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Christian kommenterar

Varför fi nns inget intresse från BI? 
Jag ska inte påstå att jag är jätteförvå-
nad. Men Sveriges Byggindustrier, BI, 

har fram till dagens datum (16/3) fortfarande inte 
visat något som helst intresse av att förhandla med 
Byggnads - om vårt avtalskrav på en kollektiv- 
avtalsreglering av huvudentreprenörsansvaret. 

Det är till och med så, att innan vi har suttit ner 
och förhandlat en enda minut så föreslår BI att 
vi ska ha frivillig medling. Det är anmärknings-
värt, men tyvärr inte heller något som förvånar  

mig om man ser till de senaste 
årens avtalsförhandling-

ar. De har mer eller 
mindre bara skett 
genom medlings-

institutet, vilket är 
en farlig utveckling. 

I den svenska modellen förhandlar arbets-
givare- och arbetstagareorganisationen fram 
avtal med varandra. När man förhandlar genom 
medlingsinstitut kommer man längre och längre 
ifrån regelrätta förhandlingar. Vill vi ha något i 
avtalet så ska det bytas mot något annat, enligt 
medlingsinstitutets synsätt. Allt mer får ingå i 
någon form av statligt styrd byteshandel. 

Historiskt sett har våra medlemmar tagit 
fram förslag på förbättringar som vi på ett an-
svarsfullt sett drivit igenom i avtalsförhandling-
arna - och många gånger betalat det genom att ta 
av löneutrymmet. Idag räcker det inte längre med 

att vi betalar för det. För varje förbättring vi vill 
ha för arbetstagarna kräver BI en försämring nå-
gon annanstans i avtalet. Och medlingsinstitutet 
presenterar förslag som ser ut precis på det viset. 

Jag förstår att den modellen passar arbets-
givareorganisationerna, men det är faktiskt dags 
att vi sätter ned foten när det gäller medlingsinsti-
tutets roll i förhandlingarna. Deras direktiv sätts 
ytterst av regeringen - så om vi ska ha kvar ett 
medlingsinstitut är det där vi måste börja. 

Men först måste vi få in ett huvudentrepre-
nörsansvar i kollektivavtalet. Jag är chockad över 
resultatet vår grupp som arbetar med villkoren för 
utländska byggnadsarbetare lyckats synliggöra 
på den korta tid de varit igång.

Jag hör varje vecka om nya arbetsplatser de  va-
rit ute på och hittat avtalslösa företag, svart arbets-
kraft, byggnadsarbetare som i bästa fall tjänar en 
hundralapp i timmen. Eller i värsta fall - om de 
kommer från Azerbadjan, Uzbekistan eller likande 
- kanske bara 5 000 kr i månaden.  Och då inklu-
derar det allt, som övertidsersättning och semes-
terersättning. Sådant som helgdagsersättning och 
arbetstidsförkortning kommer knappast på tal… 

Arbetsgivarna måste börja ta sitt ansvar, det är 
de som ser mellan fi ngrarna och gör att löne-  och 
avtalsdumping är möjlig på svenska byggarbets-
platser. Det är deras skyldighet att ha kontroll på 
företagen de släpper in på sina byggarbetsplatser 
- det är inget Byggnads medlemmar ska behöva 
betala för!

mig om man ser till de senaste 
årens avtalsförhandling-

ar. De har mer eller 

institutet, vilket är 
en farlig utveckling. 

”det är faktiskt dags att 
vi sätter ned foten när det gäller 

medlingsinstitutets roll 
i förhandlingarna.”  

Farlig utveckling 
att alltid förhandla 
genom medling  

Christian Bengtzelius
ordförande Byggnads Stockholm-Gotland 
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Aktuellt

Carina Kenning är verksamhetschef 
på Solna Folkets Hus. Hon var tidigare 
verksamhetschef på Vimpeln. Före det 

drev hon spaanläggningen på Hyresgäströrel-
sens konferensanläggning Rosenön. Så Carina 
har god erfarenhet av att driva serviceverksam-
het. Dessutom har Folkets Hus och Parker ett 
särskilt ledarskapsprogram som Carina just 
gått igenom.

Solna Folkets Hus är en utvidgning av den 
konferensverksamhet som blev till när Byggnads 
Stockholm- Gotland renoverade och modernise-
rade möteslokalerna på bottenvåningen på Skyt-
teholmsvägen 2 i Solna.

- Men vi har inte bara nya och fräscha loka-
ler. Vår ambition är att utvidga verksamheten 
med fler aktiviteter. Vi samarbetar till exempel  

Solna  
Folkets Hus

Solna Folkets Hus ligger 
på nedre botten i samma 
hus som Byggnads- 
Stockholm-Gotland  
i Solna. 

Det finns 15 konferens-
lokaler som rymmer från 
två till 150 personer för 
konferenser - heldag, 
halvdag eller kvällstid. 

Tekniken är den senaste 
med bland annat bärbar 
hörslinga, trådlöst 
internet och pc-projektor 
i rummen - samt ett eget 
tryckeri. 

med ABF och vi vill gärna ha studiecirklar och 
folkhögskoleutbildning i lokalerna, säger Carina 
Kenning.

I Solna Folkets Hus finns också ett eget tryckeri 
vilket gör att man kan ta hand om alla dokument 
till mötet och kopiera dem, före, under eller efter 
mötet.  

- I och med att vi har mycket fackliga utbild-
ningar är beläggningen idag bra. Ambitionen är 
förstås att få ännu mer utbildning innanför väg-
garna. Och som sagt kulturevenemang som till 
exempel författaraftnar, föreläsningar och konst-
utställningar säger Carina Kenning och tillägger:

- Kort sagt: Mer verksamhet. Och det är väl det 
jag är anställd för att genomföra, säger hon med 
ett skratt.

Nu öppnar Solna Folkets Hus
Konferensverksamheteten i ”fackens hus” i Solna drivs  nu vidare 
genom Solna Folkets Hus. Beläggningen är bra med många fack-
liga utbildningar. Men ambitionen är att utvidga verksamheten, 
till exempel med författaraftnar, föreläsningar och konst-
utställningar.

Ida Landgren, Carina Kenning, Anne Paiho och Patrick Wentzell sköter konferensverksamheten på Solna Folkets Hus.
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Gruppen tillsattes efter förra årets 
medlingsuppgörelse mellan Bygg-
nads och Sveriges Byggindustrier, BI. 

Byggnads krävde överenskommelse om ett hu-
vudentreprenörsavtal. BI sa blankt nej. Under 
medlares inverkan kom parterna överens om 
att utreda frågan. Byggnads hade lämnat ett för-
slag till skiss på ett huvudentreprenörsavtal. 
Gruppen skulle ha det som utgångspunkt för 
sitt arbete.

Men nu visar det sig att arbetsgivarna i BI inte 
är beredda att ta sitt ansvar för att det ska bli ord-
ning och reda inom branschen.

Byggnads kräver inga konstigheter utan vill att 
den som handlar upp ett projekt också ska ta an-
svar för att alla underentreprenörer håller sig till 
lagar, regler och kollektivavtalets bestämmelser.

BI värjer sig för att införa regler som ger de 
stora företagen totalansvaret när de tar hem or-
der på stora projekt.

Byggavtalet uppsagt - orsak: 
Inget huvudentreprenörsavtal

”Inom gruppen föreligger oenighet i fl era rättsliga och lämplighetsinriktade 
frågor när det gäller den skisserade modellen av ett solidariskt ansvar. Grup-
pen har därför inte kunnat enas om något förslag utöver en kollektivavtals-
reglering om transparens.” Det är det magra resultat som programgruppen 
lämnade ifrån sig den 15 februari.

Varför är ett huvudentreprenörsavtal viktig 
för Byggnads medlemmar?

Byggnads vill att huvudentreprenören garan-
terar att alla anställda på ett bygge får ut korrekta 
löner och ersättningar. Om en arbetare inte får 
betalt av sin arbetsgivare kan han rikta krav mot 
entreprenörer högre upp i kedjan som då övertar 
ansvaret. Detta säger BI tvärt nej till.

Huvudentreprenörsansvaret skulle också 
ha en förebyggande eff ekt mot fi ff el. Idag kan 
en entreprenör tjäna på att anlita en billig, men 
oseriös, underentreprenör utan att ta något eko-
nomiskt ansvar. Med Byggnads modell skulle 
detta inte vara möjligt och dessutom skulle man 
gynna seriösa arbetsgivare. 

Modellen som Byggnads slåss för har införts i 
andra länder med gott resultat och är, enligt ju-
risterna, helt förenlig med EU-rätten.

Sådant är läget strax före denna tidnings press-
läggning. Fortsättning följer. 

35 kr i timmen - jag kan dansa också... Medlemskrets Handen (Tyresö, Haninge och Nynäshamn) ställer sig bakom Byggnads krav 
på ordning och reda på våra arbetsplatser.

Byggnads varslar vid tidningens pressläggning!
Aktuell information: www.byggnads.se/stockholm-gotland
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Nu var det bara så att 
Krz ysztofs Wankowskis juridiska ombud 

skulle ha 64 000 kr i arvode, vilket innebar att 
Krz ysztof i slutändan blev skyldig 4 200 kr, 

vilket han nu har i skuld hos kronofogden. 

Gå med i facket

Krzysztof Wankowski och hans polske 
kamrat har båda tagit strid mot sin ar-
betsgivare Dåderman Bad & Bygg, som 

nästan enbart har polsk arbetskraft. Båda två 
känner sig nu rätt blåsta.

Kamraten har varit i Sverige i åtta år och på Då-
derman sedan 2009. 

Av tingsrät-
tens dom 

fram-
går att 
tvisten 

gäller en 
uppsägning, 

när den har skett, om 
den har gått rätt till och om det i så fall ska utdömas 
något skadestånd.

Krzysztof Wankowski har också varit i Sverige 
i åtta år. Han är 48 år, bor norr om Stockholm och 
är frånskild sedan en tid. På hösten 2012 ramlade 
han ner från en stege och skadade ryggen så illa 
att han måste uppsöka sjukhus.

- Det var femte kotan i ryggraden som fi ck sig 
en smäll som gjorde att jag blev sjukskriven i två 

veckor, berättar Krzysztof och fortsätter:
- Efter den andra veckan fi ck jag ett samtal från 

chefen som sa till mig att lämna in mina verktyg 
och fi rmabilen. Efter ytterligare två veckor ring-
de han och sa att han ville träff a mig. Då skulle jag 
ta med mig allt som tillhörde fi rman till kontoret.

När de träff ades ville chefen att Krzysztof 
skulle skriva under en uppsägning direkt efter 
att sjukskrivningen gått ut. Men Krzysztof väg-
rade vilket gjorde chefen ”förbannad”. Det kom 
en del hotfulla utfall mot Krzysztof .

I slutet av november fi ck han ytterligare ett 
brev med besked om att han var uppsagd. Fortfa-
rande var han sjukskriven, men eftersom han en-
ligt Försäkringskassan inte längre var anställd 
fi ck han ingen sjukersättning.

I maj i fj ol blev Krzysztof sämre i ryggen och 
fi ck läggas in för operation. Det blev en stelopera-
tion som gör det omöjligt att fortsätta i byggbran-
schen. Och inte blev det bättre av att han efter en 
tid fi ck genomgå en ny ryggoperation.

När vi träff as vårvintern 2014 har han varit 
sjukskriven utan ersättning i 17 månader.

Inget arbete, inga pengar, kraschat äktenskap. 
Även om han fi ck rätt i domstolen så gick hela ersätt- 
ningen åt att betala juristen. Krzysztof Wankowski 
är bestämd i sin uppfattning. 
     - Gå med i facket. Du klarar inte av att få ut någon 
ersättning när du tar strid med din arbetsgivare i 
domstol på egen hand. Och de juridiska ombuden 
är mycket dyra. 

Drömmen om jobb i Sverige slutade i katastrof

Krzysztof
förlorade allt
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Vad lever du av?
- Säg det. Vänliga landsmän och kamrater och 

lite sparade pengar. Tyvärr har hela den här his-
torien också förstört mitt äktenskap, säger han.

Ja, Krzysztof Wankowski är bitter. Inget arbe-
te, inga pengar och ett kraschat äktenskap. Och 
trots att det gått så lång tid har företaget ännu inte 
anmält hans yrkesskada.

Vad ska du göra nu då?
- Jag funderar på att åka tillbaka hem till Polen. 

Men jag vet inte. Jag får se.

Hur gick det då i tingsrätten? I slutet av 2012 
lämnade Krzysztof  in en stämning mot företaget. 
Krzysztofs ombud hade fullmakt att försöka få ut 
mellan 700 000-800 000 kr. Det var fullt möjligt, 
enligt ombudet.

När det var dags för huvudförhandling, un-
gefär ett år senare, informerade ombudet att 
han gjort upp med företaget om ersättning på 
120 000 kr, vilket Krzysztof inte gick med på. 
Väl i tingsrätten var erbjudandet nere i 60 000 
kr, vilket också blev tingsrättens beslut.

Nu var det bara så att Krzysztofs Wankowskis 

Andrzej Stamirowski från Byggnads träffar många polska byggnadsarbetare som blivit blåsta på pengar av sina arbetsgivare i Sverige.

juridiska ombud skulle ha 64 000 kr i arvode, vil-
ket innebar att Krzysztof i slutändan blev skyldig 
4 200 kr, vilket han nu har i skuld hos kronofogden.

- Det är därför jag säger: Enda chansen att få 
hjälp och få ut någon ersättning från företag som 
bär sig ojuste åt är att vara med i facket. Då får du 
hjälp, säger Krzysztof Wankowski.

Hur gick det för kamraten? Tingsrätten gick 
emot hans krav och det hela slutade med en kraftig 
ekonomisk smäll som han fått hjälp att hantera 
genom banklån. Och så har han en ny anställning.

Andrzej Stamirowski är ombudsman på 
Byggnads Stockholm-Gotland och själv polack. 
Han ägnar mycket tid åt att hjälpa sina lands-
män som är i Sverige och arbetar. Och han kän-
ner mycket väl till företaget Dåderman Bygg & 
Badrum. Det håller till i Täby och har ett 40-tal 
anställda.

- Tyvärr är ju många av de anställda inte med 
i Byggnads och då kan regionen inte hjälpa till i 
den här typen av tvister. Men jag hoppas natur-
ligtvis att när man får veta hur det kan gå till, 
att fler väljer att bli medlemmar, säger Andrzej.
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I ett ofärdigt källargarage, i ett av de hus 
som de själva bygger i Barkarbystaden, håller 
de till. Det här är så långt ifrån ett lyxigt och 

fl ashigt gym man kan komma. Det är mörkt. Det 
är rått,  småkallt och fuktigt i luften. Lite vatten på 
golvet. Två enkla bygglampor tränger bort en del 
av det kompakta och krampaktiga mörkret.

På en bänk står en ”bergsprängare”. Morgo-
nens trötta tystnad får ett abrupt slut när en av 
byggjobbarna startar musiken och en kvinnlig 
röst hälsar välkommen till morgonens tio minu-
ters långa gympaprogram. 

Sedan drar musiken igång och morgontrötta 
ansikten spricker snabbt upp i stora, breda och 
härliga skratt och leenden. Stela armar, ben och 
nackar börjar snurra och hoppa, skutta, tänja 
och gunga i takt med musiken och till speaker-
röstens instruktioner. Då och då överröstas mu-
siken av skratt och glada tillrop. Tröttheten och 
morgonhumöret är som bortblåst.

Efter tio minuter är programmet slut. En märk-
bar förvandling har inträff at. Muskulaturen i an-
sikten och kroppar har fått liv och energi. Här 
kan man prata om en kick!

Henrik Pedersen är skyddsombud och Markus 
Brännström är bas. De berättar så här:

- Precis som för toppidrottare är det viktigt 
med uppvärmning, att vi får igång våra kroppar 
på morgonen. Risken för skador minskar, det är 
inte minst viktigt.

Morgongympan är obligatorisk. Men alla 
deltar inte.

- Vi är totalt 80 personer som jobbar här. Vi 
försöker få med våra underentreprenörer också, 
men det är svårt. De bara tittar snett på oss…

Byggmästargruppen bygger 199 hyresrätter i 
Barkarbystaden på uppdrag av Byggvesta. Byg-
get startade i januari 2013 och allt ska vara klart i 
december i år. Första infl yttning sker den 19 maj. 
Morgongympan har hängt med sedan byggstarten.

Klockan är 06.40. Det är nollgradigt i luften och lite 
snålblåst. Ut ur byggbodarna strömmar ett 25-tal 
morgontysta byggjobbare från Byggmästargruppen.
     I samlad trupp går de mot arbetsplatsen som 
ligger 70-talet meter bort. Inte för att starta jobbet 
- utan för att morgongympa! 

SÅ FÅR KROPPEN 
LIV OCH ENERGI 

Kropp och själ

Ett tio minuter långt gympaprogram ger en kick på morgonen.
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SÅ FÅR KROPPEN 
LIV OCH ENERGI 
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Facklig utbildning

Michael Duvemark var riktigt pep-
pad när han kom hem efter att ha gått 
LOs tvärfackliga grundutbildning 

Om facket.
- Det är ett tag sen nu och vardagen har börjat 

smyga sig på. Men fortfarande tycker jag att det 
är oerhört viktigt att vi som arbetar håller ihop 
och slår vakt om vår fackförening. Hur skulle 
det gå annars?

Till vardags är Michael betongarbetare på Peab. 
Just nu bygger de en miljöanläggning i Sundby-
berg. Peab är en bra arbetsgivare, tycker Michael, 
som nu varit på företaget i drygt fyra år.  

Annars började han som rivare och jobbade med 
olika maskiner. En kamrat tipsade om att det fanns 
jobb på Skanska. Sedan blev han utan jobb ett år 
innan han hamnade på ett bemanningsföretag.

- Det var ingen rolig upplevelse. Jag skickades ut 
på jobb som jag inte hade någon erfarenhet av och 
blev allmänt illa behandlad och fick sparken. I och 
med att jag hade arbetat en period förlorade jag ock-
så min a-kassa. Men med hjälp av Byggettan fick jag 
tillbaka min a-kassa. Om jag inte var frälst på facket 
tidigare så blev jag ju det då, berättar Michael.

Men det var för några år sedan. Nu, på Peab, 
är allt annorlunda.

- Jobbet här fick jag genom en kontakt på före-
taget och, som sagt, jag trivs bra, säger Michael.

Michael har inte haft några fackliga uppdrag, men 
alltid varit med i facket och känt sig hemma där.

Namn: Michael Duvemark

Ålder: Fyller 30 i år

Yrke: Betongarbetare

Företag: Peab, bygger 
miljöanläggning  
i Sundbyberg

Aktuell: Gått LOs 
tvärfackliga grund-
utbildning
 
Bor: I Rissne, Sundbyberg

Familj: Sambo och  
sonen Mio 2,5 år

Intressen: Främst 
familjen

Favoritlag: Djurgården

Favoritmat: Husmanskost

- Men när jag gick den tvärfackliga LO-utbild-
ningen Om facket fick jag en kick och kände att jag 
mycket väl kunde tänka sig ta ett facklig uppdrag 
och gå nya utbildningar, berättar han. 

Han diskuterade med Johan Nyström, regio-
nalt fackligt förtroendevald på Peab, som var den 
som föreslog Michael att gå kursen Om facket. Jo-
han sa åt honom att vänta med ytterligare kurser 
och att fundera ett tag. 

- Och det var nog klokt för idag är det tufft att 
jobba fackligt. Många har ganska lite kunskap om 
vad facket gör och varför man ska vara med. Idag 
är man med i facket för att det nästan är ett måste 
på en stor arbetsplats. 

Michael berättar att när han går omkring med 
en väska som det står LO på, får han en del blickar. 

- Men om jag går till mig själv så tycker jag fack-
et är självklart - om man ser på hur bra vi som är 
arbetare faktiskt har idag och hur det kunde sett 
ut om vi inte haft den fackliga styrkan. 

Det var just den här typen av frågor som Micha-
el och hans kurskamrater gnuggades med på den 
fackliga kursen. Den gav en första inblick i den 
fackliga organisationen, om rättigheter och skyl-
digheter, om kollektivavtalet och försäkringar och 
hur man kan påverka både i organisationen och 
på sin arbetsplats.

- Jag har ju också fått sådan hjälp av facket då 
när jag fick tillbaka min a-kassa, så det täcker väl 
hela min livstids fackavgifter, säger han.

Jag känner mig  
 hemma i facket

Michael Duvemark har alltid varit intresserad
av samhällsfrågor, politik och fackliga frågor. 
Men kicken fick han när han gick en tredagars 
facklig grundutbildning. 
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Vad tycker du är de viktigaste frågorna för din 
fackförening att driva nu och åren framöver?

- Vi måste se till att alla som arbetar i Sverige, 
svenskar och invandrare, går på svenska kollek-
tivavtal. Det är viktigt för dem som kommer hit 
idag och arbetar och blir utnyttjade. Men också för 
oss som redan arbetar här, det gäller att se till att 
våra löner inte pressas neråt. Lönedumpning helt 
enkelt, säger Michael, som tror att facket måste bli 
ännu tydligare i den här frågan. Liksom när det 
gäller underentreprenörerna. 

Han tycker att frågorna egentligen hänger ihop, 
eftersom det är många underentreprenörer som 
har utländsk arbetskraft. 

- Men här handlar det också om vår arbetsmiljö. 
Med alla dessa underentreprenörer fungerar ar-
betarskyddet dåligt. Man är på plats några veckor 
eller månader medan vi som ska vara på samma 
plats mycket längre är mer medvetna och ligger på 
i miljöfrågor, säger Michael och lägger till:

- När det gäller de utländska underentreprenö-
rerna är det faktiskt också risker med att vi inte 
alltid förstår varandra riktigt.

När tidningen Byggettan ska intervjua Michael 
är han hemma med sonen Mio, som är krasslig. Vi 
kommer in på diskussionen om olika lönesystem, 
när vi sitter med en kaffekopp vid köksbordet.

Många byggnadsarbetare har ju svårt att jobba 
ända till pensionen. Har det med ackorden och 
göra? Eller? Michael svarar diplomatiskt:

- Idag har vi inget bättre system än ackorden, 
men därför gäller det att vi arbetare håller ihop,  
är med i facket och gör vår röst hörd på arbetsplats-
erna och i politiken, säger Michael Duvemark.

Betongarbetaren Michael Duvemark har gått en tredagars facklig grundutbildning.
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Det nya programmet Medlemmen i fo-
kus innehåller både visioner, långsik-
tiga mål och prioriterade mål för årets 

verksamhet. Att fortsätta driva kampen för att 
den svenska modellen ska gälla alla på svensk 
arbetsmarknad är ett sådant långsiktigt mål. Det 
är ett ganska tuff t mål eftersom allt fl er mindre 
företag saknar kollektivavtal.

- Kollektivavtal är a och o i fackets kamp för att 
villkor och rättigheter stärks på arbetsmarkna-
den. I Stockholmsområdet skulle jag tro att vi i 
snitt har avtal på 50 procent av marknaden. Högre 
procenttal på de stora företagen och lägre på de 
mindre, säger Christian Bengtzelius.

- Att få till kollektivavtal är alltså den viktigaste 
arbetsuppgiften för oss. Utan avtal blir vi tandlösa. 
Tyvärr ser vi två tendenser som inte är bra – dels att 
även seriösa företag undviker att teckna avtal och 
dels att många som sysslar med bland annat rot-jobb 
helt saknar avtal.

Christian Bengtzelius berättar att regionen under 
det här året kommer att anställa ombudsmän som 
särskilt ska arbeta med den utländska arbetskraf-
ten.

- Vi måste se till att samma villkor gäller för 
alla byggnadsarbetare – svenska som utländska. 
Samtidigt som vi ska klara en framtida god löne-
bildning för våra medlemmar.

Medlemmen i fokus är mottot för regionens prioriterade mål 2014. 
Nu när medlemsantalet har stabiliserats är det viktigt att vi lägger krut på 
frågor som ligger medlemmarna varmt om hjärtat. Det är ju dagens med-
lemmar som ska föra det fackliga arbetet vidare. Är de inte nöjda får vi 
problem framöver. Det säger Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads 
Stockholm-Gotland och tillägger: Och så måste vi synas bättre och mer.

Medlemmen i fokus
Medlemmen i fokus

Under 2014 ska medlemmarna särskilt uppmärksammas och genomsyra hela verksamheten.
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- I det sammanhanget är prestationslönen av-
görande. Vi vet att en majoritet av våra medlem-
mar vill ha prestationslön. Det ger den bästa löne-
utvecklingen. Vi kan också se av vår statistik att 
timlönerna börjar släpa efter. Blir det fl er som har 
timlön kommer medelinkomsten för våra med-
lemmar att sjunka. Det kan vi naturligtvis inte 
acceptera, säger Christian Bengtzelius.

I år är det både riksdagsval och val till EU-
parlamentet. LO och Socialdemokraterna har 
gemensamt tagit fram ett 10-punkts-program 
som bär mycket prägel av vad Byggnads vill. I 
Medlemmen i fokus står det att ”våra medlemmar 
är beroende av bra politiska beslut”. 

Är LO-programmet som även Socialdemokra-
terna står bakom ett bra program?

- Man kan väl säga att vi haft en viss påverkan 
när LO utformat sitt 10-punktsprogram, säger 
Christian Bengtzelius med ett visst leende. 

Han menar att det viktiga för Byggnads är att 
ta reda på vilka krav medlemmarna har, föra 
fram dessa i samhällsdebatten och få de politiska 

partierna att ställa sig 
bakom dem.

- Att Socialdemokraterna nu 
ställt sig bakom ett program som vi kunnat på-
verka är utmärkt. Ju fl er som driver ”våra hjärte-
frågor” desto bättre.

”De unga ska ges en självklar plats i organisa-
tionen” sägs i ert program. Är det svårt att få med 
unga att ta fackliga uppdrag?

- Vi jobbar till exempel hårt för att informera 
om vår verksamhet i skolorna och främst då 
elever som går byggprogrammet. Jag tycker att 
det går bra. Men det är ett arbete som på sätt och 
vis är förutsättningen för vår framtida verksam-
het, säger Christian Bengtzelius och fortsätter:

- Rent generellt kan man säga att det blivit svå-
rare att rekrytera fackliga förtroendemän i och 
med att företagens inställning inte är vad den 
varit. Många tvekar att ta på sig uppdrag när de 
känner att arbetsgivarnas attityd till facket blir 
kärvare. Man riskerar att komma i kläm.

Under 2014 ska medlemmarna särskilt upp-
märksammas och genomsyra hela verksamheten. 
Har det inte alltid varit så?

- Jovisst, men under ett antal år när vi stadigt 
tappat medlemmar är det många frågor som stått 
på dagordningen. Vi har rationaliserat, minskat 
personal och avsatt mycket tid att rekrytera nya 
medlemmar för att kompensera bortfallet.

- Dessutom har vi lagt mycket tid – och även varit 
framgångsrika – när det gäller att ta hand om med-
lemmar som haft problem och hört av sig. Jag tror att 
vi i dagens Sverige måste lägga både tid och pengar 
på att vara proaktiva. Synas och höras.

Christian berättar att de nya målen kommer att 
ställa höga krav på regionens personal.

- Byggnads God morgon, som testats under 2013 , 
ska under det här året ske varannan månad. Vi ska 
återkoppla inom 48 timmar när en medlem hört av 
sig, utveckla och marknadsföra vår egen hemsida 
bättre, avtalsteckning ska ske inom två veckor från 
att man tagit kontakt. Allt detta innebär ett snab-
bare tempo i det fackliga arbetet, säger han. 

- Och så måste vi som sagt synas bättre. Syns vi 
inte så fi nns vi inte. Nu ska vi synas bättre och mer. 
Särskilt under 2014 lägger vi ner mycket kraft på 
detta, säger Christian Bengtzelius.

Medlemmen i fokus ”Att få till kollektivavtal är 
alltså den viktigaste arbetsuppgiften

 för oss. Utan avtal blir 
vi tandlösa.”
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Ordning och reda

Den första punkten handlar om att 
arbetstagare från tredje land måste 
försäkras kollektivavtalsenliga ar-

betsvillkor enligt svenska kollektivavtal. Det 
var en ganska krånglig mening. Kan du utveckla 
innebörden i kravet?

- För det första måste det arbetserbjudande 
som arbetsgivaren kommer med göras juridiskt 
bindande. I dag har vi många exempel på att ett 
erbjudande kanske är på 20 000 kr i månaden 
medan lönen i verkligheten är kanske 5 000 kr 
i månaden. Det innebär att både löner och vill-
kor drivs längre och längre neråt och det kan vi 
inte acceptera. Vi måste få ett stopp på den här 
lönedumpningen, säger Leif Nysmed, regionens 
vice ordförande.

- Vi kräver även att det införs ett system med 
för- och efterhandskontroller med kännbara 
sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot  
reglerna. I dag finns inga sådana sanktioner.

Den andra punkten i er agenda handlar om 
huvudentreprenörsansvaret.

- Det stämmer. Vi vill att det ska lagstiftas så att 
huvudentreprenören har det juridiska ansvaret 
för hela entreprenadkedjan. Det finns ett antal 
tekniska sätt att genomföra detta på. 

- En möjlighet är att genom ett entreprenad-
avdrag göra huvudentreprenören ansvarig för 
att underentreprenörer betalar löner och arbets- 
givaravgifter och i övrigt följer skattelagstift-
ning, villkor i kollektivavtal etc. 

Så tar ni upp Lex Laval-frågan igen. Varför det?
- Den lagstiftning som den borgerliga reger-

ingen trummade igenom efter Lavaldomen i EU-
domstolen har visat sig vara helt felaktig. Bygg-
nads gjorde inget fel när man satte det lettiska 
företaget i blockad. Det är helt enligt reglerna 
och därför måste nu Lavallagen som orsakat så 
mycket skada rivas upp.

- Svenska kollektivavtal ska gälla som lön och 
anställningsvillkor för alla som arbetar i Sverige. 
Det ska inte spela någon roll från vilket land ar-
betstagaren kommer eller var arbetsgivaren är 
registrerad. Det är rent rasistiskt att mena att ut-
ländsk arbetskraft ska ha sämre betalt och sämre 
villkor än svensk arbetskraft.

- Oseriösa företag som inte betalar villkor och 
löner enligt våra kollektivavtal, eller som på an-
dra sätt diskriminerar löntagare som arbetar här,  
ska inte ha fördelar jämfört med svenska företag. 
Det är illojal konkurrens.

Sedan följer en punkt som handlar om att det 
ska vara fullständiga svenska kollektivavtal vid 
offentlig upphandling. Det är ett nytt krav. Eller?

- Vi vill att Lagen om offentlig upphandling 
ändras. Ett nytt EU-direktiv ger staterna nu 
möjligheter att ställa sociala krav, bland annat  
krav på kollektivavtal, vid offentlig upphandling. 

- Den svenska regeringen har inte gjort detta och 
nu kräver vi en lagändring. Då kan man även baka 
in krav som gör det lättare att eliminera svart ar-
betskraft, skattefusk och ekonomisk brottslighet. 

Nu laddar Byggnads Stockholm-Gotland för supervalåret 2014.  
Mottot är ordning och reda på arbetsplatserna. Fem huvudrubriker 
finns med på den budskapsagenda som Stockholms byggnads-
arbetare vill se genomföras av de partier som vinner valet.
      Vi tar frågorna en i taget och låter regionens vice ordförande  
Leif Nysmed svara. Leif står även på valbar plats på riksdagslistan 
för Socialdemokraterna i Stockholms län.

Ordning och reda  
på arbetsplatserna

Budskapsagenda  

ORDNING 
OCH 
REDA

1. 
Arbetstagare från 
tredje land måste 
försäkras kollek-
tivavtals-enliga 
arbetsvillkor enligt 
svenska kollek-  
tivavtal 

2.  
Huvudentrep-
renörsansvar

3.  
Lex Laval 
- fullständiga 
svenska kollektiv-
avtal på svensk 
arbetsmarknad

4.  
Svenska kollektiv-
avtal vid offentlig 
upphandling

5.  
Arbetsmiljöverk 
värt namnet
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Byggenas bekymmer
Av entreprenad 
i många led 
tycks marknaden
ha blivit sned
firmorna som
jobbet gjorde
tar ej det ansvar
som de borde

Branschen skapat
många hål
när visheten 
har blivit snål
nu gäller det att 
rusta upp
sätt regler avtal
under lupp

Byggena har fått 
bekymmer
när avtalen 
så lite rymmer
om vems ansvar 
det har blivit
att någon trappan 
redan rivit
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- Företag som vinner en offentlig upphandling 
kan också krävas på att redovisa alla intäkter och 
utgifter som är kopplade till upphandlingen.

Ett arbetsmiljöverk värt namnet, heter den 
femte punkten. Är det så dåligt ställt idag?

- I takt med att arbetsmiljöverket fått allt min-
dre anslag av regeringen har verket blivit mer och 
mer tandlöst. Det behövs fler inspektioner, en 
nollvision för dödsolyckor (som i trafiken), bättre 
utbildning för de regionala skyddsombuden och 
ge dessa skyddsombud ett vidgat uppdrag. 

- I dag dör och skadas alldeles för många bygg-
nadsarbetare på sin arbetsplats. Vi kräver i da-
gens Sverige att ingen ska möta döden på sin 
arbetsplats, säger Leif Nysmed.

Tror ni det finns några, eller något, parti som 
ställer upp på de här fem punkterna?

- Socialdemokraterna har tillsammans med 
LO tydligt talat om att man ställer upp på våra 
fem punkter plus några till.

- När det gäller allianspartierna har de under 
sin regeringsperiod inte gjort något för att hjälpa 

till att få ordning och reda i byggbranschen. Sna-
rare tvärtom. Och statistiken visar att Sverige-
demokraterna i nio fall av tio röstar med de bor-
gerliga partierna i riksdagen, säger Leif Nysmed.

Vi måste få ett stopp på lönedumpningen. Det säger Leif Nysmed, vice ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland,  
som också ställer upp i riksdagsvalet.
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Sol, bad och äventyr - låt dina barn mellan 7 och 13 år följa 
med Unga Örnar på tältläger till Bommersvik i sommar!

Sommar med Unga Örnar betyder gemenskap med nya och gamla vänner. Det betyder också sol och 
bad, med äventyr och flera roliga upplevelser. Låt dina barn följa med och skapa minnen för livet!   
Lägerverkan är den den 27 juli – 1 augusti. Bommersvik ligger cirka 45 minuter utanför Stockholm  
och man kommer att bo i tält. 

Avgift för Byggnads medlemsbarn: 900 kronor 
Avgift för medlemmar i Unga Örnar: 900 kronor 
Syskonrabatt (för andra barnet): 700 kronor
Övriga: 1 500 kronor

Anmälan görs senast den 9 juni 2014 till  
stockholm@ungaornar.se  
Ange fullständigt namn och personnummer. 

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. De jobbar för att alla barn ska ha rätt till en  
meningsfull fritid. Ebjudandet är ett samarbete mellan unga Örnar Stockholms län och Byggnads Stockholm-Gotland.

Medlemsförmån:  
Sommarläger med Unga Örnar


