pensionssystemet diskuterats och kritiserats hårt i massmedier och året efter 
vår kongress redovisade också LO en brett upplagd rapport där pensionssystemet också kritiserades och 
där en rad förändringar fördes fram.

Det är nu dags att gå vidare

Vi föreslår därför att Byggnads kongress beslutar 

• Att förbundet uppvaktar regeringen med förslag till förändringar i pensionssystemet som gagnar med-
borgarna bättre

• Att förbundet uppvaktar och söker politiskt stöd för ett reformerat pensionssystem hos S och V
• Att förbundet aktivt driver frågan om ett reformerat pensionssystem i LO 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 26
Det nuvarande pensionssystemet är konstruerat på så sätt att pengar som flyter in i systemet omgåen-
de betalas ut till pensionärerna. Om utgifterna blir högre än inkomsterna finns ett regleringssystem 
som kallas för ”broms”. Syftet med bromsen är att pensionssystemet ska vara stabilt. Är arbetslöshe-
ten låg slår den så kallade bromsen inte i, men är arbetslösheten hög, vilket den är idag slår bromsen i. 
När systemet konstruerades trodde ingen att bromsen skulle slå i. Utöver en hög arbetslöshet försörjs 
11 procent fler pensionärer idag än vid pensionsreformens införande. Framtidens pensionärer behöver
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bättre pensioner - inte sämre. För att påverka våra medlemmars pensioner i positiv riktning deltar 
Byggnads i LOs pensionsutredning.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 26 första och andra attsatserna bifalles, 
att motion PP 26 tredje attsatsen anses besvarad.

MOTION PP 27
Byggnads Stockholm-Gotland

Pensionsinbetalningar. 

Det nuvarande svenska pensionssystemet bygger på tre fundament. Allmän pension, tjänstepension och 
privat pensionssparande.

Tjänstepensionen baseras på att kollektivavtalsbundna arbetsgivare för närvarande betalar in 4,5% på 
lönen upp till en inkomst på 424 500:- därefter betalas 30% in på lönen.

Ett av problemen med den accelererande ökningen av tjänstepensionen för belopp över 424 500:- är att den 
på ett orimligt sätt premierar högavlönades pensioner, ett annat är att den inte är lika för personer som byter 
anställning eller periodvis under ett år utför andra sysslor, tex fackliga uppdrag eller utbildningar, därför 
att den sammanlagda inkomsten då delas av fler uppdragsgivare. Det sänker med de bestämmelser som 
finns helt eller delvis inbetalningsnivån på premiepensionerna från 30% ner till 4,5% på inkomster över  
424 500:- om varje enskild sammanlagd årsinkomst hos vardera arbetsgivare understiger brytningssum-
man 424 500:- eftersom inkomsten delas upp.

För de aktiva förtroendevalda som är anställda i produktionen och deltar i fackligt arbete och för de upp-
dragen får ersättningar av förbund, region eller LO sektion etc i form av tex ersättning för förlorad arbetsin-
komst eller stipendier förlorar delar av eller helt pensionsavsättningar på de beloppen som överstiger  
424 500:-.

I Byggnads har vi redan en ganska stor del fackliga förtroendemän i produktionen som medverkar i för-
bundets eller regionernas arbeten. De fackliga förtroendemännen utgör en stor del av förbundets styrka, 
förbund och regionerna jobbar för att få fler att bli aktiva. De fackliga förtroendemän som delar uppdragsgi-
vare ska inte behövas drabbas av sämre pensioner för att de utför ett mycket viktigt fackligt arbete.

Därför borde förbundet aktivt agera för att förändra regelverket och innan det kan klaras ut också arbeta 
för att via avtal mellan LO och SN säkra likabehandling och lika pensionsavsättningar oavsett om personen 
har en eller fler uppdrags- eller arbetsgivare.

Vi yrkar därför att Byggnads kongress beslutar
• Att verka för att få LO att göra en generell överenskommelse med Svenskt Näringsliv  

om att förhöjd tjäntepensionsinbetalning för inkomst över brytpunkten betalas av sin reguljära huvud 
arbetsgivare.

• Att förbundet tills frågan lösts betalar de tjäntepensionsinsättningsnivåer som medlemmen som tillfäl-
ligt utfört fackligt arbete eller uppdrag skulle fått vid fortsatt arbete hos sin reguljära arbetsgivare.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 27
Pensionen är idag baserad på att det finns ett allmänt pensionsskydd från staten. För att ha en högre 
levnadsstandard som pensionär har denna kompletterats med en avtalspension. För inkomstdelar 
över 7,5 inkomstbasbelopp, 426 750 kr, lämnar inte staten någon pensionsersättning. Tanken med en 
högre avsättning är att det ska kompensera inkomstförlusten över detta tak. Intjänandetiden är kor-
tare för avtalspensionen än vad den är för den allmänna pensionen. Det finns som motionären pekar 
på begränsningar i avtalet med Svenskt Näringsliv som gör att om man har en annan arbetsgivare 
under året och är frånvarande från ordinarie jobb kan man missa en högre avsättning till avtals- 
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pensionen. Förbundsstyrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan och kom-
mer att lämna förslag till förbundsstyrelsen för beslut.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 27 första attsatsen bifalles, 
att motionPP 27 andra attsatsen anses besvarad.

MOTION PP 28
Krets Söderslätt/S Lindkvist, Byggnads Skåne
Enskild

Byggnads har under ett flertal år inte på ett acceptabelt sätt fördelat den totala lönepott som finns tillgängligt 
för anställda funktionärer så att före detta anställda som uppbär pension får del av den totala lönepotten. 
Det har skett olika uppgörelser för att där inte redan pensionerade eller kommande pensionärer har fått ta 
del av det totala löneutrymmet.

Uppgörelser kan ske på olika sätt men i de pensionsavtal som är tecknade mellan Byggnads och den anställ-
de finns det inskrivet att det skall utgå 78% av utgående lön.

Så har inte skett under senare år.

Detta kan betraktas som någon form av avtalsbrott. Yrkar på nedanstående: 
• Att det totala löneutrymmet som fastställs även skall vara grund för pensionerade funktionärers pen-

sionsberäkning.
• Att den förhandlingsgrupp som representerar de anställda skall ha en sammansättning i proposition till 

anställda som berörs av pensionsreglementet och redan pensionerade.
• Att den senaste förhandlingen med löneförändringar från 2013 omförhandlas för samtliga så att det tota-

la löneutrymmet finns med i samtligas pensionsberäkning, anställda och pensionerade funktionärer.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 28
Motionären anser att kongressen ska ta beslut om hur dom fackliga organisationerna för centralt 
och lokalt anställda, ska välja och sköta sina förhandlingar. Båda organisationerna utser sina för-
handlingsdelegationer på ett demokratiskt sätt, man utser företrädarna vid möten i klubbarna. Från 
regionerna utser man sedan sin lilla förhandlingsdelegation som sedan sköter förhandlingarna mot 
arbetsgivaren så denna fråga har ingenting att göra på en kongress utan dessa frågor ska ligga hos 
Byggnads ombudsmannaförening och Byggnads lokala ombudsmannaförening.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 28 avslås. 

MOTION PP 29
K Fabian, Byggnads Skåne
Enskild

Efter långt medlemskap t.ex 35-40 år tycker jag att man kunde få en liten resa på 14 dagar eller någonting 
efter ett långt medlemskap.

Yrkar på följande: 
• Att få bonus för långt medlemskap. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 29
Byggnads är glada åt trogna medlemmar. Alla har nytta av sitt medlemskap i Byggnads oavsett hur 
länge man har varit medlem. Byggnads gör skillnad för sina medlemmar. Att premiera alla de som 
har ett långt medlemskap i Byggnads skulle vara alltför kostsamt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 29 avslås.

MOTION PP 30
J Frank, Byggnads Skåne
Enskild

Inom byggbranschen förekommer det stora svängningar i efterfrågan. Varje gång byggkonjunkturen rasar 
slås en stor grupp yngre byggnadsarbetare ut från byggbranschen. Detta är ofta välutbildade yngre bygg-
nadsarbetare som slås ut från byggbranschen. För samhället i stort innebär detta ett stort resurs slöseri då 
man utbildar personer som senare aldrig kommer arbeta med det man utbildats till. För byggbranschen 
riskerar det på sikt utarma byggnadsarbetarekåren. För att lindra denna effekt bör Byggnads verka för ett 
system där man i lågkonjunktur kan ge möjlighet för personer över 60 år att gå hem med förtidspension, 
utan att drabbas ekonomiskt. Detta skulle leda till en bättre åldersstruktur inom byggbranschen. Jag yrkar 
på nedanstående: 

• Att Byggnads verkar för ett system där man i lågkonjunktur kan erbjuda personer över 60 år förtidspen-
sion med bibehållen lön.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 30
Motionären vill att vi av konjunkturskäl ska bevilja vissa grupper förtidspension. En sådan reform 
skulle vara alltför kostsam. Förbundsstyrelsen är inte heller säker på att åldersstrukturen skulle bli 
bättre av att personer över 60 år skulle förtidspensioneras av konjunkturskäl.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 30 avslås.

MOTION PP 31
Byggnads Skåne

Pensionsbetalning på arvodet när styrelseledamöter får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Yrkar på följande:
• Att Byggnads korrigerar regelverket så pension blir inbetald till FORA.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion PP 31
Våra förtroendevalda som ersätts med förlorad arbetsförtjänst får pensionspremien inbetald till 
FORA.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion PP 31 avslås.
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BESLUT

I debatten deltog: 
Pierre Esbjörnsson, Skåne 
Thomas Andersson, Örebro-Värmland 
Sam Ekman, Väst 
Magnus Nyman, Mälardalen 
Patrik Johansson, Väst 
Niklas Landstedt, Öst 
Emil Ernström, Väst 
Christer Härjelin, förbundskontoret 
Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion PP 22 - PP 25, PP 22 - PP 31, förbundsstyrelsen
• bifall på motion PP 26 attsats 1 och 2, PP 27 attsats 1, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion PP 26 attsats 3, PP 27 attsats 2, förbundsstyrelsen
• bifall på motion PP 27 attsats 2, Pierre Esbjörnsson
• bifall på motion PP 23, Thomas Andersson
• bifall på motion PP 27, Sam Ekman
• bifall på motion PP 22, Magnus Nyman
• bifall på motionerna PP 22 och 23, Patrik Johansson

Kongressen beslutade:
att  bifalla motion PP 22 efter votering, begärd av Patrik Johansson, med röstsiffrorna 81 för och 64 emot
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 24, PP 25,  

PP 26 attsats 1 och 2, och PP 27 attsats 1
att  bifalla PP 27 attsats 2, efter försöksvotering begärd av Lars Hildingsson
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna PP 28 - PP 31

Motion PP 23 har därmed fallit.

§ 30.  SJUK- OCH ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGAR

 a) motionerna SJA 1-11

MOTION SJA 1
Byggnads Mälardalen

Man måste kunna vara sjuk och ha en möjlighet att bli frisk utan en regel som säger att man inte får sjuk-
ersättning längre. Det ska alltid vara behovet som ska avgöra och inte en tidsaxel. Är man sjuk ska man ha 
rätt till ersättning och det borde inte vara svårare än att sjukvården avgör om man är sjuk och inte Försäk-
ringskassan. Ta bort att man prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader. Arbetsgivarens ansvar 
ska vara längre än idag. 
 
• Att förbundet verkar för att det inte ska finns något slutdatum i försäkringen.
• Att förbundet verkar för att ersättningsnivåerna höjs.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 1
Regeringen ändrade 2008 reglerna för sjukförsäkringen och införde fasta tidpunkter. Tidpunkterna 
tar ingen hänsyn till den enskildes förmåga. Konsekvenserna har blivit att många måste förlita sig 
till A-kassan för sin försörjning. Förbundsstyrelsen konstaterar att regelverkets utformning drabbar 
vissa medlemmar negativt. Därutöver har också ersättningarna sänkts.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 1 bifalles.
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MOTION SJA 2
Byggnads Väst

AFA försäkring vid arbetsskada.

Med dagens regler i sjukförsäkringen kan en medlem som råkar ut för en arbetsskada eller arbetssjukdom,  
bli utförsäkrad efter 180 dagar av Försäkringskassan trots sjukskrivning av läkare. Tvingas från sin 
anställning och stå till arbetsmarknadens förfogande, utan att det finns någon kontroll från Försäkrings-
kassan att arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter enl. AML och AFS 1994:01 Arbetsanpassning och 
Rehabilitering. Detta är inte bara en ekonomisk tragedi för den drabbade utan även ett sätt att kringgå LAS.  
För att den drabbade ska få ett bättre ekonomiskt skydd kan man utöka AFA (TFA) försäkringen att täcka 
deras ekonomiska bortfall och på sikt verka för att förändra sjukförsäkringens regler. 

• Att förbundet verkar för att AFA (TFA) försäkringen täcker upp för ekonomiskt bortfall om medlem blir 
utförsäkrad av Försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.

• Att förbundet verkar för att medlem som drabbats av arbetsskada eller arbetssjukdom inte omfattas av 
Försäkringskassans ”Rehabiliteringskedja” utan läkares bedömning av sjukskrivningsbehov gäller.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 2
Vid ett olycksfall i arbetet där arbetsoförmåga finns i ordinarie arbete kan arbetsoförmågan efter 180 
dagar prövas mot hela arbetsmarknaden fast man fortfarande har en anställning. Den skadade blir 
hänvisad till arbetsförmedlingen och får A-kassa istället. Tyvärr så mister man även ersättningen från 
TFA-försäkringen då den är knuten till sjukpenning. Detta är en konsekvens av regeringens ändrade 
och hårt kritiserade rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser. TFA har också brister då den inte 
lämnar ersättning utan att sjukpenning betalas. TFA-försäkringen ska vara grundad på skadestånds-
rätt för att full kompensation ska betalas ut.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 2 bifalles.

MOTION SJA 3
Byggnads Öst

Yngre får svårare att få arbete och arbetarna blir äldre och äldre. Därför borde byggnads verka för att åter-
införa livränta så man kan föryngra byggbranschen. 
 
• Att byggnads verkar för att återinföra livränta.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 3
Livränta är något som lämnas vid bland annat arbetsskador och trafikskador för att täcka inkomst-
förlust. Motionären vill att man ska återinföra livränta för att föryngra byggbranschen. Någon sådan 
har inte tidigare funnits.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 3 avslås. 

MOTION SJA 4
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Rättshjälp i skaderegleringen.

I samband med översynen av den allmänna rättshjälpen 1988 ändrades förutsättningarna till juridiskt  
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ombud. Rätten till juridiskt ombud vid reglering av trafik- och ansvarsskador undantogs då från RhjL  
genom att allmän rättshjälp inte fick beviljas i dessa fall.

I samband med de överläggningar som ägde rum mellan justitiedepartementet och företrädare från försäk-
ringsbolagen åtog sig försäkringsbolagen att svara för den skadades kostnader för juridiskt ombud i skade-
regleringen.

Idag är detta inte en självklarhet.

Vid ev. tvist i Domstol efter avslutad reglering fick man fram till 1997 rättshjälp.

1997 tog dåvarande regering bort rättshjälpen och den ersattes med rättsskyddet i hemförsäkringen eller 
fordonsförsäkringen.

Rättsskyddet är begränsat beloppsmässigt till nackdel för de skadade.

Den som ger sig in i en tvist riskerar att hamna i en skuldfälla vilket Försäkringsbolagen högst sannolikt är 
införstådda med.

Statlig rättshjälp finns kvar för mördare, bankrånare, våldtäktsmän, de som begår övergrepp på barn o.s.v. 
men inte för de personskadade.

Byggnads måste agera, då ovanstående förhållande naturligtvis är helt oacceptabelt 
 
• Att Byggnads agerar så att de skadelidande har rätt till juridiskt ombud i samband med skadereglering-

en, på bekostnad av Försäkringsbolagen
• Att Byggnads i första hand, jobbar för att de skadelidande har rätt till statlig rättshjälp i samband med 

rättegångar eller typer av processer som kan uppstå.
• Att Byggnads i andra hand, jobbar för att de skadelidande via hemförsäkringen eller trafikförsäkringen 

har rättsskydd till ett belopp av minst 600 tkr. i samband med rättegångar eller typer av processer som 
kan uppstå. En rimlig självrisk vore 10% dock max 40 tkr.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 4
Motionärerna vill att Byggnads ska arbeta för att få statlig rättshjälp eller rättshjälp via hemförsäk-
ring/Försäkringsbolag för att betala ombudskostnader för skadereglering som enligt den enskilde ska 
prövas av civil domstol eller förvaltningsdomstol. Alla försäkringsärenden är föremål för en bedöm-
ning om biträde ska beviljas eller ej, oavsett vem som står för kostnaderna. Om det ska lagstiftas eller 
villkorsändras kommer det att leda till avsevärda kostnader som till slut hamnar hos den enskilde. 
Eftersom avtalsförsäkringarnas villkor förhandlas fram mellan LO och Svenskt Näringsliv så måste 
Byggnads föra fram till LO det vi anser som viktiga förändringar och förbättringar i villkoren.  
Vi måste också som förbund se till hela kollektivet, vi kan inte ur rättvisesynpunkt lägga fram kost-
nadsökningar som berör en del av medlemskåren. Vi tror att risken är stor att vi går mot en privatise-
ring om vi avviker från grundtanken med kollektivavtalade försäkringar.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 4 avslås. 

MOTION SJA 5
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Ersättning från Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Enligt reglerna i Försäkringskassan får inte den arbetsskadade ändra sin inkomst efter den löneutveckling 
som finns inom det yrke, som han eller hon varit verksam inom.

På den svenska arbetsmarknaden är TFA ett komplement till det grundläggande skydd som socialförsäk-
ringen tillhandahåller.

TFA är en påbyggnad på den lag reglerade arbetsskadeförsäkringen (lag 1976:380).
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TFA som samtliga arbetsgivare är tvungna att teckna, ersätter inkomstförlust som inte ersätts av livräntan 
från Försäkringskassan om den skadelidande har en årsinkomst på över 7,5 prisbasbelopp eller en årsin-
komst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Merparten av LO medlemmarna har inkomster under 7,5 basbelopp och ersätts inte till fullo för inkomst- 
förlusten, trots att man via sitt löneutrymme betalar för denna försäkring.

Ett förhållande som är helt oacceptabelt. 
 
• Att TFA skall ersätta hela inkomstförlusten som uppstår
• Att rätten till omprövning för inkomstförlust i TFA fastställs till 1/4 prisbasbelopp

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 5
När försäkringskassan har godkänt en skada så indexeras inkomstförlusten med ett särskilt index.  
Det är hela inflationen + halva reallöneutvecklingen för alla arbetare i Sverige. Om man har en in-
komst över 7,5 prisbasbelopp (333 000 kr) kan TFA ersätta inkomstförlusten. Den indexeras också. 
Om den skadade senare får en inkomstförlust som är 10 % eller mer kan man få den omprövad.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 5 avslås.

MOTION SJA 6
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Jobbskatteavdraget.

Att ha ett arbete att gå till är en viktig faktor, man känner sig nyttig och får ett socialt umgänge med sina 
arbetskamrater.

Livssituationen för de personskadade (personer som skadas i trafiken, inom vården, genom brottsliga hand-
lingar, halkolyckor m.m.) förändras markant.

Den 1 januari 2007 infördes skattelättnader för arbetsinkomster genom det s.k. jobbskatteavdraget.

Högsta domstolen har behandlat frågan och kommit fram till att jobbskatteavdraget inte skall beaktas i 
inkomstförlusten.

Ovanstående anser vi vara helt felaktigt, personer kan ju inte rå för att de t.ex. blir påkörd och inte klarar av 
att jobba.

Vi anser att vid sådana här förändringar måste man se över helheten. Det kan inte vara rimligt att man som 
skadad inte kompenseras för ovanstående skattelättnad. 
 
• Att Byggnads medverka till att skadeståndslagen ändras, så att Försäkringsbolagen skall ersätta den 

inkomstförlust som reglerna för jobbskatteavdraget medför.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 6
Det motionärerna tar upp i frågan är hur orättvist jobbskatteavdraget slår. När Alliansregeringen 
beslutade om jobbskatteavdrag var Byggnads kritisk till reformen. Reformen har skapat en stor klyfta 
mellan de som har arbete och de som inte har arbete. Byggnads tycker att det är djupt orättvist oavsett 
om man är pensionär, sjuk, arbetslös eller som det specifika fall som framställs enligt motionen. Skat-
ten på inkomsten ska vara lika oavsett varifrån den kommer.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 6 anses besvarad. 
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MOTION SJA 7
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Granskning av Trafikskadenämnden

Våra förtroendevalda politiker har skapat olika nämnder som bl.a. Ansvarsförsäkringens Personskade-
nämnd, Trafikskadenämnden, Rättsskyddsnämnden, Personförsäkringsnämnden, Försäkringsförbundets 
Nämnd, Allmänna reklamationsnämnden.

Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande), lekmannarepresentanter 
från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen.

Ordförande eller vice ordförandes medverkan gör att många luras att tro att det är rättvisa bedömningar.

Enligt Personskadekommittén cirkulär 2/2004 gällande försäkringsmedicinska bedömningar och SOU 
2008:117 framgår det att den försäkrade alltid ska delges den medicinska rådgivarens yttrande och det  
medicinska underlaget som legat till grund för bedömningen.

I yttrandet ska finnas uppgifter om vilka handlingar som legat till grund för bedömningen.

Ovanstående stämmer inte överens med verkligheten, inte ens för Trafikskadenämndens medicinska råd- 
givare. De skadelidande vet inte vilka handlingar som skickats till den medicinska rådgivaren för bedöm-
ning.

Idag har vi medicinska rådgivare i Trafikskadenämnden, som tidigare arbetat åt Försäkringsbolagen. En-
ligt undertecknades uppfattning är detta totalt oacceptabelt, detta om något är väl en jäv situation.

Ska vi ha en Trafikskadenämnd som är värd namnet, måste förändringar göras.

Försäkringsbolagen skall inte få vara representerade i Trafikskadenämnden.

Den skadade med ombud måste få deltaga när ärendet föredras, inför muntlig förhandling i Trafikskade-
nämnden och att den skadade skall ha möjlighet att åberopa muntlig bevisning.

Byggnads måste omgående agera och tillsätta en granskning av Trafikskadenämnden.

Granskningen skall omfattas av hur ärenden har handlagts, bedömts medicinskt och juridiskt. Självklart 
skall den skadelidande få komma till tals när ärendet granskas.

För att tillgodose kravet på rättssäkerhet skall Trafikskadenämnden vara en statlig myndighet  
 
• Att Byggnads agerar så att Trafikskadenämnden blir en statlig myndighet för att tillgodose kravet på 

rättssäkerhet
• Att Byggnads agerar så att man tillsätter en granskning av Trafikskadenämnden
• Att Byggnads agerar så att försäkringsbolagen ej är representerade i Trafikskadenämnden

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 7
Trafikskadenämnden (TSN) arbetar för att man som skadelidande, oavsett försäkringsgivare, ska 
få en skälig och enhetlig ersättning för sin personskada. TSNs verksamhet som pågått sedan år 1936 
styrs av reglemente godkänt av regeringen. Nämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice 
ordförande) med domarutbildning, lekmannarepresentanter från olika fackliga organisationer samt 
företrädare från försäkringsbolag. Ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av Finansin-
spektionen. Trafikskadenämndens sammansättning innebär en representation av juridisk kompetens 
samt kunnande och erfarenheter representerade från försäkringsbolag och lekmannaledamöter. Vid 
missnöje med beslut gällande personskada kan beslutet prövas i civilrättslig domstol.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 7 avslås. 
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MOTION SJA 8
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare.

Livet är inte alltid förutsägbart i alla situationer.

Människor som drabbas av skador, genom t.ex. trafikskador, patientskador, ansvarsskador, brottsoffer, 
arbetsskador och liknande skall få sin medicinska invaliditet fastställd av Försäkringsbolagens medicinska 
rådgivare.

Allt för många drabbas av problem vid denna bedömning.

Vid val av medicinska rådgivare är det bolaget, som helt fritt sluter ett avtal med den läkare som försäk-
ringsbolaget önskar anlita. Han utför detta som tjänsteman, antingen i ett anställningsförhållande eller på 
uppdrag som konsult.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare står därmed inte under tillsyn från Socialstyrelsen eller annan 
myndighet, och vederbörande försäkringsläkare är fri att ha vilken uppfattning som helst utan ansvar i 
egenskap av att vara legitimerad.

I dag är verksamheten för Försäkringsbolagens medicinska rådgivare en miljonindustri, utan någon som 
helst kontroll.

Deras tjänstgöring för bolagen kan vara så omfattande, så att intäkterna från denna verksamhet kan över-
stiga den lön läkaren har från sin tjänst vid landstinget.

Dessutom anser Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen att de inte ska träffa 
patienten, utan bedömningen ska göras på bl.a. journalanteckningar. Vid varje annan skada t.ex. på bilar 
och hus så besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.

Journalanteckningar är oftast kortfattade och vid återbesök än mera kortfattade och ibland kan det även 
förekomma felaktigheter. Anteckningar i journalen förs för att täcka kliniskt relevanta frågor utan avseen-
de på att de skall ingå eller vara föremål för bedömningar av Försäkringsbolagens konsulter (medicinska 
rådgivare).

Hur säker är en journal för att vara föremål för en bedömning i juridiska sammanhang och Vem bär ansva-
ret om det blir fel då journalen inte varit tillräckligt utförlig eller innehåller fel?

En annan aspekt är om rättssäkerheten kan anses vara uppfylld med några anteckningar i en journal, där 
medicinska rådgivare inte kan ställa kompletterande frågor i sin bedömning till den skadelidande. Om en 
medicinsk rådgivare skall göra en bedömning, skall den grundas på personlig kontakt, det är väl det som är 
kännetecknade för läkarens verksamhet och för vilket han eller hon är utbildad.

Förhållandet att samme läkare upprätthåller dels en tjänst som är underställd ansvar inför Socialstyrelsen 
vid landstinget, oftast med nyckelfunktioner inom vissa specialiteter, och dels en tjänst utan ansvar vid 
försäkringsbolag i arbete som medicinska rådgivare, är ägnat att vara vilseledande och förtroendeskadligt 
för tjänsten på landstinget.

Det måste vara en allvarlig motsättning i att en tjänsteman som med skattemedel har sin tjänst och försörj-
ning inom landstinget, samtidigt innehar privat tjänst som innebär partstagande mot samma allmänhet.

Dessutom kan de framhålla sin tjänsteställning inom landstinget för att ge tyngd åt sin uppfattning, vilket 
kan medföra att de medicinska rådgivare inför domstol kan ge sken av att han/hon blir talesman för såväl 
kliniken som sjukhusets uppfattning, i vissa sakfrågor. 
 
• Att Byggnads agerar så att en fristående pool av läkare upprättas, som ger utlåtanden till Försäkringsbo-

lag, Trafikskadenämnden, domstol, de skadelidande o.s.v. upprättas omgående.
• Att utlåtande eller intyg i någon form får inte ske utan att undersöka den skadelidande
• Att Byggnads agerar så att Läkarna som utför medicinska bedömningar är underställda socialstyrelsen, 

precis som deras anställning inom den offentliga vården.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 8
Trafikskadenämnden (TSN) anlitar fristående läkare bl a från Sophiahemmet gällande skador i ortope-
di, neurologi och psykiatri. Försäkringsbolagen och domstolarna arbetar på liknande sätt. Utlåtande/
intyg utfärdas av behandlande läkare och ska på ett adekvat sätt beskriva den skadelidandes status 
och eventuella kvarstående besvär. Alla läkare i Sverige är underställda Socialstyrelsen oavsett om 
läkaren arbetar inom den privata vården eller den offentliga.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 8 avslås.

MOTION SJA 9
K Bergström, S Sivertsson, Byggnads GävleDala
Enskild

Beräkning av inkomstförlust i personskadereglering.

Med förlorad inkomst förstås först och främst bortfall av lön. Förutom förlust av lön omfattas även förlust av 
olika slags tillägg, vilka ingår i ersättningen för arbetsprestationen. Det kan röra sig om t.ex. övertidstillägg, 
risktillägg, traktamenten, reseersättning och liknade förmåner

När en arbetsgivare betalar ut traktamente vid tjänsteresa med övernattning i Sverige ska han inte göra 
skatteavdrag på den del av traktamentet som ligger inom gränsen för det avdragsgilla schablonbeloppet 
(som för närvarande är 210 kr per hel dag).

Det är dessa 210 kr som man i dagligt tal kallar för ”skattefritt” traktamente.

Överskjutande del skall arbetsgivaren göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på och redovisa som 
lön på kontrolluppgiften.

Skadestånd för personskada regleras genom Skadeståndslagen, utgångspunkten är att den skadade genom 
skadestånd ska försättas i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Det är inte en självklarhet att försäkringsbolagen ersätter den skadelidande för skattepliktiga traktamenten, 
dvs. den som utgör lönetillskott.

Högsta domstolen behandlade frågan om traktamenten i NJA 1985 s.843. Domen kom till före skatterefor-
men 1991.

Högsta domstolen kom fram till följande:

Meningen är tydligen att traktamenten skall med räknas vid bestämmandet av skadestånd om de är avsed-
da att vara ett öppet eller dolt lönetillskott. Förmåner av detta slag förekommer på det privata området. Att 
beakta är att en sådan förmån utgör skattepliktig intäkt av tjänst.

Avgörande i Högsta domstolen är prejudikat.

Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck har analyserat HD domen NJA 1985 s.843 i doktrin. Det är en utför-
lig kommentar till lagens innehåll och de skadeståndsrättsliga grundprinciperna. I doktrinen går följande 
att utläsa:

Om förmåner av typ traktamenten skall tas upp i inkomstunderlaget, är den skattemässiga behandlingen av 
traktamentet avgörande.

IFU som är försäkringsbranschen eget utbildningsinstitut (Institutet för Försäkrings Utbildning) har en 
handbok för ersättning vid personskada.

Marie Svendenius och Ola Schönning har skrivit kapitlet om inkomstförlust och hänvisar till NJA 1985 s.843 
när det gäller traktamenten.

I handboken går följande att läsa: Det som avgör om traktamente ska räknas in i inkomstunderlaget är 
ersättningens syfte.
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Skattefria traktamenten är avsedda att täcka kostnader. Skattepliktiga traktamenten som den skadelidande 
skulle haft i större omfattning utgör lönetillskott.

I Statens offentliga utredningar SOU 1995:33 och SOU 2009:96 framgår att försäkringsbolaget skall inhämta 
uppgifter om andra förmåner som hör till lönen, såsom traktamenten.

Ersättning för traktamenten som är skattepliktiga och legat till grund för sociala avgifter utgör således löne-
tillskott och skall medräknas i inkomstunderlaget. 

Det blir ofta diskussioner med försäkringsbolagen då det gäller skattepliktiga traktamenten.

Som rättssäkerheten ser ut idag efter de förändringar som skett, utnyttjar Försäkringsbolagen detta och 
tvingar de skadelidande att ge sig in i tvist (i domstolen).

De skadelidande har efter förändringen 1997, långt ifrån likvärdiga ekonomiska förutsättningar jämfört 
med försäkringsbolaget i en process och många varken orkar eller törs ge sig in i en domstolsprocess. 
 
• Att Byggnads agerar så att skadeståndslagen förtydligas, så att traktamente som överstiger schablonbe-

loppet och därmed utgör lönetillskott skall medräknas i inkomstunderlaget för den livränta som Försäk-
ringsbolaget skall utbetala till den skadelidande.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 9
Motionärerna tar upp frågan om huruvida skattepliktiga kostnadsersättningar ska ingå i inkomstun-
derlaget vid beräkning av livränta. Vi har idag skattepliktiga ersättningar som till exempel trakta-
mente, bilersättning, eventuellt fri medicin, läkarbesök samt övriga förmåner som är beskattningsbar 
löneförmån. Dessa ersättningar är kostnadsersättning för utgifter man har i anställningen. Upphör 
anställningen upphör även kostnaden.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 9 avslås. 

MOTION SJA 10
Byggnads Örebro-Värmland

Man måste kunna vara sjuk och ha en möjlighet att bli frisk utan en regel som säger att man inte får sjuk-
penning längre. Det ska alltid vara behovet som ska avgöra och inte en tidsaxel. Är man sjuk ska man ha 
rätt till ersättning och det borde inte vara svårare än att sjukvården avgör om man är sjuk och inte försäk-
ringskassan. Ta bort att man prövas mot hela arbetsmarknaden efter 6 månader. Arbetsgivarens ansvar ska 
vara längre än idag.  
• Att förbundet verkar för att det inte ska finnas något slutdatum i försäkringen.
• Att förbundet verkar för att ersättningsnivåerna höjs.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 10
Regeringen ändrade 2008 reglerna för sjukförsäkringen och införde fasta tidpunkter. Tidpunkterna 
tar ingen hänsyn till den enskildes förmåga. Konsekvenserna har blivit att många måste förlita sig 
till A-kassan för sin försörjning. Reglerna är alldeles för tuffa och snäva. Man har även passat på att 
sänka ersättningen för den sjuke.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 10 bifalles.
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MOTION SJA 11
Byggnads Öst

Karensdagen infördes som en del av krisuppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna 1992. 
Syftet var att minska sjukförsäkringens utgifter på kort sikt. Fortfarande lever karensdagen vidare, denna 
karensdag drabbar arbetarklassen hårdast. Vi kan inte jobba hemifrån när vi är sjuka för att slippa karens-
dagen. Många kamrater går till jobbet på grund av ekonomiska skäl, trots sjukdom. Vilket i många fall kan 
göra den enskilde ännu mer sjuk och sprida sjukdomen vidare bland de övriga anställda. Om en infektion 
sprider sig på en arbetsplats så blir det både kostsamt för företagen samt arbetstagaren.  
Karensdagen är en gammal reform som hör till det förflutna. Är man sjuk så är man det,  
då ska man också ha rätt till ersättning från dag 1. 
 
• Att Byggnads verkar för att karensdagen avskaffas.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion SJA 11
Karensdagens införande skulle få stopp på överutnyttjande av sjukförsäkringen. Skälet för att ha en 
karensdag saknas idag då vi inte har något överutnyttjande i  
försäkringen. Vi inom LO-kollektivet drabbas hårdast av denna regel då vi har  
mycket mindre möjlighet att arbeta på distans.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion SJA 11 bifalles.

BESLUT

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion SJA 1 - SJA 2, SJA 10 - SJA 11, förbundsstyrelsen
• avslag på motion SJA 3 - SJA 5, SJA 7 - SJA 9, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion SJA 6, förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna SJA 1 – SJA 11.

§ 33.  SJUK OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING

 a) motion AVF 5

MOTION AVF 5
Byggnads Norrbotten

Medlemmar som drabbas av sjukdomar med olika diagnoser som ej är en arbetsskada har ingen möjlighet 
att få ersättning från något håll i likhet med medlemmar i alla andra LO-förbund. 
 
• Att Byggnads inför en kollektiv sjuk- och efterlevandeförsäkring.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AVF 5
Det finns begränsningar i vårt skydd via lag och avtal. Sjukförsäkringen ersätter bara inkomstförluster 
upp till 333 000 kr, dvs inkomster upp 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. När det gäller att förhandla fram förbätt-
ringar i kollektivavtalet så sker det via LO och alla förbund ska vara eniga om kraven på förbättringar. 
Vår motpart (Svenskt Näringsliv) ska dessutom gå med på förbättringarna. I försäkringen finns tre
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försäkringar. Vi har ersättning vid långvarig sjukskrivning, diagnosersättning vid allvarlig sjukdom 
samt dödsfallsersättning. Vi har idag många medlemmar med en inkomst över 333 000 kr som saknar 
inkomstskydd vid sjukdom och har begränsningar i den kollektivavtalade dödsfallsförsäkringen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion AVF 5 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Magnus Blomqvist, Småland-Blekinge 
Roland Wiking, Skåne 
Ulf Normark, Norrbotten 
Parham Pourbayramian, Väst 
Christer Härjelin, förbundskontoret 
Lars Hildingsson, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• bifall på motion AVF 5, Magnus Blomqvist med flera

Kongressen beslutade:
att  bifalla motion AVF 5 efter att förbundsstyrelsen tagit tillbaka sitt besvarandeyrkande

Kongressordförande: Magnus Cato

GÄSTTALARE ELLINOR ERIKSSON, FÖRBUNDSSEKRETERARE SSU
Johan Lindholm hälsade Ellinor Eriksson, förbundssekreterare SSU, välkommen till kongressen.

Ellinor Eriksson, förbundssekreterare SSU

”Tack för att SSU får vara på plats som LO:s ungdomsförbund, som i någon mån är Byggnads 
ungdomsförbund. Jag blev ju ombedd att hålla ett tal till kongressen, men jag tycker att det kan 
bli lite väl, jamen ni vet uppstyrt när man ska stå här och så ska man bara ha någon poäng och 
har man tur kanske man får en applåd mitt i och så. Så jag tänkte att jag också visar lite bilder. 
Den börjar med lite populism, men jag tänkte att jag visar i alla fall lite bilder och snackar runt-
om för det är lättare om man ska lyckas hålla på i tjugo minuter. 

Jag fortsätter i något som jag tycker känns aktuellt, med strejken som pågår just nu. SEKO:s krav 
är bättre anställningar, anständiga villkor och bättre miljö. Vi är ju inget LO-förbund, så vi kan 
inte ha några sympatiåtgärder. Vi kan inte ta ut några i strejk, men vi kan ta ut folk i aktivism, 
om man säger så och det har vi på alla sätt försökt göra. Här ser ni Jojo-kortet, det är det kortet 
man har i Skåne om man åker buss, det är som Access-kortet i Stockholm eller andra busskort. 
Då har vi tagit fram den här och klistra på den på sitt buss- eller tågkort för att visa att man stöd-
jer strejken. Det tycker jag är fint.

Det är flera på mitt jobb som säger: jag blir riktigt glad i själen av strejker och jag blir riktigt glad 
nu när man visar att man protesterar. Ja, eller hur? Men tyvärr så är ju den situationen som man 
nu kämpar för ganska mycket standard i branschen som gäller för unga. Om det är några som 
har nästan bara visstidsanställningar, om det är några som har just otrygga anställningar och 
om det är några som inte får veta hur länge de ska jobba och om det är några som får söka om 
sina tjänster eller får ett månadskontrakt eller vad det nu kan vara, så är det ju unga människor. 
Så ja, jag stöttar strejken på alla sätt, men på något sätt önskar jag nästan att unga hade ett eget 
förbund som kunde ta ut alla unga i strejk och bara: ”hallå, vad ger ni unga människor för villkor 
egentligen?” För att det här är ju vår vardag. Ni har säkert hört och läst om det eller har kompisar 
som är med om det, alltifrån sms-anställningar där man får sms på morgonen. Tio personer får 
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samma sms och den första som svarar får jobbet för den dagen. Ja, i form av daglönare. Arbets-
givare som staplar visstidsanställningar på varandra och precis när man ska bli in-LAS:ad så 
får man veta att nej, nu finns det ingen plats för dig längre. Så vi behöver fortsätta att stötta både 
strejken, men också stötta unga människors arbetsvillkor och se till att vi solidariserar oss med 
deras villkor också.

Nu kanske du blir lite upprörd Johan, jag vet inte, för du sa mycket det här att nu ska vi prata om 
vår framtid och så här och jag har lite av en issue med det begreppet, för det är nästan alltid så 
när jag får komma och snacka någonstans eller om man är på ett partimöte eller ett ja, det kan 
vara ett fackmöte eller vad som helst. Att det är någon som liksom säger så här: ”Nej, men gud 
vad kul att det är lite unga här” eller ”vad kul att det är någon här, för unga vet ni vad, ni är ju 
framtiden”. Ja, och om man menar väl på alla sätt, det tror jag att man gör, men problemet är ju 
att om man bara berättar för unga hela tiden att de är framtiden, så säger man ju nästan att ni 
inte är nutiden och det är det som är min poäng, att unga är inte framtiden, unga är nu. Sen kan 
vi vara framtiden också, det är väl okej att köra lite både och, men poängen är att om man bara 
ser unga som framtiden eller tänker på unga på det sättet, då är det väldigt lätt att glömma unga 
i den politik man planerar nu, i de villkor man har på sin egen arbetsplats, i de reformer man 
tänker ska genomföras. För det blir liksom att jamen, vi är den nuvarande generationen och sen 
ska vi vara snälla mot dem som tar efter oss, men som Johan sa inledningsvis, vi har bostads-
brist som är jättestor nu för att unga människor inte har någonstans att flytta fastän de vill flytta 
hemifrån eller vi har nu unga som inte får något jobb. Om man då bara säger till mig, nej men 
unga är framtiden, jamen då kan jag väl engagera mig i facket om fem år när jag kanske inte är 
framtiden längre, utan är nutiden. Då kanske jag kan engagera mig i partiet då. Varför ska jag 
engagera mig i något nu om jag ändå bara ses som framtiden eller om politiken inte finns till för 
mig nu. Så det är en ganska viktig aspekt. Man kan gärna säga att unga är framtiden, men var 
lite uppmärksamma på att de inte är nutiden helt enkelt.

Nu har jag precis sagt att unga inte är någon särskild grupp ändå tänker jag säga emot mig själv 
och tänka att vi ändå ska grotta ner oss lite i den gruppen. Den unga väljaren ska ju gå och rösta 
nu och det här vet jag att ni också brinner för, hur ska vi få vårt folk att gå och rösta? Hur ska vi 
få dem att bli vänstersidan snarare än något annat och jag har också klurat en del på det. SSU 
har klurat en del på det. Det första man måste inse, det är att den unga väljaren har inte levt eller 
vuxit upp i samma samhälle som många av er har. Den som ska rösta för första gången var sex år 
gammal förra gången socialdemokraterna vann val och bildade regering. Jag vet inte hur mycket 
ni minns av politik från när ni var sex år, men inte är det jättemycket. Det är alltså att hela deras 
verklighet har varit borgerlig styrt. De var tio år när Fredrik Reinfeldt blev statsminister. Deras 
enda statsminister som de kan ha överblick över är ju borgerligheten och Fredrik Reinfeldt. De 
har vuxit upp i ett samhälle som egentligen har lärt dem att det går sämre och sämre och att in-
dividen själv måste slå sig fram mer och mer. 

Det där kan lätt bli lite nedslående, men det finns nog lite positivt i det också för att om man sen 
man var tio år har sett samma statsminister, jamen nog kan man tycka att det är dags för något 
annat. Om man sitter i debatter med muffarna och det gör jag en del, då har de någon slags stra-
tegi som jag tror är helt fel. Redan på sossarnas tid så hände det här och det här och det här och 
då ökade också klyftorna eller då var också arbetslösheten hög eller de säger någonting om hur 
det var på sossarnas tid. Problemet är att ingen av de eleverna som sitter där och lyssnar minns 
hur det var på sossarnas tid, för de var sex år gamla. Det där måste vi komma ihåg för det är så 
lätt att säga det, jamen sist ni hade makten eller sist den andra sidan hade makten. Ja, men vet ni 
vad, det var åtta år sen. Vilka är det som har haft makten nu under tiden? De går på något sätt i 
opposition mot sig själva eller mot oss i debatterna för att komma undan eller undfly ansvar och 
det ska vi inte låta dem göra. De unga väljarna är dessutom ganska många, de är 442 346 styck-
en som väljer första gången nu. Vad kan behövas än sådana som oss som gör första gången lite 
trevligare, lite tryggare, lite bättre och inte så himla läskigt? Det ska ni förstås hjälpa till med och 
vi med för den delen. 

Den här bilden tycker jag fin för att den är från nu i helgen, från Nordiskt Forum. Jag tycker 
Stefan Löfven ser så glad ut på den. Det är mest det. Vi har våra fyra prioriterade områden som 
är jobb, skola, bostad och välfärd. Partiet har ju jobb, skola och välfärd. Så bostaden, det är den 
frågan som SSU väljer att lyfta som sin Topp-fyra och egentligen är det Topp-tre. Vi har med 
välfärden också för att den är viktig, men det lasset drar partiet. Vi har med bostadsfrågan, för 
att vi tror att den här kombinationen är också det som unga tycker är de viktigaste frågorna. 
Det är det vi ser också när man frågar unga människor. Vilka politiska områden tycker du är 
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viktigast? Så är det de här som man svarar och det är ganska spännande för i opinionen i stort 
säger man att nej, men bostadsfrågor, det mäter så jäkla dåligt. Det kan vi inte snacka om. Men 
om man snackar med unga, vilka frågor är viktigt för dig? Ja, då är bostad Topp-tre. Så det säger 
väl också något om situationen.

Om du fick säga en reform, jag tror att det fanns en lista med fyrtio reformer eller något sådant. 
Vad borde man göra? Den som särklass vinner och får allra mest poäng eller som flest svarar, 
det är ”Bygg fler bostäder för unga och studenter”. Det är liksom den number-one-reformen som 
man önskar av en ny regering om man är ung. Kanske för att den är konkret och för att man kan 
se det framför sig och förstå att okej, de som har makten i samhället väljer att bygga bostäder. 
Kanske beror det på att man mer tänker, jamen just det, det här med något jobb, det kanske jag 
måste fixa själv och min utbildning och mina betyg måste jag nog ändå fixa själv. Det kan vara 
sådant, men jag tror också att det säger något om den här frågan och hur den kommer att fortsät-
ta att bubbla upp. Det kommer inte att vara så om några år att nej, men bostadsfrågan, den mäter 
så jäkla dåligt, den kan vi inte prata om, utan den kommer att bli större och större eftersom det 
är fler och fler unga. Nu är det fler än 400 000 som ska rösta för första gången och som definierar 
det här som det viktigaste. Yes.

Jag tycker att den här är ganska kul. ”Utredning sökes”, det var någon som satte upp den som 
väl egentligen behövde bostad, men som skämtade till det lite och sa att jag är en glad och sköt-
sam 25-åring som snart blir bostadslös. Tänk om jag kunde få en jättetjock utredning att bo i. 
Det hade ju varit fantastiskt. För det är nämligen så att den bostadsministern vi har nu, har 
egentligen inte gjort någonting annat än utredningar. Man kan nästan skämta om hur många 
utredningar som har kommit, men hur lite politik som har kommit. Man kan göra mycket med 
en utredning, men man kan inte bo i den och det är ju på något sätt hela problemet. 

Men för att unga ska kunna försörja sig själva så måste de kunna sätta upp ett eget namn på 
dörren och börja sitt liv som vuxen. Det är det bostadsprojektet handlar om. Jag vet inte hur det 
var för er, men för mig var det så att jag hade inte riktigt blivit vuxen innan jag flyttade hemifrån. 
Det var när jag faktiskt själv hade någonstans att bo som var mitt då jag insåg lite vem jag själv 
var. Det kanske låter jätteklyschigt, men det var då man började bygga sitt egna vuxna liv och 
det är det som unga människor förvägras idag, inte bara en bostad, utan att starta ett liv. Om 
man dessutom lägger till att man kanske inte kan plugga den utbildning man vill om man vill 
göra det eller att man inte kan söka det jobb man vill eller jobba på den ort man vill därför att 
det inte finns någonstans att bo. Ja, men då kan ni tänka er hur de här pressas samman till en 
väldigt tråkig verklighet eller om man väl har turen att få en bostad. Ja, men då har man istället 
de där sms-anställningarna eller veckoanställningen eller månadsanställningarna eller tre olika 
jobb och så hoppas man att man får ihop till hyran varje månad. Det är i alla fall situationen för 
många av mina kompisar som jag snackar med. ”Ja, men jag får se om jag kan bo kvar i den här 
lägenheten, för jag hyr den svart i tredje hand och betalar åttatusen i månaden för den och så kör 
jag tre olika jobb som personlig assistent, som jag försöker kombinera, men jag vet inte om jag får 
jobba i juli och jag vet inte om jag får jobba något i augusti.” Så är situationen. Så nog är det behov 
för en annan regering kan man väl lugnt säga. 

Vi i SSU accepterade inte riktigt det som partiet sa att bostadsfrågan, den mäter jäkla dåligt. Vi 
snackade lite med Janne Larsson som är partiets valledare och inget ont om honom, han är en 
klok man, men det var han som berättade för oss att ni kommer aldrig att få upp bostadsfrågan 
på agendan. Det kan ni liksom bara glömma. Fokusera på skolan, fokusera på något annat, ni. 
Och så har vi nött på och nött på och nött på och tillsatt en egen liten utredning som heter Bo-
stadslösningen som det fanns tjugo reformer i. Lyfta det själva som den här Topp-fyra körde på. 
När vi är ute på våra skolor så har vi sådana här boxar med oss där vi visar vilka vi tycker är de 
viktigaste förslagen. 

Vad hände sen på första maj? Vem står där i talarstolen i Stockholm och presenterar bostadspoli-
tik om inte Stefan Löfven på självaste första maj. Så det går ju också att vända den politiska agen-
dan om man nöter på. Jag hoppas att SSU och Byggnads skulle kunna enas om idag att fortsätta 
att vara lite jobbiga mot partiet på ett snällt sätt och egentligen mot hela nästa regering och dom 
som kommer ingå i den. För det kommer nog inte bara att byggas av sig självt, det är lite tråkigt 
och krångligt, men vi kan nog få upp frågan om vi går samman. Dessutom så borde ni redan nu 
googla Bostadslösningen och hitta våra reformer. Fem av dem har partiet redan ställt sig bakom. 
Jag skulle gissa att Byggnads är för de flesta av dem och så får vi väl fortsätta tills vi har nått 
sådär 20-25, i alla fall till det är dags för regeringsförklaring, tycker väl jag är ett rimligt mål.
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Sen vill jag säga något om de andra områdena också. Jag ska inte bara prata bostad. Vi har precis 
haft studenter runt om i Sverige. Flera av er kanske har sett den här bilden. Studentflaken har 
politiserats får man lov att säga. Den här eller varianter på den här har man sett. ”Björklund i 
höst är det vi som röstar.” Det är kaxigt, tycker jag. Det är den där generationen som bara har 
haft folkpartiet som, ja väktare eller majorer över skolan och inte minst Björklund och det är lätt 
att prata om skolan ur ett lärarperspektiv. Det gör vi väldigt ofta. Vi säger att lärarnas status 
måste öka och lärarnas löner måste öka och inget fel med det, men vi kan inte ha en hel politiskt 
debatt där skolan är en av de viktigaste frågorna utan att snacka om elevers perspektiv och att 
eleverna är frustrerade över situationen i skolan. De är frustrerade över betygssystemet som 
är krångligt där man får fler sätt att veta att man har misslyckats, men man får inte mer stöd 
eller mer tid med läraren. Man får större skillnader beroende på vad man har för föräldrar. Idag 
spelar det jättestor roll vad föräldrar har för utbildningsnivå för vilka betyg du får eller hur det 
går för dig i skolan. Det är en mardrömsutveckling för alla oss som ser oss till vänster på den 
politiska kartan. 

Unga människor är inte alls nöjda med det de har fått lärt sig eller sätten de får lära sig i skolan, 
där de får sitta i bänkar och de får olika prov och det är så deras kunskap mäts, inte på några 
andra typer av sätt och allt under någon slags paroll om att det ska vara ordning och reda i sko-
lan. Så här behöver vi verkligen vända utvecklingen. Det är inte okej att det är föräldrars utbild-
ningsnivå som avgör hur det går för dig i skolan. Trots allt sitter inte din intelligens i dina föräld-
rars utbildningsnivå. Det gör ju ont i hjärtat av att det är så utvecklingen sker nu. Vi har många 
olika förslag här. Vi har frågat elever också, vilka är era viktigaste frågor i skolan? Så precis 
som vi har Bostadslösningen kommer vi fortsätta att nöta skolfrågan och de reformerna, men vi 
skulle kunna börja med att se till att vi satsar på skolan istället för att satsa på skattesänkningar. 
Vi skulle kunna börja med att se till att inte den gymnasieskola man har valt går i konkurs ett 
halvår in i utbildningen. Vi skulle kunna börja med att se till att man har mer tid med sin lärare. 
Vi kanske skulle kunna börja med att se till att det inte bara är katederundervisning, utan att det 
finns andra sätt att lära sig. Så tänker jag att detta är någon slags basicnivå i alla fall och så får vi 
fortsätta efter det.

Sen har vi jobben och frågan om ungdomsarbetslösheten. Den här grafen är säkert lite svår för 
er att se eller den kanske är lite pixlig. Det är därför jag har gjort en jättestor pil så ni ska se Sveri-
ge. Vi ligger i mitten ungefär av statistiken på ungdomsarbetslösheten om man tittar på Europa. 
Nu brukar det vara någon som är observant och bara ”Hallå, Japan är inte med EU.” Nej, jag 
vet. Det är liksom några slags jämförelsetal. EU 27, är det ett land? Nej, utan det är ett snitt utav 
EU-länderna. Men det är inte heller poängen. Poängen är att vi ligger ungefär i mitten av den här 
stapeln och det kan man tycka är inte så dåligt. Vi är ungefär genomsnittet. Ja, men vart borde 
vi ligga någonstans? Var borde Sverige ligga? Ja, men kanske snarare här, längst ner där. Det är 
typ så. Vi kan se Norge. Vi kan se Danmark. Vi kan se Island. Våra nordiska vänner. De ligger 
där, längst ner. Där är det ju en mer bra nivå för oss att vara. Sverige har ju varit känt som det 
land som förvisso då har höga skatter, men som samtidigt har en enormt bra välfärd och nästan 
ingen arbetslöshet. Det har varit vår magiska formel. Tänk att det funkar, att vi inte har någon 
arbetslöshet nästan i det här landet, att vi har en sådan hög välfärd, men att vi har höga skatter.

Vilka är våra kompisar här? Ja, det kan vi kolla. Ja, det är Rumänien, Litauen och Slovenien. 
De ligger på samma nivå som vi gör. Det är våra nya kompisar istället för Norge, Danmark och 
Island. Då kan man fundera på, okej, vad beror det på? Ja, finns det något som Norge, Danmark 
och Island har haft den senaste tiden som vi inte har haft? Hm… Ja, men kanske socialdemokra-
tiska regeringar, till exempel. Ja. Så det är ju inte ödesbestämt. Den här vägen går ju att ändra, 
det är det som är hela grejen och jag är väldigt glad över att vi har en statsministerkandidat som 
säger att vi ska ha lägst arbetslöshet i hela EU. Jag är väldigt glad över att SSU har fortsatt och 
krigat, det är så vi gör och lyckats driva igenom det här, en 90-dagarsgaranti som nu Magdalena 
Andersson och Stefan och alla andra pratar om som den viktigaste reformen för att bryta arbets-
lösheten bland unga. 

Jag kan väl erkänna att Magdalena Andersson sa, ”Nej, det blir för dyrt och det kostar flera mil-
jarder och det här kan vi inte dra igenom.” Och sen allierade vi oss med LO och Kålle, han går 
alltid i spetsen för oss. Det är jättepraktiskt. Vi allierade oss med olika partidistrikt. Kommu-
nalråden, vet ni, de är för att staten ska betala någonting istället för kommunerna. Det är ju jät-
tesmart. Ja, så kämpade vi oss väg hela vägen till partikongressen där Stefan fick stå och säga, 
vilken fantastisk reform, den här 90-dagarsgarantin är. Så det är ju fantastiskt vad organisering 
kan göra, eller hur?
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Så snart kommer vi att ha en 90-dagarsgaranti där ingen ung ska gå utan jobb mer än 90 dagar. 
Utan istället ska få jobb, en utbildning, en praktikplats eller lärlingsplats eller vad det nu kan 
vara. Idag är det ju istället tvärtom, det här som ni säkert har koll på, men som heter aktivitets-
förbudet. Att innan det har gått 90 dagar så har arbetsförmedlingen svårt att göra något för dig, 
för då är du liksom inte så seriöst arbetslös. Då ska man börja med att vänta i 90 dagar och sen 
kanske du kan få någon typ av insats. Det är så himla dumt. Jag vet inte om någon av er har varit 
arbetslös någon gång, men så här första veckorna, jamen då kanske det känns lite OK, jamen 
det här är nästan som att vara ledig. Men sen ganska snabbt så sätter det sig på självförtroendet. 
Ganska snabbt så blir det ganska hopplöst. Ganska snabbt så tror man inte att det kommer att 
vända och ganska snabbt så börjar man att leva ja, ett sådant liv där man inte mår så bra helt 
enkelt. Och jag tycker att det är så knäppt att vi har en regering som på något sätt tänker så här 
att nej, men det är väl rimligt att låta unga vänta 90 dagar och sen kanske de kan få något. Eller 
vänta, de får bara något litet för sen kan ju arbetsförmedlingen skicka tillbaka många miljarder 
till regeringen, för att nej, men de kunde inte använda dem till några insatser. 

Så vi har dessutom en arbetsförmedling som får pengar, men som inte kan göra någonting för 
dem. Det är ett bakvänt system och det är dessutom om man bara vill vara sådär lite teknisk. 
Det här kan eventuellt vara sättet vi övertalade Magdalena Andersson med, men det är ett dåligt 
sätt när många unga är arbetslösa för vi reproducerar ju inte skattebasen. Ja, ni hör vilket sexigt 
uttryck, eller hur? Reproducera skattebasen. Alltså vi vill att unga ska ha jobb, men inte bara för 
deras egen skull, utan för att det är en stor waste när inte många människor bidrar till ekonomin 
och vi inte får in skattepengar, för då får vi inte ihop resten av ekonomin med att kunna erbjuda 
bra väldfärd och så vidare. Jag tror att det var så vi fick över henne, men regeringen har vi inte 
fått över än, så det är därför vi ska byta ut regeringen helt enkelt.

Jag skulle vilja byta tema och säga något lite mer allvarligt. Här har vi något som ser ut att vara 
hakkorsflaggor, men det är inte riktigt det, men det är inte så jättelångt ifrån. Det här är ju Grek-
land som ni ser på flaggorna och partiet Gyllene Gryning som är ett öppet nynazistiskt parti som 
har det här som sin logga eller sin symbol. Jag vet inte om ni just får andra vibbar. Jag får det 
definitivt. Det här partiet är det tredje största partiet i Grekland, ett öppet nynazistiskt parti som 
går runt på gator och demonstrerar. Nazismen, fascismen och rasismen växer över hela Europa 
och om det är något jag har ont i magen över så är det just det här. Den här situationen och det är 
väl ingen slump att det sker just nu. Vi har haft borgerligt styre i Sverige under många år, men i 
Europa har man också haft en väldigt konservativ inriktad politik. En åtstramningspolitik, en 
finanskris som har gjort att ojämlikheten har ökat, att människor har haft större skillnader och 
får större skillnader mellan varandra. 

Vi har ett Europa där vi delar upp människor i vi och dom, där det är jättestor skillnad, särskilt i 
Grekland. Där såg ni att ungdomsarbetslösheten är över60 procent. Där är det jättestor skillnad 
om du är en som har jobb eller om du är någon som inte har jobb. Om du är frisk eller om du är 
sjuk och när man börjar dela upp människor på det sättet, vi som jobbar och ni som är arbets-
lösa och vi som är friska och ni som är sjuka. Ja, då är det jäkligt lätt att också börja dela upp 
människor. Jamen, vi som kommer härifrån och ni som kommer någon annanstans ifrån och 
mest vill utnyttja systemet. Det är inte konstigt att rasismen och fascismen växer i tider av eko-
nomisk kris. Det är inte konstigt att rasismen och fascismen växer i tider av ojämlikhet och det 
är faktiskt inte konstigt att vissa krafter växer i Sverige under tider av borgerligt styre. Så ibland 
kan man fråga sig: vad är det vi ska göra, hur ska vi mota dem här rasisterna och nazisterna i 
dörren? Hur ska vi vända utvecklingen mot dem som ser på det där sättet att man gör skillnad 
på vi och dem? Ja, jag tror att det enda sättet är mer jämlikhets politik. Jag tror att det enda sättet 
är att det blir mindre skillnader mellan dem som har och dem som inte har. Att det är mindre 
skillnader mellan män och kvinnor. Att det är mindre skillnad mellan dem som har kommit hit 
och dem som är födda här. Det är det enda sättet som vi kan motverka de här krafterna.

SSU hade den här kampanjen under EU-valrörelsen. Var det någon som såg den här filmen? 
Ja, ett gäng och alla andra, backning på det. Det får ni verkligenyoutuba. Vi gjorde en film som 
heter ”Never Forget. To Vote.” där vi använde en man som heter Rainer Höss, vars morfar hette 
Rudolf Höss och var överste kommendant i Auschwitz, alltså en nazistbödel. Han själv är soci-
alist, stöttar SPD i Tyskland och har liksom vigt sitt liv åt att göra upp med historien och menar 
att det är ett jättestort problem just nu att det är högerkrafter som styr samhället och det gör att 
de här krafterna nu vinner mark. Det gör att vi nu igen måste ta till fight. Många kamper som vi 
har trott är vunna är inte vunna och han ser det här nu och han har vigt sitt liv till det och vi har 
börjat engagera oss i det här också. Ni är många som säkert är lika som jag, gladde sig verkligen 
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åt att klockorna ringde för att varna för fara i Jönköping, men fantastiskt hemskt och äckligt att 
nazisterna marscherar igen på fösta maj, på arbetarrörelsens dag. Att de är så här stora och har 
de här fanorna som de marscherar med runtom i Europa. 

Så vi måste vara den vuxna generationen som tillsammans tar strid mot nazismen och fascismen 
och som tar strid för jämlikhet. Den är liksom inte vunnen på något sätt och här hoppas jag att 
SSU och Byggnads gemensamt också kan vara en sådan kraft som tar den striden, för jag vet att 
ni redan kämpar och jag vet att ni gör ett jättebra jobb. 

Yes, och därför kommer nu också en liten ”cred-bild” till just Byggnads. Nu är den här ganska 
gammal, men det var den jag hittade, det finns flera andra. Jag vet att just Byggnads på olika 
sätt har gjort det till sin uppgift att jobba mot fördomar, att jobba mot begränsande normer och 
att jobba mot både sexism i branschen, att jobba mot rasism i branschen och att ja, jobba mot en 
massa sådant som på olika sätt begränsar människor. Ni har samarbetat med Expo och ni har 
vidtagit nya formuleringar i stadgar för att vara mer inkluderande, för att jobba med mångfald. 
Ni vill öka mängden kvinnor som finns i branschen. Ni var några av dem som hårdast stod upp 
nu i Europaparlamentskampanjen och sa att det ska vara schysta villkor, det ska vara lika vill-
kor oavsett var man kommer ifrån om man står och jobbar på samma arbetsplats. Kollektivav-
talen ska gälla för alla. 

Några försökte måla på både er och oss att det i sig var någon slags rasism, att vi liksom var 
emot att folk skulle komma hit och jobba när det var precis tvärtom, att vi sa att om du är från 
Polen eller om du är från Sverige och står och jobbar sida vid sida så måste du ha lika lön. Allt 
annat är ju rasism eller allt annat är ju diskriminering och jag vet inte om ni har sett det, men 
det här liksom bara fortsätter nu, högern fortsätter att måla på oss någon slags bild att vi är emot 
arbetskraftsinvandring. Vi är inte emot arbetskraftsinvandring. Vi är emot att vi riskerar social 
dumping, att vi riskerar lönedumpning. Det är det vi är emot, inte att folk kommer hit och jobbar 
och det är så himla viktigt och jag vill verkligen ge Byggnads cred här, för ni om några har ställt 
upp för det och ni om några har trovärdighet i det här. Så all tack till er som bär den kampen!

Vi börjar komma in på slutet och nu är det ju dags för valrörelse och SSU har parollen ”Dags för 
varann”. Det kommer ni säkert att se när ni hittar oss i valrörelsen ute på gator och torg och fri-
tidsgårdar och stränder och skolor och förhoppningsvis också på en del arbetsplatser. Vi säger 
att det är dags för varann, för vi tycker att det har varit egoismens årtionde nu ändå sen vi var 
små och den där Reinfeldt blev statsminister, så har det varit egoismens årtionde. Det har varit 
liksom fokus på du, du, du och jag, jag, jag istället för vi tillsammans, gemensamt och varandra. 
Så därför är det dags för varann och det är också dags för valrörelse. Jag tänkte på det så här, 
jamen det är ju bra att ni har kongress och sådär och det måste man samlas till och man måste få 
bli omvald och du vet, sådana saker. Det är ju viktigt. Men sen tänker jag så här, men nu, vet ni 
vad, nu får det nog vara nog med att samlas så här i stora grupper och ha olika möten och så här, 
för nu är det liksom dags för valrörelse. Det är inte så himla lång tid kvar. Det är den 14 septem-
ber och folk bestämmer sig ganska tidigt och många går och förtidsröstar. Vi har inte så mycket 
tid. Jag vet inte hur många som ska gå på semester. Jag har ställt in den i år för att valarbeta. 
Kanske gör ni inte riktigt det, men oavsett när ni är tillbaka från semestern då är det dags, då är 
det slutspurten, då är det bara några veckor kvar innan valet är över. Just nu är det bara ett par 
månader kvar innan valet är över. 

Så det är dags. Så kongressa gärna lite till idag, men sen är det dags att börja valarbeta och det är 
något jag hoppas att vi gör tillsammans. Jag ska ge er ett tips också. Nu vet jag inte hur mycket 
timmar kongressförhandling ni har kvar, men ni har väl också olika hemresor kvar och man 
kan behöva något att sysselsätta sig med. Det kom ett mobilspel, nu är det nog något år sen som 
blev jätteberoendeframkallande, som heter ”Flappy Bird”, där man skulle få en fågel att inte kra-
scha och sen tog de ner det för att det blev så många som blev superduperberoende. SSU är inte 
för beroende, men vi är för mobilspel, så vi gjorde en egen version på ”Flappy Bird” som vi kallar 
för ”Floppy Borg”. ”Floppy Borg & Fredde” för att vara exakt. Den kan ni ladda ner i App Store. 
Den finns tyvärr inte för androider, men den är på gång. Då är det helt enkelt Anders Borg eller 
Fredrik Reinfeldt, man får någon av dem, som man då ska försöka få att inte krascha välfärden. 
Så de ska liksom ta sig igenom skolor eller sjukhus eller sådär och desto mer man tar sig igenom, 
desto mer pengar får man, desto mer vinster får man på välfärden då, när man liksom lyckas ta 
sig igenom. Och så får man se om man kraschar välfärden eller inte och det är superduperbero-
endeframkallande. Jag har bara lyckats med femton poäng än, men det finns dom på mitt jobb 
som har fått 127 poäng. Det här är verkligen ett tips. Den kan ni också tipsa era kollegor om när ni 
har paus. En inkörsport till tyngre droger, såsom fackligt engagemang kanske det här kan vara. 
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Och med det så vill jag bara säga tack för mig och jag tog den här lite gamla affischen som jag 
tycker är så fin och som jag tycker säger något om vad vår rörelse handlar om. Vi bygger landet. 
Tack så mycket för att jag fick komma.”

Johan tackade Ellinor Eriksson, SSU, för hennes inspirerande tal.

§ 31.  UNGDOMSVERKSAMHET

 a) motionerna UV 1-3

MOTION UV 1
Byggnads Skåne

Nu när hjulen i det nya Byggnads har börjat snurra på riktigt och de nya regionstyrelserna har satt sig lite 
så kan vi bara applådera kongressen 2010 som tog beslutet om ungdomsrepresentanter i regionstyrelserna. 
Detta har gett våra drivna ungdomar runt om i landet en möjlighet att göra sin röst hörd och lära sig hur 
styrelse arbetet fungerar.

Vi tycker nu det är dags att ta steget fullt ut och även öppna upp i förbundsstyrelsen för ungdomsrepresen-
tanter. Många tror att förbundsstyrelsen är något stort där uppe, där kostymklädda herrar styr och ställer.

Vi tror att vi ungdomar kan tillföra mycket i förbundsstyrelsens arbete då vi ser förbundsstyrelsens arbe-
te ur ett annat perspektiv. Vi vet att varje region har minst en ungdom som skulle vara mogen för den här 
uppgiften.  
 
• Att en representant från ungdomssidan skall vara adjungerad i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen utlåtande över motion UV 1
Motionären belyser att ha en ungdomsrepresentant i regionstyrelsen har gjort att ungdomarna kän-
ner att de har ett bättre inflytande i regionens verksamhet och att det har stärkt den. Förbundsstyrel-
sen tycker att det är viktigt att ha med olika perspektiv inom förbundets verksamhet. Som det ser ut 
idag finns det en ungdom adjungerad i samtliga regionstyrelser. Förbundsstyrelsen tycker att man ska 
diskutera ungdomsfrågorna så mycket som möjligt. Den som är adjungerad lyfter Byggnads frågor ur 
ett ungdomsperspektiv lokalt, sedan är det ordförandens uppdrag att förmedla det till förbundssty-
relsen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion UV 1 avslås.

MOTION UV 2
Byggnads Skåne

Under kongressen 2010 beslutade man att ungdomsverksamheten är en prioriterad verksamhet. 2011-2012 
gick vi från 24 avdelningar till 11 regioner detta innebar att det blev 13 färre Ungdomsansvariga i landet. 
Innan sammanslagningen jobbade de 24 ungdomsansvariga i snitt 15-20 % med ungdoms frågor och nu job-
bar man lika lite med ungdomsfrågor även om det är 13 stycken mindre så vart är prioriteringen?

Yrkar på följande
• Att förbundet skapar projektanställningar för ungdomar i regionerna så vi kan bedriva bra ungdoms- 

verksamhet. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion UV 2
Ungdomsverksamheten är en mycket viktig fråga för Byggnads. Förbundsstyrelsen håller med mo-
tionären om att det behövs mer strukturerat arbete kring ungdomsfrågorna inom Byggnads. För-
bundsstyrelsen tror inte att man genom att skapa tillfälliga projektanställningar för ungdomar löser 
förbundets ungdomsverksamhet. Förbundsstyrelsen tycker samtidigt att det är viktigt att ungdomar 
får prova på att arbeta inom rörelsen och hjälpa till med ungdomsfrågor inom regionen. Detta skulle 
även kunna bidra till att vi får en rekryteringsbas till framtida fackliga uppdrag och anställningar 
inom Byggnads. Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp ledd av den ungdomsansvarige på för-
bundskontoret att göra en grundläggande utredning kring förbundets ungdomsverksamhet och dess 
framtid och att ett förslag lämnas till förbundsstyrelsen för beslut senast december 2014.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion UV 2 anses besvarad.

MOTION UV 3
J Wagner, Byggnads Skåne
Enskild

När vi i ungdomsverksamheten utför uppdrag åt regionen, så som skolinformation. Anser vi att körersätt-
ningen inte ska vara lägre än den avtalsenliga från arbetsgivaren.

Vi i ungdomsverksamheten yrkar på samma körersättning som ombudsmännen 

• Att vi i ungdomsverksamheten har samma körersättning som ombudsmännen

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion UV 3
Motionären tar upp en fråga där förtroendevalda som har uppdrag åt regionen ska ha samma reseer-
sättning som ombudsmännen. Regionerna är egna juridiska personer och det är regionstyrelsen/regi-
onsfullmäktige som bestämmer vilken reseersättning man ska ha när man har uppdrag åt regionen.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion UV 3 anses besvarad.

BESLUT

I debatten deltog: 
Charlie Håkansson, Skåne 
Jakob Wagner, Skåne 
Lars Jonsson, GävleDala 
Pierre Esbjörnsson, Skåne 
Kent Johansson, Stockholm-Gotland 
Christian Jönsson, Skåne 
Jonas Håkan Nilsson, Väst 
Jack Rolka, Väst 
Emil Ernström, Väst 
Per Jansson, förbundskontoret 
Patrik Östberg, förbundsstyrelsen

Följande förslag förelåg:
• avslag på motion UV 1, förbundsstyrelsen
• anses besvarad motion UV 2 och UV 3, förbundsstyrelsen
• bifall på motion UV1, Charlie Håkansson med flera



228

Kongressen beslutade:
att  bifalla motion UV 1
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna UV 2 - UV 3

§ 32.  YRKESUTBILDNING

 a) motionerna YU 1-9

MOTION YU 1
Byggnads Örebro-Värmland

Våra arbetsplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt att våra medlemmar får den 
kompetenshöjning som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det borde vara en självklarhet att det skapas 
utbildningar i bransch-engelska för alla yrkesaktiva. I våra yrkesskolor ska det ingå som en del av utbild-
ningen för att rusta våra unga för framtiden. Det är troligt att behovet ökar i framtiden och vi som yrkes-
grupp bör visa vägen.  
 
• Att förbundet verkar för att alla elever som utbildas i yrkesutbildningarna ska få utbildning i 

bransch-engelska
• Att förbundet verkar för att det skapas utbildningar i bransch-engelska för yrkesverksamma

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 1
Precis som motionären skriver har våra byggarbetsplatser blivit mer internationella. Språkkunska-
per har blivit allt viktigare och då i synnerhet engelska. Det är en fråga vi driver genom byggyrkes-
nämnden och även via skolverkets branschråd. Infärgning av kärnämnen i karaktärsämnena finns 
redan idag med i skolans uppdrag, men genomförs i mer eller mindre stor omfattning. För att nå 
resultat måste frågan hållas levande i varje skolas programråd. När det gäller kompetensutveckling 
för redan yrkesaktiva måste det vara en fråga som drivs på respektive företag. Kompetensutveckling 
generellt är redan idag en prioriterad fråga på förbundsnivå, där även språkutbildning ingår.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 1 anses besvarad.

MOTION YU 2
Byggnads MellanNorrland

Då yrkesutbildning inte innefattar högskolekompetens befarar vi att våra unga medlemmar som efter några 
års arbete, kommer att få problem om dom ska läsa vidare och först läsa in högskolekompetensen. 
 
• Att förbundet verkar för att högskolekompetens återinförs på våra yrkesutbildningar.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 2
Högskolebehörighet är inte som tidigare obligatorisk, men alla skolor är skyldiga att erbjuda ett upp-
lägg som ger högskolebehörighet. Därmed är högskolebehörigheten återinförd, men med den skillna-
den att eleven har en valmöjlighet.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 2 bifalles.



229

MOTION YU 3
Byggnads Väst 

• Att Byggnads skall verka för att nå ut bättre i skolor, både med facklig information och beskriva verklig-
heten ute på arbetsplatserna.

• Att Byggnads skall verka för att skolorna skall förbereda eleverna med kurser som säkra lyft, liftutbild-
ningar med mera.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 3
En bra verksamhet kan alltid förbättras. Redan idag har vi en skolinformation att vara stolta över, 
men absolut inte nöjda. Tilläggskurserna på byggprogrammet har bara ett begränsat utrymme i kurs-
planen. Byggnads driver idag frågan om vilka kurser som borde finnas med enligt en prioritering 
branschen är överens om.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 3 första attsatsen bifalles, 
att motion YU 3 andra attsatsen anses besvarad.

MOTION YU 4
Byggnads GävleDala

I dag måste en elev i yrkesutbildningen göra ett aktivt val under gymnasietiden för att bli högskolebehörig. 
Tidigare var det obligatoriskt. Med tanke på hur många som inte klarar av att arbeta fram till pension så 
borde ett högskoleförberedande gymnasium vara obligatoriskt. I annat fall måste personen lägga ner tid och 
pengar på att läsa in detta i efterhand. 
 
• Att Yrkesprogrammen ska vara högskoleförberedande

MOTION YU 5
Byggnads Mälardalen

Högskolebehörig. Tidigare var det obligatoriskt. Med tanke på hur många som inte klarar av att arbeta fram 
till pension så borde ett högskoleförberedande gymnasium vara obligatoriskt. I annat fall måste personen 
lägga ner tid och pengar på att läsa in detta i efterhand. 
 
• Att yrkesprogrammen ska vara högskoleförberedande.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 4 – YU 5
Att högskolebehörigheten på yrkesprogrammen ska vara obligatorisk är en central fråga för Bygg-
nads. När GY11 genomfördes var högskolebehörigheten borttagen på de yrkesförberedande program-
men. Efter påtryckningar från bland annat LO har idag alla möjlighet att få högskolebehörighet på de 
yrkesförberedande programmen, dock är den inte obligatorisk som tidigare. Målet med obligatorisk 
högskolebehörighet ligger fast.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motionerna YU 4 - YU 5 bifalles.

MOTION YU 6
Byggnads Örebro-Värmland

Nästa generation av byggnadsarbetare behöver en bra utbildning. Vi har idag ca 450 elever i region Öre-
bro-Värmland som årligen lämnar skolan för att bli yrkesverksamma. Antalet utbildade handledare på 
företagen är ett stort mörker. Det borde vara krav på en utbildad handledare för att få ta emot lärlingar på 
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arbetsplatserna. Handledarutbildningen ska genomföras av yrkesskolorna som skickar eleverna och till-
handahålls för yrkesarbetarna. Yrkesnämnderna ska sätta ner foten och ställa krav för att våra ungdomar 
ska få en riktig handledare. 
 
• Att förbundet verkar för att våra ungdomar ska få en utbildad handledare i sin utbildning

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 6
Vi måste arbeta så mycket vi kan och ta vårt ansvar att se till att det finns medlemmar som är beredda 
att ta på sig uppdraget som handledare. Vi ska även ge dessa bra möjligheter till en utbildning så att 
den motsvarar de krav som ställs på parterna på arbetsmarknaden,

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 6 bifalles.

MOTION YU 7
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Gymnasieskolan har över tiden förändrats från att vara två till treårig. Syftet är att bland annat ligga i nivå 
med allmän behörighet till högskolan samt att vara yrkesförberedande. Många är osäkra på vad begreppet 
yrkesförberedande innebär, vilket med oklar handledning kan betyda svårigheter för den enskilde att få 
en bra yrkesutbildning på arbetsplats. Det är svårt att vara ung och räcka till och arbetsplatserna ser idag 
inte ut som det gjorde igår. Korta byggtider, speciella entreprenadformer och många på arbetsplatsen som 
kommer och går inom kort är vardagsbilden. Jag tror att vår förmåga att handleda den yngre lärlingen, 
Apu-eleven är avgörande för morgondagens medlem att känna samhörighet med arbetslaget och den fackli-
ga organisationen. Eftersom branschen även rekryterar traditionella lärlingar blir behovet om konkret och 
tydlig handledning mer påtaglig, ett behov som bäst kan lösas av den fackliga organisationen. 

• Att handledning av lärlingar och i tillämpliga delar Apu-elever skall vara ett fackligt förtroendeman-
nauppdrag 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 7
Det finns i dagsläget inga hinder att utse handledare till fackliga förtroendemän. Att handledarupp-
draget i sig skulle ha en facklig karaktär är tveksamt.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 7 avslås.

MOTION YU 8
Byggnads Stockholm-Gotland
Enskild

Parterna överenskom om nytt yrkesutbildningsavtal på Bygg- och Anläggningsavtalets områden 2006-06-
01. Avtalet har under de tre år som gått inte fungerat tillfredsställande avseende bland annat handledare/
handledning av lärlingar.

Arbetsgivarna kom att få ett utökat ansvar för handledning av lärlingar som endast undantagsvis fungerat 
som avtalet var tänkt.

Samtidigt som olika utbildningsformer tillkommit och fastställts av riksdag och regering, samt godkänts 
av skolverket, har handledningens förutsättning att verka försummats, vilket hämmar lärlingens krav på 
utbildning och rätt till detsamma.

Proposition om ny lärlingsutbildning 2009 föreslås att 40% av gymnasieelevens skolpeng skall tillföras pro-
duktionen. Efter en mängd sittningar med ansvariga rektorer, skolledare och ansvariga i olika skolnämnder 
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påstår vi att inga medel kommer att tillföras produktionen, däremot skapas förutsättning att föra över elev-
ernas skolpeng till andra gymnasieprogram. Lärlingen behöver inte bara handledning i det direkta arbetet, 
han behöver även lära sig information, kommunikation, social delaktighet mm för att förstå att byggnadsar-
bete är ett lagarbete som hela det fackliga mandatet vilar på.

Med anledning av att lärlingen behöver en stärkt utbildning på arbetsplats, inte tidigare fått sin rätt och 
troligen inte heller kommer att tillerkännas sin rätt 
 
• Att handledare av lärlingar under Bygg och anläggningsavtalet skall vara ett fackligt förtroendeuppdrag
• Att handledare skall genomgå lämplig utbildning för uppdraget. 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 8
Det finns i dagsläget inga hinder att utse handledare till fackliga förtroendemän. Att handledarupp-
draget i sig skulle ha en facklig karaktär är tveksamt. Utbildning av handledare är en sedan länge 
högt prioriterad fråga men det är en fråga med komplex natur. Handledarutbildningar genomförs 
med varierande framgång i landet, ansvaret har skolorna. Genom byggyrkesnämnden och skolver-
kets branschråd arbetar vi ständigt med att öka både volym och kvalitetssäkring i handledarutbild-
ningarna.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 8 första attsatsen avslås, 
att motion YU 8 andra attsatsen anses besvarad.

MOTION YU 9
N Bard, Byggnads Skåne
Enskild

Givetvis ska UE även ha lärlingar i sin personalstyrka. Detta för att kunna jobba effektivt, kunna lämna god 
kvalité och stå till de kriterier som måste uppfyllas.

Yrkar på följande: 
• Att ställa krav på yrkesbevis för UE.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion YU 9
Att kräva ett yrkesbevis generellt för UE låter sig inte göras av flera olika skäl. Dels är inte UE en 
specifik grupp, dels finns det inte yrkesbevis för alla yrkesgrupper som kan tänkas agera som unde-
rentreprenörer på en byggarbetsplats. I dagsläget finns det bara två yrkesgrupper bland Byggnads 
medlemmar på våra byggarbetsplatser som har ett krav på yrkesbevis. Maskinförarna har det via 
Entreprenadmaskinavtalet, ställningsbyggarna måste ha erforderlig utbildning via tvingande regler 
i föreskrifter där yrkesbevis godtas som intyg på en sådan utbildning. Att införa ytterligare krav 
på yrkesbevis för en så bred och ospecifik grupp som underentreprenörer är inte önskvärt ur något 
avseende.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår förbundsstyrelsen
att motion YU 9 avslås.

BESLUT

I debatten deltog: 
Anders Fransson, Väst 
Per Johansson, Väst 
Christer Carlsson, förbundskontoret 
Lars-Göran Hammarberg, förbundsstyrelsen
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Följande förslag förelåg:
• bifall på motion YU 2, YU 3 attsats 1, YU 5 och YU 6, förbundsstyrelsen
• avslag på motion YU 7, YU 8 attsats 1, YU 9, förbundsstyrelsen
• anses besvarade motion YU 1, YU 3 attsats 2, YU 8 attsats 2, förbundsstyrelsen
• bifall till motion YU 3 attsats 2, Anders Fransson med flera

Kongressen beslutade:
att  bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över YU 1, YU 2 och YU 3 attsats 1, YU 4 - YU9
att  bifalla förbundsstyrelsens ändrade utlåtande över YU 3 attsats 2, det vill säga bifall

Information 
Meddelades att till samtliga ombud lånas ut den använda iPaden under fyra år.

§ 37. RAPPORTER

 a) Ordning & Reda

Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten Ordning & Reda.

”Sammanfattning

Byggbranschen utsattes under 1990-talet för större påfrestningar än kanske någon gång tidigare. 
Sysselsättningen sjönk under decenniets första år med en tredjedel. Tre fjärdedelar av bostads-
byggandet försvann medan en viss del reparations och ombyggnadsarbeten samt en återstående 
del av andra bygginvesteringar höll branschen hjälpligt flytande. Förutom den finansiella kris 
som landet genomgick under den här tiden präglades den av ett antal händelser som kom att leda 
fram till dagens situation.

• Sveriges ansökan om medlemskap i EG vilken inlämnades 1991

• Sveriges inträde i Europeiska Unionen den januari 1995

Sammantaget förde dessa båda händelser med sig många goda effekter för Sverige som handels-
nation. Men det förde också med sig att landets arbetsmarknad öppnades för en internationell 
konkurrens vilket naturligtvis kom att beröra även byggbranschen.

Den statliga regleringen över förmedling av arbetskraft försvann och därmed öppnades vägen 
för en kommersiell uthyrning och förmedling av arbetskraft. Det kan ses som en av fler föränd-
ringar som leder till att byggproduktion i landet har kommit att bemannas med en allt större del 
extern personal och allt färre egna anställda.

Av de nationella händelser som präglade 1990-talet går det inte heller att förbise att den borgerli-
ga majoritet som regerade landet under åren 1991 -

1994 valde att utmönstra den 38 § ur Lagen om medbestämmande. Det gav arbetsgivare möjlig-
heten att fritt handla upp externa tjänster och lämna ut arbeten inom kollektivavtalsområdet 
utan att behöva iaktta någon förhandlingsskyldighet. Framförallt fråntogs de fackliga organisa-
tionerna i landet möjligheten att använda sig av någon vetorätt i det fall då de utlämnade jobben 
såldes till rent oseriösa företag.

Lagbestämmelsen återupprättades i och med regeringsskiftet efter 1994 års val. Att handla upp 
externa tjänster inom branschen var dock något som kom att kvarstå i en ökad omfattning. Sam-
mantaget med den höga arbetslöshetens stress på Lagen om anställningsskydd med en för bran-
schen allt lägre andel av tillsvidareanställda arbetstagare. Är det ingen större svårighet att följa 
en stadig ökning av byggentreprenadverksamheter som allt sedan den här tiden har bemannats 
med ett färre antal egna anställda och ett större antal underentreprenörer eller anställda från 
bemanningsföretag per omsatt byggkrona.

Vad det gäller de bestämmelser som har stått till buds för att reglera och motverka en vidlyftig 
och okontrollerad användning av extern personal som inte är anställd av huvudentreprenören. 
Har vi redan nämnt den 38 § i Lagen om medbestämmande vilken i sin tur utgör själva platt- 
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formen i den tillämpningsregel som upprättades mellan parterna 1995. Den kom att erhålla be-
teckningen Ö 6/95 och är därefter upptagen i 1995-års Byggnadsavtal som bilaga D (motsvarande 
överenskommelse står att finna i fler samtida versioner av avtal inom områden organiserade av 
Byggnads).

Även Byggavtalet bilaga A3 som reglerar in och utlåning mellan företag som är bundna av Byg-
gavtalet har en inverkan på möjligheten att flytta arbetstagare mellan olika företag. Man kan 
närmast beskriva det som att det hela mynnade ut i fyra olika sätt att hålla produktionspersonal 
på en byggarbetsplats.

• Att anställa personal vilket regleras av Lagen om anställningsskydd, alt Byggavtalet bilaga Al,

• Att anlita en underentreprenör vilket i sin tur kom att regleras av Byggnadsavtalet bilaga D,

• Att låna in personal vilket regleras av Byggavtalet bilaga As,

• Att hyra in personal från ett bemanningsföretag vilket regleras direkt av Lagen om medbe-
stämmande§ 38. Sedermera upprättades överenskommelse mellan parterna för uthyrning av 
produktionspersonal med anställning i företag som organiseras av Sveriges Byggindustrier. 
Vid vilken tid regeln infördes i Byggnadsavtalet får anses något oklart då parterna för 2007 års 
Byggnadsavtal valde att utge var sin version av överenskommelsen Byggnadsavtalet bilaga D. 
Från och med Byggavtalet 2010 är regeln i vart fall fastställd av överenskommelse mellan par-
terna. (Notera att kollektivavtalet ändrade namn från Byggnadsavtalet till Byggavtalet i och med 
2010 års överenskommelse. MG:s anm)

En anmärkningsvärd brist i ovan beskrivna regelverk sett utifrån dagens situation är att ing-
et av dem reglerar den typen av entreprenadkedjor som har kommit att bli allt vanligare inom 
branschen under de senare åren. Den bestämmelse som är nedtecknad i Byggavtalet bilaga D 
pkt 6 under rubriken ”ENTREPRENADKEDJOR” ålägger endast den utlämnande parten att 
iklä sig ett visst ansvar för den första länken i en sådan kedja av företag. Vad som gäller gemen-
samt för de olika instrument som beskrivits här ovan, Lagen om anställningsskydd undantaget. 
Är att de samtliga förutsätter ett mellan parterna gällande kollektivavtal.

En händelse av särskild betydelse

När Byggnads avdelning i Stockholm, Bygg 1:an, ställdes inför faktum att man inte lyckats nå 
en överenskommelse med det Lettiska företaget L&P Baltic Bygg utan valde att i oktober 2004 
begära företaget i blockad. Så kom detta att få oanade följder inte bara för Byggnads som enskilt 
Förbund utan för Svensk arbetsrätt i sin helhet. När Dom i ED-domstolen Mål C-341/05 offent-
liggjordes den 18 december 2007. Kom det att föra med sig att Sveriges Riksdag under borgerlig 
majoritet beslutade om vad vi i dagligt tal benämner Lex Laval. Det faktum att FN:s organ för 
arbetslivsfrågor, ILO under hösten 2013 kom fram till att Lex Laval kränker förhandlings och 
strejkrätten i EU:s sociala stadga har ännu inte fört med sig något tillrättaläggande från lagstif-
tarens sida. Lagen och dess lydelse kvarstår och sannolikt kan endast ett regimskifte i landet 
råda bot på detta.

Att på ett sådant sätt som genom Lex Lavalluckra upp de fackliga organisationernas möjlighet 
att ställa krav på Svenska kollektivavtal i sin helhet även för i utlandet registrerade företag. Har 
fört med sig en ytterligare försämring av efterlevnad av såväl kollektivavtal som Svensk arbets-
rätt och skattebestämmelser. Vi kan nu se en för varje dag ökande andel av byggbranschen där 
arbete bedrivs under slavliknande former, livegenhet, usla löner och obefintlig anställnings-
trygghet! Svenska arbetsgivarorganisationer och de medlemsföretag som är tongivande inom 
dessa använder nu det här händelseförloppet till att på ett allvarligt sätt urholka värdet av våra 
kollektivavtal. Detta förekommer i synnerhet inom de avtalsområden som regleras av Byggnads 
där det är mycket tydligt hur arbetarnas goda omständigheter offras på den råa profitens altare!

Syftet med Ordning och reda projektet

Förbundsstyrelsen fattade i juni 2013 beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande av 
rutiner och arbetssätt för att effektivisera kollektivavtalsbevakningen på arbetsplatser inom 
Byggnads avtalsområden.

För att klarlägga vilka åtgärder som bör vidtas har gruppen fått mandat att i kartläggande syfte 
inventera byggarbetsplatser i olika delar av landet såväl som att rent fysiskt göra insatser för 
att kartlägga i vilken mån avtals  efterlevnaden har upprätthållits. Arbetsgruppen har likaledes 
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haft möjlighet till utbyte med Svenska myndigheter inte minst för att bygga nätverk som är an-
vändbara för Byggnads likaväl som för de berörda myndigheterna.

Mål

Projektmål

Arbetsgruppens uppgift har varit ”att ta fram rutiner och arbetssätt för att effektivisera kollek-
tivavtalsbevakningen på arbetsplatserna”. Att genom inhämtande av kunskap och erfarenheter 
kartlägga det vid tiden aktuella tillståndet på arbetsplatser i landet. Att dra slutsatser om vilka 
medel som måste tillskaffas för att Byggnads skall ha förmåga att bearbeta den problematik som 
föreligger och att peka ut nya framgångsvägar för kontroll och avtalsbevakning på arbetsplat-
serna.

Effektmål

Att genom analys av de metoder och verktyg som står att finna tillse att Byggarbetsplatserna i 
landet får en betydligt stringentare bevakning vad det gäller efterlevnad av lag- och kollektiv-
avtal.

Måluppfyllnad

Arbetsgruppen är av uppfattningen att det med hjälp av nu tillgängliga medel och metoder en-
dast går att uppnå en partiell måluppfyllnad. Det som krävs för ett starkare genomslag är dels 
kunskap samt inte minst en annan politisk plattform i landet. För att citera Byggnads Chefsju-
rist Mattias Landgren ”så skall man inte tro att inte domstolar är politiska” (Ljungskile Folkets 
Hus 2013-10-21)! Tillsammans med en möjlig framtida vilja att till exempel avskaffa Lex Laval så 
hoppas arbetsgruppen på en lyckosam utgång av de demokratiska val som kommer att förrättas 
under 2014.

Vad det gäller bristen på kunskap gällande vissa områden så är den problematiken sannolikt 
enklare att råda bot på då Byggnads som organisation råder över den frågan i sin helhet. Vad som 
krävs för en bättre måluppfyllnad är att inventera kunskapsnivån bland den grupp ombudsmän 
och fackliga förtroendevalda som kommer att ansvara för handläggandet av arbetsplatsbevak-
ningen. Att därefter tillse att alla som arbetar med frågan hålls uppdaterade. Inledningsvis kan 
det vara av stor nytta att arrangera ett effektivare erfarenhetsutbyte bland handläggare från oli-
ka Regioner samt naturligtvis med deltagande av Förbundskontoret

Metodik

Förutsättningar

Att byggbranschen i Sverige genom åren har haft inslag av oseriösa företag är ingen nyhet. Ett 
betraktande av olika Svenska fackliga organisationers verksamhet och hur dessa är uppbyggda 
och vilken typ av kompetens man besitter påvisar stora skillnader. Det är nu inte av en slump 
utan fullt naturligt. Fackliga organisationer bygger på en grundstruktur vilken är någorlun-
da lika oavsett inom vilket branschområde man bevakar medlemmarnas intressen. Därutöver 
tillkommer den mängd ärenden av olika karaktär som man har att bevaka och handlägga för 
att upprätthålla en tillfredsställande avtalsefterlevnad. Det är här som skillnaderna uppstår. 
En facklig organisation utvecklar inte en extraordinär kompetens där motparten vållar få eller 
kanske knappast någon brist i sin avtalsefterlevnad. Lika tydlig är motsatsen att där bristerna 
är som störst där krävs även de största insatserna vilket även för med sig att det blir ett väl ut-
vecklat kompetensområde. För Byggnads vidkommande präglas organisationen starkt av att det 
är olika typer av objektifiering och entreprenadverksamheter man har att stå upp emot medan 
arbeten som dagligen utförs på fasta anläggningar är relativt få. Det är just i detta faktum man 
finner att förutsättningarna för oseriösa näringsidkare att tjäna snabba pengar genom att med-
vetet sätta gällande lag- och avtal ur spel är stora. Tidsmässigt relativt korta åtaganden med stor 
omsättning på pengar, tillfälligt etablerade arbetsplatser, bristande kontroll på vem som är där 
eller ens vilka företag som är eller förväntas vara på plats för att uträtta något är sammantaget 
en bördig åkerplätt att odla svarta pengar i!

Byggnads har som organisation genom åren utvecklat en god kompetens för att bemöta detta. 
Byggnads har följt utvecklingen och tagit fram metoder för att stå upp emot en ständigt förän-
derlig branschstruktur. Vad det gäller den specifika frågan om hur arbetet organiseras och be-
drivs på byggarbetsplatser i landet kan vi åtminstone konstatera att så var fallet fram till dess att 
det tidigare Tolkprojektet avvecklades. Från den dagen och fram till beslutet om en satsning på 
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arbetsgruppen Ordning och Reda finner vi att utvecklingen vad det gäller olika sätt att bemanna 
byggarbetsplatser har tillförts ett stort antal fler varianter än vad regelverken och nuvarande 
organisation av verksamheten har förmåga att stå upp emot. Entreprenadåtaganden säljs vida-
re till underentreprenörer vilka i sin tur säljer jobben vidare i allt längre kedjor. Inslag av ren 
bemanning under förevändning att det skulle vara frågan om ett underentreprenörsåtaganden 
är snarare regel än undantag. Då prisbilden för de arbeten som rent praktiskt måste utföras blir 
allt magrare ju fler länkar som tillskapas i en entreprenadkedja ju sämre förutsättningar har det 
företaget att kunna leva upp till de förmåner som är fastställda i våra respektive kollektivavtal. 
Det är på den här nivån som avtalsefterlevnaden är som sämst.

Det avtalskrav som Byggnads nu har framfört till Sveriges Byggindustrier rörande ett Huvu-
dentreprenörsansvar får anses som ett mycket viktigt verktyg för att bringa Ordning och Reda i 
den situation som nu råder på många arbetsplatser.

Följande åtgärder bör genomföras

Tecknande av Kollektivavtal med utländska företag

(Med vad som i följande stycke beskrivs som utländska företag, alt företag registrerade i annat 
land, menas annat land inom Norden eller den Europeiska Unionen. Företag från land utom EU 
eller Norden hanteras vad det gäller tecknande av kollektivavtal på central nivå inom Förbundet)

Att ta upp frågan om den ökande mängden företag som är registrerade i annat land, företrädes-
vis inom EU och bedriver verksamhet i Sverige inom Byggnads avtalsområden. Kan vara en de-
likat fråga, oseriösa företag som agerar inom Byggnads avtalsområden är inte sällan registrera-
de i Sverige och har anställda som är boende i Sverige eller annat EU-land. Här nedan behandlar 
vi dock den problematik som kan komma med företag som är registrerade utomlands.

Ämnet om tecknande av kollektivavtal med utländska företag måste tas upp i rapporten då ar-
betsgruppen finner att det ofta brister i hur detta hanteras. Till Byggnads regioner utser För-
bundsstyrelsen vanligtvis en eller fler handläggare till att med ett särskilt mandat teckna kollek-
tivavtal med utlandsregistrerade företag.

När Ordning och Reda gruppen granskar avtalen och förutsättningarna runt hur överenskom-
melserna är gjorda påvisas ett alltför inkonsekvent sätt att handlägga detta på. Det kan gälla 
såväl mellan olika regioner eller för den delen mellan olika handläggare inom samma region! Det 
finns ett antal olyckliga exempel där handläggare har ställt krav på kompletterande uppgifter 
vad det gäller registreringshandlingar, vilka arbeten som skall utföras etc. Det kan tex ha brustit 
i vad det gäller att identifiera vem det egentligen är som skall underteckna avtalet från företagets 
sida. Eller vilken typ av arbete man skall utföra och i vilken mån det finns anställda i företaget. 
Man har då inte skrivit under något avtal med de aktuella företagen eftersom det inte har funnits 
fullgoda underlag. Endast för att finna att samma företag har fått sitt avtal undertecknat dagen 
efter på ett av Byggnads kontor i någon annan region! Att fler än ett av dessa företag därefter 
förekommer i härvor av obetalda löner mm är följden av en bristande kontroll. Ur de här företa-
gens synvinkel är att ingå ett kollektivavtal med Byggnads en viktig för att inte säga nödvändig 
förutsättning för att få tillgång till de arbetsplatser där man kan agera som underentreprenör, 
för att ingå i och/eller gömma sig i en kedja av underentreprenörer. Alternativt enbart bemanna 
arbetsplatsen med personal och kort sagt komma åt ett större flöde av pengar!

Om kontrollen av företagen är bristfällig vid tecknande av kollektivavtalet ökar risken avsevärt 
för att det är en oseriös aktör som släpps in på våra arbetsplatser!

Ordning och Reda gruppen föreslår:

Att  Förbundet ser över de utfärdade mandaten för tecknande av kollektivavtal med företag  
 registrerat i annat land,

Att  De handläggare som utses skall ha en fortlöpande utbildning i frågor som  rör bolags  
 associationsformer i Europa och en god kännedom om de handlingar som dessa medför,

Att  Ansvariga handläggare tillsammans med Förbundets förhandlingsenhet upprättar ett  
 systematiserat samband för utbyte av information och uppföljning samt kompetensut-
veckling inom området,

Att  Förbundet verkar för att fastställa en konsekvent ordning för ingående av löneöverens- 
 kommelser med utlandsregistrerade företag.
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Byggnads i företaget

Byggnads har genom åren utsett och utbildat ett stort antal fackliga förtroendemän av olika ka-
tegorier. Allt sedan dess att gransknings  intäkterna försvann från de lokala delarna av organisa-
tionen så har syftet varit att dessa skulle ta ett allt större fackligt ansvar i företagen. Det är en god 
intention men olyckligtvis endast delvis uppfylld. Vad skälet är till att satsningen på Fackliga 
Förtroendemän inte har slagit igenom på ett mer genomgripande sätt kan man kanske inte få ett 
konkret svar på. Orsakerna kan vara fler men förmodligen beror det på en kombination av att 
de mandat att agera som lämnas ut till FFM är begränsat och kanske inte alla gånger så stimu-
lerande att arbeta med. En tungt vägande orsak kan vara att den avdelning, numera region som 
lämnar ut mandatet inte har en tillräckligt väl utvecklad stödfunktion för dem som utses. Det 
finns alltför många exempel på FFM som utses och i bästa fall får en grundläggande utbildning 
för att därefter lämnas lite vind för våg då man saknar en god uppföljning.

Oavsett skälet till att den här satsningen inte har slagit igenom fullt ut så besitter Byggnads som 
organisation en ansenlig potential i denna stora skara av fackliga företrädare! I det fall vi sätter 
oss för att verkligen lyckas med att få ”Ordning och Reda” på våra arbetsplatser så är det helt 
nödvändigt att inlemma gruppen FFM i arbetet med att bevaka arbetsplatserna. En aktivitet 
med avsikten att styra in gruppen av FFM i Byggnads region Väst till att på ett mycket mer ak-
tivt sätt ta del i bevakningen av arbetsplatserna i de företag där de är utsedda påbörjades under 
de sista månaderna 2013. Den verksamheten är ännu inte utvärderad men tydliga signaler pekar 
på att försöket kommer att ge en positiv effekt. Inte minst vad det gäller ett nödvändigt infor-
mationsflöde från de arbetsplatser där man har mandat att agera. Det måste nogsamt påpekas 
att detta även kräver att Regionen avsätter en god resurs med uppgiften att vara backup vad det 
gäller samband, uppföljning och allmänt stöd samt uppföljning av de eventuella tvister som kan 
bli följden av en ökad bevakning på arbetsplatserna.

Ordning och Reda gruppen föreslår:

Att  Regionerna åläggs att inrätta tydligare samarbetsformer för hur Facklig förtroendeman  
 på ett aktivera sätt skall ta del av arbetsplatsbevakningen i de företag där han är utsedd,

Att  Regionerna skall utveclda tydliga kontaktnät för erfarenhetsutbyten mellan FFM som  
 verkar i olika företag,

Att  FFM på ett konkret sätt ges i uppdrag att bevaka arbetsplatserna i de företag där han är  
 anställd. Även omfattande personal anställda i annat företag som verkar som UE på  
 arbetsplats alternativt är anställda av bemannings  företag som är verksamt på sådan  
 arbetsplats.

Att aktivt bevaka en arbetsplats

Att författa en ren handbok i ämnet är ett alltför trubbigt instrument. Varje arbetsplats är unik 
och innehåller en mängd olika strukturer och förutsättningar. Vad man kan göra är att beskriva 
de frågeställningar som bör vara obligatoriska så snart någon av Byggnads företrädare gör ett 
arbetsplatsbesök Åtminstone vid de tillfällen då syftet med besöket är att kontrollera vem/vilka 
som arbetar på den aktuella arbetsplatsen och under vilka omständigheter det sker. Man bör ha 
i åtanke att rådgivande anvisningar aldrig får tillåtas bli ett statiskt dokument då omständig-
heterna ständigt förändras. Att utveckla ett dokument som motsvarar behoven vid ett specifikt 
datum låter sig inte göras då omvärldens förmåga att byta skepnad och förändra sig stundtals 
är mycket snabb. Vi måste således inse att det vi har att stå upp emot och hantera är en process.

I Byggavtalet § 11 angående ordningsregler anges de omständigheter som ger facklig funktionär 
från Byggnads generell rätt att besöka arbetsplats. Att man därutöver anmäler sin ankomst till 
platsledningen och iakttar de föreskrifter vad det gäller personlig skyddsutrustning som anmo-
das för att vistas på en byggarbetsplats får anses som självklart.

Vad det gäller en aktiv arbetsplatsbevakning så kan man från arbetsgruppens utredningsmate-
rial fastställa ett antal kontrollposter som får anses ha särskild stor betydelse.

Ordning och Reda gruppen föreslår:

Att  Man i det fall byggprojektet till någon del har det offentliga (Stat, Landsting/Region eller  
 Kommun) som beställare och är upphandlat inom LOU:s regelverk begär ut anbuds- 
 underlaget för entreprenaden och på så sätt får inblick i vilket företag som inledningsvis  
 bär ansvaret för arbetets utförande,
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Att  Man innan besöket på arbetsplatsen inhämtar besked om i vilken mån det  finns någon  
 FFM på arbetsplatsen,

Att  Man om så är fallet kontaktar FFM i samband med besöket för att inhämta förberedande  
 information,

Att  Man vänder sig till platsledningen och begär ut förteckning över vilka underentreprenö- 
 rer som är i arbete på arbetsplatsen och vilka moment vart och ett av de företagen utför,

Att  Man begär ut personalliggare över de anställda i olika företag som är i arbete på arbets- 
 platsen. I den mån det är fråga om utstationerad arbetskraft så kan man hänvisa till  
 Arbetsmiljöverkets regler om registrering av utstationerad personal,

Att  Man genomför en kontroll av eventuella ID o6 identiteter. Är bäraren av den utfärdade  
 ID o6 brickan rätt person, begär identitetshandlingar för jämförelse,

Att  Man vid besöket på arbetsplatsen medför tillräcklig språkresurs och vid behov medför  
 tolk, antingen av Byggnads anställd eller annan auktoriserad,

Att  Man för att skapa en god avtalsefterlevnad följer upp de brister och eventuella felaktig- 
 heter som uppdagas. Antingen genom att driva rättstvist eller att man på annat sätt  
 kräver rättelse,

Att  Man dokumenterar de erfarenheter och uppgifter som blir resultatet av arbetsplats- 
 besöket

Slutsats

Oavsett hur gott arbete man än lyckas göra på den enskilda arbetsplatsen så faller det resultatet 
ändå platt till marken om vi inte förmår att upprätta ett fullgott samarbete mellan Förbundets 
olika enheter. Behovet av ”ett Byggnads” vilket Förbundsledningen vid flertalet tillfällen har 
uttryckt kan aldrig sägas vara större än vid en sådan här situation. Det är nödvändigt att upp-
rätta en ordning för uppföljningen av de olika företagens rörelser över landet. Om ett företag 
någonstans i landet bedriver en oseriös verksamhet så handläggs det förvisso på lokal facklig 
nivå. Regionen utreder och tar upp förhandling med företaget för att beivra det, gott så. Men den 
kunskap och de e1farenheter man får vid en sådan handläggning kan vara mycket användbar 
för någon annan Region i landet. Oseriösa aktörer inom Byggbranschen rör på sig och likt när 
man försöker teckna ett kollektivavtal någonstans utan att lyckas. Lika snabbt byter man områ-
de för att ställa sina tjänster till förfogande på annan plats i landet.

Dagens situation på byggarbetsmarknaden ställer nya krav på Byggnads som organisation. För 
att stå upp emot den typ av oseriös verksamhet som till allt för stor grad breder ut sig på arbets-
platser inom Byggnads avtalsområden måste det tillskapas nya sätt att arbeta.

Ordning och Reda gruppen föreslår:

Att  Förbundet verkar för att tillskapa en arbetsgrupp för att samla in, utvärdera och föra  
 vidare information,

Att   Förbundet ansvarar för ledning av arbetsgruppen, 

Att  Arbetsgruppen sätts samman av representanter från Regionerna,

Att  Regionerna skjuter till personella resurser för att bedriva en aktiv arbetsplatsbevakning  
 inom den egna Regionen,

Att  Arbetsgruppen ges möjlighet att analysera kompetensbehovet inom det berörda området  
 och föreslå samt i förekommande fall arrangera utbildningsinsatser inom ämnesområdet,

Att  Arbetsgruppen ges ansvar och mandat att för att tillsammans med Regionerna agera på  
 arbetsplatser i hela landet,

Att  Arbetsgruppen i förekommande fall kan vara behjälplig vid lokal tvist inom ämnes- 
 området,

Att  Arbetsgruppen upparbetar ett ändamålsenligt kontaktnät med berörda myndigheter,
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Att  Regionerna i sin dagliga verksamhet ser till att upparbeta ändamålsenliga kontaktnät  
 med berörda myndigheter på lokal nivå,

Att  I den mån arbetet skall bedrivas i projektform så skall ett relevant projektdirektiv  
 upprättas,

Att  I den mån arbetet skall bedrivas i projektform så skall en relevant projektplan upprättas,

Att  I den mån arbete skall bedrivas i projektform så skall tidsplanen för projektets genom- 
 förande vara tillräckligt väl tilltagen för att kunna ge önskad effekt.

Arbetsgruppen

Förutom att Förbundskontoret skulle vara representerat beslutades att de tre storstadsregioner-
na skulle utse en representant var till att ingå i arbetsgruppen. Därutöver skulle övriga regioner 
ges möjlighet att utse, eller eventuellt samordna representanter till att ingå i arbetsgruppen.

Undertecknad Mats Gröndahl utsågs som sammankallande för arbetsgruppen.

Sammantaget utsågs följande att ingå i arbetsgruppen:

Torbjörn Hagelin Förbundet, Anders Larsson Förbundet, Mats Gröndahl Väst/sammankal-
lande, Jan Nyqvist Väst, Mikolaj Kosieradzki Väst, Krister Strömberg Stockholm-Gotland, 
Bengt-Erik Rolfs Norrbotten, Kenneth Holmberg Mälardalen (samt Öst), Björn Petersson Små-
land-Blekinge, Joakim Frank Skåne, Cezary Mozalewski Skåne samt Andrzej Stamirowski 
Stockholm-Gotland adjungerad.

Regionernas avtalsansvariga utsågs till att utgöra referensgrupp för arbetsgruppen.

Den rapport arbetsgruppen har fått i uppgift att utarbeta avsågs klarlägga och analysera den 
underliggande problematik som kan anses leda till de senaste årens utveckling inom branschen. 
Med ett allt större antal företag som väljer att inte utföra de entreprenadåtagande man åtar sig 
med egen anställd personal. I stället väljer man att handla upp de personalresurser som krävs 
för genomförandet av entreprenaden av annan aktör i form av underentreprenör alternativt ge-
nom hyra in personal från bemanningsföretag. Inte sällan väljer underentreprenör eller beman-
ningsföretag därefter i sin tur att sälja arbetsåtagandet vidare, vid vissa tillfällen utan att själva 
utföra tjänster av något större värde.

Arbetsgruppens uppgift avsågs även vara att föreslå rent operationella metoder för att klarlägga 
och motverka de följder i form av bristande efterlevnad av kollektivavtalet såväl som uppbörd 
av samhällets avgifter och pålagor vilka vi ser som en följd av byggarbeten utförda av entrepre-
nadkedjor.”

Kongressen beslutade:
att godkänna rapporten 

 b) § 3 gruppen

Torbjörn Hagelin, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten § 3 gruppen

”1. Bakgrund

1.1. Sammanfattning

Byggnads och BI har under lång tid stridit om Byggavtalets löneparagraf gällande makten över 
lönebildningen.

1999 fördes en ny lönemodell, resultatlön, in i avtalet.

Detta skedde efter en prövotid där dåvarande avdelningar fick möjligheten att på prov använda 
sig av ekonomiska incitament i prestationslöneöverenskommelsen.

Under en period gynnades de arbetslag som valde resultatlön istället för traditionellt premieack-
ord eller PU-ackord av företaget med en högre utbetalningsnivå.

För att motverka detta gick Byggnads ut i konflikt vilket resulterade i att stupstockens beräk-
ningsgrund ändrades från 85 % till 90 %. 
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Resultatlön har använts mer frekvent i vissa delar av landet, men finns i hela landet.

Företagen, speciellt de tre största riksföretagen, har under de senaste åren mer militant häv-
dat att resultatlön ska vara gällande på samtliga prestationslönearbetsplatser. Vid lokala och 
centrala prestationslöneförhandlingar villkorar motparten resultatlön, annars träffar de ingen 
överenskommelse.

Byggnads har hela tiden påpekat att våra medlemmar är fastlåsta i ett system där man inte har 
möjlighet att påverka eller avläsa resultatet vilket innebär att systemet då inte är transparent.

Byggnads och BI centralt, träffade en överenskommelse i Region Skåne, där man under lång tid 
stridit om vilken lönemodell som skulle användas.

Överenskommelsen innebar att parterna hade tre olika modeller att använda sig av när de träf-
fade överenskommelse om lönemodell. 

För tre år sedan, blossade en strid upp i Östergötland med samma problematik och innehåll som 
den i Skåne.

Företagen har gemensamt i området beslutat att inga överenskommelser får träffas utan att de 
innehåller ekonomiska parametrar. De centrala parterna har vid flera tillfällen besökt regionen 
för att försöka finna en lösning av problemet.

En lokal arbetsgrupp med representanter från både regionen och företaget tillsattes. Arbetsgi-
varna försökte på så vis köpa sig tid.

Problemet med företagens uppfattning, om att ett ekonomiskt resultat alltid ska finnas med i 
löneöverenskommelsen, har spridit sig till fler regioner och har därmed blivit ett rikstäckande 
problem för Byggnads.

Resultatet av detta har inneburit att ett stort antal medlemmar i Byggnads blivit lidande då par-
terna ej lyckas träffa någon överenskommelse.

Dessa medlemmar har hamnat på stupstocken (utbetalningsnivå) vilket inneburit ett stort eko-
nomiskt bortfall för dem.

I årets avtalsrörelse kom parterna överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att lösa de problem 
som uppstått i Östergötland.

Arbetsgruppens uppdrag är att finna lösningar på de problem som uppstått på Byggavtalets § 3 
samt att finna lösningar på de problem som finns på individnivå, mellan parterna.

Vi vet av erfarenhet att BI lägger ner stora resurser på att överta makten om lönebildningen och 
löneutvecklingen från Byggnads och våra medlemmar.

Det är därför viktigt att få en långsiktig diskussion om Byggavtalets § 3 och en uppfattning om 
hur Byggnads medlemmar vill ha det och hur de ser på våra lönesystem i framtiden.

2. Sammansättning och direktiv

2.1. Gruppens sammansättning

Från AU/FS beslut:

Att en arbetsgrupp bestående av Byggnads avtalssekretare, enhetschefen på avtalsenheten, 1 
sekreterare, 1 central ombudsman, samt 4 representanter från regionerna utses.

Torbjörn Hagelin, Avtalssekreterare 
Roger Johansson, Enhetschef, Avtalsenheten 
Timo Anttila, Avtalsenheten 
Maria Karlsson, Avtalsenheten 
Roland Ljungdell, Skåne 
Morgan Nyberg, Småland-Blekinge 
Daniel Larsson, GävleDala 
Conny Johansson, Väst
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2.2. Arbetsgruppens direktiv

Från AU/FS beslut:

Att regionernas avtalsansvariga utses till referensgrupp för arbetsgruppen.

Att arbetsgruppen får till uppgift att se över och ta fram förslag på hur Byggnads ska arbeta  
 med att utveckla våra lönesystem.

Att arbetsgruppen får till uppgift att inhämta information om hur Byggnads medlemmar ser  
 på våra nuvarande lönesystem och hur de vill att de ska se ut i framtiden.

Att arbetsgruppen presenterar en delrapport på FS möte i december 2013 samt att en slut- 
 rapport finns färdig till kongressen 2014.

Att arbetsgruppens möten sker både via videosammanträden och fysiska träffar.

Att  förbundets kostnad för arbetsguppen uppgår till 150 000 kr.

3. Gruppens metodval

3.1. Gruppens sammanträden

Gruppen har sammanträtt under följande datum och former: 
131003, Fysisk träff, förbundskontoret 
131028, Videokonferens 
131811, Videokonferens 
140107, Videokonferens 
140121-140122, Fysisk träff, Rönneberga 
140218-140219, Fysisk träff, Rönneberga

3.2. Enkät till medlemmar i produktion

Under gruppens första sammanträde lades fokus på frågan ”Vad tycker våra medlemmar om 
våra lönesystem och hur tar vi reda på svaret”. Man föreslog då att skicka ut en enkät till ett 
urval av medlemmar som verkar under byggavtalet. Frågorna togs fram och fokus lades på att 
inte låta frågorna väga åt något håll och att man lämnade utrymme för medlemmarna att föreslå 
eventuella förändringar. När frågorna skrivits klart och enkäten förberetts visades den för av-
talsansvariga för reflektioner. Man beslutade att genomföra en webbenkät och låta 5200 slump-
mässigt utvalda yrkesverksamma medlemmar på byggsidan svara. Brev med inloggningsupp-
gifter togs ut och skickades den 22 november 2013. 

3.3. Enkät till anställda ombudsmän

Då gruppen beslutat att skicka enkät till medlemmar i produktion ställdes även frågan ”Vad 
tycker vi om våra lönesystem, och skiljer det sig från vad våra medlemmar i produktion tyck-
er?”. En enkät för anställda ombudsmän togs fram för att kunna vara en jämförelse mot med-
lemsenkäten. Denna enkät skickades sen via e-post till samtliga anställda ombudsmän den 22 
november 2013.

3.4. Avtalsansvariga som referensgrupp

Arbetsgruppen har träffat avtalsansvariga, dels inför utskick av enkäter där avtalsansvariga bi-
drog med vissa förändringar i frågeställningarna och även vid ett andra tillfälle för resonemang 
kring gruppens slutrapport.

4. Resultat av enkäter

Medlemsenkäten är inte att anse som statistiskt säkerställd, utan är en indikation. Gruppens 
analys av rapporten är att medlemmarna, även de som idag inte arbetar med någon form av pre-
stationslön och trots det låga svarsdeltagandet, indikerar att man vill ha någon form av presta-
tionslön. 

Det är också positivt att svaranden har en väldigt bred representation både gällande ålder och 
kunskap om systemet. 

Mycket tyder på att utbildningsbehovet är stort, särskilt för att väcka intresset bland medlem-
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marna att engagera sig i frågorna men även att vi måste arbeta för att förtydliga värdet av de 
befintliga lönesystemen. 

Vidare gällande ombudsmannaenkäten är man mycket samstämmiga. Man har en övervägande 
positiv inställning angående vikten av prestationslönesystem.

5. Slutsatser och förslag

5.1. Slutsats

Det som gruppen i jämförelsen mellan de två enkäterna även konstaterat är att medlemmarna 
har ett stort behov av kunskap medan de anställda ombudsmännen påpekar den tunga arbets-
belastningen inom organisationen.

Gruppen anser inte att det är just lönesystemens utformning i första hand som måste förändras 
utan vårt sätt att arbeta med frågorna i form av utbildning och information för att belysa de po-
sitiva delarna med prestationslön. Man måste skapa förståelse för att systemet bidrar till flera 
saker än enbart högre lön.

När det gäller utvecklingen av § 3 och dess lönesystem anser gruppen att det finns ett stort behov 
av att arbeta djupare med frågorna och det strategiska tänket. Detta borde vara ett stadigvaran-
de arbete för att ständigt säkra kunskapen och möjligheten gällande våra system.

Det finns många medlemmar som arbetar på tidlön idag som vill arbeta på prestationslön. Vi 
måste hitta en lösning på hur vi ska kunna frigöra resurser för att även klara att hjälpa dessa 
individer. En utökning av omfattningen och volymen av prestationslön skulle stärka oss både 
i medlemsantal och verksamhet. Vi lägger också ner mycket resurser på de stora rikstäckande 
företagen där man i många fall har en välfungerande intern facklig verksamhet. Där skulle vi 
istället kunna stärka arbetslagen genom informations- och utbildningsinsatser för att kunna fo-
kusera på de mindre, inte lika synliga företagen.

5.2. Förslag

§3 gruppen föreslår följande: 
Att Befästa att § 3 är organisationsstärkande 
 • Säkrar hög organisationsgrad. 
 • Säkrar en god löneutveckling och rättvis fördelning. 
 • Säkrar facklig närvaro & medvetenhet. 
 • Säkrar upprättande av Byggnads MB/Arbetsplatsorganisation. 
 • Säkrar engagemang och goda arbetsinsatser. 
 • Säkrar utveckling enligt utvecklingsavtalet inom Byggnadsindustrin. 
 • Bidrar till medlemskapets värde. 
 • Säkrar lärlingssystemet och lärlingshandledning. 
 • Säkrar utveckling av arbetsmetoder och teknik. 

Att Byggnads verkar för utfärdande av fler fullmakter 
 • Organisationen skall arbeta för att fullmakter används i större omfattning i enlighet  
 med det arbete som tidigare genomförts i två olika fullmaktsgrupper (”Vidareutveckla  
 förfarandet med fullmakter” och ”Nu flyttar Byggnads fram positionerna”) och det beslut  
 som förbundsstyrelsen tog 2012-12-10. 
 • Att regionerna genomför (av förbundet tillhandahållen) utbildning för de förtroende- 
 valda som tilldelas fullmakt.

Att Vi ska stärka och utveckla § 3 
 • Hitta vägar att få systemen att passa fler verksamheter, vilket då innebär bredare och  
  högre omfattning av prestationslön. 
 • Bättre koppling till utvecklingsavtalet och dess möjligheter.

Att Genom information och kommunikation öka medvetenheten om våra lönesystem 
 • Regionerna utser en referensperson som tillsammans med förbundet tar fram ett  
  program för information via tryckt material, webben och övriga informationsvägar 
 • Regionernas referenspersoner ansvarar för att materialet sprids lokalt i enlighet med  
  informationsprogrammet. 
 • Förbundet ansvarar för att övergripande material, exempelvis genom tidningen Bygg- 
  nadsarbetaren och Byggnads hemsida sprids i enlighet med informationsprogrammet.
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Att Genomföra utbildningar för att förmedla Byggnads lönetänk 
 • Löneideologi, lönebildning, lönefördelningssystem. 
 • Förbundet tillsammans med regionernas referenspersoner tar fram ett paket för utbild- 
  ning.  
 • Utbilda internt för en samsyn och gemensam strategi. 
 • Utbildning tas fram och anpassas för lagbas, medlem, UVA-möten, företag, skolor,  
  studiecirklar.

Att Förbundsstyrelsen tillsätter en permanent grupp bestående av fem utvalda personer  
 samt en sekreterare, däribland någon eller några från produktionen, med uppgift att  
 löpande arbeta fram detaljerade strategier, långsiktigt och kortsiktigt för hela organisa- 
 tionen gällande lönesystem. 
 • Förbundet utser en sammankallande. 
 • Förslag på övriga personer lämnas via avtalsenheten. 
 • Bevaka utvecklingen i branschen. 
 • Samla kunskap om olika variationer på lönesystem. 
 • Följa upp resultat och göra konsekvensanalyser på de olika variationerna. 
 • Ta fram strategier, lönemodeller och förhållningssätt till dessa. 
 • Ta del och lärdom av andra branschers lönesystem. 
 • Avtalsansvariga som referensgrupp.”

Kongressen beslutade:
att godkänna rapporten

 c) Medlemscentret Byggnads NU

Vivan Engfeldt, förbundskontoret, föredrog rapporten Byggnads NU

”Bakgrund

Kongressen 2010 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till med-
lemscenter som skulle ge Byggnads möjlighet att möta morgondagens krav på en modern facklig 
organisation med medlemsnyttan i Fokus. 

Förbundsfullmäktige på Rönneberga den 13-14 juni 2011 behandlade förslaget och beslutade att:  
• Byggnads medlemscenter skulle vara i drift senast den 1 juni 2012  
• Vara placerad i närheten av förbundskontoret 
• Med en gemensam finansiering från förbund och regionerna samt att  
• Ett försäkrings- och ärendehanteringssystem skulle vara i drift november 2011. 

Nu är det dags att rapportera till Byggnads kongress 2014 om vad medlemscentret har bidragit 
med för att utveckla och stärka medlemsnyttan.

2011

Efter beslutet påbörjades arbetet med att inventera och säkerställa den fortsatta hanteringen för 
att nå målet om att Byggnads skulle ha ett medlemscenter 1 juni 2012. Efter ett antal processer be-
slutades att medlemscentret skulle heta Byggnads Nu! Den 10 oktober påbörjades rekryteringen 
av sex stycken rådgivare. I annonsen framgick att arbetsuppgifterna syftade till att öka tillgäng-
ligheten genom att ge enhetlig service per telefon eller mejl och att erbjuda icke medlemmar med-
lemskap. Samt erbjuda medlemmarna nya vägar att ta kontakt med Byggnads som Chatt, SMS 
och Sociala medier. Öppettider vardagar 07.00-19.00.

Ärendehanteringssystemet lanserades i hela organisationen i november med tre processer för 
”dagliga ärenden” samt en ärendepool. Man genomförde även en konvertering av samtliga på-
gående ärenden i systemet Rätts genom det kunde alla regioner även hantera sina försäkringsä-
renden i det nya systemet. I arbetet med det nya ärendehanteringssystemet utformades även en 
telefonilösning och IT integrering som arbetsverktyg för Byggnads Nu.

2012

Den 9 januari 2012 hade sex ombudsmän rekryterats till centret. Arbetet på medlemscentret 
började med att man tillsammans gick igenom vilket uppdrag man fått att ansvara för från full-
mäktige;
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• Kollektivavtalsfrågor  
• Avtals- och medlemsförsäkringar 
• Fackliga utbildningsfrågor 
• Lärlingsfrågor 
• Arbetsmiljö och hälsa 
• Lönenivåer  
• Tjänstledighet 
• Generella frågor A-kassan 
• Medlemsvärvning 
• Arbetsgivarintyg 
• Ändring av lön, e-post samt telefonnummer 
• Vägledning i organisationen 
• Stöd till regionerna när behov uttalas att ringa till medlemmar som begärt  utträde eller  
 angående bristande betalning  
• Information och service till företag med hängavtal 
• Faktabanken

Samt vilka frågor som medlemscentret inte har ansvar att handlägga; 
• Ärende som ska förhandlas, ex avtal, lön, konkurser samt uppsägningar. 
• Medlemshandläggning, ex begäran om återbetalning av medlemsavgift 
• Lokala och regionala överenskommelser, ex arbetsmarknadsfrågor el lön 
• A-kassan, ärende och detaljfrågor

Utifrån detta började man att tillsammans forma administrativa rutiner och lära sig datasystem 
för att på bästa sätt kunna lämna service till medlemmarna enligt beslutet. Bland annat tog man 
fram rutin för arbetet med faktabanken och hur ärendena skulle loggas i ärendehanteringssys-
temet. Man formade även mål för verksamheten som snabba svar, nöjda medlemmar, starka för-
troendevalda och nya medlemmar. 

På en del av målen sattes även mått, för exempelvis snabba svar satte man målet att 80 procent 
av samtalen skulle besvaras inom en minut. Utöver det skulle frågan besvaras direkt i samtalet 
eller senast vid dagens slut. Man satte även ett mål att alltid ha Medlemmen i fokus till 100 pro-
cent. Bland annat genom intentionen att arbeta med en kvalitetssäkrad faktabank så skulle man 
säkerställa att oavsett vem som ställer en fråga skulle samma svar lämnas oavsett vem som tog 
emot frågan på centret och genom det bidra till att stärka bilden av nyttan med ett medlemskap 
och Ett Byggnads. 

Den 10 april smygstartade man med att öppna centret för två regioner, Småland- Blekinge och 
Norrbotten. Måndagen den 21 maj öppnades Byggnads Nu medlemscentret för alla regioner, 
medlemmar, förtroendevalda, arbetsgivare och myndigheter.

Kontakter

Under de första sju månaderna besvarade och loggade Byggnads Nu 15 759 kontakter. 

De vanligaste frågeställningarna handlade om löner, avtal, anställningar och uppsägningar, av-
gifter och försäkringar. 

Fem i topp (diagram) 
Lön  2 728 stycken 
Avgift 1 668 stycken 
Lärling/Yrke  1 524 stycken 
Uppsägning 1 281 stycken 
Hängavtal 1 197 stycken

Därutöver nyrekryterades 523 medlemmar samt 107 till A-kassan och man förhindrade drygt 
125 medlemmar att begära utträde ur Byggnads. 

Kvalitetssäkring 

Medlemscentret nådde inte riktigt ända fram till målet om att besvara 80 procent av telefonsam-
talen inom en minut. Statistiken visade att 78 procent av dem som tog kontakt fick svar inom en 
minut. 
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För att säkerställa effekterna av arbetet med nyrekryteringen av de 523 nya medlemmarna gjor-
des uppföljningar av värvningsarbetet under två månader vilket visade på ett resultat att ca 72 
procent betalat sin medlemsavgift.

Faktabanken hade vid årets slut 220 kvalitetssäkrade frågor och svar. Faktabankens svar an-
vänds också när medlemscentret besvarar frågor via mejl.

Som nyanställd ombudsman på centret var man en del i den utmaningen som det innebär att 
vara med och starta en ny verksamhet. Utmaningen bestod bland annat av att utveckla och ska-
pa rutiner, forma sin fysiska arbetsplats, tekniken, fördjupa sig i avtal, lagar och andra organisa-
tionsfrågor. Detta innebar inte bara en angenäm resa utan man utsattes för stora påfrestningar 
både i den fysiska som psykosociala arbetsmiljön som teknikstrul och genom att vara ny i en 
grupp, veckopendla till och från familjen, nya arbetstider och prestationskrav. Därutöver fick 
personalen på medlemscentret byta lokaler vid två tillfällen mellan våningsplanen. Detta sam-
mantaget fick till följd att personalomsättningen blev hög och man hade även långtidssjukskriv-
ning i gruppen.

Med alla utmaningar under uppstarten av medlemscentrets lyckades personal att utföra sitt 
uppdrag och upprätthålla en hög servicenivå till medlemmarna. 

2013

Andra verksamhetsårets inleddes med tre vakanta tjänster. Vilket innebar att Byggnads Nu fick 
minska öppettiden med två timmar per dag till 07.00-17.00. 

Byggnads har från och med augusti månad åter ett fullt bemannat medlemscenter med 6 om-
budsmän och en chef på 50 procent. Centret har även haft 7 stycken resurspersoner från regio-
nerna och förbundet under 2013. I uppstarten av medlemscentret bedömde man att behovet var 
14 resurspersoner. 

Man kan konstatera att med 7 stycken resurspersoner blir belastningen hög på dessa personer. 
Resurspersonerna är av oerhörd vikt för att verksamheten aldrig ska behöva stänga vid exem-
pelvis kompetensutveckling av ordinarie personal, personalmöten. Resurspersoner behövs även 
vid både planerad frånvaro som semester, kompledighet och oplanerad som längre sjukdom.

Under hösten har personalen påbörjat arbetet med att skapa gemensam bild av enhetens upp-
drag och rutiner då gruppen har bytt personal till 50 procent under året. Bland annat har man 
arbetat med att revidera arbetsformen för faktabanken samt uppdaterat och kvalitetssäkrat 237 
faktabanksfrågor.

Den tekniska plattformen för centret har utvecklats sedan starten 2012, dock ser personalen 
fram emot den utveckling som pågår inom IT-projektet PUMA och telefoni som bör öka syste-
mens funktioner och snabbhet. Då nuvarande stödsystem vissa dagar har en tröghet och andra 
är ur funktion.

Kontakter

Totalt har medlemscentret haft 33 023 stycken kontakter under 2013 varav 28 396 telefonsamtal 
och 4 623 via mejl. De vanligaste frågeställningarna handlade om löner, anställningar, avgifter, 
försäkringar, A-kassa och tolkning av avtal. 

Fem i topp (diagram) 
Lön  6 127 stycken 
Avgift 3 556 stycken 
Anställning 2 816 stycken 
Lärling/Yrke  2 746 stycken 
Försäkring 2 204 stycken 

Därutöver nyrekryterades 709 medlemmar samt 258 till A-kassan och man förhindrade 302 
medlemmar att begära utträde ur Byggnads. 

Kvalitetssäkring 

När det gäller det uppsatta tillgänglighetsmålet att 80 procent av de inkommande telefonsamta-
len ska besvaras inom 1 minut blev resultatet 73 procent. 
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För att kvalitetssäkra våra värvningsresultat har vi följt upp vilka av de medlemmar som cen-
tret värvade under verksamhetsåret 2013 som även blev betalande medlemmar. Av totalt 709 
värvade presumtiva medlemmar är det 78,9 procent som betalt sin avgift. Vilket innebär att 559 
medlemmar med en snittavgift på 450 kronor innebär 251 500 kronor per månad. 

Vi har även arbetat med att se vid vilken dag och tider under dagen som medlemmarna väljer 
att ta kontakt med Byggnads Nu. Oavsett vilket verksamhetsår 2012, 2013 så visar statistiken att 
medlemmen valt att kontakta centret i första hand måndag-onsdag mellan klockan 08.30-15.15 
och under övriga tider något mindre belastning. 

Diagram kompletteras.

2014 -2016

Under 2014 kommer den nya it-plattformen som personalen på centret har stora förväntningar 
på då det ska vara än mer integration mellan system och telefoni vilket efter introduktionspe-
riod borde innebära ett snabbare arbetsverktyg. Centret har inriktningen att tillsammans med 
regionerna utvärdera och se över hanteringen av medlemsärenden bl a utveckla gemensamma 
rutinerna för dessa. Samt fortsätta kvalitetssäkra servicen till medlemmarna, förtroendevalda, 
arbetsgivare och myndigheter och rekrytera fler medlemmar.

Utöver de egna utmaningarna för Byggnads Nu kommer Seko Nu att starta. Detta kommer även 
att påverka vår personal genom deras bidrag av erfarenheter till Seko och vice versa. Ett arbete 
att kommer även att behöva ske för att hitta samarbetsformer mellan de båda teamen där en be-
gränsning är att de inte har samma it-plattform för sitt arbete ännu. 

För att utveckling av Byggnads nu ska fortsätta behöver utrymme skapas för att ge persona-
len möjlighet till kompetensutveckling genom både grupp som individuella utbildningsinsatser, 
snabb information och samverkan med andra enheter och regionerna för att medlemscentret 
ska kunna leverera ett professionellt och kvalitetssäkert bemötande till Byggnads medlemmar.

Fokus för personalen på medlemscentret är att deras arbete ska vara ett komplement till regi-
onernas och genom det bidra till att det frigörs tid på regionen för fackligt fotarbete = stöd till 
fackligt förtroendevalda på arbetsplatser och företag och mer utåtriktat fackligt arbete. 

Genom samarbete med regionerna och Seko kommer det att innebära en förstärkning för de 
båda fackförbundens medlemmar så de får mer fackförening för pengarna.”

Kongressen beslutade:
att godkänna rapporten

 d) Ungdomsverksamheten

Per Jansson, förbundskontoret, föredrog rapporten Ungdomsverksamheten

”Sammanfattning och bakgrund

Byggnads kongress 2010 beslutade att ungdomsverksamheten är en prioriterad verksamhet 
under kongressperioden 2010 - 2014. Under 2011 – 2012 genomförde Byggnads en av de största 
omorganisationerna genom tiderna. Det medförde att även ungdomsverksamheten kom i behov 
av att ses över - hur den fungerar i dag och hur den kan och bör utvecklas efter byggnads nya 
organisation. 

Under kongressperioden har antalet unga medlemmar ökat inom Byggnads med drygt 2200. 
Ungdomarna utgjorde 2011 30,2 procent av medlemskåren och i januari 2014 35,7 procent - allt-
så en ökning med 5,5 procent. Andelen unga fackligt förtroendevalda har också ökat från 11,3 
procent till 17,3 procent. Vi har också för att möta upp ungdomarnas behov tagit fram ett nytt 
skolinformationsmaterial.

Under 2014 kommer Byggnads inte att genomföra tio-kampen, som tidigare, utan vi anordnar 
en större ungdomskonferens där aktiva ungdomar får träffas och diskutera ungdomsverksam-
heten och den fortsatta utvecklingen. 

Centrala ungdomsgruppen har under många år haft en framträdande roll i Byggnads ungdom-
sverksamhet men efter regionbildandet, tappade gruppen sin funktion och just nu ligger det ett 
nytt förslag hos förbundsstyrelsen om hur den centrala ungdomsgruppen kan se ut i framtiden. 
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Det internationella samarbetet har ökat och vi har i dagsläget ett mycket nära samarbete i Nor-
den och Byggnads har en tydlig plats inom det europeiska och internationella ungdomsarbetet. 

Regionerna framför att de har en bra ungdomsverksamhet generellt och att man aktivt arbetar 
med att få ungdomar intresserade av facket. Flera av våra aktiva ungdomar anser att ungdom-
sverksamheten inte är tillräckligt prioriterad, särskilt när det gäller rekryteringen till ungdom-
sutbildningar. Det finns dock ett flertal regioner som arbetar aktivt och på ett konstruktivt sätt 
med ungdomsfrågorna.

Flera ungdomar som jag har träffat runt om i landet säger att de vill ha mer hjälp och stöd av 
regionen och mer utrymme för ungdomsverksamhet. De senaste tre åren har vi tyvärr också 
tvingats ställa in en eller flera ungdomsutbildningar för att det inte rekryteras deltagare och det 
är bekymmersamt med tanke på att ungdomar är en grupp som växer inom Byggnads.

Ungdomsverksamhetens historia

Byggnads har historiskt varit ledande inom LO när det gäller ungdomsverksamhet. 

1990 bildades den första Centrala ungdomskommittén inom Byggnads. Det gjordes för att öka 
samarbetet mellan avdelningarna och förbundet. Det blev ett avstamp inom vår organisation 
och gjorde att ungdomsverksamheten började växa, så att vi blev ledande inom LO när det gällde 
ungdomsfrågor. 

1989 års kongress beslutade att det skulle genomföras ungdomskonferenser inom Byggnads. 

1990 utsågs de första ledamöterna i den centrala ungdomskommittén, man genomförde också 
den första ungdomskonferensen.

1992 ombildades ungdomskommittén till Centrala ungdomsgruppen, med ”handplockade” le-
damöter. 

1992 genomfördes Byggnads fotbollsturnering för första gången. Först genomfördes ett regionalt 
kvalspel, sedan en final mellan nio avdelningslag ute på Rönneberga. Idén var att varva fotboll 
med fackliga frågor.

1998 omvandlades fotbollsturneringen till en 10-kamp med följderna att det inte blev fysiken 
som avgjorde vilka som rekryterades. Idag baseras rekryteringen mestadels genom intresse hos 
medlemmen.

2005 började man med regionala utbildningar med minst åtta timmar ideologi samt att man 
hade sex regionala ungdomskonferenser. 2006 lade man ner dem och samkörde med LO: s ung-
domsforum. 

2010 var det ett ökat antal ungdomar som engagerade sig och skickade in motioner till kongres-
sen. En av motionerna yrkade på att ungdomskommitténs ordförande skulle ha en adjungerad 
plats i regionstyrelsen. Motionen fick bifall på kongressen. Ungdomsverksamheten blev en prio-
riterad fråga under kongressperioden.

2011 gick Byggnads 24 avdelningar ihop och bildade 11 regioner för att 2012 sättas i kraft.

Ungdomsverksamheten 2010 – 2014

Fyra år har gått och ungdomsverksamheten i Byggnads har haft sina upp- och nedgångar under 
kongressperioden, framför allt när det gäller ungdomsutbildningarna.

Ungdomsverksamheten blev också berörd av den stora omorganisationen 2011-2012. Med anled-
ning därav skulle Förbundet tagit fram en tydligare plan för hur ungdomsverksamheten kunde 
bedrivas, detta har tyvärr inte gjort. 

Mellan januari 2011 och januari 2014 har Byggnads tappat drygt 6300 av de aktiva medlemmar-
na, samtidigt som ungdomarna har ökat med drygt 2200. 

Ungdomarna utgjorde 2011 30,2% av medlemskåren och nu 35,7%. Under de fyra åren har ande-
len unga bland fackligt förtroendevalda ökat från 11,3% till 17,3%. Det visar att fler ungdomar vill 
engagera sig inom arbetarrörelsen och vara med och påverka för en bättre framtid. 
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Trots att vi kunde ha gjort mycket mer och arbetat mer framtidsinriktat efter omorganisationen 
så har ungdomsverksamheten blivit bättre och starkare under kongressperioden. Det beror till 
stor del på att ungdomar vill engagera sig inom arbetarrörelsen i högre grad än tidigare. 
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Den internationella delen av ungdomsorganisationen har under kongressperioden blivit mycket 
starkare och idag har vi har ett väldigt nära samarbete med Norge och Finland. 

De regionala ungdomsutbildningarna har under många år varit en viktig del i Byggnads ung-
domsverksamhet. Grundtanken med utbildningarna är att deltagarna ska förstå vikten av ett 
starkt fackförbund och förhoppningsvis förkovra sig i rörelsen och att lägga ideologin i fokus ur 
ett samhällsperspektiv. 32,1 % av deltagarna på de regionala ungdomsutbildningarna har fort-
satt med fackliga studier. Det har lett till att vi har den ungdomsverksamhet vi har idag. Den 
regionala ungdomsutbildningen är ofta inkörsport för ungdomar till engagemang i Byggnads 
fackliga verksamhet. 

Byggnads 10-kamp är till för att ge yngre medlemmar information och kunskap om varför vi har 
en fackförening och under vilka förutsättningar vi arbetar. Kursen har sin grund i det fackliga 
löftet och försöker på ett enkelt men slagkraftigt sätt förklara kärnan i det fackliga arbetet. Vi 
försöker att väcka deras nyfikenhet och engagemang under trevliga former, för att skapa ett in-
tresse för ytterligare facklig utbildning och ett deltagande i den lokala ungdomsverksamheten. 
De senaste åren har 49,6 % av dem som har varit på tiokampen fortsatt med fackliga studier. 
Efter tiokampen 2013 beslutade man att 2014 prova att ha en ungdomskonferens, liknande den 
norska byggnads genomför, där aktiva ungdomar får träffas och dela med sig av deras erfaren-
heter och diskutera vad vi kan göra för att förbättra ungdomsverksamheten. Denna konferens 
kommer att vara under fyra dagar under vecka 26 och ha teman om vad som beslöts på kongres-
sen och hur vi kan arbeta framåt med fattade beslut.

Skolinformation är en viktig del i den nya organisationen. Regionerna ska vara ute i skolorna 
och informera om facket. Idag bedrivs skolinformationen på olika sätt runt om i landet, inom 
vissa regioner är det ombudsmännen som sköter skolinformation och inskrivning av gymna-
sieeleverna men i andra regioner är det ungdomar och förtroendevalda som gör det. Att låta de 
förtroendevalda och ungdomsgrupperna i regionerna sköta skolinformation är ett bra sätt att 
engagera dem och möta skoleleverna. 

Vi har ett snitt på cirka 4900 potentiella medlemmar som går på Bygg- och Energiprogrammet. 
2011 – 2014 har vi ett snitt på 2900 elever per årskull. Av dem vi skriver in är det 59 procent som 
stannar kvar efter att de har tagit studenten. Även om fler och fler stannar kvar efter studenten 
så kan vi bli ännu bättre, i finska Byggnads ringer man alla avgångselever och erbjuder dem fort-
satt medlemskap, samma sak gör man inom Handels vilket har resulterat i att fler vill vara kvar 
i förbunden. I Finland är det cirka 95 procent som stannar kvar och i Handels cirka 75 procent, 
det kan jämföras med Byggnads 60 procent. 
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Skolinformation är ett bra sätt och värva medlemmar på men vi måste ha en så bra information 
att de vill stanna kvar i fackföreningen, när de ska börja betala. Förbundet har under kongres-
sperioden tagit fram ett nytt skolinformationsmaterial som ska hjälpa regionerna. När det nya 
materialet togs fram fick samtliga regioner chans att skicka två stycken deltagare som fick ut-
bildning i materialet och just nu är det ute på test i regionerna.

Nedan redovisas statistik på hur många elever som går på bygg och anläggning samt energipro-
grammet, hur många vi skrev in som tar studenten det året samt hur många som stannar kvar 
och blir betalande medlemmar.

Inskrivna elever
Elever på Bygg- & energiprogrammet
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Inskrivna elever
Medlemmar som stannar efter skolan

Centrala ungdomsgruppen har under många år haft en framträdande roll i Byggnads ungdom-
sverksamhet men efter regionbildandet, tappade gruppen sin funktion och just nu ligger det ett 
nytt förslag hos förbundsstyrelsen om hur centrala ungdomsgruppen kan se ut i framtiden. 

Utifrån det förslaget har Organisationsenheten på förbundskontoret fått i uppdrag av förbunds-
styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ska ledas av ungdomsansvarige i förbundet och lämna 
en rapport samt förslag till ny ungdomsorganisation i december 2014. En ny organisation som 
ska bidra till att det blir ”Ett Byggnads” och att vi tillsammans kan jobba för ett tydligt och ge-
mensamt mål. 

NBFT har betytt mycket för Byggnads och dess ungdomsverksamhet. Under kongressperioden 
har vi fått många lärdomar från våra kamrater i Norge och Finland om hur man bedriver ung-
domsverksamheten där. Det vi har tittat närmare på är Finlands sätt att bedriva skolinformation 
samt deras ungdomsaktiviteter och Norges ungdomskonferens och beslutande organisation gäl-
lande ungdomsverksamheten. 
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På de träffar och utbildningar vi har haft tillsammans inom NBFT har det varit bra och givande 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Just nu är kontakten väldigt bra med våra nordiska kamra-
ter och vi har under kongressperioden blivit framgångsrika i arbetet inom EBTF och BTI. Det 
finns personer från Norden som jobbar med ungdomsfrågor och ungdomar runt om i världen 
som ser upp till vårt fackliga arbete. Varje år träffas ungdomar från Sverige, Norge och Finland 
över en helg och diskuterar vad som gjorts i respektive land och utbyter information och idéer. 
Mycket av det vi diskuterar har lett till förändringar inom våra förbund och andra tankar om 
framtiden.

Slutord

1990 gjordes det senaste avstampet inom ungdomsverksamheten, när Centrala ungdomskom-
mittén bildades och nu är det hög tid för ett nytt avstamp.

Tillsammans behöver vi hitta de vägar som vi vill gå inom Byggnads, våga ta hjälp av de lös-
ningar som finns och börja lyssna på dem som har nya och fräscha idéer. Om Byggnads ska få 
en ännu bättre och starkare ungdomsorganisation måste vi våga satsa och prova något nytt. Vi 
måste tillsammans vidareutveckla det som är bra men även tänka nytt för att möta ungdomar-
nas och fackföreningsrörelsens nya behov och därmed bygga en ännu starkare fackförening och 
ungdomsorganisationen. 

Jag vill vara med och forma framtidens byggnads! Vill du vara med?”

Kongressen beslutade:
att godkänna rapporten

§ 42. AVSLUTNING
Avtackningar

Johan Lindholm:

”Lars-Göran Hammarberg, Bengt-Erik Rolfs, Leif Haraldsson, Roland Ljungdell, Anders Ax 
och Kjell-Åke Trygg. Ni har alla suttit i förbundsstyrelsen i olika omgångar och flera av er har 
suttit under många år. Det som förenar er är ert fantastiska engagemang för våra medlemmar. 
Ni har lagt ner mycket arbete i Byggnads tjänst för att ni brinner för byggnadsarbetarnas bästa. 
Vi har mycket att tacka er för och utan er insats hade vi inte varit där vi är idag. Jag vill visa vår 
uppskattning genom att ge er en ros och en blomstercheck och önska er all lycka i framtiden. 

Roger Hedblom (ej närvarande), Sven Lindkvist, P-O Larsen, Mats Gröndal och Tomas Nilsson. 
Ni har suttit i valberedningen och dragit ett jättelass när det handlar om att hitta olika personer 
till uppdrag. Det är tack vare er stora personkännedom som ni har bidragit till lagarbetet. Vi vill 
tacka er för ert arbete med en ros och en blomstercheck och önska er all lycka i framtiden.”

Förtjänstmärken

Johan Lindholm:

”Krister Strömberg, Tomas Talle och Lennart Stålnacke, alla region Stockholm-Gotland. Det är 
en tillfällighet att ni alla kommer från Stockholm-Gotland, men det innebär ju att jag har jobbat 
ihop med er alla och jag kan intyga att ni är värdiga mottagare av förtjänstmärket. Ni har alla 
tre jobbat många år för Byggnads och våra medlemmar på ett storartat sätt. Det är svårt att hitta 
bättre företrädare för Byggnads än er. Det är riktigt kul att se er och hänga på er de här nålarna.”
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Avslutningstal

Johan Lindholm:

”Kamrater och kongressdeltagare. Vi har haft en otroligt fin stämning här på kongressen det 
finns en känsla av att vi bryr oss om varandra. Vi kan skämta med glimten i ögat och samtidigt 
vara allvarliga när det behövs. Det här positiva kommer vi att ta med oss under en lång tid under 
den här resan som vi bara har påbörjat.

Jag är full av beundran över hur duktiga och kunniga ni är. Man kan inte bli annat än stolt när 
man lyssnar på er i debatterna. Stolt över att få vara med i ett förbund där människor brinner för 
byggnadsarbetarnas bästa. Stolt över att vi har så många killar och tjejer som vill se ett starkt 
Byggnads in i framtiden. Jag känner mig trygg med att vi kommer att fortsätta att vara världens 
bästa och starkaste fackförening. 

Vi har bevisat att vi står upp för det som kongressens tema säger; ansvar och säkerhet. Vi har 
visat att vi är tusentals byggnadsarbetare som tar ansvar för hur vi har det idag och hur vi vill 
forma framtiden. Vi har visat att vi sätter trygghet och säkerhet först. Vi har visat att ansvar och 
säkerhet hör ihop. Vi har visat att vi inte är rädda att ta striden för alla människors lika värde. 
Vi har visat att vi är ett fackförbunds som står kvar när det blåser. När andra hukar sig står vi 
rakryggade och säger vad vi tycker. Vi kan alla känna oss starka, stolta och trygga. 

När jag ser tillbaka på de här kongressdagarna kan jag inte säga annat än att vi har fattat enormt 
mycket bra och kloka beslut. Jag nämnde några i mitt inledningsanförande. Emmelie, du har 
varit på din första kongress, jag hoppas nu att du tycker det du har gjort och fått till stånd här är 
riktigt bra och att du tycker debatterna varit bra. Jag hoppas också att du känner att Byggnads 
tar frågor om jämställdhet och mångfald på allvar. Jag kan lova här idag att vi kommer att ta 
fart och jobba mycket med det här den kommande kongressperioden. Karl Paine, det har också 
varit din första kongress. Jag hoppas att kongressen har gett mer smak och att du känner att vi 
uppskattar ditt engagemang. Du har gjort ett fantastiskt jobb, vi kommer att behöva alla unga 
krafter vi kan få. Vi hoppas att du bär med dig våra beslut in i framtiden. Jag nämnde Thomas 
Karbin som har varit med förut. Det känns skönt att i är flera generationer som axlar Byggnads 
framtid och tar ansvar för våra beslut. Ni och alla andra har gjort ett fantastiskt jobb.

Vi tittar på alla de motioner som har debatterats och beslutats om på vår kongress. Vi ställer nu 
tydliga krav på en a-kassa värd namnet för vi vet att ekonomisk trygghet och personlig frihet hör 
ihop. Vi ställer krav på en arbetsmarknadspolitik som ger unga jobb. Ellinor Eriksson, SSU, är 
här och vi vet att de unga är vår framtid. Vi visar att vi fortsätter vår kamp för en arbetsmiljö där 
ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet. Vi har visat sambandet mellan globalisering, öppna 
gränser och starka kollektivavtal, för vi vet att ingen tjänar på att arbetare ställs mot arbetare. Vi 
är tydliga med att vi behöver en bostadspolitik värd namnet, bostaden är en mänsklig rättighet 
och det är inte plånboken som ska få avgöra var vi ska bo. Vi har fattat fler kloka beslut tack vare 
er kongressombud. Det är ni som har lagt ner all tid på att skriva motioner, läsa igenom alla utlå-
tanden och sedan debatterat här på kongressen. Det är att inte backa in i framtiden. Det är så en 
demokratisk organisation ska fungera. Ert arbete ska ni ha en stor eloge för. 

Vi har också beslutat om flera viktiga rapporter. Det har varit arvodesutredning, stadgar, juri-
disk person, budgetförslag och Mål & Vision 2022. Mål & Vision 2022 är det viktiga dokumentet 
som ska peka ut de områden som vi ska arbeta med den kommande kongressperioden. Mål & 
Vision 2022 ska vara ett levande dokument och får inte bli en hyllvärmare. Vi har satt upp ut-
manande mål och ska vi lyckas nå de målen måste vi få hela organisationen på fötter. Alla måste 
vara bärare hela vägen ut. 

Det räcker att lyfta fram några av målen för att inse att vi har en del jobb framför oss. Att Bygg-
nads ska vara världen starkaste fackförening och organisera 90 procent av byggnadsarbetarna. 
Att 30 procent av medlemmarna på något sätt är aktiva i Byggnads. Att byggnadsarbetaryrket är 
ett attraktivt yrke som ungdomar vill söka sig till. Att svenska kollektivavtal ska gälla på svens-
ka arbetsmarknaden. Att minst fem procent av Byggnads medlemmar är kvinnor. Att Byggnads 
har stort inflytande i politiken och samhällsdebatten och att Byggnads arbetar med samma mål 
och värdegrund. Att lärlingar ska ha rätt till lärlingsplats och få gå klart sin utbildning. Det här 
är stora fina mål som utmanar oss men tro inte för en sekund att vi inte kommer att fixa det här. 
Jag är helt övertygad om att 2022 kommer vi kunna bocka av de flesta av de här målen. Men nu 
måste vi gå hem tillsammans och börja jobba med det här och jobbet det börjar imorgon.
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Jag har tidigare under kongressen tagit upp vår stora framgång när det gäller huvudentrepre-
nörsansvaret. Jag har framhållit att det är en stor seger för den svenska modellen och för ut-
vecklandet av våra kollektivavtal. Jag tänker sätta det i ett större sammanhang och lyfta fram de 
ideologiska med våra kollektivavtal och fackets uppgift i framtiden. Fackföreningarna bildades 
ju en gång i tiden för att arbetsgivarna inte skulle kunna ställa arbetare mot arbetare. Vi stod upp 
solidariskt för varandra för att inte bli utnyttjade. Vi har under 1900-talet haft stora framgångar 
med den fackliga kampen. Vi har fått bra löneutveckling, medbestämmande, anställningsskydd 
och det ska vi naturligtvis vara stolta över och försvara, men tro inte att det här är något att ta för 
givet. Tro inte att marknaden och kapitalet en gång för alla är under kontroll. Tvärtom så visar 
de senaste årtiondena att marknaden har tagit över och tagit alldeles för många steg framåt. Hela 
arbetarrörelsen har blivit försvagad. 

Det här beror till stor del på globaliseringen med öppna gränser i Europa och runt om i världen. 
Kapitalet rör sig blixtsnabbt och bryr sig väldigt lite om löntagarnas rättigheter. Det märker vi 
inte minst här i Sverige. Vi har fått en arbetsmarknad där många arbetsgivare ser tillfällen att 
tjäna pengar på att utnyttja människor, precis på samma sätt som för över 100 år sedan då vi 
bildade våra fackföreningar. Det är så marknaden och kapitalet fungerar och det är därför som 
vår fackliga uppgift aldrig är slutförd. Vi har under alldeles för lång tid accepterat marknadens 
villkor och blivit rädda försvarare istället för att ta ett kliv framåt och våga utveckla. Våra kam-
rater genom historien bad inte om ursäkt, de visste att det krävdes facklig kamp, lite djävlar 
anamma, om man skulle lyckas flytta fram sina positioner. 

Det här vill jag jobba med under den kommande kongressperioden. Och det är i det här sam-
manhanget som frågan om huvudentreprenörsansvaret ska ses. Det här är ett steg för att fortsät-
ta utveckla den svenska modellen, men jag lovar att det inte är det sista steget. När kapitalet och 
marknaden roffar åt sig är det vår fackliga uppgift att sätta gränser och utveckla våra verktyg. 
Det brinner jag för, att inte stanna upp. Att gå framåt och tro på solidaritetens och jämlikhetens 
kraft. Här har vi i Byggnads och hela fackföreningsrörelsen sin viktigaste uppgift de kommande 
åren.

Kamrater, kollektivavtalet är genialt på många sätt. Det gör framförallt ingen skillnad på 
människor, det gäller alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. När vi tar 
strid för kollektivavtalen då tar vi strid för lika behandling, tolerans och alla människors lika 
värde. Men när kollektivavtalen försvagas och blir möjliga att kringgå står direkt skrupelfria 
arbetsgivare där med vinst i blicken. Då får vi jobb-trafficking och då sprider sig oron och räds-
lan för att inte få jobb. Oron för att löner ska pressas ner, att arbetsmiljö och villkor ska bli ännu 
sämre. Det är naturligtvis en högst mänsklig oro men en riktigt farlig tendens, särskilt när ingen 
verkar kunna ställas till svars. När det bara verkar fortsätta. Här växer motsättningar, här växer 
känslan av vanmakt och här växer Sverigedemokraterna. Jag är säker på att SDs framgångar 
inte beror på att det finns så många främlingsfientliga i Sverige, även om främlingsfientlighet 
och rasism ökar. Jag är säker på att SD inte väljare i LO-kollektiv eller bland Byggnads medlem-
mar bara för att de har en politik som är bra för våra medlemmar, för det har dom inte. Det är ett 
parti högst och längst ut på högerkanten. Ett parti som i gott som varje fråga, från arbetsmiljö till 
längre provanställningar, röstat på moderaternas arbetsgivarlinje. Det SD är bra på är att fånga 
upp och analysera oro och rädsla. Sedan utnyttjar dom de här känslorna för att peka på problem 
och skyldiga som passar deras rasistiska ideologi. Så spär dom på främlingsfientlighet, motsätt-
ningar, rädsla och oro. Nu måste vi hjälpas åt och rikta sökarljuset åt rätt håll. Vi måste hålla 
ihop. Vi måste säga som förr i tiden: ”Skyll aldrig underbudskonkurrens på den hungrige, han 
vill bara ha pengar till mat”. Det effektivaste vapnet mot rovgiriga arbetsgivare, som utnyttjar 
människor, är solidaritet och sammanhållning. Det är dessutom den enda vettiga framtidsstra-
tegin i vår bransch.

Vi har haft en lång diskussion om paragraf tre och våra lönesystem. Det här upptar mycket av 
vår tid, och vi vet alla varför. Arbetsgivarna har under många år försökt med alla medel förstöra 
våra lönesystem och ackord. Man vill pressa oss att acceptera system med månadslön eller in-
slag av månadslön. Vi har hela tiden varit tydliga med var vårt motstånd finns och var vi står. 
Samtidigt har flera regioner och många av våra kamrater drabbats av arbetsgivarnas aggressiva 
sätt och hållning. Jag vill ta det här tillfället i akt och vara väldigt tydlig. Vi ska under den kom-
mande kongressperioden ta ett omtag kring våra lönesystem. Vi ska sätta ner foten och det ska 
inte finnas en enda medlem någonstans i landet som inte vet och förstår hur våra lönesystem är 
uppbyggda, och varför vi har ett prestationslönesystem. Vi måste ha en tydlig och transparent 
dialog med våra medlemmar. Detta ska vara ett tydligt fokus under det kommande året. Låt mig 
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återigen vara tydlig mot arbetsgivarna; vi kommer inte att vika en tum när det handlar om att 
försvara och stå upp för våra lönesystem. Vi vet nämligen att vi är värda varenda krona. För det 
är vi som står därute och bygger i ur och skur, i kyla och värme, och vi gör det med stolthet. Vi 
ska naturligtvis vara med och ta del av den vinst vi jobbar ihop. Så enkelt är det. Det ska arbets-
givarna bli väl medvetna om. 

Det är valår. Det innebär att vi byggnadsarbetare har chansen att vara med och ändra på den 
politik, den inriktning, som Sverige ska ha de kommande fyra åren. Vi hörde det inspirerande 
talet av Stefan Löfven och vi är taggade för vi vill se den här förändringen. Men först tänker jag 
lyfta fram det nyss genomförda EU-valet och vår kandidat Johan Danielsson. Nu gick det inte så 
där bra som vi hade hoppats på. Socialdemokraterna landade på samma valresultat som vid för-
ra valet och Johan Danielsson blev inte inkryssad till EU-parlamentet. Men vi ska vara väldigt 
nöjda. Vi har haft en fantastisk facklig valrörelse genom 6F. Vi har verkligen mobiliserat våra 
organisationer. Vi har varit på massor av arbetsplatser och andra möten runt om i landet. Vi har 
tydligt och framgångsrikt lyft våra fackliga frågor om våra kollektivavtal, den svenska modellen 
och ordning och reda på vår arbetsmarknad. Våra frågor har debatterats i valrörelsen. Det var 
vi som satte den politiska dagordningen det ska vi vara väldigt stolta över. LO-undersökningar 
visar att fler LO-medlemmar har röstat på Socialdemokraterna, och det tror jag beror på att vi 
driver frågorna om ordning och reda på arbetsmarknaden. Fortsätter vi så här så fixar vi också 
det här i riksdagsvalet. 

Vi ska inte glömma att Johan fick 32 283 kryss. Han var den kandidat som fick fjärde mest kryss. 
Det är otroligt. Från ingenstans kom Johan Danielsson som en raket högst upp bland Socialde-
mokraternas kandidater. Det hade aldrig gått om inte vi hade lagt ner det enorma arbetet som vi 
gjorde och genomfört den här fantastiska valrörelsen. Alla har gjort ett underbart jobb och ska 
ha ett stort tack!

Jag tycker att EU-valrörelsen ska bli en inspiration för valrörelsen i september. Vi har jobbat 
in rutinterna, med Kennerfalk och gänget, och vi har lyckats sätta våra frågor på den politis-
ka dagordningen, det ska vi vara stolta över. Det är dags för de politiska partierna att bekänna 
färg var man står i frågorna om ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi har pratat F-skatt, 
bemanning, Lex Laval. Vi har flera gånger hört hur de borgerliga partierna pratat sig varma om 
kollektivavtal och fackliga rättigheter men vi vet också att dom talar falskt. Det är dom som har 
infört Lex Laval. Det är dom som har vägrat betala tillbaks skadeståndet som vi fick betala till 
Laval. Och det är de borgerliga som inte bryr sig om låglönekonkurrens på arbetsmarknaden. 
Det är därför som jag tycker att det är bra att vi har kunnat skjuta Socialdemokraterna framför 
oss och se till att vi har fått tiopunktsprogrammet för ordning och reda. 

Får vi ett regeringsskifte i höst kommer vi att få se en politik där Lex Laval ska rivas upp, där det 
ställs krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, där alla som arbetar i Sverige ska jobba 
under svenska kollektivavtal, där lagstiftningen om F-skatt förstärks, där man förhindrar att 
bemanningsföretag används för att kringgå anställningsskyddet. Det här är en oerhört skillnad 
mot den politik som förs idag och det här är resultatet av facklig politisk samverkan. Det är nu vi 
ska prata om det här ute på våra arbetsplatser och förklara skillnaderna i politiken. Vi ska också 
naturligtvis prata om att vi behöver en ny bostadspolitik, ett välfärdssamhälle värt namnet och 
en ny politik för de unga och det just nu. 

Jag måste också lyfta frågan om a-kassan. Det är också en av de viktigaste valfrågorna vi har. Idag 
har vi en a-kassa som är en katastrof. Det är, som sagt var, en smäll på käften för den som blir arbets-
lös. Ersättningsnivåerna har inte höjts på ett decennium, vilket har lett till att många av våra med-
lemmar inte ens får ut hälften av sin lön. Samtidigt vet vi att många människor har lämnat a-kassan  
och står helt utan skydd om man blir arbetslös. Den svenska a-kassan är en av de sämsta i Eu-
ropa. Jag har mött många unga människor som har blivit uppsagda, som har bildat familj och 
har stora lån, som har varit helt förtvivlade och undrat hur de ska klara sig ekonomiskt. För 
dom hjälper inga skattesänkningar i världen, dom behöver stöd och hjälp. Men den borgerliga 
regeringens politik har varit väldigt tydlig; sänkta skatter och var och en får klara sig själv. Då 
får vi ett samhälle där rädsla och egoism breder ut sig, ett samhälle som jag aldrig kommer att 
acceptera. Jag vill se det solidariska samhället, en välfärd där alla behövs, där alla finns. Vi i 
Byggnads kräver en a-kassa värd namnet och då måste också det bli fokus under den kommande 
valrörelsen. 
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Ordning och reda ska också gälla i välfärden. Först och främst tycker en majoritet av Sveriges 
befolkning att det inte ska gå att göra stora privata vinster i välfärden. Vi ska ha en välfärd av 
högsta kvalitet för att endast det bästa är gott nog åt folket. Därför ska de som jobbar inom skola, 
vård och omsorg ha löner, schyssta scheman och rätt till heltid. Vi ska ha en välfärd av högsta 
kvalitet, annars är full sysselsättning bara snack. Utan en välfärd värd namnet kommer vi inte 
att kunna jobba så länge som den här åldrade befolkningen kräver. Det är det här som är vikti-
gare än att låta privata bolag göra stora vinster i välfärden, och sedan skicka våra skattepengar 
till skatteparadis. Om detta tycker jag också vi ska prata om i valrörelsen och det är det här som 
den kommande politiken måste handla om. Det finns många argument för att byta regering och 
det finns inga för att fortsätta med Alliansen. Där ses vi på barrikaderna och vi ska köra ända in 
i kaklet för valvinst i september.

Vi måste också lyfta våra blickar och se ut över våra gränser. Det är trots allt många människor 
som inte har det så bra som vi ändå har det. Det finns många människor som med livet som 
insats varje dag kämpar för mänskliga rättigheter, för rätten till drägliga villkor på arbetsmark-
naden och för rätten att organisera sig. Inte minst rör det sig om våra byggnadsarbetarkamrater 
som bygger idrottsarenor runt om i världen. I veckan inleddes fotbolls-VM i Brasilien och även 
om Sverige inte är med så hoppas vi på fin fotboll och fair play på fotbollsplanen. Men det är 
människor som dör när man bygger de här arenorna. Jag kommer aldrig att glömma mitt besök i 
Qatar, det var bland det mest skakande och vidriga som jag har varit med om. Jag mötte ödmjuka 
unga killar som lugnt berättade om det helvete som de arbetade under. Dom hade blivit lovade 
välbetalda byggjobb men verkligheten blev en helt annan. Dom blev fråntagna sina pass, levde 
som livegna och fick betala mat och uppehälle så att pengarna som fanns kvar inte räckte. Dom 
bodde som slavar. Ändå är inte det här det värsta. Det har hittills dött 1 200 byggnadsarbetare 
inför fotbolls-VM i Qatar, jag säger det igen - 1 200 byggnadsarbetare. Medmänniskor som inte 
finns längre hos oss. Och det är bara för att vi ska se på fotboll. Här saknar man ibland ord. 
Jag minns hur de här killarna berättade hur de hjälptes åt att samla in pengar till likkistor för 
att kunna skicka hem sina kompisar till de anhöriga i hemländerna, för att arbetsgivaren inte 
står för kostnaden för likkistorna. Det här är inte bara i Qatar som de mänskliga rättigheterna 
bryts. Samma sak återkommer vid OS i Ryssland, ishockey-VM i Vitryssland och fotbolls-VM i 
Sydafrika. Våra kamrater i dessa länder har inte fått sin lön, blivit fråntagna sina rättigheter och 
i värsta fall dött i olyckor. Därför är den internationella solidariteten så viktig. Att det är en mo-
ralisk skyldighet för oss som har det bättre att kämpa för dom som har det mycket sämre. Detta 
har alltid varit ett fackligt uppdrag och jag vill öka det här engagemanget under den kommande 
kongressperioden. Jag vill att Byggnads ska ta större plats i våra internationella organisationer 
som vi är med i. Att vi tar tydlig ställning för det internationella fackliga arbetet framöver. Det är 
vi skyldiga våra fackliga vänner runt om i världen. Det är vi också skyldiga alla de byggnadsar-
betare som har fått sätta livet till bara för att de ville tjäna till sitt uppehälle. 

Kongressombud, nu ska vi snart packa ihop och åka hem. Det är vi alla värda men tro inte att 
kongressen är över. Visst kongressdagarna är över men kongressen kommer att fortsätta under 
de kommande fyra åren. Jag vet hur det brukar vara, man packar ihop handlingar, motioner, 
rapporter och andra papper och så tror man att det ska återgå till det vanliga imorgon för då 
är det måndag. Men så ska det inte bli den här gången. Det finns en anledning till att vi har den 
här digitala lösningen på vår kongress i år. Förutom miljöaspekten, så vill vi att motioner och 
rapporter ska finnas lättillgängliga under hela kongressperioden. Det innebär att den speciella 
kongresshemsidan som vi har skapat kommer att vara kvar och hållas levande under hela kon-
gressperioden. Där kommer vi att publicera vad som sker under året med de olika besluten vi 
fattar. Hemsidan kommer förhoppningsvis att användas aktivt av alla som sitter här inne. Det 
innebär också att ni fortsätter att vara kongressombud även efter att kongressen är slut. Ni är 
ansvariga för att bära hem alla beslut som vi har fattat här som vi har framför oss de här fyra 
åren. Det kommer inte att vara Byggnads ledning som ska genomföra det här ensam. Vi måste 
ansvara för det här allihopa. Glöm inte: vi är ETT Byggnads! Och minst så viktigt är att vi tar 
gemensamt ansvar. 

Innan vi avslutar vill jag rikta tacksamhet till alla som har jobbat med kongressen. Utan er hade 
det här inte blivit så bra som det blev. Ni är många och jag kommer inte kunna nämna alla. Jag 
vill lyfta fram de som har jobbat med protokollen, de har verkligen haft långa dagar och det 
gäller att hänga med i alla svängar och få allting nedtecknat. Jag vill tacka alla arbetsgrupper 
som på olika sätt varit involverade i kongressen, inte minst de direkta rapporterna som vi har 
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behandlat under kongressen. Jag vill tacka alla som har kommunicerat ut till omvärlden alla de 
kloka beslut som vi har fattat och sett till att vi har fått kongresstidningen och att vi har synts en 
hel del i olika sammanhang. Särskilt tack till presidiet som med lagom avvägning av morot och 
piska med bravur har lyckats lotsa oss genom den här kongressen. Det passar i det här samman-
hanget att citera vår kvinnliga kongressordförande Margit Bik: ”När det kommer män i flock 
måste en kvinna vara där och leda dom.” Så sant, så sant. Ett stort tack till Margit och de andra i 
presidiet, ni har gjort ett fantastiskt jobb. Sist vill jag tacka er kongressombud för det fantastiska 
jobb som ni har gjort, jag hoppas att vi syns framöver, tack så mycket.”

Kongressen avslutades söndagen den 15 juni 2014 kl 15.00

Internationalen.
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