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Johan kommenterar Innehåll

Den svenska modellen faller sönder

Ordförande Byggettan

Det närmast unika sättet att ge fackför-
eningarna myndighetsliknande funktio-
ner, visade sig i en domstolsprövning i 
EG-rätten inte hålla måttet. Både svensk 
lagstiftning och svenska kollektivavtal 
har nu tvingats till förändring.

Detta har gjort oss inom svensk fack-
föreningsrörelse djupt oroliga. Vi vill 
naturligtvis värna samarbetet mellan 
fack och arbetsgivare. Vi vill förhindra 
att arbetskraft med lägre löner och sämre 
socialt skydd inte får samma villkor och 
förutsättningar som övriga på svensk 
arbetsmarknad.  EG-domarna har inne-
burit minskad delaktighet och arbets-
platsdemokrati, vilket är en facklig till-
bakagång på cirka 50 år.

Ett bra exempel är regeringens lagråds-
remiss om Laval. Här införs bakvägen 
den ursprungslandsprincip som Euro-
paparlamentet förkastade när tjänstedi-
rektivet var aktuellt. I praktiken över-
ger den svenska regeringen principen 
att svenska kollektivavtal ska gälla vid 
svenska arbetsplatser.

Varför utformas inte en nationell lag-
stiftning som gör det möjligt att hävda 
svenska kollektivavtal utan att hamna i 
konflikt med EU-rätten?

Vi ser dagligen exempel på hur utländ-
ska företag konkurrerar med lägre löner 
och farliga arbetsmiljöer. EG-domstolens 
utslag, som kommit i Lavalmålet, spär 
ytterligare på farhågorna för ett system 
som sorterar människor efter ursprung 
och där löntagare ska tävla om jobben 
med lägre löner. Vi vill ha bra villkor för 
alla som jobbar i Sverige, oavsett om de 
kommer från Tallin eller Stockholm. Vi 
vill också ha bra villkor för seriösa före-

tag så att de inte konkurreras ut av ose-
riösa. Våra fackliga rättigheter ska vara 
andras möjligheter!

Det är självklart att människor ska kun-
na röra sig fritt och arbeta var de vill i EU. 
En gemensam arbetsmarknad i Europa 
är viktig, men den får inte utnyttjas för att 
pressa lönerna nedåt eller hota rätten att 
teckna kollektivavtal. Det är skrämman-
de att regeringen inte tar avstånd från en 
utveckling där löntagare ställs mot lönta-
gare och där seriösa företag konkurreras 
ut. Den utveckligen är farlig och skapar 
osund konkurrens, ekonomisk brottslig-
het och dåliga produkter.

Jobbkrisen i Europa har visat att konse-
kvenserna av Lavaldomen, som jag länge 
har varnat för, nu realiserats. När arbets-
lösheten stiger blir klimatet hårdare på 
arbetsmarknaden. Det är en oacceptabel 
utveckling. Jag vill ha ett rättvist Europa 
där företagen konkurrerar med kompe-
tens och produktivitet, inte med låga lö-
ner och dåliga arbetsvillkor.

Jag står upp för ett öppet Sverige och 
öppet Europa. Men den fria rörligheten 
måste bygga på rättvisa. Regeringens 
passivitet och ovilja att lyfta löntagar-
frågor tyder på att de 
vill använda EU för 
att rasera den svenska 
arbetsmark-
nadsmo-
dellen. 

 

Regeringen kan inte längre stå passiv 
inför den svenska arbetsmarknads–
modellens sönderfall. Allt fallerar när 
arbetsmarknadens parter inte längre 
får besluta tillsammans - utan det istäl-
let är domstolar som bestämmer. EUs  
domstolar, eller som nu, när det är Ar-
betsdomstolen, AD, som kommer att få 
fälla avgörandet om vi som fackförening 
har rätt till konfliktåtgärder.

I och med att konfliktrisken ökar, så ökar 
också arbetsgivarnas kostnader. Då blir 
det svårare att kombinera arbetsfred, 
tillväxt och hög sysselsättning. Den ut-
vecklingen leder till att arbetsmarkna-
dens parter försvagas och den svenska 
modellen faller sönder. Regering och 
riksdag har blundat alldeles för länge, 
de kan inte längre fortsätta vara passiva 
åskådare  till den svenska modellens sön-
derfall.

Den svenska arbetsmarknadsmodel-
len befinner sig i ett skede av omvandling. 
Den fackliga trygghet som vuxit fram un-
der drygt hundra år är på väg att föränd-
ras. För de fackliga organisationerna är de 
drastiskt fallande medlemstalen kanske 
allvarligast. Sverige är på väg att anpassa 
sig till utvecklingen i övriga västeurope-
iska länder. Även om vi fortfarande ligger 
på en mycket hög nivå med många orga-
niserade, jämfört med andra EU-länder. 

Ett annat allvarligt hot mot facket är 
EG-rättens ökade betydelse. Önskan om 
den fria rörligheten, tydligast illustrerat 
av de kända Laval- och Rüffertdomarna, 
kommer i konflikt med hur den svenska 
arbetsmarknadsmodellen har hante-
rat frågan om att hindra lön och social 
dumpning. 
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LärlingarAktuellt

Johan Lindholm går igenom det som har 
hänt sedan det förra avtalet tecknades 
i april 2008. Inte minst den internatio-
nella lågkonjunkturen och dess konse-
kvenser gör uppladdningen inför nästa 
års avtalsförhandlingar tuff.

- Samtidigt som vi har en ny avtalsrörelse 
på gång lägger vi fast våra prioriterade mål 
inför nästa år. Och de sammanfaller bra i 

tid, säger Johan Lindholm och 
fortsätter:

- Vi slår fast att Byggnads är 
och ska förbli ett löneförbund. 
Vi ska ha en stark arbetsplats-

organisation med decentraliserat ansvar.
- För att vi ska fortsätta att vara ett starkt 

förbund måste vi ha en hög organisations-
grad. Det innebär att vi måste värva fler 
medlemmar. 

- Slutligen ska vi bevaka kollektivavtalen. 
Alla företag ska ha kollektivavtal. Och vi 
ska se till att våra frågor tas upp på den po-
litiska dagordningen inför nästa års val.

Att Byggnads ska förbli ett starkt löne-
förbund kommer att ställa stora krav i av-
talsrörelsen. Inte minst efter det att flera 
förbund gått med på att sänka sina löner 
mot förkortad arbetstid. Något som arbets-
givarna nu kommer att lyfta fram.

- Vi slåss för vår prestationslön. Sam-
tidigt vet vi att uppemot 70 procent av 
alla rot-jobb handlar om timlön. Och rot-
jobben ökar nu med skatterabatten, säger  
Johan Lindholm.

LO anser att det finns löneutrymme på 
2-3 procent och att utgångspunkten är ett 
ettårigt avtal.

Det blir allt vanligare att byggarbetsgivare 
vägrar komma överens om löneuppgörel-
ser – även på central nivå. Ett nytt sätt att 
kunna konkurrera med låglöner. För om 
man inte kommer överens ens på central 
nivå inträder stupstockslönen på 128 kr 
i timmen, enligt kollektivavtalet. Och 
byggnadsarbetaren förlorar flera tusen  
kr i månaden.

Det var på det senaste lagbasmötet, som 
frågan om stupstocken togs upp. Många 
basar hade fått rapporter utifrån landet, 
där flera företag vägrat gå med på uppgö-
relser om riktpunkt. Och där resultatet då 
blir stupstockslön. 

I Jämtland finns byggnadsarbetare som 
tvingats gå på stupstockslön i ett år. I Borås 
finns också drabbade byggnadsarbetare. 
Nu har striden även kommit till Stock-
holm, och det gäller flera byggen. 

Lagbasarna vittnade om att arbetsgivar-
na försöker att hitta många olika sätt för att 
kunna konkurrera med låglöner. Och det 
senaste tycks alltså vara att använda sig av 
avtalets stupstock för att pressa ner löner 
och löneuppgörelser.

Mätningsföreståndaren Jonte Söder-
ström:

- Blir man inte överens ens på central 
nivå så inträder stupstocken på 128 kr i 

timmen. Ingenting annat. Nu finns det 
företag som försöker säga att vi kan väl gå 
halva vägen var och vill ge bygglagen mer 
än 128 kr. 

- Men antingen blir man överens om 
en korrekt riktpunkt eller också blir man 
det inte. Företagen måste faktiskt ta kon-
sekvenserna av att driva frågan till stup-
stock. 

- Här gäller det att vi från den fackliga 
sidan står fast och förklarar varför stup-
stocken är satt så lågt som den är, säger 
Jonte Söderström.

Info om insamlingen: 
www.byggnads.se/byggettan

Det kan bli en tuff avtalsrörelse
Det kan bli en ruggigt tuff avtalsrörelse. 
Den förutsägelsen gör Byggettans 
ordförande Johan Lindholm på 
Byggettans representantskapsmöte. 

På initiativ av Stockholms lagbasar har 
föreningen Stupstocken bildats, som drar 
igång en insamling för att hjälpa byggnads-
arbetare som sätts på stupstock. Insam-
lingen är till för att hjälpa drabbade bygg-
nadsarbetare ekonomiskt – både nu och i 
framtiden. 

Alla byggnadsarbetare, oavsett var man 
bor i landet, kan vara med och bidra till 
insamlingen.

HJÄLP VID STUPSTOCKSLÖNER

Byggettans representantskap bidrar med cirka 7 000 kr till stupstocksinsamlingen.
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LärlingarAktuellt

Sabo, Arbetsförmedlingen, 
Sveriges Byggindustrier och 
Byggnads har presenterat 
en överenskommelse för att 
arbetslösa bygglärlingar ska 
få jobb efter en 16 veckor lång 
arbetsmarknadsutbildning. 

Man vänder sig till ungdomar 
som avslutat 3-årig gymnasie-
utbildning inom trä, betong 
eller som murare och blivit 
arbetslösa under lärlings- 
tiden. 

Totalt handlar det om 1 000 arbetslösa 
lärlingar, inom trä, betong och murare, 
som ska få vidareutbildning inom golv-
läggning eller plattsättning. Jobben 
ska lärlingarna i första hand få inom 
de renoveringstörstande miljonpro-
gramsområdena. Bara allmännyttan 
har ett renoveringsbehov för 390 000 
lägenheter.

Under 1990-talets utdragna lågkon-
junktur var det tusentals unga bygg-
nadsarbetare som lämnade byggbran-
schen. Nu är risken stor att samma sak 
ska hända igen.

Därför har Sabo - de kommunala bo-
stadsföretagens bransch- och intresse-
organisation - Arbetsförmedlingen, Sve-
riges Byggindustrier och Byggnads inlett 
en gemensam aktion för att rädda kvar 
arbetslösa lärlingar inom branschen, ge 
dem möjlighet att slutföra sin utbildning 
och få yrkesbevis för ännu ett yrke.

Över 5 000 lärlingar arbetslösa
För ett år sedan var 2 200 bygglärlingar 
inskrivna vid arbetsförmedlingen som 
arbetslösa.

I dag finns det 5 400 arbetslösa ung-
domar som inte har haft möjlighet att 
slutföra sin lärlingsperiod för att få sitt 
yrkesbevis. Skälet har varit den dystra 
byggkonjunkturen.

1 000 av dessa får nu en arbets-
marknadsutbildning i 16 veckor, förlagd 
till olika orter runt om i Sverige, för att 
få ytterligare kompetens inom golvlägg-
ning eller plattsättning. 100 utbildnings-
platser startar i början av november.

Rot-jobb i miljonprogrammet
Målsättningen med satsningen är att 
de arbetslösa lärlingarna ska få så 
kallade rot-jobb i miljonprogrammets 
bostäder. Såväl de kommunala som de 
privata fastighetsägarna står inför en 

renoveringsbom de närmaste åren, i 
takt med att miljonprogrammen måste 
renoveras. Renoveringsvolymen kom-
mer att tredubblas.

När Sabo upphandlar rot-arbeten 
uppmanar de alla sina medlemsföretag 
att kräva av byggföretagen att ett visst 
antal platser ska vikas åt lärlingar.

Johan Lindholm, Byggettans ordfö-
rande, tycker att satsningen är bra. 

- Återväxten är viktig. Därför är detta 
ett absolut nödvändigt grepp om vi ska 
få behålla kvar ungdomarna i bygg-
branschen. Vi måste helt enkelt se till 
att vi har en jättebra återväxt. På sikt 
är byggmarknaden i Stockholm mycket 
bra och vi kommer att behöva mycket 
kompetent arbetskraft, säger han.

Satsning på lärlingar

Återväxten är viktig. Därför tycker Elisabet Martin, Regionchef Öst Sveriges Byggindustrier, 
och Johan Lindholm, Byggettans ordförande, att satsningen på lärlingarna är bra.
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Studier Studier

Jonathan Wahlström jobbar på Skan-
ska som traditionell lärling. Han är 21 
år men har ändå provat på en hel del 
andra jobb. Att bli byggnadsarbetare 
har varit Jonathans dröm och nu är han 
på god väg. 

- Helt klart mitt drömjobb. Jag gillar före-
taget, sammanhållningen på arbetsplatsen 
och även cheferna. Jag har en hyfsat schysst 
lön som är 65 procent av vad en snickare 
med yrkesbevis tjänar, säger han.

Nu vet Jonathan mer
- Alla i bodarna är med i facket på ar-
betsplatsen. För den som inte är med har 
inget i boden att göra, tycker jag. Själv 
gick jag med direkt när jag började och 
nu betalar jag 426 kr i månaden. Jag vis-
ste inte riktigt vad jag betalade för. Ingen 
berättade det. Men nu vet jag bättre, sä-
ger Jonathan och fortsätter:

- Tidigare skulle jag aldrig gått på en 
som inte var med i facket och sagt åt 
honom att gå med. Jag tänkte inte så. 
Men det gör jag nu. Jag tror också att om 
fler fick den här utbildningen, så skulle 
många, många fler gå med i facket.

Jonathan säger att nu kommer han att 
tjata på dem som inte är med. 

- Vet man vad 
man får för peng-
arna så är det 
självklart att vara 
med. Om alla gick 
med skulle vi ock-
så bli så mycket 
starkare. Ingen 
skulle kunna stå emot oss. 

- Dessutom skulle fackavgiften bli bil-
ligare.  Det är klart att det kostar när så 
många åker snålskjuts, säger Jonathan.

Björn är ny i Byggnads
Björn Broberg som också gått kursen 
fyller i:

- Visst är det okunskap som gör att 
många står utanför. Det är naturligtvis 
inte rätt att vi som är med ska pynta för 
dem som inte är med, säger han.

Björn Broberg har bara varit med i 
Byggnads i några månader. Han arbetar 
sedan många år i företaget Tyco Fire som 
serviceman för sprinklersystem. Det be-
tyder att han går på vvs-avtalet. Han är 
lyckligt lottad, säger han, eftersom han 
har haft jobb hela tiden.

Björn har samma positiva omdöme om 
kursen som Jonathan. 

- Jag har stått utanför i många år därför 
att jag blev oense med Metall, som jag då 
var med i, säger han.

Varför är du med nu då?
- En av Byggettans ombudsmän är 

motivet till att jag gick med i facket igen. 
Och faktiskt också till att jag direkt blev 
vald till facklig förtroendeman på min 
arbetsplats, säger Björn.

- Då tyckte jag att jag behövde utbild-
ning, och den här utbildningen passade 
mig perfekt, berättar Björn.

Björn tycker att de tre dagarna givit 
honom mycket värdefull information, 
som han nu bär med sig hem till arbets-
kamraterna på företaget.

Jonathan berättar att han blev upp-
ringd av någon från Byggettan, som 
föreslog att han skulle gå medlemsut-
bildningen.

En kanonbra utbildning
Bättre utbildning kan man inte tänka 
sig. Det är sällan man träffar deltagare 
i en facklig utbildning som är så entu-
siastiska som Jonathan Wahlström och 
Björn Broberg. 
   De två har just varit på en tredagars-
utbildning för nya medlemmar i Bygg-
nads. Nu föreslår de och resten av ut-
bildningsgruppen (18 personer) att alla 
nya medlemmar får samma utbildning.

Björn Broberg har stått utanför facket i många år. Men nu är han både 
medlem och fackligt förtroendevald på sin arbetsplats.



Byggettan nr 5 2009 7

Studier Studier

- När jag berättade 
det i boden så sa de 
bara ja, ja, gör det du. 
Jag vet inte hur ut-
bildningen var när de 
gick den för många år 
sedan. Nu är den jätte-
bra. Så bra att alla nya 
medlemmar borde gå 
den, säger han. 

Båda två menar att 
nu är de betydligt bätt-
re rustade att möta ar-
betsgivaren och även 
ta diskussionen med 
dem som inte vill vara med i facket.

- Kan man ingenting så står vi snart där 
med mössan i hand. Vi måste organisera 
oss. Det är a och o, säger Björn.

- Många har nog glömt bort varför man 
är med i facket, säger Jonathan.

Inte alls som i skolan
Vad var då det bästa med kursen? 
Björn och Jonathan börjar räkna upp 
de olika momenten.

”All nyttig praktisk information. Ta till 
exempel det här med nattjobb. Nu vet jag 
vad som gäller och kan ta diskussionen 
med vår arbetsgivare.” (Björn).

”Alla försäkringar. Nu kan man ta 
diskussionen med dem som inte vill 
vara med. Att inte vara med kan kosta 
tusen kr i månaden. Det är det inte 
många som vet.” (Jonathan).

”Det bästa med den här utbildningen 
var att det inte var som någon skol–
undervisning. Mer som en diskussion 
där vi också fick berätta om våra er-
farenheter. Ta upp våra frågor.” (Jo-
nathan).

Förslag till motion
Ett mycket konkret resultat av medlems-
utbildningen blev den motion, som de 18 
deltagarna på utbildningen skrev ihop och 
som man nu ska lägga fram till respektive 
sektion.

Motionen lyder så här
Medvetandet hos de medlemmar som går in 
i, eller redan är medlemmar i organisatio-
nen, behöver öka. Det är viktigt att de som 
är och blir medlemmar vet vad Byggnads är, 
står och verkar för. Varje medlem i Byggnads 
bör kallas till Medlemsutbildning 1/Fackets 
grunder. I dagsläget har endast ett fåtal 
procent av Byggnads medlemmar gått 
denna utbildning.

Vi föreslår därför 
- att Medlemsutbildning steg 1, blir obliga-
torisk utbildning när man blir ny medlem i 
Byggnads och
- att till nästa kongress 2014 bör 30 procent 
av medlemskåren genomfört Medlems-
utbildning 1 alternativt Fackets grunder.

En kanonbra utbildning

”Helt enkelt en kanonbra utbildning, 
kurs eller vad vi ska kalla den.” (Björn).

Vi blir överens om att om utbildning-
en varit på en högskola skulle man nog 
betrakta den som ett seminarium. Och 
det är inget dåligt omdöme.

Aha-upplevelse
Roland Ahl är studieansvarig på Byg-
gettan och han är naturligtvis nöjd 
med både uppslutning och det fina 
omdömet om utbildningen.

- Vi har kursen fyra gånger per år. 
Men den här gången var det många 
som ville gå, så vi utökade med några 
platser. Kanske beror det på lågkon-
junktur och att vi aktivt talat om att 
man bör gå utbildningen, säger Roland 
Ahl. 

- Sedan tror jag att det var ett bra 
gäng som gick den. Många av dem hade 
synpunkter och var vetgiriga. De blev 
en slags aha-upplevelse för många. Nu 
funderar jag på om vi ska köra en kurs 
till i höst, säger Roland. 

Jonathan Wahlström är traditionell lärling. Han tror att om fler fick gå Byggettans medlemsutbildning - och fick veta vad de får 
för medlemsavgiften - så skulle många fler gå med i facket.
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Lagbasar Lagbasar

Ett tydligt exempel på att det blir svårare 
att göra upp om ackordet är JM:s bygge i 
Råcksta. Trots ett antal överläggningar 
och förhandlingar slutade det med att 
laget i Råcksta nu går på den så kallade 
stupstocken. Det vill säga 128 kr i timmen. 
Och det förstår var och en att det handlar 
om tusentals kronor i lönesänkning varje 
månad. 

På lagbasmötet var upprördheten stor 
över arbetsgivarnas alltmer aggressiva in-
ställning. Och framför allt att man driver 
fram att frågorna hamnar på central nivå.

Hasse Dahlberg och Roger Åman är 
båda lagbasar på Peab. De är lika gamla, 
drygt 40 år, och har jobbat tillsammans se-
dan mitten av 1990-talet. Roger som lagbas 
i många år och Hasse som lagbas i tre år.

- Som lagbas företräder jag ju de övriga i 
laget inför arbetsgivaren. Det är laget som 
har utsett mig. I och för sig i en informell 
process, men beslutet kan ju alltid omprö-
vas, säger Hasse. 

Han påpekar att arbetsgivaren inte har 
någonting med lagbasfrågan att göra, men 
att det alltid är en balansgång. Fortfarande 
är man anställd av företaget. 

Lagbasen behöver
ett starkt lag bakom sig
Det ligger i luften att det blir en tuff avtalsrörelse. Det var den allmänna 
uppfattningen vid det senaste lagbasmötet i Byggettans nya lokaler. Flera 
lagbasar rapporterade att man möter en alltmer aggressiv arbetsgivarpart 
som inte längre är villig att göra upp lokalt. Antalet tvister ökar därför. 

Roger Åman och Hasse Dahlberg är lagbasar på Peab Bostads bygge i 
Sollentuna. De känner också av ett hårdnande klimat. Då gäller det att ha ett 
starkt lag att luta sig mot.

Ett starkt lag är 
a och o för en lag-
bas.  Roger Åman 
och Hasse Dahlberg 
är basar på Peab 
Bostads bygge 
i Sollentuna.
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Lagbasar Lagbasar

Det lag som Roger och Hasse har nu 
är ett starkt lag. Många har arbetat ihop 
flera år. Innan jobbet i Sollentuna var man i 
Hässelby och byggde en skola. Av det laget 
på 12-14 man flyttade huvuddelen med till 
Sollentuna, där man nu är cirka 30 man 
i laget.

- Några blev uppsagda och fick inte följa 
med. Som lagbas ska jag se till att det blir 
rätt man på rätt jobb. Det är tufft, men in-
går i jobbet, säger Hasse.

En balansgång
Kan man säga att lagbasen i vardagen står 
mitt emellan laget och arbetsgivaren? 

- Ja, på sätt och viss är man en slags spin-
del i nätet, säger Roger. Som lagbas ska jag 
driva på. Jag skriver dagbok och håller koll 
på tider. Jag ska vara ordentligt påläst, inte 
minst vid löneförhandlingarna var tredje 
månad, säger Hasse.

Roger nickar. 
- Visst kan man delvis säga att basen är 

arbetsgivarens förlängda arm. Man måste 
alltid komma ihåg vem man representerar 
och tjänar. Det är en balansgång. Vi måste 
vara rationella, dra in pengar till företa-
get. Både vi och aktieägarna ska ha betalt, 
säger han.

Hur är då relationen till företaget i dag?

- Tyvärr händer det allt oftare att vi inte 
blir överens med företaget. Vi får väl se vad 
som händer vid nästa avstämning, säger 
Hasse.

Som flera andra basar uttryckte det vid 
senaste basmötet på Byggettan, ligger det i 
luften att det snart är en ny avtalsrörelse.

Samtidigt är Roger och Hasse tydliga 
med att de trivs väldigt bra på Peab och 
att det aldrig är långt till högste chefen om 
man vill föra fram sina åsikter.

Hasse har varit bas i några år nu. Det 
är ett stressigt jobb där han tillbringar en 
hel del tid på kontoret, särskilt när det är 
avstämningar.

- När jag blev tillfrågad visste jag inte 
riktigt vad jag gav mig in på. Visserligen 
hade jag gått två baskurser på Byggettan. 
Men det är kurser och inte vardagen på 
bygget. Men visst känner jag att jag har koll 
på läget, säger han.

I boden är det dags för infomöte för alla 
hantverkare. Roger inleder med att berätta 
att marknaden förra året minskade med 
40 procent. Peab har klarat sig lite bättre. 
Nästa större Peabprojekt är Ulriksdal som 
är tänkt pågå i kanske tio år. Roger berättar 
om hur läget är för Ulriksdal. 

Annat som Roger informerar om är att 
platschefen ska hålla utvecklingssamtal 

med alla anställda och att Peab tecknat ett 
nytt avtal med Previa.

- På mötet tog vi upp förslaget om att ut-
bilda folk i lågkonjunktur för att därigenom 
stärka kompetensen. Svaret var att företa-
get inte har råd med det nu, eftersom de inte 
har några pengar fonderade, säger Roger.

- Det blir också ett fackmöte den sista 
november. Det är viktigt att alla kommer!

Ett starkt lag är a och o
Hasse och Roger har jobbat ihop nu i 
snart 15 år. De känner varandra utan och 
innan. 

Är det svårare att vara lagbas idag? Frå-
gan går till Roger:

- Både ja och nej. Framför allt handlar 
det om att arbetstempot är så mycket hö-
gre nu. Det är pressade arbetstider och det 
krävs mer av var och en. De yngre killarna 
har väl i alla tider satt sig upp mot de lite 
äldre. Det hör till. Men jag tycker att man 
idag måste prata mer om arbetsmoralen. 
Om tider och sådant. Och så är det mer dis-
kussion i största allmänhet, säger han.

Hasse: Jag är auktoritär. Men då gäller 
det att man klarar balansgången. Har man 
inte laget med sig fungerar det inte.

I det kan de båda vara helt överens: 
- Ett starkt lag är a och o för en lagbas!

Hockeykväll på Byggettan 1 december
Välkommen till Byggettan på en temakväll med ishockey.

Vi tittar på matchen Färjestad – Djurgården 
på storbilds-TV, enkel förtäring finns att köpa

 till självkostnadspris. En hemlig gäst är inbjuden!

Tid: Tisdagen den 1 december kl 18.00. 
Plats: Vimpeln konferens, Byggettan, 

Skytteholmsvägen 2, bv, Solna

Kom och följ elitserien hos din fackförening, 
alla Byggettans medlemmar och anställda är välkomna! 
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Rivning Rivning

Edgardo Valenzuela kom till Sverige 
första gången 1985 tillsammans med 
mamma och pappa. Familjen hamnade 
i Älta. Tio år senare flyttade de tillbaka 
till Valpariso i Chile.

Året efter var Edgardo tillbaka i Sve-
rige tillsammans med sin mamma. Nu 
med Rågsved som bostadsort.

Sedan några år bor han nu tillsam-
mans med fru och barn i Skogås.

Edgardo har språket med sig. Han har 
lätt att uttrycka sig och han berättar rakt 
och utan omsvep om sina olika jobb han 
haft sedan han hamnade i byggbran-
schen för åtta år sedan.

Ingen tar rivare på allvar
Nu arbetar han sedan en tid på ett nytt 
företag i byggbranschen.

- Jag är nog Sveriges bästa rivare, men 
tjänar inte särskilt mycket. Det är inte så 
att jag gnäller på min arbetsgivare. Jag 
tycker att han är helt okej. Men nästan 
ingen tar oss rivare på allvar, säger Ed-

gardo när vi sitter och samtalar utanför 
bygget vid Hägersten, där han för när-
varande river stammar.

- Att vara rivare är ett slitsamt och 
tungt arbete. Så är det bara. Ändå kan 
vem som helst komma in och göra 
jobbet. Det gillar jag inte. Jag tycker 
man ska ställa krav på 
dem som ska 
jobba som ri-
vare. Precis 
som man gör 
när det gäller 
andra yrkesarbe-
tare inom branschen, säger 
Edgardo.

Och det Edgardo främst vill slåss för 
är att det ska finnas yrkesbevis också 
för rivare.

- Självklart skulle yrkesbevis göra 
stor skillnad. Jag skulle ta ett sådant 
på en gång. Då skulle det också finnas 
minimilön och annat som finns i kol-
lektivavtalen, säger han.

Edgardo är försiktig och väger orden. 
Han återkommer till att han vill ha res-
pekt för det han gör. Och han återkom-
mer till att företaget han arbetar på är 
juste:

- Arbetsmiljön när man river stammar 
är ju som den är. Det är trångt, dammigt 

och tungt. Man är helt 
slut när man 

kommer 
hem. Men 
vi har all 

den skydds-
utrustning som 

krävs. Där finns inget att 
klaga på.

- Så vad det handlar om är att göra yr-
ket respekterat inom branschen. Och för 
det krävs det yrkesbevis, säger Edgardo 
Valenzuela.

Frågan om yrkesbevis har varit uppe 
till diskussion i olika sammanhang inom 
Byggnads. Senast vid kongressen 2006. 
Sedan blev det ganska tyst.

Hög tid att prioritera 
yrkesbevis för rivare

Att vara rivare är ett tungt arbete. Men vem som 
helst kan komma in och göra jobbet. Det gillar inte 
Edgardo Valenzuela. Han tycker man ska ställa 
krav på dem som ska jobba som rivare, att det ska 
finnas yrkesbevis. Precis som man gör när det 
gäller andra yrkesarbetare inom branschen. 
     Frågan om yrkesbevis för rivare beslutade Bygg-
nads kongress 2006 skulle drivas under kongress-
perioden. Men inte mycket har hänt.

”Jag är nog 
Sveriges bästa 

rivare”
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Rivning Rivning

En av dem som varit med och drivit på 
för en bättre arbetsmiljö vid sanerings- 
och rivningsjobb är skyddsombudet Mats 
Johansson på Söderby Entreprenad AB.

- Vi har just nu ett ganska stort om-
byggnadsprojekt i Nacka där vi konsta-
terade att de luftrenare som vi hade inte 
klarade av att hålla luften ren. Som av en 
händelse ringde vi Cramo som då skulle 
ha en demonstration av en ny effektivare 
luftrenare, berättar Mats.

Och nu har den varit i bruk när man 
rivit ner i stort sett hela innerskalet på 
ett gammalt barnhem i Nacka.

Fördelen med den här nya apparaten 
är att den är liten, smidig men samti-

digt kraftfull. Den klarar 
av cirka 1 000 liter luft i 
sekunden mot de gamla 
som ligger kring 300 liter 
i sekunden.

- Den väger bara 30 kg 
och kan byggas ihop i flera 
delar så att man kan ha ut-
sug från olika rum, säger 
Mats, som anser att man 
ska prova de nya hjälp-
medel som kommer ut på 
marknaden.

- Fast det gäller ju också 
att ha en bra arbetsledning 
som är med på tåget. Och det 
har vi i den här firman, säger ett 
nöjt skyddsombud.

Mindre damm 
vid rivningsarbeten

Nu finns det möjligheter att 
hålla luften fri från damm 
även vid stora rivnings-
arbeten. 
   En ny effektiv luftrenare 
har nyligen introducerats 
på marknaden och visar på 
mycket goda resultat.

Dick Lidén och Mats Johansson provar en ny effektiv luftrenare. 
Den är liten, smidig och kraftfull, klarar cirka 1 000 liter luft i 
sekunden.

Vi är sex fackförbund som vill yt-
terligare förbättra för våra med-
lemmar. Därför inleder vi ett sam-
arbete. Vi bildar inget nytt LO och 
vi slår inte ihop några fackförbund. 
Men genom samarbete kommer vi 
att bli starkare - och det gynnar 
våra medlemmar. Vi ska förnya 
våra arbetsformer och arbeta mer 
effektivt. Samarbete frigör resurser 
till annat, och vi kan än mer jobba 
med våra fackliga kärnfrågor.

Det är lättare att samarbeta om man 
sitter nära varandra. Så i Solna har vi 
samlat fyra av förbundens stockholms-
avdelningar till ett Fackens Hus. Det 
tror vi även kommer medlemmarna 
tillgodo.

På studieområdet har vi redan börjat 
jobba tvärfackligt.Nästan 20 personer har 
börjat på en ny gemensam halvårslång ut-
bildning för nya ombudsmän. Vi kommer 
att erbjuda fler gemensamma tvärfackliga 
kurser för att få engagerade och kunniga 
medlemmar. Vi är i gång på Gotland, och 
målet är inte bara att fylla kurserna utan 
även att kunna utöka kursutbudet. Kan vi 
inom de olika lokalavdelningarna hjälpas 
åt att vara kursledare, frigörs tid för om-
budsmännen att vara ute mer hos medlem-
marna på arbetsplatserna.

Vi ska synas och höras i samhällsdebat-
ten. Vad som händer i riksdagen, i LO och 
i EU påverkar vad som händer på våra 
medlemmars arbetsplatser i Stockholms- 
området. Vi måste därför vara med och 
påverka både i Sverige och i EU.

Våra förbund verkar inom tjänste-
sektorn och vi har särskilda problem att 
ta itu med. Lokalt kan vi gemensamt ar-
beta med vissa utvalda frågor. Det kan vara 
att motarbeta lönedumpning och kämpa 
för att gästande arbetare får bättre villkor. 
Andra prioriterade områden är att vässa 
bevakningen av upphandlingar och kam-
pen mot ekobrott, där våra branscher är 
särskilt utsatta. Vi måste hitta nya fackliga 
arbetssätt mot orättvisor och fiffel. 

Vi tror att lokalt samarbete under nya 
former är en väldigt bra väg att gå för att 
förbättra för våra medlemmar!

Johan Lindholm, ordförande Byggettan
Ulf Brandt, ordförande Seko Stockholm

Jozsef Végvári, ordförande Transport avd 5
Jan-Erik Wigren, ordförande Målarettan

Annica Collstam, ordförande Fastighetsettan 
Kjell Drotz, ordförande El-Ettan

6F: Vi förbättrar för våra medlemmar
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VAL 2010 Aktuellt

Ett år innan riksdagsvalet 2010 lan-
serar LO-distriktet i Stockholm något 
som kallas Stockholmsmodellen. 

Genom medlemsenkäter ska man ta 
reda på vilka politiska frågor som ska 
prioriteras i den kommande valrörelsen 
och även avkräva svar av de politiska 
partierna i dessa frågor.

Tala om vad du tycker
I ett brev ut till Byggettans förtroen-
devalda uppmanar Johan Lindholm, 
Byggettans ordförande, Stockholms 
alla byggnadsarbetare att tala om för 
avdelningen vilka frågor som är vikti-
gast i nästa års val.

- Vi vill veta vilka ämnesområden 
som våra medlemmar tycker är vik-
tigast att driva. Och även få svar från 
de olika partierna. Allt för länge anser 
vi att politikerna har nonchalerat de 
frågor som våra medlemmar tycker är 
viktiga, säger Johan Lindholm.

I den enkät som skickas ut till med-
lemmarna finns också möjlighet att ta 
upp specifika frågor som exempelvis 
avdragsrätt för fack- och a-kasseavgift, 
åtgärder mot främlingsfientlighet eller 
liknande. 

Modellen är hämtad från Norge, när-
mare bestämt från Trondheim i Nord-
norge. Där hade det varit borgligt styre 

sedan mitten av 1990-talet. Men efter 
senaste valet blev det maktskifte.

Så här ska det gå till
LO-medlemmarna i Stockholm ska på 
möten, utbildningar och på arbetsplat-
serna få möjlighet att via en enkät tala 
om vilka frågor som är viktigast för 
facket att driva inför valrörelsen. Detta 
ska ske nu under hösten och vintern 
med start i slutet av oktober.

Enkäten kommer också att finnas på 
LO-distriktets hemsida www.lo.se/stock-

holmsmodellen Den sista februari nästa år 
är deadline för synpunkter och förslag 
från medlemmarna. 

Därefter sammanställs svaren. Uti-
från dessa formuleras ett antal frågor 
till de politiska partierna. Svaren från 
partierna kommer att presenteras på 
LO-distriktets årsmöte i april -2010. 
Efter det får medlemmarna en rekom-
mendation från distriktet om hur man 
bör rösta.

- Ju fler svar vi får in desto bättre 
underlag har vi för att skriva brev till 
alla partier i riksdagen, landstinget och 
Stockholms kommuner. Därför är det 
viktigt att just du fyller i enkäten och 
skickar in den. Men också att du spri-
der den på din arbetsplats, säger Johan 
Lindholm.

Fem områden
De fem politiska områden som enkäten 
kommer att behandla är: 

 Arbetsmarknaden
 Välfärden
 Trafiken
 Miljön
 Bostäderna

LO-distriktet vill med Stockholms-
modellen också knyta till sig andra 
organisationer och grupper med lik-
artad ideologisk inriktning. Bland an-
nat säger de så här i ett upprop: ”Väl-
färden ska vara en social allemansrätt. 
Därför har vi bestämt oss för att agera 
för förändring. Vi vill byta regering men 
framförallt vill vi byta politik.”

Ta chansen och säg din mening

Facket ska, genom medlemsenkäter, 
ta reda på vilka politiska frågor som 
ska prioriteras i den kommande val-
rörelsen. Det är alltså just DU som 
kan påverka! 

Så här ser enkäten ut. Om du inte får någon på 
din arbetsplats kan du fylla i enkäten på nätet: 
www.lo.se/stockholmsmodellen
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VAL 2010 Aktuellt

Familjeskydd är en form av livförsäk-
ring och innebär att din familj (förmåns-
tagare) kan få en extra pension om du 
avlider före 65 års ålder. I så fall kan du 
köpa ett familjeskydd för din Avtalspen-
sion SAF-LO. Den årliga kostnaden för 
familjeskyddet dras från din pensions-
premie, det vill säga den premie som din 
arbetsgivare betalat in. Det betyder att 
din pension blir lägre om du väljer till ett 
familjeskydd. 

Vill du veta mer, gå in på www.fora.se eller kontakta 
Byggettans Försäkringar tel 08-734 65 00, 
telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 augusti - 30 september 2009. 

Detta är de elva högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar. 

 Företag Timmar Förtjänst 
  JM Stombyggnad 6 377 201,41 kr 
 JM Stombyggnad 5 896 200,50 kr 
 JM Stombyggnad 7 148 200,45 kr 
 Peab Bostad AB 6 685 198,05 kr 
 Peab Bostad AB 5 701 198,00 kr 
 Peab Bostad AB 8 126 198,00 kr 
 Peab Bostad AB 4 650 196,80 kr 
 Skanska Sverige AB 5 655 196,50 kr 
 NCC AB 41 185 196,40 kr 
 NCC AB 19 445 195,90 kr 
 NCC AB 4 422 195,90 kr 
   

 Högsta avstämningen är på 1 139  225,00 kr  
 Lägsta avstämningen är på 455  150,10 kr  
 Snitt på PU-ackord 392 799  188,54 kr  
 Snitt på rakt ackord 34 520  195,48 kr  
 Snitt på blandackord 367 684  187,22 kr  
     
 Under perioden har det gjorts 265 avstämningar på totalt 795 003 timmar.

Vi vill påminna om avtals-
pensionen och omvalet!
Nu har Fora börjat skicka ut sitt infor-
mationspaket om din avtalspension.
Du som fyllt 25 år, och som omfattas 
av kollektivavtal, ska nu få välja hur dina 
pengar ska placeras. Du ska välja vilket 
bolag som ska förvalta dina pengar och 
på vilket sätt, traditionell eller fonder. 
Du ska även ta ställning till återbetal-
nings- och familjeskyddet.

Traditionell försäkring, här placeras 
det sparade kapitalet i en blandning av 
aktier, räntebärande värdepapper och 
fastigheter. Det är pensionsförvalta-
ren som bestämmer hur dina premier 
ska placeras. Placeringen görs så att 
man med ett anpassat risktagande 
ska kunna åstadkomma högsta möjliga    
avkastning.

Fondförsäkring är en sparform där 
du själv bestämmer hur dina premier 
ska placeras, genom att du väljer en    
eller flera fonder. Pengar som placeras i 
fonder kan både minska och öka i värde 
så därför kan ingen pension garanteras. 
Du kan få ut mindre pension än det be-
lopp som betalats in, men skulle börsen 
gå bra kan ditt kapital öka i värde.

Återbetalningsskydd innebär att 
om du skulle avlida och vill att det 
samlade värdet ska betalas ut till dina 
efterlevande (make/maka, registrerad 
partner/sambo eller dina barn) kan du 
teckna ett återbetalningsskydd. Är du 
ensamstående utan barn bör du inte 
välja återbetalningsskydd. 

Försäkringar informerar
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Konkurser Aktuellt

Nu – efter nästan ett års byråkratiskt 
malande - har företaget Geltor Cont-
racting AB, efter en mängd olika turer, 
försatts i konkurs.

Om allt går enligt planerna så kommer 
Mikael Pettersson äntligen att få ut sin lö-
negaranti. Enligt Byggettans bedömning 
kan det bli drygt 170 000 kronor.

Mikael Pettersson berättar:
- En dag för snart ett år sedan fick 

jag helt plötsligt beskedet att jag inte 
fick jobba mer. Då kontaktade jag Byg-
gettan och de ordnade en förhandling 
med chefen. Han lovade att det skulle bli 
bättring, men ingenting hände – jag fick 
varken lön eller jobba.

- Sedan dess har jag letat både jobb och 
utbildning. Det har inte gått så bra. Som 
tur är bor jag hemma hos mina föräld-

rar. De hjälper mig ekonomiskt annars 
hade situationen varit riktigt jobbig. Jag 
får varken pengar från a-kassa eller från 
socialen.

Den 19 oktober försattes Geltor Contrac-
ting AB i konkurs vid tingsrätten. Resan 
dit har pågått i nästan ett år och den har 
varit både byråkratisk och krånglig.

Absurd lagstiftning
Marléne Lindholm jobbar med kon-
kurser och indrivning på Byggettan, 
berättar så här:

- Lagstiftningen är absurd. Ingenting 
annat. Det är obegripligt att det ska be-
höva ta så här lång tid att försätta ett 
företag i konkurs. Många företag håller 
sig aktivt undan, gör sig oanträffbara 
och krånglar till det på alla tänkbara 

sätt. Och någon lönegaranti betalas inte 
ut förrän ett företag verkligen har för-
satts i konkurs. 

- Tidigare kunde man få ett a-kasse–
lån men den möjligheten finns inte 
längre. Därför kan det ta mycket lång 
tid innan man får pengar på kontot.

- Det är svårt för gemene man att be-
gripa sig på lagstiftning och all byrå-
krati runt omkring.

Många små och medelstora byggföre-
tag har jobb men riskerar ändå hamna i 
en svår ekonomisk sits eftersom de har 
svårt att få betalt från sina uppdrags–
givare och kunder. 

 - Jag tycker ändå att situationen hål-
ler på att stabilisera sig. Det är färre 
konkurser nu, i våras var det riktigt 
körigt, säger Marléne Lindholm.

20-årige Mikael Pettersson 
jobbade på ett entreprenad- 
och rivningsföretag. Men en 
dag fick han plötsligt besked 
från företaget att han inte fick 
jobba längre. Någon lön fick 
han inte heller.

Lång väntan utan pengar 
innan företag sätts i konkurs 



Byggettan nr 5 2009 15

—  Konkurser  —
 
556443-5435 Byggoptimering i Mälardalen AB    090907      
556516-0925 Dreva Entreprenad AB              090917      
556625-2028 Euro Ess Partner AB               090909      
556677-4476 Krell Byggnads AB, R              090910      
556334-1238 Linder Byggare AB, Peter          090821      
556713-9844 Melin Bygge & Bemanning AB, E     090831      
556714-1451 Märsta Snickarn Bygg & Golv AB    090828    
556605-3715 Profil & Glasbyggarna i Sverige AB   090909    
556723-3845 PME Bygg- & Industriservice AB  090814 
556712-3723 Rationell Bygg & Lokalvård i Sthlm AB  090911      
556686-7528 Seidin’s Bygg AB                  090827      
556616-4777 Stockholms ByFast  AB             090925      
556552-8584 Söder Kakel & Klinker AB          090909      
556662-6544 Terracall AB                       091007      
556605-2030 Upplands Hembygg AB               090922      
556709-3397 Versari AB                         091007      
     

   
Medlemmar som har anställning hos ovanstående företag 
och har lönefordringar eller intjänad semester ersättning 

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Konkurser Aktuellt

Möte med 
Byggettans representantskap

Torsdagen den 10 december, kl 17.00
Obs - ny lokal: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41

           P  Byggettans budget
                 P  Avtals- och kongressmotioner
           P Nominering kongressombud och avtalsledamöter

Alla medlemmar är välkomna i mån av plats!      

Kontakter på hemsidan
I november kommer info på Byg-
gettans hemsida med namn, bild, 
mejladresser och direktnummer till 
Byggettans anställda.

www.byggnads.se/byggettan 
Gå in under ”Vi på avdelningen”

Söker du 
replokal 

till ditt band?
I Byggettans lokaler, 

Skytteholmsvägen 2  i Solna, 
finns nu en nybyggd replokal 

som är fullt utrustad.
För mer information kontakta 
Petra Andersson, ABF Solna.

tel 08-444 50 47 
e-post petra.andersson@abf.se

Ny besöksadress Gotland
Byggettans lokalkontor i Visby har 
ny besöksadress: Arbetarrörelsens 
Hus, Stenhuggarvägen 6 i Visby 
(bakom ICA Maxi).

Efter nära 20 år som kassör 
i Byggettan har Rolf Andersson 
lämnat över uppdraget till 
Roger Thunqvist. 

- Det har varit 20 både 
tuffa och roliga år, säger 
Roffe, som han oftast 
kallas.

Har det varit en utsatt 
position att vara kassör?

- Absolut! Har det inte 
funnits starka argument 
och saklig argumentation – 
då har det blivit ett nej från mig. 
Men jag har alltid försökt analysera om 
förslagen varit bra för organisationen 
inte bara för stunden utan också i ett 
längre perspektiv – jag har hela tiden 
försökt hålla en röd tråd i besluten för 
att nå bästa resultat både resultatmäs-
sigt och ekonomiskt. För att klara ar-
betsuppgifterna så har jag haft mycket 
lojala och duktiga medarbetare som 
sköter det praktiska arbetet. Utan dem 
hade jag aldrig grejat jobbet. 

Vilka minnen är starkast?
- Det var när granskningsarvodet 

försvann och hela vår verksamhet fick 
ställas om. Det har absolut varit det vär-
sta under dessa år. Det var ekonomiskt 
kännbart. Byggettan tappade stora be-
lopp och det blev stora konsekvenser 
för verksamheten. Vi var tvungna att 
minska arbetsstyrkan. Personal fick 
sägas upp. Det var inte så roligt.

Vad ska du syssla med nu?
- Nu ägnar jag mig åt Vimpeln, vårt 

fastighetsbolag och åt att utveckla kon-
ferensverksamheten. På sikt kanske vi 
också drar igång byggymnasium. Vi får 
se vad som händer framöver.

Roffe, Byggettans 
kassör, lämnar 

efter 20 år
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Medlemsmöte 24 november
uNomineringar till sektionsstyrelser 

och representantskap

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Utbildningsvägar till byggyrkena

Plats  Scandic hotel, Brommaplan

Tid  Kaffe o macka serveras från 16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Aktuella frågor

Plats  Södergatan 50, samling Corners Crog

Tid  17.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Arbetsmarknadsläget, gäst är Per Samuels- 
 son, branschstrateg på Arbetsförmedlingen

Plats  Folkets hus, Haninge

Tid  17.30 (mat serveras från 17.00)

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Uppdrag Gransknings film ”Lägre lön”

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.30

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Försäkringar, a-kassa

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  17.00   

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Omvärldsanalys, gäst är Christer Carlsson,  
 arbetsmarknadsombudsman på Byggnads

Plats  Vimpeln konferens, (Byggettans nya konfe- 
 renslokaler), Skytteholmsvägen 2 bv, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Arbetsmiljö

Plats  ABF-huset, Nedre Torekällgatan 7, Södertälje

Tid  17.00

Sektion 10, Stockholm, Hägersten, Lidingö,
                     Skärholmen och Älvsjö

Tema Budget

Plats  Vin & sprithistoriska  museet

Tid  17.00
Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 
                     mot Enköping

Tema Budget

Plats  Folkets hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

Tid  17.30

Sektion 11, Täby, Danderyd, Vallentuna, 
                     Österåker och Vaxholm

Tema Budget 

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00
Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     
                     och Skogås 

Tema Aktuella frågor

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30

Sektion 12, Gotland

Tema Budget, Gäster är ”Folo-patrullen”

Plats  Märtas café i Visby

Tid  18.00

POSTTIDNING B 
Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25 Solna


