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Ordförande har första ordet
Ansvar är ordet för denna
vår. Anledningen till det är
den osäkerhet som råder i
samhället på grund av nya
coronaviruset.
Byggnads Skåne följer utvecklingen och rekommendationerna minut för minut. Vi är
beredda att agera och fatta
snabba beslut utifrån det som
bestäms, vi tar ansvar.
I skrivande stund (2020-0325) är det mycket som är oklart,
vad framtiden bär med sig vet
vi inte. Det är ovissa tider och
då krävs det att politiska partier och arbetsmarknadens parter tar ansvar och fattar rådiga
beslut. På kort tid har riksdag
och regering fattat beslut om
att bland annat tillfälligt slopa
karensdagen vid sjukdom och
kravet på läkarintyg från den
åttonde sjukdagen.
Inom LO-familjen är vi överens om att pausa avtalsrörelsen till hösten, anledningen
till det är det osäkra läget. Beslutet innebär att nuvarande
kollektivavtal förlängs och att
förhandlingarna återupptas i
höst. Det finns i nuläget en del
frågetecken kring förloppet,

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.

men det är förhoppningsvis
frågor som fått svar i mitten av
april då denna bilaga når Byggnads Skånes medlemmar.
Sjuknärvaro är vanligt på
våra byggarbetsplatser. Innan
jag blev ombudsman och sedermera ordförande för Byggnads
Skåne arbetade jag som murare. Jag har tillhör skaran som
gått till arbete trots sjukdom,
så kallad sjuknärvaro. Följ
myndigheternas rekommen-

dationer och gå inte till arbetet
om ni är sjuka. De finns där för
att skydda våra äldre och de i
riskgrupperna. Men också för
att kamrater inom vård, omsorg och skola ska hinna med i
en situation där läget redan är
ansträngt.
Det är nu vi ska ta ansvar och
ta hand om varandra.
Jonas Sjöberg
ordförande Byggnads Skåne
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Byggnads sida om
nya coronaviruset
På byggnads.se finns det
information om hur corona
påverkar Byggnads och byggbranschen. I nuläget får Byggnads medlemscenter många
frågor som rör coronaviruset.
Svaret på många av dessa frågor finns också på: byggnads.
se/aktuellt/2020/information-om-nya-coronaviruset.

Utbildning för uppdraget

Ombudsman Brian Hansen svarar på frågor om VVS-ackordet. Bilden är från utbildningstillfället i februari i Kristianstad.

Byggnads Skåne arrangerar
årligen utbildningar för medlemmar och förtroendevalda.
Ett av syftena med utbildningarna är att förtroendevalda ska
ha den kunskap som uppdraget kräver. Ett annat att det
ska finnas fackligt medvetna
kollegor på arbetsplatsen. Har
du frågor om utbildning kontakta studieansvarig Markus
Kristiansson på, markus.kristiansson @byggnads.se.
TIDNINGEN BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Utgivning: Fem nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete
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Lovar krafttag mo
Ministern lovade att göra
allt för att stoppa döden
på jobbet. Ett steg på vägen är förslaget att fackens regionala skyddsombud ska kunna agera även
på arbetsplatser där det
finns kollektivavtal men
där facket saknar medlemmar.
I Ängelholm visade Robert
Nilsson, regionalt skyddsombud, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och
Byggnads ordförande Johan
Lindholm MTA Bygg & Anläggnings byggarbetsplats.
- Här finns det samverkan
med facket . Man går skyddsronder varje vecka och det
finns en skyddskommitté,
förklarar Robert Nilsson.

Robert Nilsson, regionalt skyddsombud, Johan Lin

arbetsplatser med kollektivavtal men där facket saknar
medlemmar. Bara Byggnads
skulle ha då tillträde till över
1000 arbetsplatser.
- Förra året dog 14 byggnadsarbetare på jobbet. Det kan
vi inte acceptera. Hade det
gällt poliser eller civilingenjörer hade vi haft en haverikommission för länge sedan,
säger Johan Lindholm.
Eva Nordmark pekar på att
de regionala skyddsombuden
Med regeringens förslag utför ett effektivt arbete, de
skulle Robert och hans kol- besöker till exempel 55 000
legor kunna agera även på arbetsplatser om året.
I Helsingborg blev det
stopp vid grinden utanför
Sernekes
byggarbetsplats
i Oceanhamnen. Det finns
kollektivavtal, men Byggnads har inga medlemmar
på byggarbetsplatsen.
- Även om jag ser brister i
arbetsmiljön så kan vi inte
göra något. Det vi kan göra
är att dokumentera och göra
en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Robert Nilsson.

t döden på jobbet

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

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

ndholm, förbundsordförande Byggnads och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Samtidigt har flera av de
borgliga partierna sagt att de
tänker rösta nej till förslaget.
- Vi kommer att köra det här
in i kaklet. Vi behöver göra
allt vi kan för att stoppa döden på jobbet och alla olyckor, säger hon.
Robert Nilsson förklarar
att regionala skyddsombud
har branschspecifik kunskap och kan agera utifrån
det.
- Arbetsmiljöverket är en
myndighet och sysslar med
myndighetsutövning. Vi vill

arbeta med samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger han.
Johan Lindholm är tydlig
med Byggnads plan B om
förslaget inte klubbas ignom.
- Då tar vi med oss det i avtalsrörelsen och då kan det
bli konflikt, säger han.

Fakta om RSO
Det finns 1 792 regionala skyddsombud, RSO, i Sverige. De gör cirka 55 000 arbetsplatsbesök per
år. Arbetsmiljöverket genomför
omkring 3000 kontroller per år.

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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Facklig styrka
Manifestationen ”Allas rätt
till en bra arbetsmiljö” genomfördes i Hörby i början
av mars. Byggnads Skåne
var med och stötta fackliga
kamrater.
- Det som händer i Hörby är
inte unikt. Det här handlar om
allas rätt till en säker arbetsmiljö. Ingen ska bli sjuk, skadas
eller dö på jobbet, säger Jonas
Sjöberg, ordförande Byggnads
Skåne.
Protesterna handlar om besparingar som befarats drabba både kommunanställda och
invånare. Men också om ar-

		
		

betsmiljön då kommunen har
anmälts till Arbetsmiljöverket

för kränkningar på kommunledningsförvaltningen.

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
När: 26 maj, Tid: 16:30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö
Övrigt: Vi börjar med mat och sedan
blir det information om avtalsrörelsen.
Gemensamt med Krets Malmö.
Krets Helsingborg
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com
På grund av rådande läge är kretsens
möten inställda tillsvidare.
Krets Malmö
Christian Jönsson, chris81@live.se
När: 26 maj, Tid: 16:30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö
Övrigt: Vi börjar med mat och sedan
blir det information om avtalsrörelsen.
Gemensamt med Krets EttTvåFyra.
Krets Lundabygden
Charlie Håkansson
charliehakansson@hotmail.com
Dag: 27 maj, Tid: 17:00
Plats: Folkets hus Lund
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För Krets Mitt i Skånes ordförande Håkan Andersson var det självklart att stödja manifestationen: "Det är bra att det kommit så många, det här berör oss alla", sa han.
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Övrigt: Det kommer att vara avtalsinformation.
Krets Skälderviken
Mats Preutz,073-422 20 01
mats.munka@telia.com
Mötet den 22 april är inställt på grund
av rådande situation.
Krets Sydkusten
Rickard Axtelius 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com
Resan till Tyskland är inställd. Ett
nytt datum för resan kommer i höst.
Krets Söderslätt
Marcus Jönsson, 070-825 37 64
Kretsmötet den 21 april på Flygplansmuseet är tyvärr inställt. Detta
då museet har stängt på grund av
coronautbrottet.
Ny mötestid kommer, därför uppmanar vi alla medlemmar att uppdatera
sitt telefonnummer och sin mailadress till Byggnads Skåne.
Maila: ida-therese.hogfeldt@byggnads.se. Eller ring Ida-Therese på
010-601 13 35.

Östra kretsen
Jörgen Svensson 070-83 7 89 28
kulstyving@gmail.com
Kallelse till nästa kretsmöte kommer
via sms. Detta på grund av rådande
läge.
Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och
platsen är Malmö Folkets Hus, sal 2
12 maj
1 september
3 november
Ta gärna med respektive.
Kaffe och kaka serveras!

Övriga möten
Träff för dig som är medlem i Byggnads och Socialdemokraterna!
Mellan den 18:e och den 19:e september träffas vi på Backagården. Är du
intresserad av att anmäla dig maila:
skane@byggnads.se. Eller ring 010601 10 06.
Medverkar gör bland annat Daniel
Suhonen från Katalys och Anneli
Karlsson (S) från riksdagen.

