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Hej Företagare
Ytterligare ett steg mot konkurrens på lika villkor är på gång.
Regeringen kommer gå vidare
med ett förslag om så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid
beskattning av utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i
Sverige. Det innebär i praktiken
att de som arbetar i Sverige också betalar skatt här från första
kronan. Skattepengar som ska
gå till byggen av sjukhus, skolor, förskolor, infrastruktur med
mera.
På senare år har det blivit allt
vanligare med inhyrd arbetskraft i byggsektorn. Detta har
skapat en snedvriden konkurrensfördel för företag som hyr
in utländsk personal som inte
skattar i Sverige. Det här är ett
förslag som inte bara ligger i
Byggnads intresse, hela samhället kan vinna på det.
Nu måste alla partier i Sveriges
riksdag ta ansvar och rösta igenom förslaget. Det är ett steg
mot konkurrens på lika och
schysta villkor i branschen.
Allt gott!
Jonas Sjöberg
ordförande Byggnads Skåne

Detta är RSO-gruppen
I Byggnads Skånes avtalsområde finns 16 regionala skyddsombud, RSO.
Deras verksamhetsområde är
alla arbetsplatser som finns inom
Skånes avtalsområde där det

finns medlemmar.
I listan nedan finner du namn
och telefonnummer till de regionala skyddsombud som utsågs
av Byggnads Skånes styrelse i
februari i år.

Regionala skyddsombud:

Telefonnummer:

Robert Nilsson 2, arbetsmiljöansvarig
Robert Nilsson
Fredrik Alm
Andreas Sjögren
Jan Roth
Ersättare
Nicklas Fihn
Christer Lindahl
Joakim Frank
Markus Kristiansson
Martin Hallingström Skoglund
Per-Jörgen Persson
Tommi Hakala
Brian Hansen
Peter Svensson
Valentin Jovanovic

010 601 13 57
010 601 13 55
010 601 16 46
010 601 13 67
010 601 13 62
010 601 16 45
010 601 13 58
010 601 13 40
010 601 13 87
010 601 16 47
010 601 13 59
010 601 13 19
010 601 13 41
010 601 13 71
010 601 13 17

Nästa seminarium

Vårens hängavtalsseminarium ställdes in på grund av
rekomendationer under den
pågående pandemin.
- I nuläget planerar vi för hängavtalsemninarium när avtalsrörelsen är klar, hälsar Joakim
Frank.

Joakim Frank, ansvarig för avtalsgruppen.

Om du har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet eller har frågor angående
hängavtal kan du kontakta Joakim Frank, Byggnads Skåne, Scheelegatan 27,
212 28 Malmö. Telefon: 010-601 13 40 E-post: joakim.frank@byggnads.se

Snart dags för arbetsmiljöveckan 2020
Varje år vecka 43 har Byggnads
arbetsmiljövecka. Skyddsombud och regionala skyddsombud genomför extra kontroller
och i år ligger fokus på säker
arbetsmiljö och hälsofarliga
ämnen.
Robert Nilsson som är arbetsmiljöansvarig på Byggnads
Skåne förklarar att det är riskbedömningar och arbetsmiljöinventeringar som kommer att kontrolleras.
- Det är för att vi ser att många
arbetssjukdomar och arbetsskador har föranletts av dålig riskbedömning och dålig inventering.
Vi har inte upptäckt riskerna förrän det varit för sent, säger han.
Han förklarar att syftet är att
upptäcka riskerna i ett tidigt
skede, arbeta förebyggande och att
de ska åtgärdas innan arbetstagare
börjar arbeta.
- Byggnads har som målsättning
att få in 1200 checklistor varav Byggnads Skåne 200. Vi vill kunna få
en avstämning av branschen. Därför är det viktigt att vi får checklistor som visar på det som är både
bra och mindre bra, säger han.
Det är fjärde året som Byggnads
genomför veckan. Robert Nilsson

Robert Nilsson under ett arbetsplatsbesök

poängterar att tidigare temaveckor
gett positiva resultat. Ett sådant
exempel är 2019 då ett tema var
byggnadsställningar, där det har
skett stora förändringar.
- I början av 2019 var det många
allvarliga fallolyckor och ställningsolyckor, det har förändrats. Jag
upplever att arbetstagare, arbetsgivare och skyddsombud i hela
landet fått mer kunskap som de
agerar utifrån och det är mycket
positivt, säger han.

Säker arbetsmiljö
Tänk på att gå igenom.
Arbetsmiljöplanen innan
arbetet påbörjas. Följ instruktionerna i arbetsmiljöplanen
Informera arbetsgivare
eller skyddsombud om
en risk upptäcks.
Använd den skyddsutrustning
som krävs.

Överenskommelse om ömsesidig fredsplikt

Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Avtalsrörelsen 2020. I början av juli kom Byggnads och
Byggföretagen överens om
tillfällig fredsplikt till och med
den 15 november. Bakgrunden
är vårens oenigheter om datumet av förläggningen av kollektivavtalet. Detta innebär att
nuvarande avtal löper vidare
och att nya avtalsförhandlingar planeras till den 1 oktober.

Bakgrunden till förläggningen
är coronapandemin.
- Det här är en klok överenskommelse som ligger helt
i linje med vad vi hela tiden
framfört och eftersträvat. Vi
får samma förutsättningar
som andra förbund i höstens
avtalsförhandlingar, säger Johan Lindholm, ordförande
Byggnads.

