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tiden hade en mycket framgångsrik 
bostadspolitik. Att bostaden då var 
en medborglig rättighet, men att 
hela bostadspolitiken nu är den mest 
marknadsliberala i världen. Efter 
anföranden av bland andra Skånes 
Niclas Svanberg och Ola Wendel 
gick motionen igenom.

FYRA DAGAR kan låta som lång tid 
men tiden räckte ändå inte till. 
Det är många som förberett sina 
anföranden under lång tid och sett 
fram emot att stå inför kongressen. 
På lördagen startade kongressen 
tidigare än planerat och talartiden 
minskades. Det utlöste en diskus-
sion om hur man ska lösa det vid 
nästa kongress. Att alla får göra sin 
röst hörd och att motioner diskute-
ras ordentligt är grunden i en demo-
kratisk organisation hävdade många. 
Presidiet antecknade och synpunk-
terna tas med i utvärderingen. n

KONGRESSEN 19-22 MAJ 2022
NÄR kongressen drog igång 19 maj 
på Arlanda var det ett väl förberett 
gäng från Skåne som var redo att 
kämpa för sina motioner. Under vå-
ren har man träffats vid 
fyra tillfällen för att gå 
igenom alla 306 motio-
ner som kommit in från 
hela landet. Motionerna 
diskuteras och man 
bestämmer vem/vilka 
som ska gå upp på vilken 
motion och hur man ska 
rösta.

DET ÄR många beslut som ska 
fattas på bara fyra dagar. Utöver 
alla motioner så fattar man även 
beslut om Målplan 2023, man 
väljer förbundsledning, godkänner 
rapporter som Byggnads 2030 och 
mycket mer. Skånes ombud var 
aktiva och uppe i talarstolen många 
gånger. Först upp var Brian Hansen 

för att få punkt 4 på dagordningen 
struken. Han uttryckte sig väl och 
lyckades få med hela kongressen 
så punkten ströks. När det var 

dags att anta Målplan 
2023 var skåningarna 
aktiva igen. Skåne såg 
till att befästa Byggnads 
position som ett löneför-
bund. ”Genom att vi fick 
igenom tilläggs-att-satsen 
så lyfter vi lönefrågan. I ett 
löneförbund som Byggnads 
är, kan det inte vara något 
annat än en prioriterad 

fråga”, sa Roland Wiking efter att 
man lyckats få med sig majoriteten 
av kongressen. 

EN ANNAN framgång var Skånes 
Motion 287 där vi ville att Byggnads 
”ska verka för att ett statligt bostads-
bolag etableras”. I motionen lyfter 
regionen fram att Sverige en gång i 

”Det är viktigt
att vara väl

förberedd för
det är många
motioner att

hålla reda på!”



BYGGNADS 2030
På kongressen antogs rapporten
Byggnads 2030 som innehåller
vision, mål och inriktning för hur
Byggnads ska jobba på längre sikt.

Visionen lyder:

”Med kunskap, yrkesstolthet och
kamp står vi enade som en förebild 
för facklig organisering.
Vi är starka. Vi är stolta. Vi är 
trygga.”

För att nå visionen finns fyra 
mål:

KLISTRET I SKÅNES 
DELEGATION
Vid första träffen som delega-
tionen hade i april 2022 valdes 
Roland Wiking till delegations-
ledare och Fredrik Alm till 
delegationssekreterare. Duons 
uppgift är att ha koll på allt som 
händer innan, under och efter 
kongressen. Roland hade träffar 
med andra delegationsledare 
innan kongressen startade varje 
dag för att få eventuell infor-
mation som skulle vidare ut till 
respektive delegation. Fredrik 

var den som höll koll på vem 
som pratar för vilken mo-
tion, om det blev votering, 
tillägg i att-satser och 
givetvis om motionen blev 

besvarad, bifallen eller avslagen. 
Tillsammans har de lett den 
skånska delegationen på flera 
kongresser och erfarenheten 
märks! n

KONGRESSEN I SIFFROR
Antal motioner totalt: 306 st

Antal skånska motioner: 41 st
Enskilda motioner: 7 st (av 41)
Antal bifallna motioner: 12 st

Antal att-satser: 58 st
Antal bifallna att-satser: 48 st

Antal ombud totalt: 142 st
Antal ombud från Skåne: 18 st
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JONAS SJÖBERG
ORDFÖRANDE 
BYGGNADS SKÅNE

Oroliga tider framför 
oss!

Jag hade hoppats kunna skriva 
några positiva rader men i 
skrivande stund ser läget lite 

dystert ut. Kriget rasar fortfarande i 
Ukraina, gasledningar har sprängts, 
många oroar sig över elen i vinter 
och vi har ännu inte en regering på 
plats.

VALET gick inte som vi hoppats på. 
Det ser ut som att vi kommer få en 
borgerlig regering och det brukar 
inte vara positivt för fackföreningar. 
Vi hade hoppats på en bra A-kassa, 
höjd milersättning och mer stöd 
för våra regionala skyddsombud 
men nu blir det snarare tvärtom. I 
september infördes en Trygghets-
pension som ni, våra medlemmar, 
skulle ha stor nytta av men nu är 
mina farhågor att den kanske inte 
blir så långlivad.

INGEN har väl heller missat att infla-
tionen ökar och lågkonjukturen är 
här? Vi står inför tuffa tider och vår 
motpart i kommande avtalsrörelse 
(arbetsgivarna) har redan gått ut 
med att det inte finns något utrymme 
för löneökningar. Med andra ord 
kan det bli en tuff avtalsrörelse. Vi 
behöver vara så starka vi kan nu när 
det gäller. Vår styrka är våra med-
lemmar så har du kollegor som inte 
är medlemmar - passa på att värva 
dom! Våga ställa frågan om varför 
de inte är medlemmar. Ju fler vi är 
desto starkare är vi!

Tillsammans ska vi kämpa och ta oss 
igenom det här!
Jonas Sjöberg

MER FRÅN KONGRESSEN 2022
Kongressen är Byggnads högst beslutande organ och där 
tas beslut som styr organisationen de nästa fyra åren. Alla 
motioner kommer från medlemmar i Byggnads.
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Fredrik Alm (delegationssekreterare) och 
Roland Wiking (delegationsledare) går 
igenom motioner och lägger upp sin taktik.

En schysst byggbransch

Ett närvarande fackförbund

Starka medlemmar i en levande 

demokrati

Professionella och stöttande

lagspelare

Stadgarna
som antogs
på kongressen 
finns nu
upptryckta!



SEN LÄNGE har Byggnads hållit i 
ackordutbildningar för VVS:are 
internt. Nu kör vi även en ny 
variant tillsammans med företag 
inom VVS. Innehållet är det-
samma men upplägget är lite 
annorlunda. På det interna får 
man möjlighet att träffa kolle-
gor från andra firmor och kan 
jämföra hur man jobbar, tipsa 
varandra och så vidare. När vi 
håller utbildningen tillsammans 
med företag hålls utbildningen 
i företagets egna lokaler och 
arbetsledare/projektledare är 
också med. Att alla från samma 
firma går utbildningen tillsam-
mans och får samma tänk kan 
vara en fördel för det fortsatta 

arbetet inom firman. Oavsett 
vilken variant av utbildningarna 
man går så får man lära sig mer 
om ackordet, hur man räknar på 
det, vad som ingår och inte ingår 
i ackordet.

AVDELNINGSCHEF för Bravida 
VS i Helsingborg, Gustaf Ström, 
tycker det är oerhört viktigt för 
ackordets överlevnad att både 
montörer och projektledare 
tillsammans förkovras i reglerna 
gällande VVS-ackord. När Bygg-
nads Skåne för ca 1 år sedan, i 
samband med ett UVA-möte, 
erbjöd företag möjligheten för en 
gemensam ackordsutbildning 
tog Gustaf Ström idén med sig 
för den framtida planering av 
personalens kompetensutveck-
ling. Nu ca ett år senare, den 5-6 
juli, har en första utbildning för 
en del av personalen genomförts 
i företagets lokaler. Ytterligare 

en utbildning, för resterande 
personal, kommer att genomför-
as under hösten i år. n
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ACKORDUTBILDNING PÅ BRAVIDA VS 
TILLSAMMANS MED BYGGNADS SKÅNE

KNEGARKALASET - för dig som vill förändra!
Knegarkalaset är ett sommarläger som hölls på Gistholmen i mitten av 
juni. Deltagare var medlemmar från hela landet i åldrarna 18-30 år.

Under dagtid var det workshops, föreläsningar, gruppövningar och 
sociala aktiviteter. På kvällen blev det artistuppträdanden, sociala 
aktiviteter och andra kulturevenemang.

Bilden till höger är det glada gänget från Skåne som deltog. Kul att så 
många yngre vill engagera sig - det behövs!

Brian Hansen, Byggnads Skåne och 
Gustaf Ström, Bravida VS.

Bilderna är från ackordsutbildningen som 
hölls på Bravida i Helsingborg i juli.



EN AVTALSRÖRELSE innebär att 
nya kollektivavtal förhandlas 
fram av fackförbunden och 
arbetsgivarnas organisationer. 
De kommer överens om vilka 
löner och villkor som ska gälla på 
arbetsplatsen. Samma arbetsgång 
gäller för alla Byggnads avtal:
•  Byggavtalet
•  Teknikinstallationsavtalet 
•  Plåt- och Ventilationsavtalet
•  Glasmästeriavtalet
•  Entreprenadmaskinavtalet
•  Bemanningsavtalet

1. START
Insamlingen startar 1 april 2022. 

2. INSAMLING

3. MEDLEMSKRETS
Du som medlem föreslår för-
ändringar i kollektivavtalet, 
ensam eller tillsammans med 
dina arbetskamrater i din
medlemskrets.

4. AVSLAG
Kretsen väljer vilka motioner 
som ska skickas vidare. Om din 
motion får avslag kan du skicka 
den som ”enskild motion”.

5. REGIONSSTYRELSER
Medlemmar och förtroende-
valda diskuterar regionalt eller 
utifrån yrkesgrupp och lämnar 
fler förslag.

6. FÖRSLAG PRIORITERAS

7. BESLUT OM AVTALSKRAV
Byggnads förbundsstyrelse
beslutar vilka krav Byggnads 
ska lägga fram för de olika 
avtalen.

8. GÄLLANDE AVTAL UPPHÖR
Gällande kollektivavtal sägs 
upp senast två månader innan 
avtalen löper ut.

9. FÖRHANDLING
Förhandlingsdelegationerna 
träffas med arbetsgivarna och 
diskuterar utveckling av kollektiv-
avtalen. Det finns en delegation 
för varje kollektivavtal och de är 
utsedda av Byggnads förbunds-
styrelse.

10. STREJK?
Alla avtal löper ut sista april, 
förutom Entreprenadmaskinav-
talet som löper ut sista maj. Om 
avtalen inte är klara när avtalen 
löper ut kan det bli strejk. 

11. SLUTGILTIGT GODKÄNNANDE
Avtalsrådet kommer med
rekommendationer till förbunds-
styrelse.

12. UNDERTECKNANDE
Byggnads förbundsstyrelse 
fattar beslut om ett avtal ska 
skrivas under. Om vår motpart i 
respektive avtal (arbetsgivaren) 
också säger ja, är den centrala 
avtalsrörelsen slut. 

UPPFÖLJNING
Under avtalsperioden följs avta-
len upp och kollas att de följs. n
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AVTALSRÖRELSEN 2023 ÄR I GÅNG!



SEN 2016 har Byggnads Skåne 
jobbat med fullmakter. Det tappade 
farten en del under pandemin men 
sen i våras har det fått fart igen.
Tony Rosén och Mattias Flisborn 
är ombudsmännen som utfärdar 
fullmakter till förtroendevalda 
(FFV). Innan det kan göras så har 
man en överläggning med inblanda-
de parter - Byggnads, arbetsgivaren 
och fullmaktstagaren. I 
den processen är även 
MB-gruppen på berört 
företag väldigt delaktig 
både innan, under och 
efter fullmakten har 
införts. 

DEN som får en fullmakt har först 
gått igenom en ”granskning”. Man 
tittar tex. på vilken erfarenhet 
personen har, vilka uppdrag hen har 
haft och vilka utbildningar man gått. 
Det är viktigt att den förtroendevalda 
har ett engagemang och intresse att 
utveckla sitt fackliga uppdrag.

SYFTET med fullmakter är att ge FFV 
ett mandat att agera i en del frågor 
som lön, arbetstid, arbetsplatsan-
mälan m.m. Vilka paragrafer den 
förtroendevalda får agera i framgår 
av fullmakten.

EN förtroendevald med fullmakt gör 
samma arbete som en ombudsman 
på just det begränsade område som 

fullmakten avser. Full-
makter är ett naturligt 
utvecklingssteg för FFV 
och innebär att vi får fler 
ögon och öron, händer och 
fötter ute på våra arbets-
platser varje dag. Det 
ökar vår styrka och vår 

möjlighet att vara aktiva och synliga 
i vardagen - för både medlemmar 
och framtida medlemmar!

DET är ett nytt sätt att arbeta på för 
Byggnads men mycket pekar på att 
det finns vinster att göra för alla när 
förtroendevalda får egna mandat. n
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Fullmakter på gång i Skåne

BYGGNADS SKÅNE PÅ
PRIDE I MALMÖ

FÖR FÖRSTA gången deltog 
Byggnads Skåne i en pridepa-
rad. Premiären blev i Malmö 
den 9 juli. Byggnads gick under 
samlad flagg tillsammans med 
andra LO-förbund.

BÅDE medlemmar och anställ-
da var välkomna att delta. För 
Byggnads Skåne är det viktigt 
att visa på alla människors 
lika värde. I en bransch som 
är mansdominerad och ibland 
uppfattas som macho är det 
extra viktigt att visa att alla får 
vara sig själv och älska vem 
man vill. n

NÄTA ÄR IGÅNG I SKÅNE!
Näta - nätverket för kvinnor i Byggnads har startat 
upp i Skåne. I slutet av september träffades ett 
glatt gäng och man tog ett första steg genom att 
bilda en styrgrupp bestående av Irene Winge (sammankallande), Kim Ekholm, 
Ann-Sofie Nilsson och Sandra Danielsson. Första träffen blir 23 november i 
Malmö och den kan du läsa mer om på www.byggnads.se/skanemoten. n

”Fullmakts-
tagaren ska

känna sig
 trygg i sin

roll!”
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BYGGNADS OCH POLITIKEN
Som fackförbund måste man jobba med politiska frågor. För det går inte att få 
till positiva förändringar för sina medlemmar utan att påverka exemplevis lagar 
som styr arbetsmarknaden. Sen pandemirestriktionerna släppte i mars 2022 
har vi gjort arbetsplatsbesök för att prata med våra medlemmar om vad som är 
viktigt för dom - både inför valet och den kommande avtalsrörelsen.

UNDER valrörelsen 2022 har 
Byggnads fokuserat på fyra 
områden som är extra viktiga för 
byggbranschen:

Pensioner för oss som bygger 
Sverige
En byggbransch fri från
kriminalitet
Framtidens byggbransch
Bostadspolitik för oss som 
bygger Sverige

UNDER våren 2021 drog vi igång 
kampanjen Knegarpension för 
att lyfta pensionsfrågan och göra 
det till en valfråga. Vi lyckades
att fånga en del politikers 
uppmärksamhet och frågan om 
pensioner började diskuteras 
mer och mer.

I JULI 2022 togs beslut om en 
höjning på 1000 kr för dom med 
lägst pension - ett bra steg på 
vägen! I september 2022 infördes 
något som kallas Trygghets-
pension och som innebär att 
personer över 60 år (61 from 
2023) inte behöver prövas mot 
hela arbetsmarknaden vid en 
långtidssjukskrivning. Det är 
väldigt viktigt för våra medlemmar 
eftersom många är utslitna i 
kroppen innan pensionsåldern. 
Fram tills nu så har många av 
våra medlemmar valt att ta ut 
pension i förtid när man inte 
längre fått sjukpenning. Det 
resulterar i en lägre pension 
framöver. Med den nya 

Trygghetspensionen behöver 
man inte börja nalla på sin pension 
i förtid och förlora pengar.

BÅDA åtgärderna infördes av den 
sittande S-regeringen och vår 
oro är att den nya regeringen 
kommer avskaffa dessa förbätt-
ringarna.

NÄR DET gäller arbetslivskrimi-
naliteten gör vi vårt bästa för att 
väcka uppmärksamhet kring 
hur fler och fler oseriösa arbets-
givare tar sig in i byggbranschen. 
Det fuskas med skatter, pensioner 
och löner. Arbetsmiljön är 
många gånger mer riskfylld 
än hos seriösa arbetsgivare och 
människor utnyttjas på ett sätt 
som kan liknas vid vit slavhandel.

UNDER våren presenterades ett 
införande av A-krimcenter 
(arbetslivskriminalitetscenter) 
som ger myndigheter en möjlighet
att samarbete i frågor kring 
arbetslivskriminaliteten. Idag 
har två stycken öppnat och fem 
till är planerade att öppna.

DET FINNS också ett förslag från 
Socialdemokraterna om en 
reglerad arbetskraftsinvandring 
som skulle kunna försvåra för 
utländska företag att lönedumpa 
och konkurrera ut de seriösa 
företagen som finns på svensk 
arbetsmarknad.

ÅTERIGEN så är det här förslag 
från Socialdemokraterna vilket 
gör att de kanske inte kommer 
att bli verklighet med en ny 
regering.

VÅRA två andra områden kring 
framtidens byggbransch och 
bostadspolitiken har det inte 
varit så stort fokus på. Framtidens 
byggbransch hänger delvis ihop 
med arbetslivskriminaliteten 
eftersom det behövs schysta 
företag för att få lärlingsplatser 
till den nya generationen av 
byggnadsarbetare.

NÄR DET gäller bostadspolitiken 
så fanns det en lösning för det i 
form av Investeringsstödet.
Med det blev hyran på en 
nybyggd hyresrätt några tusen 
kronor billigare i hyra/månad 
vilket gjorde att dom som bygger 
lägenheterna även har råd att bo 
där. Tyvärr avskaffades det av 
högersidan vilket gör att vi inte 
har några stora förhoppningar 
att det ska införas igen.

LÄGGER man ihop vad de olika 
partierna tycker om att behålla 
den högre nivån på A-kassan och 
förslaget om höjd milersättning 
till 25 kr/milen så finns risken 
att båda dom förbättringarna för 
våra medlemmar inte blir verklig-
het med den nya regeringen. n
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LYCKAD FISKEDAG 3 SEPTEMBER!
I början av september möttes Byggnads Skånes medlemmar upp för att fiska på två 
platser i Skåne. Krets Söderslätt hade ordnat fiske vid Sallerupsdammarna utanför 
Malmö och krets Helsingborg hade ordnat en båt ute i sundet där medlemmar från 
hela Skåne kunde fiska och umgås. Vid dammarna var inte vädret det bästa men det 
kompenserades med grillad korv. Det delades ut priser för största fisk samt flest fiskar 
och man fick information från Byggnads Skånes ordförande, Jonas Sjöberg, när man 
kom av båten. Vid Sallerupsdammarna stod avtalsansvarige, Roland Wiking, för infor-
mationen och prisutdelningen. Det var jättekul att så många kom och vi hoppas att vi 
ses igen vid nästa evenemang!
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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

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
Tommy Håkansson
tommy3552@icloud.com

KRETS SVALAN
skane@byggnads.se

KRETS SYDKUSTEN
Rickard Axtelius, 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

KRETS SÖDERSLÄTT
7 november kl 18
Algatan 74, Trelleborg
Det kommer en elrådgivare som 
ska prata om hur man kan spara 
energi, solceller m.m. Vi bjuder på 
förtäring så vi behöver din anmälan 
senast 3 november på:
www.byggnads.se/skanemoten 
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

NÄTA-TRÄFF
Kom och träffa andra kvinnliga 
byggnadsarbetare! Det bjuds på 
mat och pratas om kommande 
aktiviteter. Läs mer och anmäl dig: 
www.byggnads.se/skanemoten
23 november kl 17.00
Byggnads Skåne, Annexet
Scheelegatan 27, Malmö

BYGGNADS PENSIONÄRER
Medlemsmöte 2022
15 november kl 14.00
Byggnads Skåne, Annexet
Scheelegatan 27, Malmö

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.

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. 

NÄTA-TRÄFF I SKÅNE!
Är du byggnadsarbetare och 
kvinna? Nu har Näta (nätver-
ket för kvinnor i Byggnads) 
startat i Skåne. Första mötet 
är 23 nov kl 17.00 i Malmö.
Det vill du inte missa!


