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Lönen, fler yngre och 
solidaritet. Glasmäs-
taren Hajrudin Dura-
kovic har tydliga mål 
när han sätter sig vid 
förhandlingsbordet i 
årets avtalsrörelse.
- Det är ett hedersuppdrag, det 
behövs folk från golvet i dele-
gationerna, säger han om upp-
draget.
Samtidigt är han noga med att 
det inte finns några snabba lös-
ningar på de problem som glas-
branschen står inför. Hajru-
din Durakovic anser att yrket 
måste bli mer attraktivt för att 
locka yngre.
- Lönen är en faktor och ackord 
är ett sätt att driva upp lönerna, 
speciellt gruppackord som mo-
tiverar hela arbetslaget, säger 
han. 

Samtidigt är han kritisk till att 
avtalsrörelsen ska återupptas 
under hösten. Hajrudin Dura-
kovic anser att det hade varit 
bättre att återuppta förhand-
lingarna våren 2021. Anled-
ningen är att glasbranschen går 
in i lågsäsong under hösten.
- Vi får mindre att göra och det 
vet arbetsgivarsidan. En strejk 
skulle inte få samma effekt. Jag 
befarar att den här avtalsrörel-

sen kommer att handla om att 
försvara det som vi redan har,  
säger han.

Medlemskapet i Byggnads ser 
Hajrudin Durakovic som en 
självklarhet och han berättar 
att han alltid fått den hjälp som 
han behöver. Däremot önskar 
han att LO enades i fler frågor.
-Då skulle vi kunna driva frå-
gorna som en gemensam kraft. 
Det är tillsammans som vi är 
starka, säger han. 
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Debutant i delegationen 

Glasmästaren Hajrudin Durakovic byter en fönsterruta på en skola i Malmö.     

Byggnads Skåne är representera-
de i fyra av fem delegationer.
Byggavtalet: Roland Wiking, av-
talsansvarig. 
Teknikinstallationsavtalet VVS & 
kyl: Brian Hansen, ombudsman. 
Plåt-och ventilationsavtalet: Per- 
Jörgen Persson, ombudsman. 
Glasmästeriavtalet: Jonas Sjö-
berg, ordförande, och Hajrudin 
Durakovic, glasmästare. 

Fakta: Delegationerna 
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- Frågan är vad som kommer 
att hända under hösten och 
nästa vår, säger Jonas Sjöberg, 
ordförande Byggnads Skåne 
om situationen i regionen.
En lägesbild som också delas 
av omkring femton MB-leda-
möter i Skåne som träffades för 
videokonferens i slutet av juni. 
Christian Jönsson, MB-sam-
mankallade på NCC, pekade 
på att byggsektorn brukar slä-
pa efter vid konjunktursväng-
ningar. 
- Bygg brukar vara sex må-
nader efter. Samtidigt har vi 
ingen materialbrist eller per-
sonalbrist. Men det kan ock-
så förändras beroende på vad 
som händer i andra länder, på-
pekade han. 
Flera av MB-ledamöterna be-
rättade om varsel som dragits 
tillbaka den senaste tiden och 
andra om nyanställningar. 

Men byggsektorn har berörts 
av pandemin. Ett sådant exem-
pel är service som påverkats av 
renoveringar som pausats.
- Frågan är vad kommuner och 
landsting kommer att göra med 
till exempel renoveringar och 
byggandet av förskolor. Hur 
kommer deras ekonomi att se 
ut framöver? säger Krister Wi-
cander, MB-sammankallade på 
Bravida. 

Samtidigt har pandemin ställt 
krav på nya rutiner kring ar-
betsmiljö. Flera av MB-leda-
möterna poängterade att det 
varit viktigt med tydlig kom-
munikation från företagsled-
ningen för att det ska fungera 
på byggarbetsplatserna. 
- Arbetsmiljön är arbetsgivarens 
ansvar. Det måste vara tydligt 
och lika för alla i  frågan,  men-
ade Christian Jönsson.

Avtalsrörelsen. I bör-
jan av juli kom Byggnads 
och Byggföretagen överens 

om ömsesidig fredsplikt till 
och med den 15 november.  
Parterna har varit oeni-
ga om datum för förläng-
ningen av kollektivavtalet.  
Detta innebär att nuvarande av-
tal löper vidare och att nya av-
talsförhandlingar planeras till 
den första oktober. Bakgrunden 
är coronapandemin och beslu-
tet att skjuta upp förhandling-
arna om nya kollektivavtal till 
hösten. Läs mer om avtalsrörel-
sen på: byggnads.se/avtal/2020.

TIDNINGEN  BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Utgivning: Fem nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete

   

Stabilt men viss oro
En topp av korttidspermitteringar i mars och april 
på grund av pandemin. Men situationen har stabi-
liserats och i nuläget rullar byggandet på i Skåne.

Ordförande har ordet
Byggnads har varit en hög-
ljudd kritiker till LAS-utred-
ningen som presenterades i 
början av sommaren. Ett lag-
förslag som bland annat skulle 
innebära att ”sist in, först ut” i 
praktiken försvinner och skyd-
det mot felaktiga uppsägningar 
försvinner helt. Förslag som  är 
helt förkastliga och en tillbaka-
gång för  den Svenska arbetar-
rörelsen med 100 år!

Vi har varit tydliga sedan LAS 
blev en del av Januariavtalet.
Alla branscher har olika förut-
sättningar och det finns ingen 
lösning som passar alla. Det 
här är en fråga som fack och 
arbetsgivare löser branschvis 
genom förhandlingar. Det är då 
som den svenska arbetsmark-
nadsmodellen fungerar. 

LAS skapades för att skydda 
alla arbetstagare. Coronapan-
demin har med all tydlighet vi-
sat att det behövs mer trygghet 
på arbetsmarknaden, inte min-
dre. Utredningen borde aldrig 
ha kommit till och nu borde 
den placeras där den hör hem-
ma. I pappers-
korgen. Mer  
solidaritet för 
framtiden ge-
nerationer!

Jonas Sjöberg
ordförande
Byggnads Skåne
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- Många arbetssjukdomar och 
arbetsskador har orsakats av 
dåliga riskbedömning och in-
ventering. Vi kommer att kolla 
på det under veckan. Riskerna 
ska upptäckas och åtgärdas  i 
tid, säger Robert Nilsson, ar-
betsmiljöansvarig Byggnads 
Skåne.

Under vecka 43 har Byggnads 
Skåne som mål att få in 200 
checklistor. Syftet med dem är 
att få en lägesbild över situa-
tionen i branschen, att se vad 
som fungerar och vad som inte 
fungerar.
- Tidigare arbetsmiljöveckor 
har gjort skillnad och det har 
blivit förändringar ute i arbets-
livet, säger Robert Nilsson. 
Innan arbetsmiljöveckan kom-
mer regionen att genomföra 
skyddsombudsdagarna under 
vecka 41. 

Syftet med dagarna är att 
skyddsombuden får kunskap 
och utbildning om årets teman.
- Skyddsombuden har ett för-
troende från sina arbetskam-
rater att föra deras talan, att 
motverka ohälsa och olycksfall 
i arbetslivet, säger Robert Nils-
son. 

   
 

Robert Nilsson går igenom en arbetsmiljöplan som beskriver som mycket bra.      

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

   

Kort checklista för säker arbets-
miljö: Gå igenom arbetsmiljöp-
lanen innan du börjar arbeta. 
Följ instruktionerna i arbetsmil-
jöplanen. 
Informera din arbetsgivare eller 
ditt skyddsombud om du upp-
täcker en risk. 
Använd alltid skyddsutrustning 
där det krävs. 
Mer information: www.bygg-
nads.se/fortroendevald/
skyddsombud/arbetsmiljoveck-
an-2020

Arbetsmiljöveckan 2020

Säker arbetsmiljö och hälsofarliga ämnen är 
teman för årets arbetsmiljövecka.

Fakta: Vecka 43 
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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/med-
lemskretsar 

   

På grund av rådande situation har 
majoriteten av Byggnads Skånes 
kretsar valt att ställa in höstens första 
kretsmöte. Detta hälsar:
Krets Helsingborg 
Krets Mitt i Skåne
Krets Skälderviken
Krets Söderåsen
Krets Sydkusten
Krets Söderslätt
Krets Österlen
Krets EttTvåFyra
Krets Lundabygden 
Både krets: EttTvåFyra och Lunda-
bygden önskar hälsa att kretsarnas 
styrelser har möten och arbetar 
framåt. 

Östra Kretsen
Inget kretsmöte är inplanerat. Men 
kretsordförande Jörgen Svensson häl-
sar att han tillgänglig på telefon för 
frågor på nummer: 0708 37 89 28.

Krets Malmö 
Christian Jönsson
chris81@live.se
Dag: 24 november
Tid: 16:30 fika, 17:30 möte

Plats: Annexet, Scheeleg. 27, Malmö

Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och 
platsen är Malmö Folkets Hus, sal  2.
3 november  

Ta gärna med respektive. 
Kaffe och kaka serveras!

Tidlön januari-juli 2020
På byggavtalet har arbetsgi-
varen en skyldighet att rap-
portera in tidlönerna för sina 
anställda. Genomsnittslönen 
under perioden 1 januari till 31 
juli 2020 var 200:34 kronor på 
6,7 miljoner arbetade timmar. 
Byggnads granskar lönerna 
och ser bland annat till att av-
talshöjningen är utbetald och 
att lönen är enligt överenskom-
melse, mellan Byggnads och fö-
retaget.

Prestationslön TBM
Avser förhandlade och av-
stämda prestationslöner på 
byggavtalet från den 1 januari 
till den 31 juli 2020. I snitt blev 
fördelningsförtjänsten 224:03 
kronor och den totala arbeta-
de  tiden uppgick till 1 318 248 
timmar.

Fakta: Byggavtalet 

Byggtugg. Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg la extra fokus på arbetsplats-
besök vecka 27, dock anpassade efter rådande rekommendationer. Avtalsrörelsen, ar-
betsmiljö och LAS var några av frågorna som diskuterades.

Var med och stärk Byggnads Skåne

Sista ansökningsdag är den 30 september. Rekryteringen gäller 
enhetschefer till: Lön, Avtal, Administration och FFV/arbetsmiljö. 
Läs mer på: byggnads.se/regioner/skane

Vi söker  fyra enhetschefer

Exempel på yrkesgrupper på 
byggavtalet: trä, betong, mur, 
ställningsbyggare, golvläggare, 
undertaksmontörer, plattsättare 
papptäckare, mark-och anlägg-
ningsarbetare.


