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Robert Nilsson har fått samtal från en medlem om byggnadsställningar som inte känns okej. På plats konstaterar han att det finns
brister. ”Den ringlar som en orm bara jag rör vid den”, säger Robert om ställningen som han står på.

Regionalt skyddsombud på uppdrag
Robert Nilsson som är regionalt skyddsombud, RSO, har
fått larm om byggnadsställningar som inte känns okej.
Under kontrollen är han bekymrad .
- Det som oroar mig är att gubbarna varit uppe och arbetat
på ställningarna, säger han.

Att arbeta på ställningar kan
vara riskfyllt om den inte är
rätt byggd. Känns inte ställningen stabil, kontakta arbetsplatsens skyddsombud innan
du går upp i den.
Vecka 43 är det arbetsmiljöveckan och ett tema i år är,
säker ställning. Det är därför

viktigt att kontrollera att:
✓ställningen är grönmarkerad
✓att det finns skyddsräcken
och trappor
✓att ställningen är förankrad
och står stabilt
✓att sparkskyddet är
monterat
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Ordförande har ordet

Arbetsmiljöveckan 2019 närmar
sig och i år är det byggställningar
och företagshälsa som står i fokus. Att arbeta från ställningar
på hög höjd är alltid riskabelt.
Ställningar är involverade i flera
dödsolyckor i år, men också vid
flera tillfällen då byggnadsarbetare skadats. Kontrollera alltid
så ställningen du skall arbeta på
är byggd på korrekt vis, kontakta ditt skyddsombud vid minsta
osäkerhet. Vi kan inte tillåta att
fler skadas eller omkommer.
Företagshälsovården är också
en viktig del av din arbetsmiljö
då den skall vara förebyggande.
Den ska vara anpassad och utformad efter ditt företags arbetsuppgifter. Du har rätt till en
hälsoundersökning minst var
tredje år, det säger både lagen
och kollektivavtalen.
Ta hand om er!
Jonas Sjöberg,
ordförande Byggnads Skåne
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Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete
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En modell för säkerhet o
670 unika kollektivavtal, där Byggnads förvaltar och
förhandlar om sex. Det här är en inblick i den svenska
arbetsmarknadsmodellen i både teori och praktik.
Valentin Jovanovic, ombuds- alla avtal. Därför tar varje
man, lägger avtalspärmen på bransch hand om sina förutkonferensbordet och hälsar sättningar, berättar han.
arbetsgivaren välkommen
Tommi betonar att arbetstill kontoret i Malmö. Han är markandens parter är
pedagogiskt och lyhörd när beroende av varandra för
han går igenom avtalets oli- att skapa nyanserade och
ka delar. Det handlar bland balanserade avtal. Men proannat om försäkringar, lön blem kan uppstå. Ett såoch arbetsmiljö.
dant är företag som borde
- Det är viktigt att ni fråg- ha kollektivavtal, men som
ar om något är otydligt. inte tecknar ett. Företag som
Det är viktigt att vi har en skaffar fördelar och som inte
dialog, säger han.
konkurrerar på samma villVi lämnar Malmö och be- kor.
ger oss till Helsingborg och - Det främjar inte tanken om
träffar Tommi Hakkala, om- en seriös byggbransch. Vi
budsman. Han förklarar att behöver parter som tar sitt
det i Sverige finns omkring ansvar för den svenska mo670 unika kollektivavtal. Det dellen, slår Tommi fast.
är arbetstagare och arbetsgi- Ett annat exempel på osund
vare som förvaltar och som konkurrens är att arbetstaregelbundet förhandlar av- garen kan påverkas. I Estalen.
löv träffar ombudsmannen
- Det finns inte ett statligt Markus Kristiansson byggorgan som kan hålla reda på nadsarbetare som blivit

Valentin Jovanovic, Byggnads Skåne.

Tommi Hakkala, Byggnads Skåne.

och trygghet i arbetslivet

Byggnads Skåne
Alla kontor
010-601 10 06
mail: skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

KONTOR
MALMÖ (regionkontor)
Scheelegatan 27
212 28 Malmö

HELSINGBORG

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

KRISTIANSTAD

Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad

Markus Kristiansson, Byggnads Skåne, besöker arbetsplats.

uppsagda på grund av arbetsbrist. Markus förklarar
att hans roll är att se till att
uppsägningen är korrekt.
- Vi har medlemmar här då
ska vi enligt lag ha uppsägningsförhandlingar med arbetsgivaren. Men hade ert
företaget haft kollektivavtal
då hade vi kanske kunnat
göra mer, förklarar han.
Under samtalet kommer
frågan om byggarbetarnas
timlön upp. Markus konstaterar att den varit lägre än
miniminivån i byggavtalet.
- Ni vinner alltid på att företaget som ni arbetar för har
kollektivavtal. I det regleras

lön, övertidsersättning och
arbetstidsförkortning och så
vidare.
I Malmö börjar Valentin
och arbetsgivaren att skriva
under avtalen. Han stämmer ett nytt möte för att genomföra en lönegranskning.
Syftet är att säkerställa att
avtalet följs och att företaget
konkurrerar på lika villkor.
- För mig är det självklart att
arbetsgivaren har kollektivavtal och att arbetstagare är
med i facket. Kollektivavtalen säkerställer att arbetaren får en skälig lön att leva
på och schyssta villkor på
jobbet.

Fakta: Kollektivavtal
Den svenska arbetsmarknadsmodellen har sitt ursprung i Saltsjöbadsavtalet som tecknades 1938 mellan LO och Svenska Arbetsgivarföreningen. Byggnads avtal är: bygg, glas, entrepenad, bemanning, TIA samt plåt och ventilation.
Byggnads Skåne tecknar mellan 150-200 hängavtal per år.

Öppettider på kontoren
Måndag–torsdag 8.00–16.30
Fredag 8.00–13.00
Vi stänger 12.00 dag före röd dag
Kvällsöppet till 18.00
Malmö - Tisdagar
Kristianstad - Onsdagar
Helsingborg - Torsdag

A-KASSAN
Telefon: 010-601 18 00
www.byggnadsakassa.se
E-post: a-kassan@byggnads.se
Telefontider
Helgfria vardagar
kl. 08.00-16.00.
Handlingar skickas till
Byggnads a-kassa,
FE36, 930 88 ARJEPLOG

MEDLEMSAVGIFT
Om du blir arbetslös är det viktigt att
meddela oss annars kommer
du att betala din medlemsavgift enligt
tidigare inlämnad inkomst.
Du kan få nedsatt avgift:
• Om du blir arbetslös en hel
kalendermånad
• Om du blir sjuk, är föräldraledig,
studerar eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får
aktivitetsersättning för deltid.
• Om du deltar i militär
grundutbildning.
OBS! Det är medlemmens eget
ansvar att meddela förändringar,
det är därför viktigt att du ringer eller
mailar regionen.
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Vår man i Bryssel på besök

Johan Danielsson (S) på besök under
EU-valrörelsen 2019.

		
		

arbete i parlamentet och svara
på frågor. Anmälan till mötet
görs innan den 1 november till
skane@byggnads.se eller 0106011006.
Johan var LO-förbundens gemensamma kandidat i EU-valet. Han arbetar bland annat
för att svenska kollektivavtal
ska gälla i Sverige.

Välkommen på medlemsmöte - var med och påverka!
Varje medlem tillhör en krets och din bostadsort avgör vilken krets som är din.
Du hittar mer information på byggnads.se/regioner/skane/medlem/medlemskretsar

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm
072-729 10 14
fredrik.alm@byggnads.se
Dag: 7 november
Tid: 16:30 (fika)
Plats: Annexet, Scheelegatan 27,Malmö
Progam: Gemensamt möte med Krets
Malmö. Cirka 17:00: regionens budget
med Marcus Eriksson.
Cirka 18:00: EU-parlamentarikern
Johan Danielsson (S), öppet för alla
intresserade.
Anmälan: Senast 1/11 till skane@byggnads.se eller 010-601 10 06.
Vi bjuder på lättare förtäring!
Krets Helsingborg
Kim Thomsen
070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com
Krets Malmö
Christian Jönsson
chris81@live.se
Dag: 7 november
Tid: 16:30 (fika)
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö
Progam: Gemensamt möte med Krets
EttTvåFyra. Cirka 17:00: regionens
budget med Marcus Eriksson.
Cirka 18:00: EU-parlamentarikern
Johan Danielsson (S), öppet för alla
intresserade. Anmälan: Senast 1/11 till
skane@byggnads.se eller 010-601 10
06. Vi bjuder på lättare förtäring!

4

Den 7 november kommer
EU-parlamentarikern Johan
Danielsson (S) på besök. Under dagen kommer Johan
bland annat besöka byggarbetsplatser.
Klockan 18:00 blir det öppet
möte med Johan i Annexet på
Scheelegatan 27 i Malmö. Han
kommer då att berätta om sitt
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Krets Lundabygden
Charlie Håkansson
charliehakansson@hotmail.com
Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson 073-333 94 30
chmandersson@telia.com
Krets Skälderviken
Mats Preutz,073-422 20 01
mats.munka@telia.com
Observera att informationen gäller kretsmöten i både oktober och
november!
Dag: 22 oktober, Tid: 18:30
Plats: Per i Viken FABRIKEN.VÄSBY
Samåkning från Ängelholm & Båstad,
kom till Folkets hus i Ängelholm.
Vi träffas 17.30 och kör 17.50.
Tema: Höstfest med guidad tur &
smakprover.
Dag:27 november
Tid: 18:30
Plats: Folkets hus Ängelholm
Tema: Julmöte med rapportet och
mindre möte.
Anmälan: Vi bjuder på jultallrik,
anmäl dig senast den 21/11 till Mats
Preutz.
Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson
073-854 90 33
Krets Sydkusten
Rickard Axtelius070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson
070-825 37 64
Krets SvaLan
Roy Wernberg
072-332 55 25
Dag: 22 oktober
Tid:18:30
Plats: SSU stugan, Citadellvägen 49,
Landskrona
Anmälan: Senast 21/10, anmälan till
skane@byggnads.se eller 010-601 10
06. Det blir korvgrillning!
Krets Söderåsen
Lars-Anders Lindkvist
073-361 13 70

lars-anders.lindkvist@byggnads.se
Krets Österlen
Björn Andersson
070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu
Östra kretsen
Jörgen Svensson
070-837 89 28
kulstyving@gmail.com
Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och
platsen är Malmö Folkets Hus, sal 2
5 november
Ta gärna med respektive.
Kaffe och kaka serveras!

