
Hej Företagare!

J       ag önskar att jag hade kunnat 
inleda med att pandemin är 
över men tyvärr är det inte så. 

Hoppas att alla orkar kämpa på, 
vaccinera sig och följa de restrik-
tioner som finns så vi blir av med 
corona någon gång.

FOKUS DET här året har bland annat 
varit den ökande arbetslivskrimi-
naliteten. Det är inte okej att företag 
som systematiskt fuskar och be-
handlar sina anställda som livegna 
utkonkurrerar er som jobbar och 
sliter på ett hederligt sätt. I våras 
hade vi ett webbinarium om just 
arbetslivskriminaliteten och här si-
dan om kan ni läsa om vårt Ordning 
och Reda-projekt. Byggbranschen 
har alltid varit en stolt bransch med 
skickliga hantverkare och vi vill att 
det ska bli så igen. Jag vill vara tydlig 
med att vi gärna hjälper er om ni är 
osäkra på hur ni ska hantera olika 
saker. Det är lätt att göra fel om man 
inte kan alla regler och bestämmel-
ser. Det är de företagen som medve-
tet bryter mot lagen vi är ute efter, 
inte er som driver era egna företag på 
ett schyst sätt.

SIST MEN INTE MINST vill jag önska 
er alla en riktigt god jul och ett gott 
nytt år. 

Vi hörs 2022!

Byggnads Skåne jobbar för 
en schystare byggbransch

En ombudsman arbetar halvtid 
i projektet och har fullt upp. 
Han har redan tittat närmare 

på ett 50-tal företag. 15 har gått till 
lokal förhandling och 7 till central 
förhandling. Det handlar om stora 
belopp som staten förlorar i skat-
teintäkter och som bidrar till en 
situation där hederliga företag blir 
utkonkurrerade. För att inte tala 
om arbetarna som blir utnyttjade 
och går miste om korrekt lön och 
pension.

RUTINER har finslipats under pro-
jektets första del. Genom erfa-

renhet har han lärt sig vad han 
ska titta efter. Ett arbetssätt 
har utvecklats och man har 
tagit fram mallar som man 

kan fylla i. Majoriteten 

av tiden spenderas framför datorn, 
jämförandes olika listor och regis-
ter med varandra. Det tar inte lång 
tid att hitta felaktigheter och när 
man sen gräver sig djupare i företa-
gets pappersspår brukar man 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 ombuds-
mannen.

BYGGNADS SKÅNE vill se en bygg-
bransch där hederliga företag inte 
blir utkonkurrerade av företag 
som fuskar. Ordning och Reda-pro-
jektet är en del i det arbetet men 
vi behöver alla hjälpas åt. Ser du 
något som inte ser korrekt ut på ett 
bygge så hör av dig till oss på tel: 
010-601 10 06.n

Sen våren 2020 har Byggnads Skåne haft ett Ordning och 
Reda-projekt för att försöka komma åt den osunda konkur-
rensen i byggbranschen. Projektet som var tänkt att vara i 18 
månader har nu blivit förlängt. 
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Pandemin är inte över
- vad gäller?
Vaccinering
Som arbetsgivare kan du inte krä-
va att dina anställda vaccinerar 
sig men du kan uppmuntra och 
göra det lättare genom att man 
till exempel får vaccinera sig på 
arbetstid.

Arbetsmiljön
Byggnadsarbetare kan inte jobba 
hemma men ni kan vidta några åt-
gärder för en säkrare arbetsmiljö 
om covid-smittan i samhället ökar 
eller om någon i arbetslaget får 
covid.
• Håll avstånd i boden
• Se till att det finns tvål eller 

desificeringsmedel på arbets-
platsen

Rekommendationerna från Folk-
hälsomyndigheten:
• Vaccinering
• Stanna hemma och testa dig 

om du får symtom
• Stanna hemma om någon i 

ditt hushåll får covid
• Håll avstånd till andra i offent-

liga miljöer

Mer information finns på 
www.folkhalsomyndigheten.
se eller på www.1177.se.

Avtalsfrågor
Byggnads Skåne följer utveckling-
en av covid i samhället och anpas-
sar vår verksamhet efter dom råd 
som Folkhälsomyndigheten ger. 
Vi har möjlighet till både digitala 
och covid-anpassade fysiska mö-
ten. Givetvis nås vi även på telefon 
om man har frågor. n

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

ANSVARIG UTGIVARE:  
Jonas Sjöberg, ordförande,  
jonas.sjoberg@byggnads.se

Returadress:
Byggnads Skåne
Scheelegatan 27
212 28 MALMÖ
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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
God Jul &

Gott Nytt År!

NYA AVTAL
finns för nedladdning 
på www.byggnads.se/
arbetsgivare/kollektiv-

avtalen


