
Hej Företagare!

Ä       ntligen kan jag inleda med 
att pandemin är över! Dom 
orden har jag längtat efter att 

få skriva. Tyvärr blev lyckan kort, 
vi gick från pandemi till krig i ett 
grannland. Något som påverkar oss 
alla på olika sätt. Vi har fått rappor-
ter om att en del byggmaterial stiger 
i pris och givetvis berörs alla av de 
höjda drivmedelspriserna. Värst 
är det så klart för befolkningen i 
Ukraina och våra tankar går till 
alla drabbade. Just nu är det många 
som är på flykt och när det kommer 
människor från byggbranschen 
så får vi tillsammans se till att de 
erbjuds schysta jobb.

I SEPTEMBER är det val i Sverige och 
då har vi möjlighet att städa upp i 
byggbranschen. Allt för länge har 
schysta företag som ni konkurrerats 
ut av kriminella företag. Tillsam-
mans kan vi ställa krav på politiker-
na för att förändra branschen. Vi är 
nog alla överens om att det behövs 
hårdare tag mot arbetslivskrimina-
liteten. Det måste bli slut på utnytt-
jande av människor och låglöne-
konkurrensen som gör det omöjligt 
för er att vinna upphandlingar om 
jobben. Ska vi få en god återväxt i 
byggbranschen behöver vi kunna 
locka ungdomarna hit och 
det gör vi inte med massa 
bovar och banditer i 
branschen. Jag hopp-
as ni håller med om 
att byggbranschen 
behöver städas upp!

Ha en glad påsk!

Vibrationsskadorna ökar

För att uppmärksamma proble-
matiken och framför allt för-
hindra att fler och fler drabbas 

så ordnade Byggnads Skåne en 
vibrationskonferens i mars.

EN AV DE inbjudna talarna var Jakob 
Riddar, yrkeshygieniker, från 
Arbets - och miljömedicin Syd. Han 
berättade om de patienter han möter. 
Om byggnadsarbetare som har så 
trasiga händer att de tejpar fast 
maskinerna för att de inte klarar av 
att hålla dom. De som har opererats 
för karpaltunnel om och om igen. 
Hans bild är tydlig - man väntar för 
länge med att söka hjälp! När det 

har gått så långt så går det till 
sist inte att göra något annat 

än att smärtlindra. Det går 
inte att jobba kvar i yrket 
och är det riktigt illa kan-

ske man inte hittar något 

arbete alls som händerna klarar av.

JAKOB säger flera gånger att det 
handlar om att förebygga. Använda 
rätt maskin till rätt arbetsmoment. 
Ha koll på hur länge man kan jobba 
med varje maskin. Rotera arbets-
uppgifterna mellan varandra om 
det går. Som arbetsgivare är man 
även skyldig ett erbjuda medicinska 
kontroller. Där kan tidiga symtom 
upptäckas så att man kan förhindra 
större skador.

VILL DU veta mer finns det infor-
mation på Arbetsmiljöverkets sida 
www.av.se. Du kan även räkna 
på hur länge man kan använda 
en maskin på: www.av.se › filer › 
vibrationskalkylatorn2-0. Filmer 
från vibrationsdagen hittar du 
bland annat på Byggnads Skånes 
YouTube.n

Vibrationsskadorna ökar och går även ner i åldrarna. Nu är 
det vanligt att även de som bara arbetat några år i branschen 
börjar uppvisa symtom som vita fingrar, karpaltunnel och 
minskad känsel i fingrarna (fumlighet). 
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Jakob Riddar från Arbets - och miljömedicin Syd berättar om alla skador 
vibrationer kan orsaka.



Löneökningar för avtalsperiod 
2022-05-01 till 2023-04-30
Nu går vi in i avtalsperiodens 
sista lönehöjning enligt
respektive avtal.

Byggavtalet
Utgående lön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
4,19 kr/tim alt. 729 kr/mån

Glasmästeriavtalet
Utgående lön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
3,93 kr/tim alt. 684 kr/mån

Plåtavtalet
Utgående lön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
4,30 kr/tim alt. 748 kr/mån

TIA-avtalet
Utgående lön
För yrkesarbetare höjs lönen med:
4,42 kr/tim alt. 769 kr/mån

Avtalsfrågor
På vår hemsida kan ni hitta mer 
information kring lönehöjning-
arna som träder i kraft 1 maj:
www.byggnads.se/avtal/2020/
a k t u e l l t / 2 0 2 1 / i n f o r m a -
tion-till-hangavtalsbundna-fo-
retag/. n

Avtalsrörelsen 2023
I februari 2023 drar avtalsrö-
relsen i gång. Byggbranschens 
fem kollektivavtal ska omför-
handlas med löner och villkor. 

Då parterna omförhandlar 
kollektivavtalen, vilket sker 
när ifrågavarande avtal löper 
ut, så sker det i en demokra-
tisk ordning via förslag till 
avtalsförändringar. 

Ni som har hängavtal med oss 
har inte möjlighet att påverka. 
Om ni vill ha möjlighet att 
påverka kollektivavtalet som 
arbetsgivare behöver ni bli 
medlem i Byggföretagen.

Mer information om att bli 
medlem i Byggföretagen hittar 
du på:
byggforetagen.se/bli-medlem/ n

VID FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER: 
Joakim Frank, 010-601 13 40
joakim.frank@byggnads.se

ANSVARIG UTGIVARE:  
Jonas Sjöberg, ordförande,  
jonas.sjoberg@byggnads.se
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Ordinarie med utökad
tillträdesrätt:
Robert Nilsson, HBG
Fredrik Alm
Andreas Sjögren
Jan Roth
Tommi Hakala 
Mikael Malm

Ersättare.
Nicklas Fihn   
Christer Lindahl  
Joakim Frank
Martin Hallingström Skoglund
Brian Hansen
Peter Svensson 
Robert Nilsson, Malmö
Per-Jörgen Persson

REGIONALA 
SKYDDSOMBUD(RSO)

Vi önskar alla
    en riktigt
    GLAD PÅSK!


