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Det fackliga löftet
“Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några 
omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än 
det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla 
håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”



Vad händer,
herr Ordförande?
Förstasidan brukar ha en bild av en byggnad 
eller byggarbetsplats - vad har hänt?
Vi valde en helt annan typ av bild för det 
här numret eftersom vi är på väg in i en 
avtalsrörelse. Det kändes passande att gå 
tillbaka till början. Att minnas varför fack-
förbund existerar och vad det är vi jobbar 
för. Det är viktigt att aldrig glömma hur 
viktigt “VI” är. Om vi inte står enade har vi 
ingen chans att åstadkomma förändringar. 
Vår styrka är, och har alltid varit, att vi står 
tillsammans!

Avtalsrörelsen står alldeles runt hörnet - några 
skillnader från tidigare år?
En stor skillnad är att den här gången 
kommer det ske utan någon LO-samord-
ning. Vi kommer istället stå tillsammans 
med de andra 6F-förbunden; Fastighets, 
SEKO, Elektrikerna och Målarna. Det känns 
bra att vi tillsammans kunnat ta fram en 
gemensam plattform för våra medlemmar. 
Som jag redan nämnt - tillsammans blir vi 
starkare!

Förra avtalsrörelsen handlade till stor del 
om huvudentreprenörsavtalet - var kommer 
fokus ligga den här gången?
Den här gången handlar det om rättvisa 
löner och trygga jobb. Det har blivit större 
skillnader mellan löner och det är dags 
att vi gör något åt det. Exempelvis tjänar en 
tjänsteman i genomsnitt 47 % mer än en 
arbetare. Klyftorna i Sverige växer snab-
bast i hela OECD-området. De ojämställ-
da lönerna kvarstår och minskar inte. 
Kvinnors och mäns arbete värderas olika.

Så kan vi inte ha det! Vårt mål är att öka 
jämlikheten mellan högavlönade och 
lågavlönade och öka jämställdheten mellan 
kvinnor och män. När det är så stora skill-
nader i löner som vi har idag blir det också 
lättare att ställa människor mot varandra. 
Vi har alltid tyckt att alla ska ha lika lön 
för lika arbete och det kommer vi fortsätta 
kämpa för i den här avtalsrörelsen!

6F:s mål i avtalsrörelsen 2016 är:
• Löneökningar med minst 3.2 %
• Löneökningar som ökar rättvisan och 

jämställdheten på svensk arbetsmarknad
• Satsning på de lägst avlönade
• Satsning på att minska löneklyftor  

mellan kvinnor och män
• Ökat skydd för arbetstagarnas 

integritet
• Begränsa visstidsanställningarna och 

de osäkra anställningsformerna

Vänliga hälsningar,
Jonas Sjöberg
ordförande Byggnads Skåne

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



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: Tryckfolket 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.



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 pas-
sade även på att avliva myten 
om att konserter inte kan hål-
las i konserthuset när citytågen 
susar 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 Jeppson 
(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 mångfald-
sfrågor 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).



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

Krets Skälderviken bjuder in till årsmöte i Folkets Hus. 
Dagordningen består av sedvanliga årsmötesval. 
Inbjuden gäst är Kati Hollosy Boo, kommunikatör på 
Byggnads Skåne. Vi bjuder på kaffe och macka.

Datum: 27 jan
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus, Ängelholm

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com

Krets Snapphanarna bjuder in till årsmöte i lokalen på 
Godtemplaregatan, Hässleholm. Det kommer att bjudas 
på pizza så anmäl dig senast 16 januari till Tommy.

Datum: 19 jan
Tid: 19.00
Plats: Godtemplaregatan, Hässleholm

Krets Helsingborg
Daniel Andersson, 0725-24 18 99
daniel.Andersson@prenad.se

Krets Helsingborg bjuder in till årsmöte som kommer 
att handla om val. Det kommer serveras mat så vi 
behöver din anmälan senast 22 januari. Anmälan till 
Annika, annika.lindkvist@byggnads.se, 010-601 13 45 
eller Britt-Marie, britt-marie.melin@byggnads.se, 
010-601 13 49.

Datum: 28 januari
Tid: 18.00
Plats: Byggnads Skåne, Måndagsgatan 1, Helsingborg

Krets Lundabygden
Anders Jarfjord 0738-28 60 73
anders.jarfjord@gmail.com

Krets Lundabygden bjuder in till årsmöte 28 januari. Vi 
bjuder på förtäring. Ingen anmälan behövs.

Datum: 28 januari
Tid: 18.00
Plats: ABFs lokaler, Kiliansgatan 9, Lund

Krets SvaLan
Jonas Karlsson, 0735-65 51 31
fetisov@live.se

Krets SvaLan bjuder in till årsmöte 28 januari. Anmälan 
till Jonas 0735-65 51 31.

Datum: 28 januari
Tid: 18.00
Plats: Folkets Hus, Landskrona

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

Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 28 januari i 
Fackens hus, Kristianstad. Det bjuds på lätt fika.

Datum: 28 januari
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

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

Krets Malmö bjuder in till årsmöte 2 februari med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi börjar med att 
äta en bit mat och drar igång mötet kl 17.30.

Datum: 2 februari
Tid: 16.30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com

Tisdagen 26 januari har krets 124 årsmöte på Byggnads 
kontor i Malmö. Eftersom vi bjuder på middag så 
måste ni anmäla er innan till Fredrik Alm 0736-87 67 
25 eller fredde.alm@gmail.com senast 21 januari.

Datum: 26 januari
Tid: 16.30
Plats: Styrelserummet, Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, 
Malmö

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



Krets Söderåsen
Robert Nilsson, 010-601 13 57
robert.nilsson2@byggnads.se

Krets Söderåsen bjuder in till årsmöte 26 januari. Vi 
kommer bjuda på fika och behöver din anmälan senast 
21 januari. Anmälan till Annika, annika.lindkvist@
byggnads.se, 010-601 13 45 eller Britt-Marie, britt-marie.
melin@byggnads.se, 010-601 13 49.

Datum: 26 januari
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus, Bjuv

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

Krets Österlen bjuder in till årsmöte 28 januari med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Det kommer att 
serveras mat så därför behöver vi din anmälan senast 25 
januari. Anmäl till Ida; ida.bornlykke@byggnads.se, 
010-601 15 04 eller Rose-Marie; rose-marie.persson@
byggnads.se, 010-601 13 35.

Datum: 28 januari
Tid: 17.00
Plats: Folkets Park, Tomelilla

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

Samtliga medlemmar i Krets Söderslätt är välkomna 
till årsmöte i Trelleborg 26 januari. Vi sammanfattar 
året som gått och tar avstamp mot ett nytt och spän-
nande år framför oss. Eftersom det kommer bjudas på 
mat ser vi gärna att ni anmäler ert deltagande senast 
22 januari till Mattias.

Datum: 26 januari
Tid: 18.00
Plats: ABF Trelleborg, Gasverksgatan 3, Trelleborg

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com

Mer info på www.byggnads.se/skane

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

Krets Sydkusten bjuder in till årsmöte 3 februari. Det 
kommer att bjudas på mat så anmäl er senast 29 januari 
till Magnus Arling 0705-80 94 96 eller magnus.arling@
gmail.com

Datum: 3 februari
Tid: 17.30
Plats: Skurups Folkets park (Kajutan)

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!
Pensionärsklubben träffas några gånger under året, vi 
åker på trevliga utfärder tillsammans med våra respek-
tive, vi får information om aktuella ämnen som rör vår 
grupp. Medlemskapet i pensionärsklubben är gratis och 
vänder sig till dig som är medlem i Byggnads Skåne.

Du som vill ha mer information kontakta klubbens 
ordförande; Nils –Thure Svensson 0768-14 87 05

Pensionärsklubbens möten 2014
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Tisdagen 26 januari
Tisdagen 15 mars (Augusten) OBS! kl 13.00
Tisdagen 17 maj
Torsdagen 6 september
Tisdagen 8 november
Tisdagen 24 januari 2017

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

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



Skånes Unga Byggare
Nytt år - nya utmaningar!
Med det nya året kommer Byggnads nya ungdomsorganisation att komma på plats. I Skåne är vi och 
våra fyra klubbar, som jobbar hårt för att möta ungdomar i deras närhet, långt komna. Ungdomar vet 
bäst vad som är viktigt för de jämnåriga och kommer fortsätta att besöka skolor och informera om vik-
ten av fackligt arbete. Klubbarna kommer bjuda in till möten för att aktivera våra unga medlemmar och 
skapa ett forum för unga att komma till tals.
   Malmö Sydkust Helsingborg  Kristianstad
Årsmöte  29/3  29/3  29/3   29/3
Halvårsmöte  16/6  14/6     17/6
Höstmöte  6/10  4/10     7/10
Fler mötestider kommer att finnas på facebook/skånesungabyggare och på www.byggnads.se/skane

Sedan sist vi skrev har LO genomfört sitt årliga ungdomsforum 
LO Ungdomsforum 2015 gick nyligen av stapeln på Runö under temat ”Vi är nu”. 250 fackligt aktiva 
ungdomar från alla 14 förbund var på plats för 
att diskutera och utbyta erfarenheter. Under 
tre intensiva dagar med seminarium och work-
shops där ämnen som jämställdhet, organisering, 
påverkan och mycket, mycket mer avklarades. 
Årets fackliga hjältedåd gick till Byggnads Aidan 
Gribble och Erik Jansson som går sista året på 
gymnasiet. De har drivit frågan att alla elever på 
skolan ska ha rätt till vinterkläder vilket de till 
slut lyckades driva igenom.

Vi hälsar den senaste klubben Sydkustens unga byggare välkomnaoch låter dem presentera sig
Onsdagen den elfte november började framtiden ta form för sydkustens nya generation byggare. Idag 
finns det drivande människor i Unga Byggare Sydkust som är redo att ge allt de har för att aktivera, 
organisera och stärka! Ordf. Rickard Axtelius, 19 år, Ystad. Sek. Ola Wendel, 21 år, Ystad och styrelsel-
edamot Alexander Olsson, 19 år, Onslunda. Vi alla är överens om att något måste hända bland dagens 
ungdomar. Vid årsskiftet 2016-2017 hoppas vi ska ha nått ut till hela vår krets. Våra framtida planer är 
hoppfulla, vi ska synas på städernas gator, vi kommer gå ut i byggskolor och få fram vårt budskap, våra 
rättigheter och skyldigheter. Under våren 2016 kommer vi starta upp med lite utbildningar och aktiv-
iteter för att stärka vårt budskap. Vårt viktigaste mål är att organisera våra byggnadskamrater, att se till 
att arbetarnas intresse ligger i arbetsgivarnas intresse. Under uppstartsmötet framkom att en stor del 
av medlemmarna jobbat med dåliga arbetsförhållande med asbest, vilket gjorde att vi kommer att ordna 
utbildning så våra unga inte riskerar hälsan.
Kontakta gärna oss på skanesungabyggare@gmail.com eller via facebook.

Skånes Unga Byggare
skanesungabyggare@gmail.com

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Kati Hollosy Boo, Byggnads Skåne

Telefon: 010-601 13 28 E-post: katarina.hollosyboo@byggnads.se


