
Mötet öppnades som brukligt 
av ordförande för Byggnads 
Skåne, Jonas Sjöberg, som i sin 
tur lämnade över ordet till Jens 
Lyckman, VD/Hotelldirektör 
på Clarion Hotel & Congress 
Malmö Live. Jens tog med oss 
på resan som byggandet av 
de 444 rum stora hotellet har 
varit. Han berättade om den 
flexibla kongressanläggningen 
(som vi befann oss i) och passa-
de även på att avliva myten om 
att konserter inte kan hållas i 
konserthuset när citytågen su-
sar förbi. Tydligen var det ett 
aprilskämt som har blivit en 
”sanning”. Jens bjöd även på en 
del anekdoter om hur det gick 
till när Zlatan-sviten döptes 
och om PSGs besök föregåen-
de vecka. Efter den lättsamma 

inledningen var det dags att 
ta tag i kvällens dagordning.

Via telefonlänk från Stockholm 
lyckades kassör Marcus Eriks-
son vara på två platser samti-
digt och kunde på det sättet pre-
sentera 2016 års budget. Det var 
inga större förändringar från 
föregående år vilket gjorde att 
fullmäktige snabbt kunde god-
känna förslaget. Budgeten följ-
des av målplanen men i motsats 
till budgeten var det mycket 
nytt. En arbetsgrupp  bestående 

av Patrik Östberg (förbundet), 
Tomas Emanuelsson (Byggnads 
Väst) och Alexandra Jepps-
on (förbundet), har tagit fram 
en modell för framtagandet av 
målplan och handlingsplan 
vilket gjorde att avtalsansvarig 
Roland Wiking fick börja med 
att gå igenom det nya arbets-
sättet innan han kunde gå vida-
re till målplanen. Fullmäktige 
var nöjda med presentationen 
och förslaget godkändes utan 
invändningar.

Regionfullmäktige förbereder inför
avtalsrörelsen
Årets sista regionfullmäktige gick av stapeln 3 december i ett regnigt Malmö på nybyggda
Malmö Live. Nästan 100 medlemmar hade samlats för att ta beslut om bland annat 
budget, målplan, och avtalsmotioner.

Jens Lyckman, VD/Hotelldirektör 
med bild från Zlatan-sviten i bak-
grunden.

Roland Wiking beskriver det nya arbetssättet när man tar fram målpla-
ner inom Byggnads.



Målplan 2016

Organisering 
Medlemmarna är styrkan i vårt 
förbund vilket innebär att vi 
måste satsa på organiseringen. 
Med medlemmar som förstår 
värdet av Byggnads står vi star-
ka när vi ska fatta beslut och 
föra fram våra krav.
• Att höja organisationsgra-

den till 90 % år 2022
• Att alla medlemmar ska ha 

gått en utbildning om facklig 
verksamhet och värderingar

• Att alla som går yrkesut-
bildning inom byggpro-
grammen blir medlemmar i 
Byggnads

• Att samtliga i Byggnads 
organisation ser sig som 
medlemsvärvare

Jämställdhet och Mångfald
Vi behöver satsa på att förändra 
attityderna i byggbranschen så 
att alla känner sig välkomna 
oavsett kön, etnicitet, sexu-
ella läggning, härkomst, m.m. 
för att säkerställa att det finns 
byggnadsarbetare att tillgå 
även i framtiden.
• Att 5% av Byggnads med-

lemmar är kvinnor år 2022
• Att Byggnads tydligt arbe-

tar med jämställdhet och 
mångfaldsfrågor

• Att attityderna inom bygg-
sektorn förändras så att 
jämställdhet och mång-
faldsfrågor är självklara

• Att alla anställda är bärare 
av uppgiften att stärka jäm-
ställdhet och mångfaldsfrå-
gor

• Att Byggnads har ett utveck-
lat nätverksarbete i jäm-
ställdhet och mångfaldsfrå-
gor

Byggnads och politiken
För att kunna stärka byggnads-

arbetarna i arbetslivet och i 
livets olika skeden behöver vi 
satsa på att Byggnads får en 
utökad politisk påverkan på 
alla nivåer. Det kommer att 
gynna byggnadsarbetare både 
på fritiden och på jobbet. Alla 
byggprojekt är beroende av 
politiska beslut och vi måste 
säkra en grundtrygghet efter-
som våra medlemmar arbetar i 
en bransch som är både olycks-
drabbad och konjunkturkäns-
lig.
• Att Byggnads facklig-poli-

tiska arbete är utvecklat och 
stärkt

• Att Byggnads har stort poli-
tiskt inflytande i samhälls-
debatten

• Att de politiska krav som 
Byggnads medlemmar har 
får ett stort genomslag och 
betydelse hos de politiska 
partierna

• Att Byggnads medlemmar 
som har ett uppdrag i Soci-
aldemokraterna har ökat till 
2022

Avtalsrörelsen
Endast ett val fanns med på 
dagordningen och det var val 
till avtalsrådet. Valberedningens 
förslag godtogs och avtalsrådet 

ser nu ut på följande sätt:

Ordinarie
Christian Jönsson (BA)
Pär Göransson (BA)
Björn Andersson (BA)
Fredrik Alm (TA)
Niclas Svanberg (TA)
Charlie Håkansson (Plåt)
Sven Harald Nilsson (ME)

Ersättare
1. Bennet Justusson (BA)
2. Jörgen Svensson (BA/Plåt)
3. Mats Preutz (BA)
4. Dennis Andersson (BA)
5. Andreas Bengtsson (TA)
6. Attilla Juhasz (BA)
7. Björn Nilsson (BA)

Sedan förra regionfullmäktige 
i september har fler avtalsmo-
tioner kommit in. Fullmäktige 
kompletterade en av de inkomna 
motionerna vilket skapade en 
bra diskussion om vad med-
lemmarna vill driva i avtalsrö-
relsen. De övriga antogs som 
dom var skrivna.

Regionfullmäktige avslutades 
med att ordförande tackade alla 
för ett bra möte och tillsammans 
med styrelsen önskade alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Nyvalda avtalsrådet (tre personer var frånvarande).


