
1  |  BYGGNADS SKÅNE NR 5 2021

BYGGNADS SKÅNE
INFORMATION TILL BYGGNADS SKÅNES MEDLEMMAR   DECEMBER  2021

Skåne har Sveriges
bästa skyddsombud!

ARBETSMILJÖVECKAN handlar 
om att få en överblick av arbets-
miljön på våra byggarbetsplat-
ser. Ju fler checklistor som fylls 
i desto tydligare bild får man 
över hur läget är. Varje år är 
det ett nytt tema och i år var det 
Belastningsergonomi som man 
tittade närmare på. Hur man 
belastar kroppen på rätt sätt för 
att undvika förslitningsskador.

SKÅNE fyllde i imponerande 294 

checklistor! På en god andra-
plats kom Stockholm-Gotland. 
Målet för veckan 
var 146 listor men 
redan där hade Skå-
ne spänt bågen och 
satt ett internt mål 
på 200. Totalt i hela 
landet fylldes det i
1 430 checklistor.

VAD ÄR DÅ hemligheten bakom 
Skånes framgång? 

För sjätte året i rad fick Skåne ihop flest checklistor 
under Arbetsmiljöveckan och Robert Nilsson, arbets-
miljöansvarig på Byggnads Skåne, säger att det är 
tack vare våra fantastiska och engagerade skydds-
ombud vi lyckas få så bra resultat år efter år.

”–Det är helt klart våra fantastiska skydds-
ombud,” säger Robert Nilsson.
”–Dom är engagerade och lägger ner själ och 
hjärta i sitt uppdrag. All guld och heder till 
dom!”

ÄVEN OM temat var belastningsergonomi så 
blundar man inte för andra saker när man 
besöker byggena under veckan. Det som 

utmärkte sig var bland annat fel-
aktiga ställningar. Då blev det en 
kort genomgång på vilka brister 
som fanns så att det snabbt kan 
rättas till. Man får aldrig glömma 
att alla dagar kräver uppmärk-
samhet på eventuella faror. Alla 
ska komma hem oskadda från 
jobbet. n

”All guld och 
heder till 

våra
skånska

skyddsombud!”

REGIONALA SKYDDSOMBUD reste runt i hela Skåne under Arbetsmiljöveckan och 
fyllde i checklistor på företag som saknar eget skyddsombud.
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Det krävs engagemang 
för att skapa förändring!

Det har varit ett turbulent år, 
minst sagt. Covid, restriktio-
ner och en ny värld att anpassa 

sig till. Inte minst för er byggnads-
arbetare som har fortsatt att bygga 
Sverige. En eloge till alla er och till 
alla skyddsombud och alla fackligt 
förtroendevalda som har fått tam-
pas med helt nya frågor än innan.

UTÖVER covid fick vi också det 
dåliga LAS-förslaget. Vi i Byggnads 
har hela tiden sagt nej till försäm-
ringar i anställningstryggheten och 
vi kommer fortsätta kämpa för våra 
medlemmars trygghet. LOs sväng-
ning i frågan är en besvikelse och 
det kommer ta tid att bygga upp ett 
nytt förtroende för dem. Men allt är 
inte elände! Vi har fått Socialdemo-
kraterna att lyssna i pensionsfrågan 
och nu fortsätter vi driva den frågan 
ända in till valet 2022.

2022 blir ett år då vi alla har möj-
lighet att skapa förändring. Redan i 
januari har kretsarna årsmöten och 
då kan du vara med och påverka. I 
maj har Byggnads kongress och då 
kommer vi att behandla alla motio-
ner som ni medlemmar skickat in. 
Dom kommer att styra Byggnads 
verksamhet de kommande fyra 
åren. Sist, men inte minst, har vi 
riksdagsval i september. Missa inte 
chansen att påverka hur Sverige 
ska se ut. Många har åsikter i boden 
och på sociala medier men det är i 
de politiska rummen vi behöver ta 
plats för att nå förändring! Läs på, 
engagera dig och framför allt
 - använd din röst!

Alla har ett ansvar att 
göra skillnad!
Jonas Sjöberg

HAN JAGAR KRIMINELLA 
FÖRETAG FRÅN SKRIVBORDET

Det var tänkt att vara i 18 
månader men blev förlängt. 
Varför? För att det finns så 

mycket mer att utreda än man 
trodde från början.

CHRISTER JAN arbetar halvtid i 
projektet och har fullt upp. Han 
har redan tittat närmare på ett 50-
tal företag. 15 har gått till lokal för-
handling och 7 till central förhand-
ling. Det handlar om stora belopp 
som staten förlorar i skatteintäkter 
och som bidrar till en situation där 
hederliga företag blir utkonkurre-
rade. För att inte tala om arbetarna 
som blir utnyttjade och går miste 
om korrekt lön och pension.

RUTINER har finslipats under 
projektets första del. Genom 
erfarenhet har han lärt sig vad han 
ska titta efter. Ett arbetssätt har 
utvecklats och Christer har tagit 
fram mallar som han kan fylla i. 
Majoriteten av sin tid sitter han 
framför datorn och jämför olika 
listor och register med varandra. 
Det tar inte lång tid för honom att 
hitta felaktigheter och när han sen 
gräver sig djupare i företagets pap-
persspår brukar han hitta mer och 
mer. Han har hittat mycket mer än 
han kunnat drömma om. 
”–Det finns inga medel man skyr för att 
tjäna pengar”, konstaterar Christer.

RYKTET har börjat sprida sig om 
att Byggnads gör kontroller men 

Christer är osäker på vilken 
effekt det har. Kommer det att 
vara avskräckande eller kom-
mer det göra att man döljer 
fusket bättre? Han vill inte

gå in i detalj på hur han går tillväga 
i sin jakt för då riskerar man att 
tipsa de kriminella företagen om 
vad de behöver dölja. 

DET ÄR ETT tidskrävande arbete 
och trots att Christer samarbetar 
med kollegor på Byggnads Skåne 
så finns det mycket kvar att göra. 
Än har han inte lämnat området i 
och kring Malmö. Förhoppning-
en är att politiker och lagstiftare 
förstår allvaret i situationen och 
börjar stifta lagar som täcker igen 
kryphålen som många företag 
använder sig av. Det finns även 
en efterfrågan på bättre kontroll-
funktioner innan man anlitar ett 
företag för att förebygga skatte-
flykt. Det finns mycket att göra och 
Christer Jan betar av företag för 
företag. 

Ser du något som inte ser korrekt 
ut där du jobbar så hör av dig till 
Byggnads Skåne. Byggbranschen 
behöver rensas på den arbets-
kriminalitet som finns idag och 
bli den stolta bransch det tidigare 
varit och då behöver vi alla 
hjälpas åt. n

Sen våren 2020 har Byggnads Skåne haft ett Ordning 
och Reda-projekt för att försöka komma åt den osunda 
konkurrensen i byggbranschen. Projektet som var tänkt 
att vara i 18 månader har nu blivit förlängt. 

Christer Jan har fullt upp med att få 
ordning på byggbranschen.
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BYGGNADS SKÅNE HAR 
BLIVIT FYRA ENHETER
Efter flera års planerande har Bygg-
nads Skåne delats upp i fyra enheter, 
alla med en egen enhetschef. Tanken 
med omorganisation är att det 
dagliga arbetet ska kunna skötas 
effektivare i och med en tätare kon-
takt med ens närmsta chef. De olika 
enheterna är:
• Administrativa enheten
• Arbetsmiljö - och utbildnings-

enheten
• Avtalsenheten
• Löneenheten
På byggnads.se/skane kan man 
läsa mer om de olika enheternas 
ansvarsområden.

Regionfullmäktige - fokus på kongressen!
I slutet av oktober samlades 
Byggnads Skånes regionsfull-
mäktige för att bland annat 
fatta beslut inför nästa års 
kongress som kommer att 
hållas i maj på Arlanda.

EN AV de första punkterna var val av 
kongressombud där det kom in ett 
motförslag till valberedningens för-
slag. Motförslaget bestod av att byta 
ut två ombudsmän till förmån för 
två förtroendevalda. Mannen bakom 
motförslaget förklarade sin tanke 
med förslaget och valberedningen 
förtydligade hur de hade gjort sitt 
urval. Efter handuppräckning visade 
det sig att det var så jämt mellan de 
två förslagen så att man fick lösa 
det med votering (röstlappar) och 
efter rösträkning visade det sig att 
valberedningens förslag vann.

NÄR kongressombuden var valda 
var det dags att börja med motio-
nerna. Det hade kommit in många 
motioner om olika frågor som 

medlemmarna vill att kongressen 
ska ta ställning till. Exempelvis om 
Byggnads organisation och stadgar, 
inkomstförsäkring och frågor kring 
a-kassan, önskan om samarbete 
mellan skandinaviska byggfack. 
Flera motioner tog upp frågor kring 
byggnadsarbetares hälsa och en 
motion föreslog en karenstid på 
förhandlingshjälp. 

EN oväntad motion som tog upp 
mest tid var motion nr 140 som 
handlade om att Byggnads borde 
ställa sig positiva till avskaffandet 
av monarkin, till förmån för ett mer 
demokratiskt statskick. Regionsty-
relsen hade yrkat bifall (sagt ja till 
att motionen skulle gå vidare till 
kongressen) men fullmäktigeledmö-
terna tyckte annorlunda. Efter att 
flera talare framfört sin syn i frågan 
blev det till sist avslag efter votering. 
Motionen kommer nu att skickas in 
som enskild.

Nästa regionfullmäktige hålls
2 december med fokus på budgeten 
för 2022.

Första fysiska regionfullmäktige på ett och ett halvt år.

När någon begärt votering får alla fullmäktigeledamöter lägga sin röst i en låda. 
Sen är det rösträknarnas uppgift att sammanställa röstresultatet.

Stämmer dina uppgifter?
För att vi ska kunna hjälpa 
dig så är det viktigt att vi har 
rätt uppgifter om dig.
• Har du anmält inkomst-

förändring?
• Har du uppgett nuvaran-

de arbetsgivare?
• Har du anmält om du 

har yrkesbevis?
• Har vi rätt mobilnum-

mer till dig?
• Har vi rätt e-post till dig?
Skicka ett mejl till:
skane@byggnads.se eller 
ring på 010-60 10 06 för att 
lämna rätt uppgifter. Tack!

ÖPPETTIDER JUL OCH NYÅR
Kontoren kommer inte att 
vara bemannade för spontan-
besök under följande veckor:
Malmö Vecka 52
Helsingborg Vecka 52 och 1
Kristianstad Alltid tidbokning
Växeln är öppen under alla 
veckor utom vecka 52

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
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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 Under pandemin kan det hända att kretsmöten blir inställda eller är 
digitala. Kontakta din krets innan du går på ett möte. Mer information 
finns på hemsidan, byggnads.se/skanemoten.

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

KRETS HELSINGBORG
20 januari kl 18.00
Byggnads Skåne, Måndagsgatan
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com

KRETS LUNDABYGDEN
25 januari kl 17.30
Folkets Hus, Lund
Charlie Håkansson,
charliehakansson@hotmail.com

KRETS MALMÖ 
20 januari kl 17.30
Annexet, Scheelegatan
Christian Jönsson,
chris81@live.se

KRETS MITT I SKÅNE
Håkan Andersson 073-333 94 30
hakan.andersson3@peab.se 

KRETS SKÄLDERVIKEN
26 januari kl 18.30
Folkets Hus, Ängelholm
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

KRETS SNAPPHANARNA
Tommy Håkansson,
tommy3552@icloud.com

KRETS SVALAN
26 januari kl 17.30
Curla, Landskrona
skane@byggnads.se

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
26 januari 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

BYGGNADS PENSIONÄRER
Årsmöte 2022
18 januari kl 14.00
Folkets Hus, 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. 

Nytt sätt att anmäla 
sig till kretsmöten!
Nu gör du det enkelt på 

byggnads.se/skanemoten


