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KONGRESS 2022 -nu är det dags!
Kongressen har två viktiga delar - motioner och kongressombud. Kongress-
ombuden kommer att väljas i höst men arbetet med motionerna börjar 
redan nu. Att man börjar med motionerna redan nu handlar om att de har 
en lång väg att gå. Från en idé eller tanke hos någon av våra medlemmar 
till en färdig motion på kongressens dagordning.

dom andra medlemmarna i 
din krets. 

Det är viktigt att alla som har 
förslag skick-
ar in motio-
ner. Det spelar 
väl ingen roll 
vad jag tycker, 
tänker säkert 

en del. Men det är precis det 
som det  gör! Hela Byggnads 
verksamhet styrs av olika 
dokument. Som 
exempelvis Bygg-
nads stadgar. De 
är interna regler 
för hur verksam-
heten ska fungera. 
Hur dom reglerna ska se ut 
bestäms på kongressen vart 
fjärde år. Som medlem kan du 
skicka in motioner med för-
slag på ändringar eller tillägg 
till stadgarna. Alla motioner 
som skickas in tas med på 
kongressen. Inget förslag är 
dumt eller obetydligt.

Man kan också skicka in mo-
tioner om vilka frågor man 
vill att Byggnads ska jobba 
med, vilka mål vi ska sträva 
efter. Till exempel så finns det 
dom som vill att Byggnads 
ska jobba för en tidigare pen-
sion för dom som jobbar med 
kroppen. Sex timmars arbets-
dag är en annan motion som 
kommer in ibland.

Byggnads behöver veta vad 
medlemmarna 
vill för att kunna 
jobba med rätt 
frågor. Din röst 
ger dig möjlighe-
ten att påverka 

och förändra din arbetsmiljö 
och det samhälle vi alla lever i! 
Missa inte chansen utan gå in 
på WWW.BYGGNADS.SE/SKANE 

När man hör ordet motion 
tänker många på någon typ 
av träning men det kan ock-
så vara ett förslag och det är 
det vi menar 
när vi pratar 
om motioner.

Motioner är 
förslag i en 
speciell fråga. När du är ute 
och jobbar och får en idé el-
ler har ett förslag på hur nå-
got skulle kunna göras då är 
det början till en motion. Det 
kan tex handla om pension, 
sjukförsäkring, arbetsmiljö, 
a-kassan och mycket annat.

Om du är osäker på hur man 
skriver en motion, alltså får 
ner din idé på ett papper så 
andra förstår vad du men-
ar, så kan du ta hjälp av din 
medlemskrets. Du som med-
lem kan skicka in en motion 
ensam, med andra medlem-
mar eller tillsammans med 

MOTION?
Är inte det när
man springer?

Spelar det 
någon roll vad 

jag tycker?

Engagera dig så 
kan du påverka!

https://www.byggnads.se/regioner/skane/
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Tyvärr går vi in i det nya 
året med samma pandemi 
som dominerade nästan hela 
förra året. Jag är så j-la stolt 
över alla byggnadsarbetare 
som har fortsatt att bygga 
Sverige under pandemin. Ni 
har planerat om och lyckats 
hålla igång byggena. Vi ska 
se till att folk minns vem 
som höll Sverige på benen 
när pandemin är över. Vi 
ska ta oss igenom det här. Vi 
ska stötta varandra och jag 
hoppas att de som kan, tar 
vaccin när det blir er tur.
Jag hoppas också att alla 
tänker ett varv extra den 8 
mars. Vi har alla kvinnor 
som vi bryr oss om i våra liv. 
Vårt samhälle saknar fortfa-
rande en hel del för att kall-
las jämställt. Hur vill du att 
framtiden ska se ut för din 
dotter eller ditt barnbarn? 
Vi kan alla hjälpas åt att ska-
pa ett bra samhälle för alla, 
man som kvinna, genom en 
enkel sak –
respekt för 
varandra!

Ta hand om 
er där ute! 
Allt gott, 
Jonas Sjöberg
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Ordförande har ordet

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.

Under de senaste åren har det 
pågått ett arbete i EU-kom-
missionen för att införa mi-
nimilöner inom EU. Kommis-
sionen säger att situationen 
för låglönearbetare i Europa 
har försämrats de senaste 
åren och att löneklyftorna 
har ökat. 

EU-kommissionen föreslår att  
länder som har minimilöner: 
• Låt fler arbetstagare omfat-

tas av minimilöner
• Inför en adekvat lagstad-

gad minimilön med tydliga 
regler, objektiva kriterier 
och regelbundna och snab-
ba uppdateringar

• Främja fungerande kollek-
tiva förhandlingar mellan 
arbetsmarknadens parter

• Inför en nationell övervak-
ning av regelefterlevnaden 
kring minimilön

• Lämna årliga nationella 
rapporter till EU-kommis-
sionen

Eftersom Sverige inte har mini-
milöner utan har lägsta löner 
som regleras i kollektivavtal 
så säger EU-kommissionen att 
det här inte ska påverka oss. 
Tvärtom vill man lyfta länder 
som Sverige som har kollektiv-
avtal som en förebild.

Sveriges politiker, från höger 
till vänster, har svårt att tro på 
att vi inte skulle påverkas av 
direktivet. Politikerna är över-
ens om att vår svenska modell 
där arbetgivare och fack gör 
upp om lönerna på arbets-

marknaden är det bästa för 
Sveriges arbetsmarknad.

Byggnads förbundsordförande 
Johan Lindholm sa så här om 
minimilöner i EU:
"Nu är EU på gång med att in-
föra minimilön. De i grunden 
enda fungerande lönemodellerna 
i Europa med kollektivavtal som 
grund ska sättas i skamvrån. Is-
tället för att använda Sverige och 
ett antal andra länder som bra 
exempel för god lönebildning, så 
väljer man att vända bort blicken 
och inte lyssna på en samlad fack-
föreningsrörelse. Rekommenda-
tion kommer bli direktiv som leder 
till att Europadomstolen till sist 
kommer avgöra. Det hänger också 
ihop med en rad av andra förslag 
från politiskt håll. Till exempel 
om att försämra vår anställnings-
trygghet i LAS. Även där är po-
litiken förblindad och lägger sig i 
det som de inte har att göra med. 
Även där handlar det om att låta 
vår svenska modell sköta sig själv. 
Vi parter gör jobbet! Jag blir inte 
klok på alla politiker av olika ku-
lör som har fingrarna i alla möjli-
ga burkar som inte är deras."

Det Johan menar är att vi riske-
rar ett nytt Lex Laval. Då gick 
EU-domstolen in och tolkade 
EU-lagstiftning på ett sätt som 
gick emot oss.

Sista ordet om det här är 
inte sagt än så vi hoppas att 
EU-kommissionen ska lyssna 
på de invändningar Sverige har 
och inte lägga krokben för ett 
system som fungerar.

NEJ TILL MINIMILÖNER INOM EU!
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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

   

Stressigt men lärorikt! Med 
dem orden sammanfattar 
lagbasen Joakim Andersson 
det första projektet i nya 
rollen.
Han är lagbas på JSB:s bygge 
av Kvarteret Lugnet i Kristian-
stad. Joakim Andersson berät-
tar att han blev tillfrågad om att 
bli lagbas och att han försöker 
lära sig så mycket som möjligt 
om uppdraget, både på bygget 
och på Byggnads lagbasutbild-
ning.
- Det är mycket och så får jag en 
god inblick i allt som händer på 
bygget. Jag får vara med från 
start och planera. Det handlar 
om beställningar och att lägga 
upp arbetet, säger han.

Samtidigt lyfter Joakim An-
dersson upp vikten av dialog 
för att arbetet ska flyta på. Det 
handlar både om platsledning 
och arbetslaget.
- Min röst blir hörd! Ett annat 
fokus är att alla ska må bra och 
att vi hjälper varandra. Det 
gynnar alla parter, säger han. 

Första projektet för lagbasen

Nyutsedda lagbasen Joakim Andersson.

VI SAKNAR ER!
Vi tycker det är jättetråkigt att inte kunna komma ut och snacka 
med er öga mot öga men vi finns fortfarande här. Vi försöker 
lösa mycket digitalt och hoppas att ni hör av er via telefon eller 
mejl om ni har frågor eller behöver hjälp. Precis som alla andra 
önskar vi att pandemin snart är över så att vi kan ses ute på 
byggena igen. Tills dess - håll ut och ta hand om er!

Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg på besök på ett bygge i juli 2020.
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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. 

När det här numret trycktes hade mötesdatum för våren inte bestämts än. 
Du kan gå in på WWW.BYGGNADS.SE/SKANEMOTEN och se när din krets har 
nästa möte. 

   

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 072-729 10 14 
fredrik.alm@byggnads.se

Krets Helsingborg
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com

Krets Lundabygden
Charlie Håkansson,
charliehakansson@hotmail.com

Krets Malmö 
Christian Jönsson, chris81@live.se

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson 073-333 94 30
chmandersson@telia.com 

Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson,
tommy3552@icloud.com

Krets SvaLan
Vakant

Krets Sydkusten
Rickard Axtelius 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson, 070-825 37 64 

Krets Söderåsen
Bengt Nilsson, 
nilssonb331@gmail.com

Krets Österlen
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu

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

Pensionärsklubben
Mötena är inställda tillsvidare på 
grund av corona.

Tre snabba!

Andrea Karlelid, rehab- och 
försäkringsansvarig på 
Byggnads Skåne.
Vilket ärenden hanterar du of-
tast?
Problem med Försäkringskas-
san, då handlar det om att för-
klara men också att hjälpa till att 
ompröva ärendet.

Vad sticker ut bland ärendena 
2020?
I slutet av sommaren började det 
komma ärenden där medlemmen 
haft planerad vård eller rehab 
som blivit indragen på grund av 
pandemin. Försäkringskassan 
har dragit in sjukpenningen och 
medlemmen har hamnat i en 
rävsax. När vi omprövar ställer 
kassan krav på läkarintyg som 
säger att den planerade vården 
kommer att lyckas. Få läkare kan 
säga det. Har omkring tio sådana 
ärenden nu, samma period ett 
vanligt år ungeför hälften. 

I vilka situationer blir du stolt 
över ditt jobb?
När det gått bra för en medlem! 
Jag brukar följa upp och höra av 
mig, ibland är det medlemmen 
som hör av sig och tackar. Arbe-
tar ofta med ärenden som tar tid 
och då är det viktigt med ett lyck-
ligt slut. 

Digitala möten gör att 
du kan vara med
hemifrån soffan.

Det kan inte bli
smidigare!

http://www.byggnads.se/skanemoten

