
BYGGVÄSTEN #3 2018 1

BYGGNADS SKÅNE
TIDNING TILL MEDLEMMAR I BYGGNADS SKÅNE       #1                       FEBRUARI  2020

Efter olyckan på ställ-
ningen beskrevs Emil 
Karlssons armbåge som 
smulpaj. Idag är plåtlär-
lingen från Helsingborg 
tillbaka i arbete på heltid.
En dag i januari förra året 
gick Emil Karlsson till job-
bet som vanligt , men en trall 
som inte var korrekt för-
ankrad förändrade tillvaron 
drastiskt.
 -När den gav vika fick jag 
tag på ställningen och blev 
hängande. Jag vill inte tän-
ka på vad som hade kunnat 
hända om jag ramlat till pla-
net under på en gång. 

Emil berättar att det gjorde 
ont, men han var vid med-
vetande. Han och en kolle-
ga tog sig på egen hand till 
Helsingborgs lasarett. Han 
röntgades, efter någon dag 
blev det operation och sedan 
sjukskrivning i tolv veckor.
 -Det är två skruvar som hål-
ler samman över- och unde-
rarmen. Jag tänker att det är 
som ett gångjärn, säger han.
Emil kommer inte att få full-
rörlighet i armen som ska-

dades igen. Han berättar att 
det varit tufft, men att han 
samtidigt fått stöd från fa-
milj, flickvän och vänner. 

Efter olyckan har han även  
fått hjälp från Byggnads med 
att fylla i blanketter och i ut-
redningen av det som hände.

-Jag är mer medveten om ris-
ker nu och skulle aldrig gå 
upp på en ställning som inte 
känns okej. Det har också 
varit viktigt för mig att be-
rätta om olyckan. Det är ett 
sätt att bearbeta men också 
att öka kunskapen så att så-
dant här inte händer igen. 

Emil skadades i fallolycka

Emil Karlsson vill berätta om olyckan för att förhindra att det händer igen. 
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TIDNINGEN  BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Utgivning: Fem nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete

   

Byggbolag betalade 35 kronor i timmen

Nova Ratio har varit underen-
treprenör (UE) i andra led på 
ett MKB bygge i Malmö. Bo-
laget betalade sina anställda 
polska minimilöner, långt un-
der nivån i byggavtalet.
 -Företaget har betalt om-
kring 35 kronor i timmen, cir-
ka 25 kronor efter skatt,  säger 
ombudsman Johan Dahlberg.
Företagets lönespecifikatio-

ner för januari och febru-
ari 2019 är en viktig del av 
granskningen. Johan förkla-
rar att det framgår av speci-
fikationerna att både trakta-
mente och andra former av 
ersättningar som till exempel 
kostnader för resor och boen-
de beräknats in i lönen.
 -Det är inte en del av lönen, 
säger han.  

Ombudsman Johan Dahlberg.                      (Bygget i bakgrunden har inget med texten att göra)

Hej kamrater! En timlön på 
25 kronor när skatten är dra-
gen. Det är inte okej! I Sverige 
vill vi ha en seriös och hållbar 
byggbransch med schysta vill-
kor.  En garant för detta är våra 
kollektivavtal. 
Men både vi och vår motpart 
måste ta sitt ansvar och se till 
att avtalen följs, det är bara då 
vi kan få en schyst byggbran-
sch. Även beställare av bygg-
tjänster måste börja ställa tuf-
fare krav på sina leverantörer! 

Avtalsrörelsen går under 
våren in i nästa skede och må-
let är bra och utvecklande av-
tal för Byggnads medlemmar. 
Byggnads Skåne är väl repre-
senterade i avtalsdelegationer-
na, vi är med i fyra av fem. Vi 
har lyssnat och pratat med våra 
medlemmar. 
Vi vet vilka utmaningar som 
finns i branschen. Vi arbetar 
för att påverka både mot våra 
motparter och politiker för en 
seriös byggbransch. 
Använd din röst, annars an-
vänder någon annan din tyst-
nad!  Jonas Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne Fakta: Kontroll av inrapportering 

1,75 miljoner kronor i skadestånd till Byggnads Skåne. 
Det ska det polska byggbolaget Nova Ratio betala för 
lönedumpning och brott mot lagar och avtal.

Ordförande har ordet

Lönegranskning i LÖSEN. Avtalspension i Fora. Arbetsmiljöver-
kets utstationeringsregister. Moms och skatt hos Skatteverket. 
Utställda ID06-kort. Arbetsplatsanmälan. 
UE-förteckning samt om Nova Ratio varit godkända som UE.
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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
Lasarettsboulevarden 4 A 
291 33 Kristianstad 

Öppettider på kontoren
Måndag–torsdag 8.00–16.30 
Fredag 8.00–13.00  
(telefonjour 13.00-16.30)
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, stu-
derar eller deltar i en arbetsmarknads-
utbildning.
• 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. 

Byggnads Skåne

   

Byggbolag betalade 35 kronor i timmen

För beräkning av månadslön har heltidsmåttet 174 timmar per månad använts. 
Uträkningen för det granskade företaget avser ungefärlig lön. Underlaget till uträk-
ningen är företagets lönespecifikationer samt överenskommelsen mellan Bygg-
nads Skåne och Nova Ratio. I detta framgår det att traktamente och andra ersätt-
ningar räknats in i lönen, summan som de anställda fått i handen har därför varit 
högre. Utifrån underlaget har skatten beräknats till 30 procent. 
Beräkningen för byggavtalet är baserad på lönenivån för 2018. 

Lönejämförelse
Granskat bolag Byggavtalet

Timlön
före skatt

3５ kr

Johan har också gått igenom 
den inrapportering som 
Nova Ratio gjort till olika 
myndigheter och i register. 
Inrapportering som varit 
obefintlig eller i bästa fall 
bristande.  
 -Det fanns till exempel en-
bart ett fåtal namn i utstatio-
neringsregistret i juli förra 
året. Men jag har fått reda på 
att Nova Ratio haft totalt 101 
anställda på det här bygget, 
säger han. 
Johan har också varit i kon-
takt med Skatteverket. Han 
vill att verket ska avgöra om 
Nova Ratios närvaro på byg-
get är att betrakta som fast 

driftställe. 
 -Det handlar om skatte-
pengar som vi förlorar. Det 
är inte många rätt i den här 
härvan, säger han.

I slutet av oktober förra 
året kom Byggnads Skåne 
och företaget överens om ett 
skadestånd på 1,75 miljoner 
kronor. 
 -Det här är ett företag som 
varit här i flera år. De har 
dumpat lönerna och därför 
har de konkurrerat på andra 
villkor, säger Johan.
Byggnads Skåne har utan 
framgång sökt Nova Ratio 
för en kommentar. 

Timlön
före skatt

186 kr

Månadslön: 31 992 kr
Svensk skatt: - 7 747 kr

Summa: 24 245  kr

Månadslön: 6 090kr
Polsk skatt: -1 827 kr

Summa: 4 263 kr
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Krets Sydkusten
Rickard Axtelius 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com
När: 12 mars 
Tid: 17:30 
Plats: Studiebesök på nya skolan Käl-
lan i Ystad. Först rundtur, sedan möte 
och lättare förtäring.
Ta med: Hjälm, väst (eller annan 
varselöverdel), skor, skyddsglasögon 
och handskar.
Anmälan: senast den 9/3 till Magnus 
Arling 0766-270988 eller magnus.
arling@byggnads.se

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson, 070-825 37 64 
Dag: 10 mars
Tid: 18:00
Plats: Studiebesök på nya brandsta-
tionen i Trelleborg. Guidad visning 

och allmän facklig information under 
kvällen.
Anmälan: till Marcus Jönsson på 
0708-253764.

Krets SvaLan
Kallelse kommer via sms och/eller 
e-post.
 
Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och 
platsen är Malmö Folkets Hus, sal  2
17 mars, 12 maj
1 september
3 november  
Ta gärna med respektive. 
Kaffe och kaka serveras!

Bussresa till Tyskland
När: Lördagen den 25 april
Anmälan: till Ida-Therese Högfeldt

 

010-601 13 35 senast den 20 /4 
Kostnad 200 kr per person betalas 
kontant eller med swish vid 
påstigning.
Frukost och lunch ingår i resan. 
Obs glöm inte pass.

Tider som gäller:
05:30 Simrishamn Jysk, 
05:55 Tomelilla Lidl, 
06:10 Sjöbo Bussterm, 
06:35, Ystad fd Willys,
06:55 Skurup Preem vid E 65, 
07:15 Svedala Statoil, 
07:40 Malmö Hyllie långtidsparke-
ringen. 
Frukost ombord på bussen på vägen 
ner till Tyskland.
10:15 Rödby - Puttgarden 
13:30 Lunch på Steak & Fisch Hus
16.45 Rödby - Puttgarden.
19:50 Malmö, 20:10 Svedala, 
20:20 Skurup, 20:40 Ystad, 
21:10 Sjöbo, 21:30 Tomelilla, 
22:00 Simrishamn.

  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 

   

Kämpade mot försäljning
En överväldigande majo-
ritet av helsingborgarna rös-
tade nej till en försäljning  av 
det kommunala energibolaget  
Öresundskraft i början av ja-
nuari.  
Byggnads Skånes kretsar Hel-
singborg och Söderåsen tog 
aktivt ställning mot försälj-
ningen, ett beslut som togs vid 
ett välbesökt kretsmöte i de-
cember. Vid samma möte togs 
också beslutet att uppmana 
folk att gå och rösta.
-Det är viktigt att Byggnads 
Skåne engagerar sig i en fråga 
som berör fler än helsingborgs-
borna. Det påverkar boende i 
andra kommuner som inte får 
vara med och rösta, slog krets 

Helsingborgs  ordförande Kim 
Thomsen fast. Byggnads Skå-
ne skickade även ut vykort till 
medlemmarna i Helsingborg 
med uppmaningen om att rös-
ta nej till försäljningen

Många kom till kretsmötet i december. 

Övrigt

Under våren går avtalsrö-
relsen in i nästa skede. 
Vill du ha koll på när det hän-
der något med ett avtal, gå in 
på byggnads.se/avtal2020 
och anmäl dig till våra ut-
skick. Dessa får du via sms 
eller e-post. Var med och 
stöd Byggnads krav för ord-
ning och reda i branschen. 
Delta på: heltseriöst.se.


