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Välkommen 
in i den
fackliga
värmen!



Du, den där musmössan som hela styrelsen bar... 
Hur tänkte ni där? 
- Du, den var det tänkt på en hel del! Och vi står ba-
kom den vartenda en. Däremot blev vi nog alla lite 
tagna på sängen över att det 2017 är så kontroversi-
ellt att stå upp för jämställdhet. Det är ju det hela 
arbetarrörelsen handlar om - allas lika möjligheter. 
Både i samhället och vår bransch. Reaktionerna 
visar att vi fortfarande har mycket att göra, och det 
gör Byggnads!

Avtalsrörelsen står alldeles runt hörnet – hur ser 
läget ut i år?
- Vilken skillnad jämfört med 2016! I år har vi en 
LO-samordning, vilket gör att den fackliga styrkan 
är samlad. Det förs konstruktiva diskussioner med 
våra motparter, men det kan ändras fort! Så det 
gäller att vara på tå och vara redo för en lika tuff 
avtalsrörelse som i fjor.

Förra avtalsrörelsen handlade till stor del om 
rättvisa löner och trygga jobb 
- var ligger fokus 2017?
- Även i år speglar våra krav våra beslut på  
kongressen. Rättvisa löner för alla är lika viktigt 
som tidigare så vi trycker på om att utveckla huvu-
dentreprenörsavtalet, höjda löner och i år trycker 
vi även på att höja de lägsta lönerna mest.
  Sedan måste vi se över och anpassa branschen till 
ett ökande antal kvinnor, och då måste de ha rätt 
till en schyst havandeskapslön. Och vi har även alla 
läst om hur snett pensionerna slår, så där kräver vi 
möjligheten till att få en pension som går att leva 
på. 
  Vårt mål är fortfarande att öka jämlikheten mel-
lan högavlönade och lågavlönade och öka jämställ-
dheten mellan kvinnor och män. Vi har alltid tyckt 
att alla ska ha lika lön för lika arbete och det kom-
mer vi fortsätta kämpa för i den här avtalsrörelsen 
med!

Byggnads mål i avtalsrörelsen 2017
1. Utveckla huvudentreprenörsansvaret
2. Höj de lägsta lönerna mest
3. Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.
4. Lika skickliga händer ska ha lika betalt
5. En pension att leva på
6. En timma till i arbetstidsförkortning.

Några andra förhoppningar inför våren?
- Ja, att vi äntligen kan riva Lex Laval! Proposi-
tionen går snart upp i riksdagen för omröstning så 
nu är det upp till bevis för våra folkvalda politiker 
att välja sida , för eller emot en konkurrensneutral 
arbetsmarknad. För eller emot alla som arbetar för 
brödfödan. För eller emot den svenska modellen.  

Tillsammans är vi starka!

Väl mött 1 maj!

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne 

Ps. Det kallas musmössa på svenska. Inget annat. 

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane

En vår med många goda beslut!



Byggnads Skåne kontakt

010-601 10 06
skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Besöksadresser:

Malmö   Helsingborg
Scheelegatan 27  Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg  

Byggnads Skåne Öppettider
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag   8.00 - 13.00 (telefonjour  
   13.00 - 16.30)

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö  8.00 - 18.00
Onsdag - Kristianstad  8.00 - 18.00
Torsdag - Helsingborg  8.00 - 18.00

Tryck: Exakta AB

 

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar 
rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!

Oavsett var du bor i landet når du oss enkelt på telefonnummer 010-601 10 00.

Våra öppettider är :
Helgfri måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.

Du kan även kontakta oss via e-post på 
byggnadsnu@byggnads.se eller via 
kontaktformulär på hemsidan 
www.byggnads.se/Om-Byggnads/
Kontakta-oss/Byggnads-Nu/

MEDLEMSAVGIFT BYGGNADS SKÅNE
Om du blir arbetslös är det viktigt att meddela oss annars kommer du att betala din ordinarie 
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.

OBS! Det är medlemmens eget ansvar att meddela förändringar. Det är därför viktigt att du 
ringer eller mailar regionen. Tel : 010-601 10 06 eller skane@byggnads.se.



Genom nära samverkan 
har den svenska arbets-
marknaden kunnat utveckla 
den svenska modellen. 
Arbetsmarknadens parter 
tar ansvar för lönebildning 
och spelregler kring arbets-
marknaden, vilket också har 
varit bra för företagandet i 
Sverige. Näringslivet har gyn-
nats av få strejker och god till-
växt samtidigt som politiken 
har kunnat forma ett sam-
hälle som bygger på generell 
välfärd och jämlikhet.

En av de största utmaningar-
na som Byggnads står inför är 
att engagera fler medlemmar 
politiskt. Politiken behöver 
människor vars vardag och 
erfarenheter är från olika 
delar av samhället. Byggnads 
medlemmar måste vara med 
och utforma den framtida 
politiken, och då behöver fler 

engagera sig i de frågar de 
brinner för. Det är bara genom 
påfyllning av nya politiska 
krafter som vi kan vara med 
och förbättra vårt samhälle.

Om vi inte hittar engageman-
get att aktivera sig politiskt 
riskerar vi att få politiska 
företrädare som inte förstår 
den verklighet som Byggnads 
medlemmar lever i. 

Det har aldrig varit lätt att 
få människor att bli politiskt 
aktiva. Mycket handlar om att 
höra av sig till fackanslutna 
och uppmuntra dem att gå 
utbildningar och ta politiska 
uppdrag. Ett sant folkrörel-
searbete vilket är vår största 
styrka!

Mål och vision inom 
Byggnads i politiken:
1. Att öka medlemmar med 
politiskt uppdrag i S.

2. Att Byggnads facklig-
politiska arbete med S är 
utvecklat och stärkt i enlighet 
med ovan beskrivna inten-
tioner.
3. Att Byggnads har stort 
politiskt inflytande i samhälls-
debatten.
4. Att de politiska krav som 
Byggnads medlemmar har får 
stort genomslag och betydelse 
hos de politiska partierna.
5. Att det finns en S-klubb i 
varje kommun.

Så kom med och engagera 
dig i de frågor som just DU 
brinner för. Gå med i närmsta 
medlemskrets eller bli aktiv i 
en klubb. 

Var aktiv i en folkrörelse 
som gjort skillnad i över 
100 år!

Vikten av det facklig-politiska 
arbetet för Byggnads frågor

Arbetarrörelsen skapade Socialdemokraterna (S) 1889 för att kunna verka politiskt. 
Den facklig-politiska samverkan som finns mellan LO-förbunden och S är fortfarande 
en styrka både för Byggnads medlemmar och för det socialdemokratiska partiet. 
Utan den hade vi inte kunnat driva frågan om att riva Lex Laval. 

TEMA: Facklig-Politiskt



Med fullt fokus på UE 38-40

- Tack! Det här ska bli väldigt roligt.

Vad har du gjort tidigare?
- Jag är snickare i grunden och hamrade senast på Veidekke.

Vad kommer du att fokusera på i din nya roll?
- Planen är att jag ska genomföra en grundläggande kartlägg-
ning av underentreprenörer i Skåne. Jag kommer att utgå från 
Helsingborg och arbeta nära Brian Hansen. 

Hur kommer man enklast i kontakt med dig? 
Ring på 010-601 13 68 eller mejla ulf.persson@byggnads.se, 
kan jag inte svara, lämna ett meddelande så ringer jag tillbaka.

Välkommen Ulf Persson, projekt-
anställd för att arbeta med frågor 
kring UE 38-40 i Byggnads Skåne. 

TEMA: Facklig-Politiskt

Magnus Alm, ombudsman Byggnads Skåne samt ordförande i 
LO Skåne tillsammans med LOs förbundsordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson på ett bygge i Hässleholm nu i mars.

Facklig-politiskt i Byggnads Skåne
Det facklig-politiska arbetet 
i Byggnads Skåne har under 
2016 i huvudsak handlat om  
arbetsplatsbesök, riktade ak-
tiviteter och träffar med både  
lokala politiker och rikspolitiker.  

Det politiska parlamentariska 
läget i riksdagen har satt stopp 
för några av de politiska förslag 
som vi har drivit och som reger-
ing lagt fram. Dock har vi genom 
press från fackligt håll fått reger-

ingen att ta första steget mot att 
riva upp Lex Laval. Vilket är en 
stor framgång, och visar på att 
fackligpolitisk samverkan ger 
resultat.

Vi har under möten med våra 
medlemmar sett behovet av ökad 
kunskap kring fackligt-politiska 
frågor. Många av våra medlem-
mar vet inte varför vi har den 
politiska kopplingen. Ska vi med 
styrka kunna trycka på det poli-

tiska under 2017, men även få 
igång den politiska debatten till 
vår fördel, så behöver vi berät-
ta den. På våra arbetsplatser, 
möten och aktiviteter. Vår styrka 
ligger i att vi är många.

Byggnads har under 2016  
varit representerade på samt-
liga fackligpolitiska möte med  
Partidistriktet i Skåne, deltagit i 
LO Skånes Fackligpolitiska 
arrangemang och konferenser. 

Dan Berger, ombudsman Byggnads Skåne, och Stefan 
Lövfen i Kristianstad 21 mars 2016.



Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Krets Skälderviken bjuder in sina medlemmar till 
kretsmöte onsdag 5 april. Vi bjuder på lätt förtäring, 
ingen föranmälan behövs.

Datum: 5 april
Tid: 18.30
Plats: Höjrups Såg, Rössjöfors. Samling 18:20 på 
parkeringen vid Munka-Ljungby kyrka

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com

Krets Sydkusten bjuder in till medlemsmöte tisdag 
4 april på Ystad Arena. Vi börjar med rundtur på 
arenan sedan berättar Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunalräd Kent Mårtensson om byggplaner och 
aktuellt i kommunen. Vi serverar mat, så föranmäl dig 
senast 30 mars till Magnus via e-post eller telefon.

Datum: 4 april
Tid: 17:00
Plats: Ystad Arena, samling huvudingången. 

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se 

Krets Österlen bjuder in till kretsmöte för medlemmar 
tisdagen den 11 april. Vi kommer att få en visning på ML 
BorstTeknik. Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig 
till Ida Bornlykke på 010-601 15 04 eller Rose-Marie 
Persson på 010- 601 13 35.

Datum: 11 april
Tid: 17:30
Plats: ML BorstTeknik, Lantmannavägen 46, Onslunda

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Östra kretsen bjuder in till medlemsmöte måndagen 
den 3 april då vi kommer att förbereda inför 1 maj. Vi 
bjuder på fika. Föranmäl att du kommer till Jörgen.

Datum: 3 april
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn 0722-19 91 30,
mattias.flisborn@byggnads.se

Medlemmar i Krets Söderslätt bjuds in till medlems-
möte onsdagen den 5 april i Smygehamn. Vi träffas i 
Smygehamns Båtklubbs lokaler och diskuterar avtals-
rörelsen och andra fackliga frågor. 
Föranmäl ditt deltagande senast den 30 mars till 
Andreé Friberg på 0737- 69 82 20. 

Datum: 5 april
Tid: 18.00
Plats: Båtklubben, Smygehamn

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99, 
Chris81@live.se

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com

Krets Malmö och Krets EttTvåFyra bjuder in till ett 
gemensamt medlemsmöte tisdagen den 23 maj.  
Vi kommer bland annat tala om avtalsrörelsen. 
Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig senast 16 maj 
till Rose-Marie Persson på 010-601 13 35.

Datum: 23 maj
Tid: 16:30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, Malmö

Inbjudan till medlemsmöten



Statistik
Skåne TBM 2016 helår - 5 högsta
Arbetsplatser    Förd tid. Förtjänst /h
Murbolaget i Sverige AB   7 321  249,72 kr
AB Karlssons Fasadrenovering  3 600  239,57 kr
JM AB      100 395 223,22 kr
Morneon Fasad AB    17 416 217,78 kr
Serneke Bygg AB    8 476  216,88 kr

Skåne TBM 2016 helår - 5 lägsta 
Skanska Direkt AB    39 545 201,15 kr
NCC AB     354 266 199,83 kr
NIMAB Support AB    4 836  195,14 kr
Otto Magnusson Service AB  14 447 188,78 kr
Llentab AB     2 244  180,37 kr

Plåtmätning 2016 helår - snitt alla
Arbetsplatser Fördelad tid.  Snitt, förtjänst/h, alla företag
52 st    31 795   202,76 kr

VVSmätning 2016 helår - snitt alla
Arbetsplatser Fördelad tid.  Snitt, förtjänst/h, alla företag
26 st    58 267   236,38 kr

Krets Sydkusten & Krets Österlen
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com

Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se 

Krets Sydkusten och Krets Österlen bjuder in till vårens 
busstur till Tyskland. Kostnaden är 150 kr, frukost och 
middag ingår, och den betalas kontant vid resans start. 
Anmälan senast 28 april till magnus.arling@byggnads.
se eller 010-601 1379

När: Lördagen den 13 maj 
Var: Bussen går Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad, 
Skurup, Svedala , Malmö. Åter i Malmö ca 19:50 
OBS! Exakta tider och platser fås vid anmälan.

Byggnads pensionärsklubb
Pensionärsklubben träffas några gånger under året 
och får information om aktuella ämnen som rör 
vår grupp. Medlemskapet i pensionärsklubben är 
gratis och vänder sig till dig som är pensionerad medlem 
i Byggnads Skåne. Kontakta gärna klubbens 
ordförande; Nils-Thure Svensson 0768-14 87 05
Vi träffas på Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14:00
Tisdag 16 maj 
Tisdag 5 september
Tisdag 7 november
Tisdagen 23 januari 2018

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive. 
Välkomna!

Följande kretsar kallar til möte via e-post eller sms.
Krets Söderåsen, Krets Snapphanarna, 
Krets Lundabygden, Krets Mitt i Skåne, 
Krets Helsingborg 

Krets SvaLan
Mer info på www.byggnads.se/skane

Inbjudan till medlemsmöten

Skåne TBM 
snitt 2016

206,70 kr/h
på 2 405 475 h



Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne

E-post: skane@byggnads.se

Fira 1 maj!
I hela Skåne planerar kretsar, klubbar och alla fackförbund för fullt 
inför årets första maj firande. Vi lägger upp information löpande på 
facebook och webben när planerna är klara.

Vet du varför vi firar 1 maj? 1886 demonstrerade arbetarna i Haymar-
ket för 8 timmars arbetsdag. Demonstrationen mötte motstånd från 
polisen och det blev våldsamt, både arbetare och poliser dödades. 
Rättegången följdes internationellt. I Sverige anordnades de första 
demonstrationerna 1890 och samlade 20 000 deltagare i Stockholm 
och Malmö, samt 25 000 i Göteborg. Därefter har 1 maj firats till minne 
av arbetarnas kamp.

Filmtajm!
I maj är det dags för 
Nordens första arbetar- 
filmfestival i Malmö, och 
Byggnads är på plats.
Håll utkik på webb och 
facebook för mer  
information när det 
närmar sig.

Behöver du 
flyers?
Vi är mitt i avtalsrörelsen 
och Förbundet har tagit 
fram flyers med våra 
krav - samt på fyra språk 
utöver svenska: engelska, 
ryska, polska, spanska.

Behöver du flyers till 
din arbetsplats? Mejla 
skane@byggnads.se eller 
ring på 010-601 10 06.


