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- Det handlar om att samver-
ka och hitta lösningar på bris-
ter i arbetsmiljön, säger Johan 
Ljunggren, huvudskyddsom-
bud, HSO, på BAB .
I nuläget har han ansvar för 
flera arbetsplatser och varvar 
arbetet som HSO med det som 
snickare. Ett långsiktigt mål är 
att företaget ska få fler skydds-
ombud.
- Det behövs i vardagen samti-

digt som det är lätt att bli hemma-
blind. I det läget kan det vara 
nyttigt med nya ögon på byg-
get. En kombination är alltid 
bra, säger Johan Ljunggren.
Under årets arbetsmiljövecka 
som inleds måndagen den 19  
oktober kommer han göra extra 
skyddsronder. Han berättar att 
det redan finns ett gott arbete på 
företaget med riskinventeringar 
och arbetsmiljöplaner

- Jag kommer också sprida 
information om veckan till 
skyddsombuden i företaget, sä-
ger han.
Johan Ljunggren förklarar att 
han fått både stöd och utbild-
ning från Byggnads för att kla-
ra uppdraget. Samtidigt som 
han också känner att samar-
betet med platschefer och före-
tagsledning flyter på. 
- Finns det samverkan då hit-
tar vi också lösningar på bris-
ter. Samtidigt är det viktigt att 
ge beröm, inget blir bra om jag 
bara fokuserar på brister, säger 
han.
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Snart dags för arbetsmiljöveckan

Att vara med och påverka och förändra. Det är 
anledningen till att Johan Ljunggren blev skydds-
ombud. Det här är hans tankar om uppdraget och 
arbetsmiljöveckan 2020. 

Johan Ljunggren, HSO, på skyddsrond på ett bygge av ett hyreshus i Örkelljunga. 

I år har arbetsmiljöveckan 
tema: Säker arbetsmiljö och 
hälsofarliga ämnen.

Byggnads Skåne har som mål 
att få in 200 checklistor, Bygg-
nads totalt 1200. Syftet med 
dem är att få en lägesbild över 
situationen i branschen.

Den digitala checklistan och 
ytterligare information om te-
maveckan finns på: byggnads.
se/fortroendevald/skyddsom-
bud/arbetsmiljoveckan-2020/

Fakta: Vecka 43
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Minimilön inom EU, är ett 
förslag som just nu håller på 
att utredas. Ett förslag som om 
det skulle bli verklighet hotar 
hela den svenska arbetsmark-
nadsmodellen. Debatten i Sve-
rige i frågan har varit näst intill 
obefintlig. Men det är min fulla 
övertygelse att en minimilön 
satt i Bryssel aldrig gynnar 
svenska löntagare. 

Frågan om lön ska skötas av 
fack och arbetsgivare i respek-
tive bransch vid förhandlings-
bordet. Det råder det enighet 
om i Sverige. Men istället för 
att lyfta frågan råder det tyst-
nad. En förklaring till det kan 
vara att EU-kommissionen gett 
löften om att de länder som 
reglerar lön via kollektivavtal 
inte kommer att påverkas. Det 
är löften som jag inte litar på. 
Liknande löften fanns innan 
Vaxholmskonflikten togs upp 
i EG-domstolen, en tvist som 
Byggnads förlorade. 

Byggnads linje är att andra 
länder ska höjas till vår nivå. 
Svenska arbetare ska inte få det 
sämre, alla 
arbetare ska 
får det bätt-
re. Det är vä-
gen att gå om 
vi vill bygga 
jämlika och 
solidariska 
samhällen.

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

   

Ordförande har ordet Tar pulsen på bygg i Skåne

På jakt efter företag 
som inte följer lagar och 
avtal. Christer Jan är 
spindeln i nätet i Bygg-
nads Skånes projek-
tet: Ordning och reda. 

I snart ett halvår har snick-
aren  Christer Jan, som varit 
medlem i Byggnads sedan 1981, 
arbetat med projektet där hu-
vudentreprenörernas kedjor av 
underentreprenörer granskas.  
- Jag gör stickprov på företagen 
i listorna och granskar dem, 
säger han och förklarar att det 
bland annat gäller utställda 
ID06-kort, inrapportering i 
Fora och i Arbetsmiljöverkets 
utstationeringsregister.

Han har arbetat med gransk-
ningar tidigare via fullmakt 
från Byggnads Skåne. I det 
arbetet kontrollerar och rap-
porterar han företag som 

inte sköter sig och får sedan 
återkoppling på åtgärder. 
- I projektet går jag mer på dju-
pet och har hand om ärendet 
från start till avslut, säger han.

Projektet pågår under 18 må-
nader och målet är att få en bild 
av hur det ser ut i den skånska 
byggsektorn. Syftet är att bygg-
företag som verkar i landet ska 
följa de lagar och avtal som 
finns. Brister som Christer Jan 
ofta stöter på i granskningar-
na är till exempel helglön och 
arbetstidsförkortning som inte 
betalas korrekt till arbetstagare.  
- Det ska inte löna sig att lö-
nedumpa. Ett annat förhand-
lingsresultat är att företaget 
ska betala skadestånd till 
Byggnads Skåne, trots att det 
inte finns några medlemmar i 
företaget. Det är för att företa-
gen ska följa lagar och avtal, vi 
vill att byggbranschen ska vara 
konkurrensneutral, säger han. 

Christer Jan arbetar med Byggnads Skånes projekt: Ordning och reda. 

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.
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Ombudsman Joakim Frank 
är tvärsäker efter arbets-
platsbesöket i Ängelholm. 
Montörerna på bygget ska 
gå på byggavtalet.
 
Bakgrunden till besöket är en 
så kallad gränsdragningstvist. 
Byggnads hävdar att det är byg-
gavtalet som ska tillämpas men 
ett annat fackförbund anser att 
det är deras kollektivavtal som 
ska gälla på bygget. Syftet med 
besöket var att dokumentera 
montörernas arbete.
- Det är rent byggarbete, de 
monterar betongelement, säger 
Joakim Frank. 

Montörerna är inne på sam-
ma spår och vill att byggavtalet 
ska tillämpas. Joakim Frank 
förklarar att montörerna bland 

annat inte fått traktamente på 
grund av att de inte går på byg-
gavtalet.
- Nu blir det förhandlingar och 
jag hoppas på en snabb och bra 
lösning för våra medlemmars 
bästa, säger Joakim Frank.  

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

   

Byggnads Skåne i AD
Otillåten stridsåtgärd 
eller ej? Huvudförhand-
lingarna i frågan inled-
des i Arbetsdomstolen i 
början av oktober. 
Byggnads Skåne och Byggnads 
Mälardalen kontaktade i bör-
jan av året flera entreprenörer 
och bad dem häva sina kon-
trakt med byggföretaget PME. 
Bakgrunden till uppmaningen 
är att företaget vid  upprepa-
de tillfällen begått avtalsbrott. 
Flera entreprenörer bröt med 
PME. Företaget menade att det 
var en otillåten stridsåtgärd  

och stämde Byggnads i Arbets-
domstolen. I början av somma-
ren kom ett första avgörande, 
ett förhandsbeslut, i avvaktan 
på huvudförhandling. I den 
slog domstolen fast att det inte 
var en otillåten stridsåtgärd. 
Nu rullar historien vidare i och 
med huvudförhandlingen som 
inleddes i början av oktober.
 
Byggnads Skåne har tidigare 
rapporterat om problem med 
PME:s underentreprenör Nova 
Ratio. Ett företag som vid ett 
byggprojekt bland annat betalt 
ut löner på 25 kronor i timmen.

Ombudsman Joakim Frank träffar mon-
törer av betongelement. 

Byggavtalet eller? Vad gäller?
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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 

   

Krets EttTvåFyra
Vi ser framemot avtalsrörelsen som 
sätter igång nu i oktober, där vi fått 
bekräftat att tider är satt för förhand-
lingar. 
Det vi ser i media är att parterna är 
långt ifrån varandra vilket gör att vi 
inte kan sätta något datum för möte 
just nu. 
Vi kommer återkomma med kallelse 
till möte via sms och mail. 
Med vänlig hälsning Fredrik Alm, 
ordförande krets 124 

Krets Malmö 
Christian Jönsson
chris81@live.se
Dag: 24 november
Tid: 16:30 fika, 17:30 möte
Plats: Annexet, Scheeleg. 27, Malmö

Östra Kretsen
Jörgen Svensson, 0708 37 89 28.

Krets Österlen
Björn Andersson, 070-663 33 42, 
bjorn@tomelilla.nu
Dag: 21 oktober
Tid: 17:30
Plats: Parken i Tomelilla
Anmälan: Vi bjuder på mat och vill 
därför att ni anmäler er senats den 29 
oktober till Björn på 070-663 33 42. 

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!

Avtal 2020. I början av okto-
ber startade avtalsrörelsen om 
efter pausen i våras. Viktiga 
frågor är: Ordning och reda, 
pension, hålla hela arbetsli-
vet, jämställdhet och familjeliv 
samt lön.
Läs mer om vad som händer i 
avtalsrörelsen på: www.bygg-
nads.se/avtal/2020/. Där kan 
du också skriva upp dig och få 
information om vad som hän-
der kring ditt avtal via sms el-
ler e-post.

Filmfestival. Det är snart dags 
för Arbetarfilmfestivalen. I år 
arrangeras den mellan  den 6 
och den 8 november. På grund 
av rådande läge kommer fes-
tivalen vara digital, men med  
lokala träffar runt om i landet. 
Byggnads Skåne har i flera år 
samarbetat med festivalen. Läs 
mer: www.nlff.se.

Tre snabba

Med Jörgen Svensson, smed, 
kretsordförande i Östra Kret-
sen och sekreterare i Bygg-
nads Skånes regionstyrelse.

Många inställda kretsmö-
ten, hur har du arbetat för  
medlemmarna trots det?
Jag har ett brett kontaktnät 
och träffar många när jag är 
ute på jobb. Jag passar jag på 
att prata om aktuella frågor. 
Det gör jag i vanliga fall också 
men det har varit mer nu. 

Vilka frågor är hetast i  
nuläget?
Det är mycket om avtalsrö-
relsen och beslutet att skjuta 
upp den. Det är också frågor 
om politik. Ett exempel är LAS 
och hur Byggnads arbetar med 
frågan fackligt-politiskt. LAS är 
en helig ko för medlemmarna 
och den kan vi inte tappa.

När tror du att Östra Kretsen 
kan komma igång med fysis-
ka medlemsträffar igen?
Vi får köra på den stig som 
vi funnit och följer Folkhäl-
somyndighetens rekommen-
dationer.  Jag brinner för med-
lemmarna och finns tillgänglig 
på arbetsplatser och telefon. 


