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Det blev en avtalsrörelse- trots allt

Ordning och reda, arbetsmiljö och pension är frågor som några av Byggnads Skånes förtroendevalda lyfta fram som extra viktiga i 
avtalsrörelsen. På bilderna (längst upp till vänster) kranföraren Magnus Andersson, VVS-montören Christofer Lindahl, plåtslagaren 
Charlie Håkansson och snickaren Marcus Jönsson. 

Kampen mot fusket var i fokus då 
byggbranschens avtalsrörelse star-
tade upp- igen.
I början av oktober drog avtalsrörelsen igång ef-
ter att ha pausats i våras på grund av coronapan-
demin. Några av de viktigaste kraven som Bygg-
nads lade fram till sina motparter var: Krafttag 
mot fusk och dumpade villkor. Rätt att kunna 
jobba utan att riskera livet och hälsan. Ett pen-
sionssystem som är anpassat efter verkligheten 
med pension från första arbetade timmen. 

Den 18 november varslade Byggnads om strejk 
på Byggavtalet från och med 27 november om 
inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett 
nytt avtal innan dess. 
Orsaken till varslet är motparten Byggföreta-
gens överraskande ovilja att ta tag i de problem 
med dödsolyckor och arbetslivskriminalitet som 
länge plågat branschen.

I skrivande stund är utgången av varslet samt 
förhandlingar av övriga avtal oklar, senaste nytt 
finns på: www.byggnads.se/avtal/2020/.
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Inför hösten tog Unga Byg-
gare nya tag med skolinfor-
mationen. Men pandemin 
har påverkat möjligheten 
att komma ut på skolorna.

Ola Wendel, ordförande Unga 
Byggare Skåne, har de senaste 
åren varit projektanställd på 
Byggnads Skåne i omgångar 
för att åka till gymnasieskolor 
och vuxenutbildningar. Han 
har informera om Byggnads, 
fackförbundsrtörelsen och med-
lemskapets värde. 

I våras var allt planerat när be-
slutet om distansundervisning 
togs. 
- Vi tog nya tag nu i höst. Boka-
de och har varit på en del be-
sök. Men som läget är nu i no-
vember ställer många skolor in 
besöken, säger Ola Wendel.
Även om han beskriver situa-

tionen som tuff, så ser han ock-
så ljusglimtar. En av dem är att 
kontakten mellan Unga Byg-
gare och skolorna blivit bättre 
och att struktur och planering 
flyter på bra numera.
- Det är mycket förarbete med 
ett besök. Samtidigt är det vik-
tigt att vi kommer ut till våren. 
Nu finns det elever i årskurs tre 
som inte fått informationen och 
som vi vill träffa innan de tar 
studenten, säger han.

I avtalsrörelsen har Bygg-
nads drivit på för att vi ska 
hålla ett helt arbetsliv. Idag gör 
inte många byggnadsarbetare 
det. När vi är unga och orkar 
producera är byggnadsarbeta-
ren en tillgång i arbetsgivares 
ögon. 
Men åren i branschen sliter på 
byggnadsarbetarens kroppen. 
Vi möter ofta medlemmar i 
60-årsåldern med förslitnings-
skador och som arbetsgivaren 
nu vill säga upp på grund av att 
medlemmen inte jobbar som 
en 20-åring längre. Det gör mig 
förbannad! Varför är inte erfa-
renhet och kunskap viktigt? 

Och varför tar inte arbets-
givare sitt arbetsmiljöansvar 
och gör de anpassningar som 
krävs?Arbetstagaren är en till-
gång oavsett ålder och arbetsgi-
varen ska arbeta förebyggande 
med arbetsskador och arbets-
sjukdomar. Så att alla bygg-
nadsarbetare kan verka i sitt 
arbete HELA vägen till pensi-
onen och orka leka med  sina 
barnbarn. 
Med det sagt ta hand om er! 
Och God Jul och Gott Nytt År!

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 Skolinfo med vissa  förhinder

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.

"Jag lärde mig mer om vad facket är"
Fyra elever. På Universitetsholmens gymnasium i Malmö fick 
informationen tummen upp av elever på VVS-och fastighet, in-
riktning kyl- och värmepumpsteknik. 

Ola Wendel, Unga Byggare.

Matilda Skarenstam och Julia 
Sörensson.
- Jag fick reda på vad som ingår i  
medlemskapet, säger Julia.
- Man behöver facket mer än vad 
jag trodde, säger Matilda.

Simon Ninevski och Filip Svensson: 
- Jag lärde mig mer om vad facket 
är och vad det står för, säger Filip.
- Det var bra upplägg, jag lärde mig 
mer och föreläsaren bjöd på sig 
själv, säger Simon. 
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Utbildningar kring ställning-
ar är ett exempel på hur PEAB 
använt resultat från Bygg-
nads arbetsmiljövecka i fö-
retagets arbetsmiljöarbete. 

Fredrik Jakob, HAM Peab 
Bostad Syd, förklarar att det 
började efter arbetsmiljöveck-
an 2016.  Peabs handläggare i 
arbetsmiljö, HAM, var inte 
nöjda med det interna resul-
tatet.
- Vi kontaktade ledningen för 
att få draghjälp. I gengäld får 
företaget ta del av resultatet 
från de interna checklistorna 
och använda det i arbetsmiljö-
arbetet, säger han.

Numera informerar HAM om 
temat under veckan i ett tidigt 
skede för att få ut informatio-
nen i företaget.
- Informationen kommer ut i 
alla led via interna plattformar. 
Efter förra årets checklista ge-
nomfördes till exempel en ut-
bildning kring byggnadsställ-
ningar lokalt i Skåne, säger han.

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

   

Blandad kompott vecka 43
Byggnads Skånes mål för 
arbetsmiljöveckan upp-
nåddes: Över 200 check-
listor kom in. 
- Skyddsombuden är guld vär-
da! De har gjort ett fantastiskt 
arbete, säger Robert Nilsson, 
arbetsmiljöansvarig Byggnads 
Skåne.

I år var fokus för veckan sä-
ker arbetsmiljö och hälsofarli-
ga ämnen.
- Det är ett blandat resultat. 
Under veckan har regionala 
skyddsombuden också varit 
ute och vi har skickat flera an-
mälningar till Arbetsmiljöver-
ket, säger Robert Nilsson. 
Återkommande brister är att 
riskbedömningen inte föränd-
ras i takt med bygget, samt att 
punkten övrigt inte fyllts i.

- Men då missar man till ex-
empel risker med kvartsdamm 
och vibrationer, säger Robert 
Nilsson.
Resultatet från veckan kommer 
att ligga som grund för arbetet 
med att förbättra arbetsmiljön
- Det hamnar inte i byrålådan. 
Vi tar det med oss och arbetar 
för förändringar gentemot poli-
tiken och arbetsgivare. Vi arbe-
tar fortfarande med teman från 
andra år, säger Robert Nilsson. 

Samverkan på ytterligare plan

Kvartsdamm var inte med i riskbedömningen.

Fredrik Jakob, PEAB.
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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 

   

Med lagbasen och snick-
aren Tommy Nilsson på 
NCC.

Vilka är anledningarna till att 
du engagerade dig som för-
troendevald i Byggnads?
Att få vara med och påverka. 
Att se till att vi behåller det vi 
förhandlat till oss och att la-
gar och avtal följs.  Men också 
att vi har det bra på jobbet och 
kommer hem hela. Det drivs 
jag av.

Vad är roligast med att vara 
lagbas? 
Att se till att det fungerar och 
att gubbarna har det bra. Det 
är viktigt att lagbasen kommer 
in tidigt och kan börja planera 
så att allt på bygget flyter på.

Vilka utmaningar kan det 
finnas?
Det gäller att få med sig alla! 
Det går inte att bara köra på. 
Lagbasen måste vara lyhörd 
och lyssna in vad alla har att 
säga. Skulle det uppstå pro-
blem hittar man lösningar.   

Tre snabba! 

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 072-729 10 14 
fredrik.alm@byggnads.se
Dag: 25 januari 2021
Tid: 16:30 fika, 17:30 årsmöte.
Plats: Annexet, Scheeleg. 27, Malmö
Kretsen önskar God Jul & Gott Nytt År 

Krets Helsingborg
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com
Dag: 21 januari 2021
Tid: 18:00 årsmöte.
Plats: Måndagsgatan 1 Helsingborg
Övrigt: Kretsen följer noga Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer. 
Mötet är därför preliminärt och kan 
komma ändras, i så fall meddelar 
kretsen det.  

Krets Malmö 
Christian Jönsson, chris81@live.se
Dag: 19 januari 2021
Tid: 16:30 fika, 17:30 traditionsenliga 
årsmötes förhandlingar samt LAS, 
avtalsrörelsen
Plats: Ej bestämt pga. corona.  
Kretsen kommer att erbjuda möjlig-
het att delta digitalt och kommer att 
återkomma med instruktioner för den 
digitala mötestekniken samt plats för 
fysiskt möte.

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson 073-333 94 30
chmandersson@telia.com 
Pga rådande läge avvaktar kretsen 
med att bestämma tid för årsmöte. 
Eventuell kallelse kommer senare.

Krets Sydkusten
Rickard Axtelius 
070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com
Dag: 26 januari 2021 
Tid: 17:30 årsmöte med sedvanliga val 
och nomineringar till Byggnads.
Plats: Rotundan Skurups Folkets 
Park samt digitalt för de som önskar.
Anmälan: Till magnus.arling@
byggnads.se eller 0766-270988. Obli-
gatorisk till både fysiskt eller digitalt 
deltagande.

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson, 070-825 37 64 
Dag: 26 januari 2021
Tid: 18:00
Plats: Parken, Trelleborg. Mötet 
kommer att hållas enligt Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer, 
för de som önskar finns möjlighet att 
delta digitalt. 
Anmälan: senast den 19 januari till 
Marcus Jönsson på 0708-253764.

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

Pensionärsklubben
Mötet startar kl 14.00 och platsen är 
Malmö Folkets Hus, sal  2.

Dag: 19 januari 2021 årsmöte
Ta gärna med respektive. 
Kaffe och kaka serveras!
Övrigt: Mötet är preliminärt och kan 
komma ändras pga. rådande situa-
tion, i så fall meddelas det. 

Byggtugg. Under september och 
oktober har Byggnads Skånes ord-
förande Jonas Sjöberg varit ute på 
flera arbetsplatsbesök runt om i re-
gionen. I till exempel Malmö blev det 
snack om avtal och LAS. I november 
ställdes besöken in på grund av rå-
dande läge i regionen. 


