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VEM SOM STYR SVERIGE GÖR SKILLNAD
FÖR DIG OCH DINA ARBETSKAMRATER!
Ibland hör man folk säga -”Det 
spelar ju ingen roll vem jag 
röstar på!” Du kanske har tänkt 
så själv? Men det spelar roll! 
Tittar man på hur partierna rös-
tar i riksdagen så blir bilden av 
skillnaderna mellan partiernas 
sätt att se på saker tydlig.

Politiska beslut påverkar oss alla i 
vardagen varje dag. För oss som ett 
fackförbund kan vi tydligt se skill-
nad i hur partier röstar i frågor 
som påverkar våra medlemmar 
och fackföreningsrörelsen.

SÄKRARE ARBETSPLATSER
Det här är en fråga som påverkar 
säkerheten för våra medlemmar. 
Som det var tidigare så hade våra 
regionala skyddsombud (RSO) 
bara tillträde till arbetsplatser där 

Byggnads har medlemmar. Såg vi 
en fara kunde vi inte göra något 
för att stoppa det. Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Centern 
och Kristdemokraterna röstade 
nej till utökad tillträdesrätt.

MER BYGGANDE AV BOSTÄDER
För att se till så att det byggs fler 
bostäder i Sverige så ville 
den socialdemokratiska 
regeringen införa ett 
statligt investeringsstöd. 
Något som skulle ge fler 
arbetstillfällen för våra 
medlemmar och billigare 
boende till människor. 
Moderaterna, Sverigede-
mokraterna och Kristdemokrater-
na tyckte annorlunda och röstade 
nej till förslaget.

FÖRSTÄRKT A-KASSA
Byggbranschen går upp och ned. 
Just nu finns det gott om jobb för 
byggnadsarbetare men det kan 
vända snabbt, det har vi sett innan. 
Om det händer vill vi att våra 
medlemmar ska klara sin ekonomi 
tills nästa jobb kommer. A-kassan 
är en försäkring som ska hålla 

dig flytande mellan jobb. 
Högern, (M, SD, KD) ser 
a-kassan på ett helt annat 
sätt än vänstern, (S, MP, 
V). Med högerns a-kassa 
får byggnadsarbetare ut 
cirka 50 % av genomsnitt-
lig tidlön, med vänsterns 
cirka 70 %.

Så, ja, det spelar roll vem du 
röstar på i valet till riksdagen, 
regionen och kommunen. n

”Din röst
räknas! Du

kan påverka
genom att

rösta!”

Valnummer
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TRÄFFA TVÅ AV BYGGNADS SKÅNES KANDIDATER
NAMN: Roland Wiking
ÅLDER: 44 år
YRKE: Snickare i grunden, är idag avtals-
ansvarig på Byggnads Skåne
HEMORT: Sjöbo
KANDIDERAR: Riksdagsvalet

ROLAND WIKING är född och upp-
vuxen i Sjöbo. Även om hans pappa 
var snickare och betongare så var 
det mest en slump att han själv 
hamnade i byggbranschen. Efter 
att ha gjort sin lärlingstid i Norge 
och Sverige stod han tillsist med ett 
yrkesbevis i handen. Roland 
hade varit medlem i Byggnads 
sen han gick på gymnasiet. 
Han säger att han hade det 
med sig hemifrån. Det var 
självklart att man skulle vara 
med i facket. Därför var det 
också självklart för honom att 
engagera sig fackligt. Först 
som skyddsombud och sen 
som lagbas.

ALLT eftersom han fick mer erfa-
renhet så såg han hur planering 
kunde påverka byggtiden. Får man 
rätt saker i rätt tid flyter bygget på 
bättre. Den insikten gjorde att han 
fortsatte vara lagbas även när han 

bytte firma. 

NÄR han några år senare tog klivet 
över till att jobba heltid som om-
budsman på Byggnads blev mätning 
en av hans arbetsuppgifter. Sedan 
blev han även avtalsansvarig och 

lite längre fram på vägen 
även personalansvarig. 
Kombinationen av alla 
hans roller har gett ho-
nom ett brett perspektiv 
där han kan se hur olika 
delar flätas samman. Som 
hur ackordet kan påverka 
lönen och pensionen posi-
tivt samtidigt som han ser 

att det även påverkar planeringen 
och arbetsmiljön i rätt riktning. På 
så sätt bidrar ackordet även till helare 
kroppar när man går i pension.

EFTERSOM han själv är snickare i 
grunden vet han vad alla arbetsmo-
ment innebär, vilket är en styrka i 

hans roll som avtalsansvarig. För 
honom är avtalen inte bara text på ett 
papper utan han vet vad det kommer 
att innebära ute på bygget.

ATT se konsekvenser av beslut 
och hur allt hänger ihop är en av 
Wikings största styrkor - både inom 
den fackliga rörelsen och inom 
politiken. Pensionsfrågan är ett sånt 
exempel. Våra medlemmar sliter 
ut sig i förtid, tvingas ta ut pension 
tidigare för att de inte längre kan 
jobba och förlorar då både inkomst 
under de sista åren samtidigt som 
pensionen blir lägre. Här behöver 
man göra något åt både pensions-
systemet och åt arbetsmiljön så att 
fler orkar jobba till pensionsåldern. 
Det är en fråga för både fackförbund 
och politiker med många olika delar 
och det är precis där Roland Wikings 
styrka ligger - att se alla delar av ett 
problem och få med alla involverade 
parter på tåget. n

RÖSTER OM ROLAND
”Mitt starkaste minne av Roland är när han 
klev upp i talarstolen på Byggnads kongress 
2018. Han var saklig, kunnig och påläst. Det 
är så jag alltid upplevt honom - en fantastisk 
kille som hör hemma i riksdagen.”

Pär Göransson, murare, Krets Sydkusten

”Roland är duktig och har ett stort kunnande 
i både fackföreningsrörelsen och politiken. 
Han har alltid varit en bra hjälp och ställt 
upp som bollplank många gånger.”

Jonas Lyberg, snickare, Krets Lundabygden

”Genom
politiken
kan  jag

bidra till ett
bättre

samhälle.”



NICLAS SVANBERG är killen som 
växte upp i Åstorp med att bygga 
kojor som barn. Det var intresset 
att jobba med händerna, att skapa 
saker, som lockade när det var 
dags att välja gymnasie. Under 
ett studiebesök på ett plåtslageri 
fick han se hur de formade plåten 
och det var det som gjorde att 
han valde just plåtslageri. Under 
90-talet jobbade Niclas fem år i 
Tyskland. På vintrarna blev det 
jobb som rörläggare så när han 
återvände till Sverige gick han 
en vuxenutbildning och blev 
rörläggare ”på riktigt”. Han har 
blivit kvar i branschen, för som 
han beskriver det: –”Det är mycket 
problemlösning när man håller på 

med energiteknik. Ett intressant 
jobb helt enkelt.”

NICLAS ser många paralleller 
mellan sin yrkesroll som bygg-
nadsarbetare och sin roll som 
politiker. I politiken skapar vi 
samhällen på papper, i bygg-
branschen med händerna, 
förklarar han. Det är just den 
skapande kraften som driver 
honom. Att få vara med och 
förändra till det bättre. Oavsett 
om det gäller förbättringar i 
samhället eller bättre lösningar 
på ett bygge. Sen han började 
engagera sig politiskt så har han 
insett hur kul det faktiskt är att 
få vara med och påverka. Att se 

resultatet av de politiska beslut 
han varit med och fattat.

EFTERSOM Svanberg har arbetat 
både som byggnadsplåtslagare 
och rörläggare (och även fast-
ighetsskötare) så har han fått 
insyn i många olika yrkesgrup-
per. Förmågan att se saker från 
olika håll och sätta sig in i olika 
människors syn på saker och 
ting är värdefullt i politiken. 
Som kommunpolitiker har han 
lärt sig att även om man har olika 
politiska åsikter så kan man 
ändå hitta en gemensam väg 
framåt - om man låter politiken 
ta tid. Som Niclas säger: –”Politik 
är ingen quick fix!” n
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HELA SVARET har alla LO-kandidater
Roland Wiking och Niclas Svanberg 
är bara två av Byggnads kandidater 
i Skåne.
Vill man se vem som kandiderar 
i sin kommun, till regionen eller 
till riksdagen så kan man titta på 
www.helasvaret.se. Det går att 
söka på karta eller ort. Där hittar 
du bilder och korta presentationer 
av alla kandidater som hör till 
LO-familjen.

NAMN: Niclas Svanberg
ÅLDER: 57 år
YRKE: Rörmokare, plåtslagare
HEMORT: Förslöv, Båstad kommun
KANDIDERAR: Regionvalet

RÖSTER OM NICLAS
”Niclas är ett utmärkt exempel på en ”vanlig” knegare som 
har visat att det går att påverka genom att engagera sig 
- både i politiken och i fackföreningsrörelsen. Han ger alltid 
100 procent när han kämpar för något.”

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne

www.helasvaret.se

LO är 1,4 miljoner arbetare och 
de är dom som får Sverige att 
fungera. 

Söndagen 11 september kan 
du kryssa en kandidat från LO. 
LO har över 300 kandidater.

Kartan på helasvaret.se upp-
dateras löpande med fackliga 
kandidater från LO-förbunden 
som du hittar på Socialdemo-
kraternas listor till i kommun-, 
region- och riksdagsvalet.
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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

BYGGNADS
SKÅNE
MEDLEMSTIDNING FÖR
BYGGNADS SKÅNE

Trots att många väljare säger att sjukvården är den viktigaste 
valfrågan, så vet man inte att det är regionvalet som styr sjuk-
vården i Sverige. Har du koll?

RIKSDAGEN styr landet, den beslutar om lagar och pensioner, krimi-
nalitet och integration till exempel.
REGIONERNAS absolut största ansvar är sjukvården. Att det exem-
pelvis är långa vårdköer är därför inte riksdagens (eller regeringens) 
eller kommunens fel utan det är regionens fel att vården ser ut som 
den gör.
KOMMUNERNA har hand om frågor på hemmaplan som skolor, barn-
omsorg, bygglov, miljö och mycket annat.

Precis som i riksdagen och i kommunen så har olika partier olika 
sätt att styra i regionen, olika sätt att se på saker. Alliansen tillsam-
mans med (SD) vill oftast sänka skatterna, och konsekvensen blir 
att personalens och patienternas behov av mer eller bättre vård får 
stå tillbaka. Istället för satsningar blir det nedskärningar. I region 
Skånes fall har det tex lett till väldigt långa vårdköer och dåliga 
villkor för personalen. Socialdemokraterna och (V) brukar vända 
på det och titta på vad vården behöver (mer personal, bättre villkor, 
m.m.) och sen hitta pengarna. Ibland innebär det en skattehöjning.

När du röstar i regionvalet så väljer du vem som ska sitta i 
regionfullmäktige. Av de som sitter i fullmäktige väljs sen 
en regionstyrelse som leder arbetet i regionen, dvs fattar 
beslut om framför allt vården i Skåne.

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 föräldra-
ledig, 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 föränd-
ringar, det är därför viktigt att 
du ringer eller mailar regionen. 

REGIONVALET STYR VÅRDEN!

� 
📝

REGIONFULLMÄKTIGE
149 personer

motsvarar Sveriges riksdag

REGIONSTYRELSEN
15 personer

motsvarar Sveriges regering

STYRET I REGION SKÅNE
Under åren 2018 - 2022 styrs Region Skåne av
Alliansen som består av Moderaterna, Liberalerna, 
Centern och Kristdemokraterna.


