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ENGAGERADE I SITT SAMHÄLLE. Niclas Svanberg och Roland Wiking har båda valt
att engagera sig i Byggnads Skåne och i sina hemkommuner som fritidspolitiker.

Engagemang börjar i det lilla
De flesta har nog suttit hemma i soffan framför tv:n
eller i boden med kollegorna och tyckt om olika frågor
som upprör på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från
problem på bygget till hur regeringen sköter pandemin.
Vissa kanske skriver ett inlägg på sociala medier men
Roland Wiking och Niclas Svanberg har valt att engagera sig istället för att tyst knyta näven i fickan.
BÅDA är byggnadsarbetare,
Roland är snickare och Niclas
rörläggare. Det började med
fackliga uppdrag som exempelvis skyddsombud, lagbas,
MB-grupp och (inte minst) att
gå på kretsmöten. Efter hand
blev det fler och fler fackliga
uppdrag för båda men de valde
olika vägar – Roland slutade
som snickare och började som
ombudsman på Byggnads Skåne
medan Niclas fortsatte som
rörläggare samtidigt som han
sitter i regionstyrelsen.
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att det går att åstadkomma förändring om
man gör sin röst hörd så han tog det första
steget och blev medlem i Socialdemokraterna. Efter hand har uppdragen ökat och idag,
14 år senare, lägger han mycket av sin fritid
på politiken.
– Det viktiga är att engagera sig, säger Roland.
Om det handlar om att gå på två kretsmöten om
året eller hjälpa till i den lokala idrottsföreningen spelar egentligen ingen roll. Lite är bättre än
ENGAGEMANGET växte och
inget och alla får det bättre när folk engagerar
intresset för samhällsfrågor
sig i saker.
kom också in i bilden. För
Niclas Svanberg tog även han steget in i
Roland Wiking började det när
politiken när frukt togs från
han blev förälder
och tankarna kring ”Lite är bättre än barnen och besparingar gjordes i
vilket samhälle han
inget och alla äldreomsorgen. Niclas reagerade
på att man drog in saker från
ville att hans barn
får det bättre grupper som inte kunde tala för
skulle växa upp i
sig. I dag sitter han bland annat
började komma.
när folk
i kommunfullmäktige i Båstad
Han ställde sig
engagerar sig!” och i styrelsen för Båstadhem
frågan om han
och han poängterar att politik är
skulle vara tyst eller
engagera sig? På grund av sitt
ingen ”quick fix”. n
fackliga engagemang visste han
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Nu rustar vi inför valet!

D

et har redan blivit mars och
förhoppningsvis lite vår i luften. På Byggnads har vi börjat
jobba med våra krav på politikerna
inför valet.
UNDER pandemin var det Byggnads
medlemmar och andra yrkesgrupper som fortsatte hålla Sverige i
gång när många satt hemma och
jobbade. Nu är det dags att politikerna ser vad byggnadsarbetare
betyder för Sveriges välfärd. Det är
dags att göra det bättre för alla arbetare som har fortsatt bygga Sverige
under hela pandemin.
INFÖR valet har vi en del krav som
vi i Byggnads ställer till politiken.
Redan förra året drog vi igång vår
kampanj Knegarpension och kravet
på en pension man kan leva på står
fast. Vi har även krav på en arbetsmiljö som gör att kroppen håller till
65 och att man inte höjer pensionsåldern innan dess!
ETT annat krav är mer fokus på
arbetslivskriminaliteten. År efter år
har vi sett hur kriminella tar över
mer och mer i byggbranschen och
så ska det inte vara. Vi vill ha säkra
arbetsplatser där ingen jobbar för
slavlöner. Vi vill se ordning och reda
i byggbranschen!
BYGGNADSARBETARE är en yrkesgrupp som är väldigt beroende av
egen bil och därför blir extra hårt
drabbade när bränslepriset ökar.
Vi kräver en höjning av milersättningen, för våra medlemmar ska
inte behöva betala för att ta sig till
jobbet!
Det är dags att visa tacksamhet till dom som stått
på barrikaderna under
pandemin!
Jonas Sjöberg
JONAS SJÖBERG
ORDFÖRANDE
BYGGNADS SKÅNE
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BYGGNADS SKÅNE UTTALADE
SIG OM FUSKANDE FÖRETAG
I januari stämde Byggnads det polska bolaget Muniak
på 25 miljoner kronor i Arbetsdomstolen. Företaget som
framförallt är aktiva i Skåne och Västsverige har gjort sig
skyldiga till en rad brott.

D

et var många som reagerade
på nyheten att Byggnads
stämmer det polska företaget
Muniak i Arbetsdomstolen på 25
miljoner.
SVT SKÅNE var en av dom som
hörde av sig och ville veta mer om
stämningen. Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg mötte upp
jounalisten och hans fotograf ute i
Hyllie utanför ett av dom byggena
där Muniak varit verksamma.
FÖRST fick Jonas berätta om bakgrunden till stämningen och vad
som lett fram till stämningen.
Företaget har varit på Byggnads
Skånes radar sen 2016 och nu kan
Byggnads visa hur bolaget under
flera års tid beordrat sina anställda
att arbeta långa arbetsdagar till löner och villkor långt under det som
kollektivavtalet säger. Under den
tiden har man även systematiskt
och medvetet förhindrat Byggnads
möjlighet att granska villkoren för
de anställda, detta genom att försvåra eller till och med vägra lämna
ut viktiga kontrolluppgifter och
Byggnadsföretagen som Muniak är
medlemmar i har inte varit hjälpsamma.
BELOPPET på 25 miljoner har man
kommit fram till genom att bland
annat titta på lönespecifikationer
från ett antal anställda. Utifrån
dessa har man räknat ut ett snitt
för hur mycket mindre Muniaks
arbetare har fått betalt. Denna
siffra har sedan multiplicerats med antalet arbetare på
företaget.
– Förmodligen är det mer, men

Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg berättar om hur oseriösa företag som
Muniak förstör byggbranschen.

25 miljoner är en bra början, säger
Jonas Sjöberg.

DET BLEV en lång intervju.Ämnet
arbetslivskriminalitet och oseriösa
företag i byggbranschen är ett stort
ämne med många aspekter. Jonas
berättade om byggarbetarna från
andra länder som blir lurade på
ungefär 10 000 kr/månaden, om
deras arbetsförhållande, om deras
situation i hemlandet och om deras
familjer som är beroende av dom.
Han berättade om Byggföretagen
som utåt sett vill få ordning på
byggbranschen men i förhandlingar med Byggnads försvårar utredningar och håller fuskarna bakom
ryggen. Journalistens frågor var
många och Sjöberg förklarade hur
brister i lagar och regler utnyttjas
för att blåsa svenska skattebetalare
och stoppa utländska byggnadsarbetares löner i egen ficka. Dagen
efter sändes reportaget och allt som
Jonas Sjöberg hade sagt och berättat var nedklippt till 1 minut. Lite
snopet men en journalist har fått
upp ögonen för problemet vilket
förhoppningsvis kan leda till fler
(och längre!) reportage. n

”Föräldrapenningtillägget ger en ekonomisk
trygghet när jag är hemma med min son.”
Martin Hallingström Skoglund,
snickare och ombudsman Byggnads Skåne

Vet du att man kan få ett extra
tillägg när man är föräldraledig?
Föräldrapenningtillägget (FPT) är
precis som det låter ett tillägg utöver
den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut.
FPT är en försäkring via kollektivavtalet på minst 10 % av din totala
inkomst. Du kan få tillägget i max
180 dagar fram tills barnet är 18
månader.

LÄS MER PÅ

www.avtalat.se/arbetare/bli-foralder/

TRE NYA OMBUDSMÄN!

Vi välkomnar (uppifrån) Ida Bornlykke,
Joachim Mattsson och Niklas Edstrand
och hoppas att dom ska trivas hos oss.

Byggnads Skåne hjälpte Sara att
få upprättelse
I augusti 2019 fick Sara, träarbetarlärling på Veidekke,
ett paket med cellplast över
sig. Paketet var inte ordentligt
förankrat och när det kom
en vindpust blåste det ner
på Sara som arbetade intill.
150 kg träffade Sara i huvud,
nacke och rygg.
SARA blev helt sjukskriven i tre
veckor och jobbade sen 50 % under
fyra veckor. Arbetsgivare och platschef hjälpte till att anpassa hennes
arbetsuppgifter och hon hade kontakt med sjukgymnast och smärtklinik men smärtan försvann inte. Sara
röntgades med magnetkamera men
det enda läkarna kunde konstatera
var att smärtan satt i nerver och
muskler och att smärtstillande som
tex morfin inte hjälpte.
UTÖVER den ständiga smärtan kom
de ekonomiska problemen. Sara
fick avslag från Försäkringskassan
eftersom de ansåg att hon hade full
rörlighet i nacken. Efter det kom
nästa motgång när hon får ett brev
från AFA som tidigare godkänt
händelsen som ett olycksfall i arbetet men nu bedömde att de besvär
som hon har idag (18 månader efter
olycksfallet) inte har något samband
med olycksfallet på arbetet att göra,
utan kommer från när Sara blev
påkörd bakifrån sex månader efter
olycksfallet på arbetet.
MED hjälp av Byggnads Skånes
Försäkrings – och rehabansvarige,
Andrea Karlelid, skickade Sara ett
brev till AFA och visade på att dom
besvär hon har idag har en direkt
koppling till olycksfallet på arbetet.
AFA såg då över bedömningen igen
utifrån de underlag Sara och Andrea
skickat in och gjorde en ny bedömning i ärendet. De bedömde att de
besvär som Sara lider av än idag kan
härledas till arbetsskadan, tog beslut

Man har bland annat plockat av hörselkåporna från Saras hjälm för att minska
belastningen på nacken men inget hjälper.

om en medicinsk invaliditet och
betalade ut ett engångsbelopp.
SARA poängterar att det viktigaste
var att bli trodd, speciellt efter avslaget från Försäkringskassan. ”Det var
skönt med en vinst!”, konstaterar Sara
samtidigt som det inte löser oron inför framtiden. Hon planerade länge
för att skola om sig till snickare och
trivs jättebra men är rädd att hon
kommer behöva sluta på grund av
den ständiga smärtan.
Andrea Karlelid,
Försäkrings - och
rehabansvarig,
Byggnads Skåne,
kommentar:
–”Jätteskönt för
Sara att hon fick upprättelse och även
viktigt eftersom beslutet bekräftar att
hon fått bestående men och skulle hon i
framtiden få ökade besvär så kan man
härleda det till olyckan.”
Andrea uppmanar att man alltid ska
uppsöka vården när något händer
för utan dokumentation är det
väldigt svårt att få den ersättningen
man har rätt till! Hon tillägger att det
även är viktigt att kontakta Byggnads Skåne tidigt om man behöver
hjälp. En enkel regel är att hellre
höra av sig för tidigt än för sent. n
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Välkommen på
medlemsmöte i din krets
n Varje medlem tillhör en krets och din bostadsort avgör vilken krets
som är din. Är du osäker så finns det mer information på hemsidan;
www.byggnads.se/regioner/skane/medlem/medlemskretsar/

KRETSMÖTEN
KRETS ETTTVÅFYRA
Christoffer Lindal-Strand
christoffer.lindal86@gmail.com

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
hakan.andersson3@peab.se
KRETS SKÄLDERVIKEN
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com
KRETS SNAPPHANARNA
Andreas Ebbesson
tommy3552@icloud.com

KRETS ÖSTERLEN
6 april kl 17.30
Folkets Park, Tomelilla
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu
ÖSTRA KRETSEN
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28.
kulstyving@gmail.com

BUSSRESA TILL
TYSKLAND 28 MAJ!
Nu är det dags för den
populära bussresan till
Tyskland för Byggnads
Skånes medlemmar.
Platserna är begränsade
så det är först till kvarn
som gäller! Mer info och
anmälan via:
www.byggnads.se/skane

KRETS SVALAN
2 maj kl 17.00
Folkets Hus, Landskrona
skane@byggnads.se
KRETS SYDKUSTEN
Rickard Axtelius, 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

BYGGNADS PENSIONÄRER
Medlemsmöte 2022
15 mars kl 14.00
Folkets Hus, Malmö

KRETS SÖDERSLÄTT
Marcus Jönsson, 070-825 37 64
KRETS SÖDERÅSEN
Bengt Nilsson,
nilssonb331@gmail.com
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n När det här numret gick till
tryck var inte alla mötesdatum
bestämde. Vi lägger ut datum på
www.byggnads.se/skanemoten
så snart dom är satta.

BYGGNADS
SKÅNE

MEDLEMSTIDNING FÖR
BYGGNADS SKÅNE

Ansvarig utgivare:
Jonas Sjöberg
jonas.sjoberg@byggnads.se
ADRESSER
Malmö
Scheelegatan 27
Helsingborg
Måndagsgatan 1
Kristianstad
Lasarettsboulevarden 4A
Telefon: 010-601 10 06
E-post: skane@byggnads.se
Webb: www.byggnads.se/skane
Medlemscenter
Telefon: 010-601 10 00
E-post: byggnadsnu@byggnads.se
Byggnads a-kassa
Telefon: 010-601 18 00

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:
u Om du blir arbetslös en hel
kalendermånad.
u Om du blir sjuk, är föräldraledig, studerar eller deltar i en
arbetsmarknadsutbildning.
u Om du blir pensionär eller
får aktivitetsersättning för
deltid.
u 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.

