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Christian kommenterar

Det återstår mycket arbete med frå-
gan om ordning och reda i bygg-
branschen. Resultatet av avtalsrörel-

sen - med en programgrupp som ska arbeta fram 
färdiga förslag om hur ett huvudentreprenörsan-
svar inom byggbranschen ska se ut - är bara en 
början. Vi måste bli mycket bättre på att arbeta 
mot social dumpning och oseriösa arbetsgivare,  
inte minst här i Stockholm där problemen bara 

blir större och större!

När jag började 
på dåvarande 
Byggettan 2005 

hade vi ett fl ertal 
ombudsmän som dag-

ligen arbetade med det som 
kallades arbetsplatsbevakning. Det gjorde att vi 
hade bra koll på vilka arbetsplatser som fanns 
inom avtalsområdet och vilka företag som var 
här och utförde arbeten. 

Under de nedskärningar som följde av att vi 
tappade granskningsavgifterna - vi gick från 
nästan 100 till 50 anställda - blev arbetsplatsbe-
vakningen en av de arbetsuppgifter som priori-
terades bort. 

Idag vågar jag påstå att det var en felpriorite-
ring, vi har i många delar tappat kontrollen på 
byggbranschen i Stockholm. Och det har skett 
samtidigt som vi har fått en invasion av utländ-
ska företag/företagare i byggbranschen. 

Efter Lavaldomen trodde vi att vi skulle få stora 
problem att teckna avtal med de utländska före-
tag som kommer hit och tar entreprenader, men 
det har visat sig vara fel. I Stockholm-Gotlands 
avtalsområde har vi inte någon gång efter Laval 
hamnat i situationen att ett företag till slut inte valt 
att teckna ett kollektivavtal. Snarare tvärtom,  det 
har många gånger varit nästan lättare att få de ut-
ländska företagen att teckna ett hängavtal, än vad 
det varit med de svenska småföretagen. 

Tyvärr tror jag det beror på att de utländska 
företagen lärt sig att vår uppföljning av att avta-
len följs har stora brister - och att risken för dem 
att bli påkomna med att betala för låga löner och 
ersättningar är minimala!

Nu är det dock dags att ta krafttag med en 
ordentlig uppföljning av de utländska före-
tagen och villkoren för de anställda i de bola-
gen! Därför prioriterar styrelsen om en del i verk-
samheten och tillsätter en ny grupp inom regionen 
som kommer arbeta speciellt med frågor som rör 
utländsk arbetskraft och social dumpning. 

Gruppen kommer att ledas av ombudsman-
nen Krister Strömberg, som tillsammans med 
ytterligare 1,5 tjänst kommer att arbeta heltid 
med dessa frågor. Gruppen kommer också att ha 
ytterligare resurser i form av avtalsteckning, under-
entreprenörskontroller, konkurshantering, arbets-
miljö och lönefrågor som ryms inom den ordinarie 
verksamheten. 

blir större och större!

hade vi
ombudsmän som dag-

ligen arbetade med det som 

”  En ny grupp inom 
regionen kommer att arbeta 
speciellt med frågor som rör 

utländsk arbetskraft och 
social dumpning.”

Dags för
krafttag!
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 ” Bäst av allt är na-
turligtvis beskedet till alla som 

deltog i och stödde konfl ikten 
att vi faktiskt hade rätt ” 

i det vi gjorde. 

ILO uppmanar den svenska regeringen 
att kompensera Byggnads och Elek-

trikerna för de skadestånd och domstols-kostnader 
som de tvingats att betala till det lettiska företaget, 
drygt 3 miljoner kr. Skadeståndet utdömdes trots 
att Arbetsdomstolen, AD, i ett tidigare avgörande 
ansett stridsåtgärderna tillåtna.

Det var i början av sommaren 2004 som det let-
tiska byggföretaget L & P Baltic Bygg började bygga 
om och till Söderfj ärdsskolan i Vaxholm. Företa-
get anlitade en underentreprenör för bygget, Laval 
Partneri Ltd. Företaget saknade kol-
lektivavtal och Byggnads in-
ledde därför förhandlingar 
med kravet  att det lettiska 
bolaget skulle teckna ett 
svenskt kollektivavtal. 

Företaget nekade, anmälde 
Byggnads till AD och gick senare i kon-
kurs. AD ville inte besluta utan skickade det vidare 
till EG-domstolen. I december 2007 bestämmer sig 
EG-domstolen och anser att Byggnads stridsåtgär-
der är otillåtna. De strider mot den fria rörligheten 
för tjänster. 

Bara några månader senare tillsätter den bor-
gerliga regeringen en utredning med uppgift att an-
passa den svenska lagstiftningen till EG-domen. Ett 
år senare röstar den borgerliga majoriteten i riksda-
gen igenom ändringarna i lagstiftningen.

I december 2009 dömer så AD de både fackför-
bunden Byggnads och Elektrikerna att tillsam-
mans betala ett allmänt skadestånd på 550 000 kr 
till företaget för olagliga  stridsåtgärder och att även 
betala rättegångskostnader på drygt 2,1 miljoner 
kr. Domen i AD var oenig: tre av sju ledamöter var 
skiljaktiga.

Nu i februari 2013 uttalar sig FN-organet ILO och 
dömer helt till Byggnads och Elektrikernas fördel. 
Man slår fast att den svenska lagstiftningen som 
uppstått efter Vaxholmskonfl ikten, Lex Laval, bör 

rivas upp och att regeringen bör betala tillbaka 
det skadestånd som fackförbunden 

fått betala, bl a eftersom fören-
ingsrätten kränkts i och med lag-
stiftningen och EG-domstolens 

beslut. 

Vi frågar Byggnads Stockholm-Gotlands 
ordförande Christian Bengtzelius hur det känns.

- Bra, naturligtvis. Vi hävdade då och vi hävdar 
nu att vi till punkt och pricka följde de lagar och 
regler som gällde. Vi hade och har rätt att ta strid 
för svenska avtal på svensk arbetsmarknad.

Som en konsekvens av ILO:s yttrande förvän-
tar han sig nu att regeringen ändrar i den svenska 
lagstiftningen. 

- Bäst av allt är naturligtvis beskedet till alla som 
deltog i och stödde konfl ikten, att vi faktiskt hade 
rätt i det vi gjorde. 

Efter nästan tio år får Byggnads nu rätt i det kontroversiella Laval-
fallet i Vaxholm. FN-organet ILO anser att EG-domen och den 
svenska AD-domen innebär en kränkning av föreningsrätten och 
att den svenska regeringen bör betala tillbaka de miljoner som 
Byggnads och Elektrikerna tvingades betala.

Vaxholmskonfl ikten 

Det var rätt 
att ta strid

Aktuellt
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Det är inte ofta som man haft en avtals-
rörelse på byggsidan som inte handlat 
om kronor och ören. I den frågan har 

LO-samordningen varit total. Det blev 6,8 pro-
cent på tre år.

Nej, den fråga som parterna behövde medlar-
nas hjälp att lösa handlade om Byggnads krav 
på ordning och reda i branschen och krav på att 
huvudentreprenören för ett bygge ska ha ansvar 
för hela kedjan av underentreprenörer.

Läser man motpartens beskrivning av vad 
som nu ska hända får man en delvis annan bild av 
vad uppgörelsen om en arbetsgrupp för ordning 
och reda handlar om.

- Det är möjligt säger Christian Bengtzelius, 
men vårt förslag ska vara utgångspunkten för 
den arbetsgrupp som nu är tillsatt. Det är solklart 
och där fi nns ingenting oklart om tolkningen av 
medlarnas skrivning.

- Dessutom, säger Bengtzelius, är det så att blir 
vi inte överens om ett förslag till den 15 februari 
nästa år kan den part som inte är nöjd säga upp 
avtalet med bara en månads uppsägningstid.

Läser man medias beskrivning av avtalsupp-
görelsen är det helt klart att en överväldigande 
majoritet anser att kravet på ett huvudentrepre-
nörsansvar är berättigat.

- Det känns dessutom att vi har ett bra gehör hos 
politikerna – både hos den sittande regeringen och 
oppositionen, säger Christian Bengtzelius.

Att få fram ett juridiskt korrekt och bindande 

avtal så som Byggnads vill ha det är ingen lätt 
uppgift. Den anförtros nu till ett antal experter 
som varje månad ska lämna rapport till Med-
lingsinstitutet.

- Så det fi nns ingen möjlighet att bara låta tiden 
gå. Vi kommer också att kontinuerligt publicera 
material som kommer fram från samtalen i grup-
pen. Och att våra medlemmar följer vad som hän-
der, säger Christian Bengtzelius som också ger 
sin egen organisation en hemläxa:

- Vi måste bli fl er och bättre utbildade medlem-
mar ute på arbetsplatserna. Bara då kan vi sätta 
tryck bakom våra krav om ordning och reda i 
branschen. Och bara då kan vi också hävda våra 
kollektivavtal och deras innehåll.

Att arbetsmiljöfrågorna och ordning och 
reda i branschen har varit den helt avgörande 
frågan i årets förhandlingar visar bland annat 
också att det fi nns en tydlig skrivning i Bygg-
avtalet om arbetsgivarens ansvar för arbetsmil-
jön. Efter modell, och goda erfarenheter, från 
Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu ar-
betsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in även 
i Byggavtalet.  

Det innebär bland annat att skyddsombud, 
MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads regio-
ner får större möjligheter att begära överläggning 
om brister i arbetsmiljön. Kommer parterna inte 
överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket 
för att avgöra frågan. Om en arbetsgivare vägrar 
att genomföra en överläggning innebär det ett 
brott mot kollektivavtalet. 

Det är solklart oavsett vad andra säger: Det är vårt förslag 
och vårt krav som ska ligga till grund för de samtal som 
vi nu ska föra  med BI om ett huvudentreprenörsansvar. 
     Det säger Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads 
Stockholm-Gotland, när han kommenterar uppgörelsen 
mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI.

Byggnads krav till grund för samtal om 
ORDNING OCH REDA

5Byggettan nr 2 2013



Byggettan nr 2  20136

”  Vårt mål är att 
stoppa oseriösa under-

entreprenörer innan de kommer 
innanför våra grindar. ”

På Veidekke är man inte på något sätt mot-
ståndare till underentreprenörer, tvärtom. 
Men företaget vill ha kontroll – man vill få 

bort oseriösa underentreprenörer som riskerar att 
skapa problem, störa produktionen och 

försämra kvaliteten. 
Jonas Attenius har jobbat 

som träarbetare på Veidekke 
i Göteborg. Men sedan i hös-

tas ”sitter han bakom datorn”. 
Nu jobbar han på heltid som fack-

ligt förtroendevald. Hans huvudsakliga 
uppgift är att se till att oseriösa underentreprenörer 
inte får några uppdrag av Veidekke.

- Problemen med oseriösa underentreprenörer 
blev bara större och större. Därför tecknade Bygg-

nads och Veidekke ett gemensamt avtal. Vår ambi-
tion är att vi ska höja seriositeten. Vi vill få bort de 
oseriösa underentreprenörerna från våra arbets-
platser, säger Jonas Attenius.

På Veidekke ägnar de sig åt pionjärverksamhet, 
och de ligger i framkant. 

- Vårt mål är att stoppa oseriösa underentrepre-
nörer innan de kommer innanför våra grindar. Vi 
förhandsgranskar idag alla företag som vill utföra 
jobb åt Veidekke – och detta oavsett på vems upp-
drag de arbetar.

Jonas Attenius säger att man på Veidekke ska 
leverera produkter med hög kvalitet till sina kun-
der och då måste de ha full koll så att de vet att deras 
underentreprenörer är seriösa. 

VI SÄTTER STOPP FÖR OSERIÖSA UE
Veidekke, som är Norges största och 
Skandinaviens fj ärde största bygg-
företag, har tagit ett unikt grepp för 
att få bort oseriösa underentreprenörer, 
ue, från sina arbetsplatser.

Jonas Attenius kontrollerar så att underentreprenörernas löneredovisningar, 
avtalsförsäkringar, företagshälsovård, arbetsmiljö med mera är justa. 

Underentreprenörer
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VI SÄTTER STOPP FÖR OSERIÖSA UE

På Veidekke arbetar man - sedan i höstas - sys-
tematiskt och metodiskt för att stoppa de oseriösa 
underentreprenörerna. Kontrollen sker i tre steg.

Första kontrollen sker redan vid inköp – då 
kontrolleras bland annat att det finns ett etikavtal. 
Andra steget är den ekonomiska kontrollen – att 
företagens ekonomi är okej. 

Tredje steget ansvarar Jonas Attenius för. Han 
kontrollerar så att underentreprenörernas lönere-
dovisningar, avtalsförsäkringar, företagshälso-
vård, arbetsmiljö med mera är justa. 

Blir underentreprenörerna godkända vid dessa 
tre kontroller – ja, då är de välkomna att utföra jobb 
hos Veidekke!

- Jag är övertygad om att det här arbetssättet 

kommer att ge resultat. Vi märker redan att det 
börjar fungera. Men det är först om några år som 
vi verkligen kan avläsa resultatet. Men jag är gan-
ska säker på att det här sättet att jobba kommer att 
innebära bättre produkter och bättre kvalitet, säger 
Jonas Attenius.

Idag är det enbart Veidekke som har en så här 
grundlig kontroll av underentreprenörerna. Bygg-
företaget Peab har en viss kontrollverksamhet, men 
hos övriga byggjättar finns inte motsvarande kon-
troller.

- Jag tror att vårt sätt att arbeta kommer att sprida 
sig. Detta ger oss massor av goodwill. Om övriga 
byggföretag skulle jobba som vi gör – ja, då skulle 
problemen med oseriösa företag snabbt försvinna, 
säger Jonas.

Mats Wennberg och Björn Samuelsson tycker att det är ett bra grepp som Veidekke tagit. De tror till och med att oseriösa företag på sikt kommer  
att sluta lägga anbud hos Veidekke.
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Veidekke är Skandi-
naviens fjärde största 
bygg-, anläggnings- och 
bostadsutvecklings- 
företag med en total 
omsättning på cirka  
21 miljarder kronor. 

Företaget har cirka  
1 100 anställda i Sverige 
och en omsättning på  
4,1 miljarder kr.

Veidekke, som är noterat 
på Oslobörsen, har alltid 
haft en stark finansiell 
position med fokus på 
lönsamhet. Sedan 1936 
har företaget aldrig gått 
med förlust. 

Företaget är noggrant 
med att poängtera att de 
tar ett tydligt samhälls-
ansvar. De likställer 
målen för hälsa, miljö 
och säkerhet med de 
ekonomiska målen.

Det är på byggsidan som problemen 
är allra störst. Där är det en djungel, 
där finns det flest oseriösa aktörer. På 

anläggningssidan däremot, som här i Spånga, 
är inte problemen alls lika stora. Det säger Mats 
Wennberg, fackligt förtroendevald på heltid hos 
Veidekke i Stockholm.

Björn Samuelsson, som är projektchef hos Vei-
dekke i Spånga, bekräftar den bilden.

- Jo, det stämmer, säger han. Hos oss på an-
läggning har vi inte alls lika stora problem. De 
företag som vi anlitar är ofta stora, väletablerade 
och kända företag. 

När de började med granskningen av alla 
underleverantörer var han lite orolig för att det 
skulle bli bökigt.

- Men nu går det av bara farten, det är skönt. 
Det fungerar bra, det är en stor trygghet för mig 
att veta att de företag som vi har handlat upp skö-
ter sig, att de är seriösa. Det är ett bra grepp som 
vi tagit inom Veidekke, säger Björn Samuelsson.

Det är på byggsidan med många små och min-
dre företag som problemen är störst. 

- Alla företag kollas ju noggrant innan de anli-
tas av Veidekke. Det är några branscher som är 
värre än andra. Inom städ, ställning och rivning 
är nog problemen allra störst. Därför kollar vi 
dessa företag mycket oftare, varannan månad, 
säger Mats Wennberg.

Det var i oktober förra året som Veidekke 
började kontrollera alla underleverantörer. De 
positiva effekterna syns tydligt redan nu.

Mats Wennberg berättar att företaget ska göra 
en utvärdering före sommaren. 

- Det har ju gått ett drygt halvår och vi lär 
oss hela tiden. I början var det lite tungrott. 
Men vi hittar förbättringar och dessutom har 
vi märkt att företag som inte är seriösa för-
svinner med automatik – de inser att de inte får 
några uppdrag hos Veidekke. Jag tror det kan 
bli så att de oseriösa företagen helt kommer 
att sluta att lägga anbud hos Veidekke, säger 
Mats Wennberg.

Om alla stora byggföretag började arbeta som 
Veidekke – då skulle säkert massor av oseriösa 
företag försvinna från marknaden!

HIT MEN INTE LÄNGRE! 
Mats Wennberg står vid porten till Veidekkes stora  
arbetsområde i Spånga. Han gör ett symboliskt stopp-
tecken med handen för att tydligt visa att Veidekke  
aktivt arbetar för att stoppa oseriösa företag.

Underentreprenörer
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Oanmälda 
besök för bättre 
arbetsmiljö

Arbetsmiljö
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Arbetsmiljö

Andrzej Stamirowski är murare och 
betongare och har jobbat på byggen i 
26 år. Facket gick han med i redan på 

gymnasiet. Mamma är tyska och pappa polack. 
Han talar svenska, polska, ukrainska och gör sig 
förstådd på tyska och serbiska.

För sex år sedan kom han till Sverige. Innan 
dess hade han arbetat i Polen, Tyskland och Spa-
nien. I vanliga fall arbetar han på Einar Mattson, 
där han också är skyddsombud. Nu är han pro-
jektanställd på Byggnads Stockholm-Gotland för 

att åka runt på byggena i Stockholmsområdet och 
kontrollera arbetsmiljön. 

Den här dagen är vi med Andrzej när han be-
söker Riksbyggens ståtliga bygge i Sundbybergs 
Strand. Kvarteret Landmärket ska bli något allde-
les extra. Över 50 meter över havet, 16 våningar, 
64 lägenheter och med en trädgård uppe på taket.

Andrzejs besök är oanmälda, så också det här 
besöket på bygget i Sundbyberg. Där träffar vi 
lagbasen Dennis Grönroos och skyddsombudet 
Jimmy Lövqvist, som får frågan om hur det känns 

Andrzej Stamirowski går fram till killarna från Sträng-
betong och ber dem stanna upp en stund för ett samtal. 
Han frågar dem om de har fru och barn därhemma. 
De flesta nickar. 
     - De vill säkert att ni kommer hem i kväll. Men det är 
inte alls säkert, när ni inte använder säkerhetsselarna.  
     Andrzej är projektanställd på Byggnads Stockholm-
Gotland för att åka runt på byggena i Stockholmsområdet 
och kontrollera arbetsmiljön. Han är inte rädd för att 
sticka ut hakan och säga ifrån där det behövs.

Jimmy Lövqvist och Dennis Grönroos tycker det är jättebra att Andrzej Stamirowski kommer och gör oanmälda besök för att kontrollera arbetsmiljön.
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när Andrzej kommer ut på besök.
- Jättebra, säger Jimmy. Jag har 

bara varit skyddsombud sedan 
nyår, men märker redan hur jag 
börjar bli tjatig mot arbetskamra-
terna. Då är det bra att det kommer 
någon utifrån, någon som kan se 
med friska ögon på arbetsmiljön.

På byggfi rman Viktor Hans-
sons platskontor möter platsche-
fen upp och Andrzej berättar att 
han är där som regionalt skydds-
ombud för att kontrollera arbets-
miljön.

- Helt okej, säger platschefen, 
och vi tar hissen upp till plan sex 
där ett arbetslag från Strängbe-
tong håller på att lägga ett fyra ton 
tungt betongelement till rätta med 
benägen hjälp av kran och kran-

förare. 
Andrzej går fram till killarna från Strängbetong 

och ber dem stanna upp en stund för ett samtal. 
- Har ni fru och barn därhemma, frågar han. 

De fl esta nickar. 
-De vill säkert att ni kommer hem i kväll. Men 

det är inte alls säkert, när ni inte använder säker-
hetsselarna, säger Andrzej.

Det blir tyst i gruppen. Jo, visst. Du har rätt 
mumlas det. 

- Jag vill inte jävlas med er, men här krävs skärp-
ning annars måste jag skriva, säger Andrzej. Man 
nickar igen.

- Okej, då säger vi det, säger Andrzej och vi går 
vidare.

Vi går runt en halvtimme på bygget och 
Andrzej frågar och tittar. Har ni nödbelysning i 
trappan? Varför står skumsläckarna här nere på 
lagret? Det saknas första hjälpen lådor i bodarna.

Stort som smått. Jimmy och Dennis nickar och 
antecknar.

- Ja, du ser, säger Jimmy, när vi går över till plats-
kontoret. Mycket tjat blir det och ibland känner 
man sig som en polis.

Tillbaka på platskontoret lämnar Andrzej rap-
port till platschefen.

-Det mesta är bra, men det är helt oacceptabelt 
att arbetslaget från Strängbetong jobbar utan 

skyddsselar. Där måste det till en snabb föränd-
ring, säger han. 

Platschefen håller med, tar genast sin mobil-
telefon och lämnar rummet.

Andrzej och jag går ner på ett fi k i kvartetet.
Känner du dig inte som en polis när du kommer 

ut på ett bygge?
Han skrattar och säger att han inte gör det. 
- Jag arbetade som skyddsombud på Einar 

Mattsson och de första månaderna var det nog 
många som var arga på mig. Men efter tre må-
nader var det jättebra.

- Många tycker kanske att jag är för 
rak. Som idag. Kanske killarna 
från Strängbetong blev arga 
när jag gick på dem, men när 
de fått tänka efter några mi-
nuter så brukar det fungera. 
Och det tror jag det gjorde i 
dag också, säger han och 
fortsätter:

- Men samtidigt får man inte 
vara rädd. Om jag säger så här: 
99 procent av alla jag kommer i kontakt 
med säger ”bra att du är här”. Och många ringer 
också och ber mig komma.

- Och det är ju förfärligt många olyckor inom vår 
bransch. Svåra olyckor som tyvärr också innebär 
dödsfall. Ofta på grund av slarv och att man inte 
tänker efter först, säger Andrzej och tillägger:

- Ett stort problem är underentreprenörerna hos
de stora företagen. Här är arbetarskyddet ibland 
mycket dåligt. 

Andrzej har arbetat som byggnadsarbetare 
i fyra länder och kan jämföra. I Tyskland till 
exempel är kontrollen på en arbetsplats mycket 
hårdare än här i Sverige.

Ett problem är att den utländska arbetskraf-
ten inte kan svenska. Det gör att de exempelvis 
inte ens kan skicka efter en ambulans om det 
skulle behövas. Det måste bli mycket bättre lik-
som att få de stora företagen som tar jobben att 
också ta hela ansvaret för arbetsmiljön på arbets-
platsen.

- Kanske säger de  att det kostar för mycket. 
Men hur mycket är då inte en byggnadsarbeta-
res liv värt, undrar Andrzej Stamirowski när vi 
skiljs åt efter besöket i Sundbyberg.

Jimmy Lövqvist och Dennis Grönroos tycker det är jättebra att Andrzej Stamirowski kommer och gör oanmälda besök för att kontrollera arbetsmiljön.

- Många tycker kanske att jag är för 
rak. Som idag. Kanske killarna 
från Strängbetong blev arga 

- Men samtidigt får man inte 
vara rädd. Om jag säger så här: 
99 procent av alla jag kommer i kontakt 

” Jag vill inte 
jävlas med er, 
men här krävs 
skärpning.” 
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Lärlingar

800 lärlingar till tuff byggmarknad
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Markus Nandorf och William 
Malmsten är två av 21 killar i åldern 
18-19 år från Bygg- och anläggnings-

programmet på Nynäshamns gymnasium. De  är 
på informationsmöte, som Byggnads och BYN 
(Byggnadsindustrins yrkesnämnd), har gemen-
samt för att berätta för avgångseleverna vad som 
gäller på arbetsmarknaden. Ombudsmannen 
Krister Strömberg pratar om arbetsmiljö, löner, 
vad som händer om man blir uppsagd och fram-
för allt vikten av att gå med i facket.

- Hur många av er vet redan att ni har ett jobb när 
ni slutar skolan i höst, frågar Krister Strömberg och 
ber dem som har det att räcka upp handen. 

Det blir inte många. Och det är förståeligt. För 
de är nästan 800 som går ut 
skolan nu i vår och ska slå 
sig in på en tuff  byggmark-
nad, där det redan fi nns 600 
arbetslösa lärlingar. Men en 
positiv trend är att allt fl er 
unga går med i Byggnads.

Krister Strömberg job-
bar nästan enbart med lärlingsfrågor och det 
märks att han är van att träff a killar i tonåren 
och att de gillar jargongen.

Byggnads Stockholm-Gotland har intensifi erat 
informationen till avgångsklasserna på byggpro-
grammen. Det gäller att få med de unga i facket re-
dan från början. Och hittills i år har det varit lycko-
samt. Och det blir det även den här förmiddagen.

Arbetsmiljöfrågorna har en viktig plats när 
Krister Strömberg talar. Han berättar om tra-
giska fall, men om hur viktigt det är att var och 
en jobbar för en bra arbetsmiljö.

- Visst det är arbetsgivarens an-
svar. Men går det fel är det ni 
som drabbas. Därför fråga. 
Tveka inte att fråga. Jag vet 
att de äldre arbetskamra-
terna gillar det, säger Krister.

Hur får lärlingarna sin yrkes-
praktik, är det skolan som ordnar den? 

- Nej de fl esta eleverna ordnar platser själva. Vi 
försöker hjälpa till när det inte fungerar. Hittills har 
vi kunnat få fram platser. I Nynäshamn fi nns det 
många småföretag och folk känner varandra, säger 
Anders Fagerlind, lärare på Byggprogrammet.

Marcus Nandorf är byggnadsarbetare i femte 
generationen medan William Malmsten först tänk-
te bli elektriker, men bytte till bygg efter ett år.

Är det så kul som ni trodde att det skulle vara?
Båda killarna nickar. Marcus jobbar på ett 

ganska stort företag inne i stan och samåker med 
en kompis morgon och kväll. William fi nns på 
en mindre lokal fi rma i Nynäshamn, som mest 
jobbar med inredningar och stambyten.

Jag frågar om hur praktiken är och båda kil-
larna tycker det är bra att gå som lärling. Men de 
har synpunkter på hur tiden är upplagd.

- Två dagar ena veckan och tre dagar nästa är 
inte optimalt. Jag tycker man skulle ha en vecka 
praktik och en vecka teori, säger Marcus.

Men som sagt båda två stortrivs på sina lär-
lingsplatser och hoppas få fast jobb efter skolan.

Vad visste ni om facket innan ni kom hit idag?
- Inte mycket, men nu när jag vet alla förmåner 
man får som medlem är det helt klart värt peng-
arna, säger Marcus och får medhåll från William.

800 lärlingar till tuff  byggmarknad
På informationsmöte för avgångselever berättar ombudsmannen 
Krister Strömberg om arbetsmiljö, löner, vad som händer om man 
blir uppsagd - och framför allt om vikten av att gå med i facket.
     Det är en tuff  byggmarknad som väntar de 800 eleverna som 
går ut skolan nu i vår. Men en positiv trend är att nu går allt fl er 
gymnasieelever med i Byggnads.

Krister Strömberg
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- Visst det är arbetsgivarens an-
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Fler unga 
går med i 

Byggnads!
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” Det är väldigt viktigt 
att ilskan riktas mot ansvariga 

politiker och de systemfel i lag och avtal 
som fi nns, istället för mot de personer 

som utnyttjas” 

Medan välutbildade medlemmar 
inom Byggnads går arbetslösa, går 
jobben till utländsk arbetskraft som 

ofta far illa och arbetar under villkor som är be-
drövliga. Därför kommer regionen att dra igång 

en uppsökande verksamhet efter semestern.
- Idag är det uppenbart 

att oseriösa arbets-
givare dumpar 
villkoren och se-
riösa företagare 

får väldigt svårt att 
konkurrera. Vårt mål är 

att alla byggnadsarbetare inom 
byggnadsindustrins avtalsområde ska 
behandlas lika, säger Roger Johansson, vice ord-
förande i Byggnads Stockholm-Gotland. 

Att denna utveckling nu accelererar samtidigt 
som sysselsättningen inom bygg mattas av, gör si-
tuationen än besvärligare. Ett särskilt problem är 
dessutom att de utstationerade företagen inte tar 

emot lärlingar och därmed får de elever som gått 
treårig gymnasial yrkesutbildning svårt att kom-
ma in på arbetsmarknaden.

Förutom att se till att alla byggnadsarbetare – 
svenska och utländska - behandlas lika kommer 
Byggnads att bevaka att kollektivavtalen efterlevs 

och att alla företag får chans att kon-
kurrera på lika villkor. En erfaren 
ombudsman från Byggnads Stock-
holm-Gotland, med ett brett kontakt-
nät, kommer att leda det här arbetet.

- För att det ska bli framgångsrikt 
krävs också att vi samverkar med 
olika parter som till exempel LO, 
Sveriges Byggindustrier, Migrations-

verket och Skatteverket. Och så massmedia förstås, 
säger Roger Johansson.

Tanken är ju att arbetet ska ske genom oanmälda 
besök. Det är väl ett riskmoment?

- Självklart har vi det med i bilden när vi planerar 
projektet. Och vi kommer att använda både externa 
experter och våra egna arbetsmiljökunniga för att 

Byggnads har tröttnat på företag som 
dumpar villkor och utnyttjar arbetare

Nu har Byggnads Stockholm–Gotland tröttnat på förhållandena inom branschen. 
Allt fl er entreprenaduppdrag går till utstationerade företag och oseriösa arbets-
givare som dumpar villkoren. Den utländska arbetskraften far illa och seriösa 
företagare har inte längre möjlighet att konkurrera. Efter semestern drar Bygg-
nads igång en uppsökande verksamhet.

Roger Johansson
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Sociala dimensionen
Europas fattiga
får fösas runt 
som statslös
städa bygga
borsta skon
som elitens
tjänstehjon
 
Vem vill ha
en sådan 
ordning
konkurrens 

till dödligt pris
avtalslöst
på skojarvis
 
Öppen gräns 
kan vi försvara
liksom handeln
med en vara
till ömsesidig nytta
här växer 
inte mandeln
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förebygga så mycket som möjligt, säger Roger Jo-
hansson.

Roger Johansson berättar att de arbetsplatser 
som besöks kommer att genomlysas ordentligt. 
Arbetet kommer att vara systematiskt, men Bygg-
nads kommer ändå aldrig att kunna få kontakt med 
alla de kanske 10 000 utländska byggnadsarbetare 
som finns enbart i Stockholmsområdet.

- Det är inte antalet besök som är det viktiga utan 
att kvaliteten på de besök som görs är på en hög 
nivå. Inte minst när det blir arbetsrättsliga efter-
följder. Därför kommer Byggnads förbundsjurist 
också att bli inblandad, säger Roger Johansson.

Vad hoppas ni får ut av det här projektet?
- För att kunna få en förändring måste vi påverka 

samhällsdebatten, visa att problemen är stora även 
i byggbranschen. Vi läser i tidningarna om miss-
förhållanden när bärplockare eller skogsarbetare 
utnyttjats. Men detta pågår hela tiden på svenska 
byggarbetsplatser. Det är samma sorts människo-
syn det handlar om - och det måste få ett slut innan 
alla seriösa företag konkurreras ut.

Byggnads vill också, utifrån ett samhällsper-
spektiv, stoppa utvecklingen som göder främlings-
fientlighet. 

- Våra medlemmars frustration är berättigad och 
i viss mån försvarbar. Men det är väldigt viktigt att 
deras ilska riktas mot ansvariga politiker och de 

Byggnads har tröttnat på företag som 
dumpar villkor och utnyttjar arbetare

systemfel i lag och avtal som finns, istället för mot 
de personer som utnyttjas, säger Roger Johansson.

Det här arbetet passar väl in i Byggnads avtals-
krav om ordning och reda i byggbranschen och 
kravet om ett huvudentreprenörsavtal. 

- Frågan är oerhört viktig och vi har fullt stöd 
av medlemmarna och glädjande nog även de 
flesta byggföretagare. Vi ska fortsätta väcka opi-
nion, kräva lag och avtal och kunna svara upp till 
medlemmarnas krav på trygga och säkra villkor, 
säger Roger Johansson.

Men att sänka
ambitionen
i sociala
dimensionen
skapar bara
orättvisa
kaos och strid
i världens orostid
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Leif Nysmed öppnar dörren med lille 
William i famnen. Leif, som till vardags 
är ombudsman på Byggnads Stockholm-

Gotland är nu inne på den fjärde månaden av sin 
pappaledighet. Och han är en man som inte stäm-
mer med statistiken. Han gick hem från kontoret  
i januari och kommer inte tillbaka förrän i början 
av september.

- Jag och min fru Shewen tar ut ungefär hälften 
var av föräldradagarna och det är nog inte så van-
ligt, säger han över en kopp kaffe i radhuset i Hud-
dinge. På golvet leker ettårige William.

Den här dagen är en ganska typisk dag i Leifs 
”nya” liv. William vaknade som vanligt kring sex och 
ville ha frukost. Sedan blev det lite innelek, en sago-
bok åtföljd av lunch. Mycket äta blir det under dagen.

- Sedan brukar vi ta en promenad ner till Öppna 
förskolan i Huddinge centrum. Den är verkligen 
bra och man ser hur roligt William har. Barnen 
leker inte så mycket tillsammans, men tar efter 
varandra och lär sig hela tiden, berättar Leif.

Så mycket kontakt med kontoret i Solna blir det 
inte. Leif läser en del mail, men det är också allt. 

- Jag försöker att hålla mig borta. Det jag priorite-
rar, förutom William, är Huddinge arbetarekom-
mun där jag är ordförande. De mötena är oftast på 
kvällstid, så det fungerar bra.

Varför tror du att det fortfarande är så få pap-
por som tar ut ”sin andel” av föräldraledigheten?

- Det finns säkert flera orsaker. En är att arbets-
givaren tycker att det i första hand är mammorna 
som borde vara hemma. För en del familjer kan det 
nog också vara av ekonomiska skäl. Pappan tjänar 
så mycket mer att ekonomin blir lidande om han 
är hemma.

- Men sedan har jag faktiskt märkt att en hel 
del mammor inte vill släppa möjligheten att vara 
hemma med barnen. Något som jag tycker är fel. 
Ser man det till exempel från Williams synvinkel så 
tycker jag det är självklart att han har rätt till båda 
föräldrarna, säger Leif Nysmed, som verkligen vill 
vara en del av lille Williams uppväxt. 

De svenska papporna går 
sakta men säkert mot 
ett mer jämställt uttag 
av föräldraförsäkringen. 
Även om det går väldigt 
långsamt. Och så här ser 
den typiske pappan ut när 
det gäller föräldraförsäk-
ringen:
- Tar i genomsnitt ut 
25 procent av föräldra-
penningdagarna. 
- Tar i genomsnitt ut 
35 procent av tillfällig 
föräldrapenning när 
barnen är sjuka.
- Den pappa som tar ut 
flest föräldrapenning-
dagar har en eftergymna-
sial utbildning alternativt 
en forskarutbildning.
- Är född i Sverige och 
arbetar ofta inom privat 
sektor.
- Har ofta ett föräldralöne-
avtal som ger extra ersätt-
ning vid föräldraledighet.

William har rätt till båda sina föräldrar

Namn: Leif Nysmed
Aktuell: Delar hela föräldraledigheten med sin fru
Född: 1970
Familj: Gift med Shewen och sonen William 1 år
Bor:  Radhus i Huddinge
Jobb: Ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland
Intressen: Sonen, fritidshuset och politiken
Politiska uppdrag: Ordförande i Huddinge 
arbetarekommun (S)
Fackliga uppdrag: Medlemskretsen Huddinge/
Botkyrka/Salem, Regionsfullmäktige  Byggnads 
Stockholm-Gotland


