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Lokalkontor Gotland
Arbetarrörelsens Hus,
Stenhuggarvägen 6, 621 65 Visby
Telefon 010-601 10 08
MEDLEMSKRETSAR
Gotland, Handen, Huddinge,
Johanneshov, Nacka, Nordost,
Nordväst, Stockholm, Södertälje
BLI MEDLEM
Öppna kameran i
din mobil och rikta
den mot QR-koden.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Våga ta ansvar
för din säkerhet
FÅR DU INTE rätt förutsättningar för att utföra jobbet på ett säkert sätt
så ska du inte utföra jobbet alls! Det är alldeles för många, och onödiga,
arbetsplatsolyckor. I det här numret är temat arbetsmiljö och du får möta
några av våra fantastiska skyddsombud.
FÖR OSS BYGGNADSARBETARE är olyckor inte siffror, det är vi och våra
arbetskamrater som skadas - och dör - på vårt arbete. Vi har inte råd
att vänta på att arbetsgivarna tar sitt ansvar, kostnaden i lidande är
alldeles för stor.

”

”Om du påvisat en brist
i arbetsmiljöarbetet
räknas det inte
som arbetsvägran.”

Kullbergs ”Rent krasst”

1

Nu får det fan i mig vara slut
med företag som konkurrerar
med arbetsmiljön som insats.

2

Det är din och min säkerhet
de struntar i. Arbetsgivaren
måste ställa krav om arbetsmiljön redan i upphandlingsskedet.

3

Låt inte arbetsgivaren köra
över dig. Du måste själv ta
ansvar för din personliga
säkerhet, påvisa brister och
- framför allt - säg ifrån.

OM DU INTE får rätt förutsättningar,
måste du påvisa bristerna för din
arbetsgivare.
OM DU INTE får respons, vänd dig
till ditt skyddsombud eller till oss
på Byggnads. Men utför inte jobbet
förrän du vet att det är säkert.
DET ÄR ALLTID arbetsgivarens ansvar
att ge dig förutsättningar för att du
ska kunna utföra jobbet på ett säkert
sätt. Men du har också ett eget ansvar
att säga ifrån om det inte är säkert.

ARBETSGIVAREN MÅSTE PLANERA för
säkerhet. De måste också se till att du, och alla andra berörda på arbetsplatsen, tagit del av riskanalys, arbetsmiljöplan och handlingsplan.
Om du påvisat en brist i arbetsmiljöarbetet räknas det inte som arbetsvägran.
DET ÄR 2021 och det är dags att växla upp arbetsmiljöarbetet.
•
Varför kommer inte arbetsgivarna till rätta med problemen
på arbetsplatserna?
•
Varför tar inte arbetsgivarna ansvar för en bra och säker
produktion?
•
Varför ger inte arbetsgivarna förutsättningar för en
trygg tillvaro för sin personal?
ARBETSGIVAREN MÅSTE GE förutsättningar för att
säkra arbetsmiljöarbetet. De måste våga vara
ansvariga. Och du måste våga säga ifrån.

TOMAS KULLBERG, ORDFÖRANDE
BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND
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MURARE/HUVUDSKYDDSOMBUD

Birgitta ”Bisse”
Larsson
u Å lder: 53 år
u Yrke: Murare, snickare
u Bor: På Gotland
u Familj: Särbo
u Intressen: Jakt, vara

ute i naturen, umgås
med nära och kära
u Fackliga uppdrag:
Huvudskyddsombud på
Arriba, kongressombud,
ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelse
och kretsstyrelse

Att jobba i byggbranschen är fysiskt krävande och många blir utslitna. Ibland i onödan,
anser huvudskyddsombudet Birgitta Larsson. Man behöver stå på sig för att få rätt skydd.

Det gäller att stå på sig
Birgitta Larsson drivs av att hennes arbetskamrater ska ha det bra
på jobbet och att de ska komma hem till familjen på kvällen.
– De flesta vet ju vad man ska göra för att det ska vara säkert, men
ändå följer man inte alltid reglerna. Man vill att allt ska gå så fort som
möjligt och då struntar man i säkerheten.
SOM HUVUDSKYDDSOMBUD på Arriba
går Birgitta Larsson en skyddsrond
var fjortonde dag tillsammans med
arbetsledaren på bygget.
– Jag upptäcker allt möjligt, som
att byggställningarna inte är okej
och att det är dåligt städat. Man tänker att det inte kan hända en själv
något, men så en vacker dag händer
det ändå.
Själv jobbar Birgitta Larsson som
murare och trivs med att vara utomhus på dagarna.
–Det är ett tungt jobb, så man är
lite halvsliten och ska ju helst hålla
några år till.
Reglerna har blivit fler när det
gäller arbetsmiljön och skyddet har
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sitt hemspråk och det utgör en stor
säkerhetsrisk.
Att jobba i byggbranschen är fysiskt
krävande och många blir utslitna.
Ibland i onödan, menar
EN ANNAN förändBirgitta Larsson.
ring är att de ut” Till viss del
– Vi får ju fler och fler
ländska firmorna
hjälpmedel. Det gäller bara
har blivit fler. Det
hänger det ju
att säga till så får man det,
största problemet är
också på att ta
men alla gör inte det. Till
språkförbistringen
som gör det svårt att
ett eget ansvar.” viss del hänger det ju också på att ta ett eget ansvar,
förklara regler, vilka
att vara sitt eget skyddshjälpmedel som finns
ombud. Ibland tycker
och vilket skydd som
inte arbetsledaren att ett visst skydd
krävs.
behövs. Då gäller det att stå på sig och
– Det borde alltid finnas någon
gå till ledningen om arbetsledaren inte
som åtminstone kan prata engelska.
Nu är det en del som enbart talar
lyssnar, för rätt skydd ska vi ju ha. n
utvecklats. Bland annat finns det en
kurs för hur man ska bygga säkra
byggnadsställningar.

Text: Ragnhild Larsson
Foto: Adam Karls Johansson

ARBETSMILJÖVECKA

Belastningsskador
är den största
orsaken bakom
problem i axlar,
rygg, knän och
nackar.
Under Byggnads
arbetsmiljövecka,
vecka 43, sätter
vi strålkastaren
på de brister som
måste åtgärds
för att våra
kroppar ska
hålla hela livet.

Byggnads.se

Jobba smart – undvik skador

LÄS MER
Byggnads.se/
arbetsmiljoveckan2021

Minska riskerna!
u Se till att du får rätt
instruktioner och utbildning
för att lyfta rätt.
u Arbetsrotera! Då undviker
du belastning på samma
kroppsdelar.
u Undvik tunga lyft i trånga
utrymmen eller lyft över 25 kilo.
u Använd alltid de ergono-

miska hjälpmedel som ska
finnas på din arbetsplats.

Tema: Belastningsergonomi

u Din kropp ska hålla hela livet
– ta hand om den!

byggnads.se/arbetsmiljoveckan2021
med problem i axlar, rygg, knän och
fönster, stommen, och så vidare.
BELASTNING STÅR i fokus när
nackar. Och skadorna ökar, trots
Ute på byggena möter jag ofta 20-30
skyddsombud granskar sina arbättre och bättre maskiner. Vi har
firmor. För 20 år sen kunde det
betsplatser under Byggnads årliga
ju egentligen ett bra arbete
vara tre. Då, när en byggare
arbetsmiljövecka i slutet av oktober.
när det gäller belastning,
själv i stort sett stod för
Runt hela Europa går många fackeftersom det är bättre
hela husbygget, var det
förbund ut och genomför granskatt röra sig än att sitta
förstås lättare att växla
ningar för en bättre arbetsmiljö
still. Men vi jobbar fel,
mellan olika jobb. Nu
under vecka 43.
bland annat genom
förekommer det att
- Det blir en strålkastare på
att vi inte använder
anställda exempelvis
brister som vi måste göra någonhjälpmedel så mycket
enbart skruvar gipsting åt, säger Johnny Rindebrant,
som vi borde. Alltför
plattor, säger han.
arbetsmiljöansvarig, på Byggnads
ofta sliter och drar vi
Stockholm-Gotland.
Johnny Rindebrant
för hand, och lyfter och
VAD KAN MAN GÖRA?
bär, säger
- Först och främst gäller
TIDIGARE ÅR har
Johnny
Rindebrant.
det
att
chefer
och skyddsombud,
Byggnads skydds”Alltför ofta sliter
i det systematiska arbetsmiljöombud kartlagt
och drar vi för hand, EN ORSAK är kunarbetet, bedömer monotona arbeten
bland annat kvartssom de risker de är - och därefter
damm och vibratiooch lyfter och bär.” skapsbrister, hos
arbetstagare såväl
ser till att förebygga riskerna redan
ner under arbetsmilsom hos arbetsgii planeringen.
jöveckan, med hjälp
vare. Men han framhåller att minst
Men Johnny Rindebrant menar att
av gemensamma checklistor. Den
lika viktigt är att det har blivit vanvar och en i sitt dagliga arbete också
samlade rapporten blir underlag för
ligare med monotona arbeten, och
måste se farorna och själv göra vad
arbetet med att upptäcka och bedösvårare att skapa arbetsrotation.
man kan för att minska dem. Till exma risker, och att visa för myndig- De större företagen har lagt ut
empel genom att använda hjälpmedel
heter hur det ser ut.
mer och mer jobb på mindre firmor,
och arbetssätt som man vet förebygger
- Belastningsskador är den största
som enbart arbetar med gips, kök,
faktorn bakom arbetssjukdomar,
belastningsskador. n

Text: Mats Utbult
Foto: Byggnads
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STÄLLNINGSBYGGARE/HUVUDSKYDDSOMBUD

Piotr Kwasny
u Å lder: 42
u Yrke: Ställningsbyggare
u Bor: Brandbergen i

Västerhaninge

u Familj: Fru, två söner
u Intressen: Motorsport,

sönernas sporter, spelar
själv fotboll
u På semestern: Polen,
besöker familj och vänner
och gör ”upptäcktsfärder”
u Fackligt uppdrag: Huvudskyddsombud på Safecon

Piotr Kwasny, är huvudskyddsombud på ställningsföretaget Safecon. Företaget kan ha 20-30 projekt
igång samtidigt, med 40 fast anställda ställningsbyggare och som mest upp till 100 inhyrda.

Jobbar ständigt för bättre säkerhet
Riskerna minskar med bra arbetsberedning, så man slipper oplanerade moment.
Men det är också viktigt att få tillgång till ny teknik. Piotr Kwasny, som är huvudskyddsombud på ställningsföretaget Safecon, har ett bra samarbete med
företaget för att förbättra säkerheten för sina arbetskamrater.
I SOLNA omsluter byggnadsställningar huset på Skytteholmsvägen
2, som Byggnads Stockholm Gotland
äger och där regionens kontor
finns. Ställningsbyggets arbetsmiljö
får med beröm godkänt av Piotr
Kwasny, huvudskyddsombud på
Safecon, som står för arbetet.
- Jag var här på startmötet med
alla berörda. Från beställaren fanns
bland andra Rikard Mossberg, regionalt skyddsombud på Byggnads, och
från Safecon var projektledaren. Vi
gick igenom hela processen, med etablering och arbetsberedning. Hittills
har allt fungerat bra här, säger han.
- Om man gör en bra arbetsberedning så är man väl förberedd och
då slipper man oplanerade moment,
som kan leda till risker.
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har blivit påtagligt bättre, jämfört
Ordning och reda, goda förberedelmed då.
ser, uppföljning med en särskild ”sä- Det var inte lika hårda regler om
kerhetsbevakare” bland ställningsfallskydd när jag började. Vi hade
byggarna. Det är så här Piotr tycker
inte heller varselkläder
att det oftast ser ut på
på mitt jobb då, och inte
de projekt som han
”Om man
id-korten som vi har nu,
följer. Och Safecon
gör en bra
säger han.
kan ha 20-30 projekt
Det betyder inte att allt
igång samtidigt, med
arbetsberedning
är bra och problemfritt,
40 fast anställda
så är man väl
förstås. Mycket går att
ställningsbyggare och
förbättra fortfarande.
som mest upp till 100
förberedd.”
Till de senaste frågorna
inhyrda.
som han har arbetat med
som skyddsombud är hjälpmedel
SEDAN PIOTR Kwasny började som
för att hissa upp material lättare och
skyddsombud för fem år sedan har
smidigare, handskar som minskar
han inte varit med om någon allvarlig olycka. Till Sverige kom han från risk för vibrationsskador, borrmaskiner som minimerar vibrationer,
Polen för 14 år sedan och han tycker
och borrmaskiner med dammsugare
arbetsmiljön för ställningsbyggare

KORT &
BLANDAT
VINJETT
inkopplad (som man tidigare haft för
slipmaskiner).
Det handlar alltså mycket om att
få tillgång till ny teknik som minskar
risker. Piotr har ett gott samarbete
kring sådana frågor med företagets
kvalitets- och arbetsmiljöansvarige.
- Jag behöver inte trycka på och
övertala. Mina chefer kommer
också själva med förslag om att köpa
moderna och säkrare utrustningar,
säger Piotr.
DET GÅR som på räls att få upp
fallskydd på högre höjder. Men idag
uppmärksammar man alltmer risken för fallolyckor från låga höjder,
som man tidigare kanske inte alltid
har gjort tillräckligt mycket för att
förebygga. De flesta fall sker idag
från låga höjder. Men där kan man
inte rakt av använda personliga
fallskydd, som skyddsselar, som är
gjorda för högre höjder. Det handlar
bland annat om något så uppenbart
Piotr Kwasny utanför Byggnads Stockoch enkelt som längden på linor och
holm-Gotland hus i Solna, där fasaden nu
vajrar.
renoveras.
- Vi jobbar hela tiden tillsammans
med hur vi kan förbättra säkerheten. Jag
och polska. Efter en
”Skyddsselar
har en bra dialog med
tid gick han över till
är gjorda för högre svenska företag och
kontoret, och vi har
regelbundna mötet om
blev ställningsbyggare
höjder. Men de
detta, säger han.
flesta fall sker från själv.
- Jag tänkte bara
låga höjder.”
PIOTR TRÄFFAR
stanna något år och
Safecon-anställda i
arbeta ihop till en
projektet på Skytterallybil, det var mitt
holmsvägen 2, och
stora intresse då,
han pratar ömsom på engelska och
berättar han.
ömsom på svenska.
- Jag brukar försöka lära mig att
NU ÄR han gift och har barn. Även
säga ”god morgon” och ”hej då” på de
om familjen åker till Polen flera
språk som folk talar, säger han.
gånger per år, är det inte längre så
Det betyder att han kan säga hej
lätt att flytta tillbaka. Här har söpå bland annat moldaviska, ryska,
nerna ju sin skolgång, sin ishockey
estniska, lettiska, litauiska, spanska
och basket, och alla kompisar.
och thailändska. Förutom svenska,
Det är numer mycket sällan som
engelska och polska, förstås.
Piotr träffar nytillkomna landsmän
Han är intresserad av språk och
bland ställningsbyggarna.
det var faktiskt som tolk han kom
- Det går ganska bra i Polen nu,
till Sverige i sin ungdom. Det polska
så det finns gott som jobb på hemmaställningsbyggarföretag, där han
plan. Och de som vill jobba utomjobbade i förrådet, hade uppdrag
lands åker hellre till Tyskland eller
i Sverige och behövde någon som
Nederländerna, för det går snabbare
kunde översätta mellan engelska
att åka hem därifrån. n
Text och foto: Mats Utbult

Vad är det
som gäller?
Vanliga frågor till
medlemscenter
Byggnads Nu!

?
!

När ska det finnas
fallskydd, som till
exempel skyddsräcken?

Risken för att arbetstagaren
faller till lägre nivå ska vara
förebyggd. Om det behövs
ska skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller
ställningar användas.
Skyddsräcken ska vara hållfasta och tillräckligt höga samt ha
åtminstone fotlist, överledare och
en mellanledare eller ge motsvarande skydd.
Skyddsräcken ska också vara
helt inklädda om det förekommer
lösa föremål som kan vålla skada
om de faller genom skyddsräckena.

?
!

Får jag bygga en ställning
om jag inte har någon
utbildning för det?

Nej - enligt ställningsföreskrifterna ska den som bygger
ställning ha utbildning.
Hur lång utbildning beror på
vilken typ av ställning som ska
byggas och hur hög den ska vara.

Do you want to know
more about the union?

Text BYGG to 71350,
and we’ll give you a call!
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REGIONALT SKYDDSOMBUD

Felix Jonsson
u Å lder: 27 år
u Yrke: Ombudsman och

regionalt skyddsombud

Även om man inte
är förtroendevald
så är det viktigt att
tänka på arbetsmiljön,
att man hjälps åt.

u Bor: På Gotland
u Familj: Sambon Linda

och dottern Vera på 5 år

u Intressen: Politik och sport,

främst ishockey och fotboll.

Felix Jonsson, ombudsman och regionalt skyddsombud på Gotland, vill sprida kunskap om arbetsmiljön,
synas på arbetsplatserna och bevaka arbetsmiljöfrågor för medlemmarna.

Ett drömjobb att få företräda medlemmarna
Ända sedan Felix Jonsson började jobba har han brunnit för de fackliga
frågorna. Sedan dök det upp en chans att jobba fackligt på heltid.
– Det är ett drömjobb. Jag älskar det fackliga arbetet och
jag kan inte tänka mig något bättre än att få göra det på arbetstid.
JÄMFÖRT MED Stockholm tycker Felix
Jonsson att byggbranschen känns
uppstyrd på Gotland. Han tror inte att
det finns lika mycket lönedumpning
och utsatthet som hos en del oseriösa
företag i Stockholm.
– Det beror nog också på att alla
känner varandra här på Gotland. Det
är svårt att komma undan med att bete
sig illa som arbetsgivare.
Felix menar också att det är lättare
att ha en dialog med arbetsgivarna
på Gotland.
– Vi löser de flesta problemen genom att prata med, utan att behöva gå
in så hårt i formella förhandlingar. Det
kommer alltid situationer där vi tycker
olika, men det viktiga är att det går att
prata om problem som uppstår.
8 | BYGGETTAN NR 3 2021

bet, oavsett om det har med damm,
För att lyckas som regionalt
asbest eller fallrisk att göra.
skyddsombud vill Felix vara med i
ett så tidigt skede som möjligt och
DÄRFÖR VILL Felix sprida kunskap om
planera arbetet, istället för att hålla
arbetsmiljön, synas på arbetsplatserpå och lappa och laga när det uppna och bevaka arbetsmilstår problem.
jöfrågor för medlemmarDå kan man för” På Gotland är na. Men medlemmarna
utse vilka risker som
behöver också agera.
skulle kunna uppstå
det svårt att
– Även om man inte är
och förebygga dem,
komma undan
förtroendevald så är det
men ofta är det så
med att bete
viktigt att tänka på arbetsbråttom när ett bygge
miljön, att man hjälps åt.
ska starta att man inte
sig illa som
Vi som är anställda för att
har tid att planera
arbetsgivare.”
jobba fackligt kan trots allt
ordentligt.
inte vara överallt. Då är det
– Då får vi försöka
viktigt att våra medlemrätta till bristerna i
efterhand och det är ju inte optimalt. mar hör av sig om det är problem som
Ingen ska behöva skada sig på jobde inte kan lösa själva. n
Text: Ragnhild Larsson
Foto: Adam Karls Johansson

H

TRE SVARAR

allå där

Johan Torstensson-Aas, huvudskyddsombud och arbetsmiljöhandläggare i MB-gruppen på Veidekke. Grattis - du är
nominerad till LO-distriktets utmärkelse Årets skyddsombud,
tillsammans med ett tiotal andra skyddsombud inom Byggnads
Stockholm-Gotland!

Vad driver dig
i ditt arbete
som huvudskyddsombud?
Förtroendet
jag fått av
mina arbetsJohan Torstensson-Aas
kamrater att
företräda dem i
arbetsmiljöfrågor
och verka för att de inte drabbas av
ohälsa, skador eller dör på jobbet.
Jag tycker det är fantastiskt att jag
kan bidra till att hjälpa dem.
Vad prioriterar du?
I min roll som huvudskyddsombud är
det att se till att arbetstagare, och
framför allt skyddsombuden, ska få
vara med i planeringen och riskbedömningarna för arbetet.
Det är i de tidiga skedena man
verkligen kan påverka arbetsmiljön
på projektet och eliminera/minimera riskerna. Skyddsombuden har

Kolla om ett
företag har
kollektivavtal
n Här kan du enkelt se om
företag har kollektivavtal med
Byggnads, hur många avtal
företaget har och vilka avtal
det är.
Byggnads.se/kollektivavtalskollen

Text och foto: Byggnads

kompetens i arbetsmiljöfrågor och
erfarenhet av att arbeta i produktion.
Här tycker jag att hela byggbranschen brister idag.
Vad kan mer bli bättre?
Det måste införas tydligare arbetsmiljökrav redan vid upphandlingen
av projekt. Beställare ska vara
skyldiga att säkerställa att de som
lämnat anbud har ett väl fungerande
arbetsmiljöarbete, annars ska de
diskvalificeras. Det ska inte gå att
vinna ett anbud genom att pruta på
säkerheten.
Samma krav borde ställas på
företag som lägger ut jobb till
underentreprenörer. När det bara
är lägsta pris som premieras så får
oseriösa företag - som inte lägger
pengar på till exempel kompetensutveckling, företagshälsovård och
ordentlig skyddsutrustning - en
konkurrensfördel. Arbetstagarna
får då betala priset med sitt liv eller
sin hälsa. n

Inte medlem?
Scanna QR-koden nedan
och läs mer om hur
du blir medlem.

Hur kan arbetsmiljön
bli bättre på din
arbetsplats?
- Erik Jansson,
snickare och
skyddsombud,
Veidekke
Vi har rätt bra
arbetsmiljö här
på Veidekke. Men jag
vill gärna ha mer involvering på ett
tidigt stadium så man kan planera
jobben med skydd och allting innan
man börjar. Om man får vara med
och bestämma i ett tidigt skede, då
blir det en bra arbetsmiljö. Man vill
ha mycket utrymme omkring sig och
bra vägar att gå dit. Och att allt finns
på plats innan man börjar jobba.
Sven-Erik Korhonen,
arbetsledare,
Buiren AB
- Vi monterar in
nya fönster och
det innebär tunga
lyft, dagligen. Det är
den största risken i arbetet. För att
minska den gäller det att vi verkligen
använder rätt verktyg för att underlätta lyftarbetet. Vi har till exempel
en fönstervagn, som gör att man
kan köra fram fönstren istället för
att bära dem. När man ändå måste
lyfta, måste man se till att man alltid
är två som gör det.
- När vi sätter in nya fönster i
gamla hus som man renoverar, är
det jätteviktigt att man tar reda på
om det finns asbest, för då måste
specialister sanera asbesten innan vi
kommer.
Adrian Augustsson,
rörmokare, Bravida
Vi borde göra noggrannare riskbedömningar innan
ett projekt startar.
Om man stöter på problem under arbetets gång är det ofta
så bråttom att man bara kör på och
tar risker, eftersom kunden väntar.

Text: Anna Holmgren,BYGGETTAN
Mats Utbult,NR
Ragnhild
3 2021 Larsson
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Foto: Ola Göransson, Mats Utbult, privat

MEDLEMSNYTTA

Maliq Sina ringde facket när hans arbetsgivare krävde betalt för att ge honom ett anställningskontrakt.
Under samtalet kom det fram att Maliq arbetade med att riva asbest utan skydd. Han visste inte om att det var livsfarligt.

Många utländska arbetare har usla villkor
Rivningsarbetaren Maliq Sina är från Albanien och talar
inte svenska. De usla villkor han råkade ut för här i Sverige
drabbar många utländska byggnadsarbetare.
Men Maliq Sina lät sig inte nöjas. Som medlem i facket
fick han hjälp att få ut sina pengar. Och arbetet med asbest
upphörde omedelbart.
MALIQ SINA är 32 år och har bott i
Sverige i två år. Han jobbade på en
albansk byggfirma med rivning
och sanering. Men arbetsgivaren
betalade fel lön på fel tid. För vissa
dagar fick Maliq Sina ingen lön alls.
I december tog Maliq Sina hjälp av
en kusin som kunde svenska. De
ringde till Byggnads Stockholm-Gotland. Det var ombudsman Rikard
Mossberg som svarade.
- De ringde för att arbetsgivaren
krävde betalt för att ge Maliq ett
anställningskontrakt. Ändå blev han
varslad om uppsägning. Han hade
dessutom fått fel lön, ingen semesterersättning och ingen övertidsersättning. Det som genomsyrade
arbetsgivaren var total okunskap,
säger Rikard Mossberg, som är regionalt skyddsombud.
10 | BYGGETTAN NR 3 2021

Rättsskydd
att få ut alla
pengar
företaget
struntat i
att betala.
- Utländska
arbetare
Rikard Mossberg
med usla
villkor är mycket
vanligt i vår bransch. Jag råder
Under samtalet kom det fram att
alla att bli medlemmar i facket. Vi
Maliq Sina arbetade med rivning av
kan inte hjälpa dig om du inte är
asbest.
medlem. Och ta inte
- Killarna visade filanställning på företag
”De arbetade
mer hur de jobbade i en
som inte har kollekgammal kontorsbyggmed asbest
tivavtal, säger Rikard
nad. De arbetade med
utan utbildning Mossberg.
asbest utan utbildning
och utan skyddsutoch utan skyddsMALIQ SINA är jätterustning, säger Rikard
utrustning.”
nöjd med all hjälp han
Mossberg.
fått.
- Nu har jag fått mina pengar och
HAN KONTAKTADE Arbetsmiljöverket
vet vad jag har rätt till, säger han.
som kom på plats. De stoppade
Idag har han skaffat jobb på en
arbetet omedelbart.
annan albansk byggfirma.
- Det var facket som berättade att
-Så länge arbetsgivaren sköter
asbest är livsfarligt. Jag visste inte
sig så är det ok. Men om det bedet, säger Maliq Sina.
hövs kommer jag att ringa facket
Eftersom han var medlem
igen, säger Maliq Sina och ser glad
fick han också hjälp av Byggnads
Stockholm-Gotland och LO-TCO
ut. n
Text och foto: Anna Holmgren

REGIONALT SKYDDSOMBUD

Risk för asbest i gammalt fönsterkitt
Johnny
Daveman
u Ålder: 50 år
u Yrke: Glasmästare,
ombudsman och
regionalt skyddsombud sedan 2006
u Bor: Villa på Ekerö
u Familj: Fru, en dotter
och en son
u Intressen: Motorsport, enduro,
asfaltracing
uP
 å semestern: Bilade
i Europa till Rivieran

Om någon misstänker asbest ska man enligt lag ta prov. Men Johnny Daveman,
regionalt skyddsombud, tror inte att det sker särskilt ofta.

Glasmästare är ett trevligt arbete med mycket eget ansvar.
Det är fritt, och intressant, men det är också ett slitsamt arbete.
- Den allvarligaste risken i yrket är asbest, säger Johnny Daveman,
regionalt skyddsombud på Byggnads, med bakgrund i glasbranschen.
I GLASVERKSTÄDERNA är det bullrigt, till exempel när man kastar
glas i containrar. Förslitningsskador
och skärskador är vanligt. En fönsterruta kan väga hundratals kilo.
- Man måste vrida kroppen när
man lyfter. Det är förödande, säger
Johnny Daveman, glasmästare,
ombudsman och regionalt skyddsombud sedan 2006.
På större byggen finns ofta glasrobotar som lyfter glasrutorna. Men
många små verkstäder kostar inte
på hjälpmedel.
- Även en rullvagn att ställa glaset
på är till stor hjälp. Då blir det bara
ett kortare tungt lyft, säger han.
DET FINNS fler risker i yrket. Den allvarligaste är asbest, som är vanligt i
gammalt fönsterkitt. Det frigörs till
exempel när man reparerar fönster
Text och foto: Anna Homgren

eller river hus. Johnny jobbade
själv i 18 år som glasmästare utan
att veta att gammalt fönsterkitt ofta
innehåller asbest.

Ett hinder i kampen för en bättre
arbetsmiljö är att det finns så få
skyddsombud i glasbranschen.
- Numera är det svårt att rekrytera nya. Medlemmarna säger att de
inte orkar. De tror nog att det blir en
massa extra arbetsuppgifter.

OM NÅGON misstänker asbest ska
man enligt lag ta prov. Men Johnny
tror inte att det sker särskilt ofta.
DET MESTA
Och han är myckav arbetset kritisk mot de
”Jag är rasande och
miljöarbetet
utbildningar som
bekymrad. Vem som
sker i samarfinns om asbebete mellan
stsanering.
helst kan dela ut
facket och
- Jag är rasande
kompetensbevis om
arbetsgivarna i
och bekymrad.
branschens arasbestsanering”
Vem som helst kan
betsmiljökomutbilda och dela ut
mitté, GCA.
kompetensbevis.
- Vi gör mycket bra, men vi kan
Det behövs snarast att en statlig
inte besluta om asbestutbildningen.
myndighet tar hand om proven för
Det måste lagstiftaren göra, och det
kompetensbevis, till exempel
snarast, säger Johnny Daveman. n
Arbetsmiljöverket, säger han.
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BETONGARBETARE/HUVUDSKYDDSOMBUD

Ola Göransson
u Ålder: 55 år
u Yrke: Betongarbetare
u Bor: Villa i Gryts
skärgård
u Familj: Sambo, två
vuxna grabbar och
två barnbarn
u Intressen: Åka längdskidor och snöskoter,
vara på sjön, bygga hus
u På semestern:
Familjen har ett
fritidshus i Vemdalen
u Fackligt uppdrag:
Huvudskyddsombud
på heltid vid bygget
av nya Himmerfjärdsverket

Huvudskyddsombudet Ola Göransson på nya Himmerfjärdsverket skriver in alla nya på arbetsplatsen,
kollar att alla har giltig ID-06, går igenom vad det finns för risker på bygget och att alla har de utbildningar som krävs.

Han är spindeln i nätet på bygget
Målet är noll skador. Men en säker arbetsmiljö för alla är en utmaning på
en stor arbetsplats som ändrar sig från timme till timme.
Varje morgon samlar huvudskyddsombudet Ola Göransson 60 betong-,
mark- och träarbetare på nya Himmerfjärdsverket för att gå igenom
dagen och vilka risker de ska se upp med.
HIMMERFJÄRDSVERKET I Grödinge
ska byggas om och byggas nytt till
ett hypermodernt reningsverk, som
ska vara klart om fyra år. Det är
Veidekke som genomför projektet.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
pågår dagligen.
- Regel nummer ett är att vi inte
ska skada oss. Vårt mål är noll skador,
säger huvudskyddsombudet Ola
Göransson.
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Hittills har det gått bra. Det enda
som hänt är att någon fått lite damm
i ögat, som man fått hjälp att skölja
bort.
Varje morgon samlar Ola Göransson alla 60 betong-, mark- och
träarbetarna för att gå igenom vad
som händer just den dagen och vilka
risker de ska se upp med.
- Tillsammans med arbetsledarna
går vi igenom riskerna framöver

i olika moment i byggprocessen,
säger han.
- Enligt statistiken händer det
flest olyckor efter semestern. Då
gäller det att jag påminner om säkerhetsrutinerna.
IBLAND FÅR Ola gå in och bromsa
jobbet om det blir för stressigt.
- Jag pratar med alla. En säker
arbetsmiljö är mitt ansvar.

BLI SKYDDSOMBUD
Arbetsplatsen ändrar sig från
timme till timme, så det gäller att
hålla koll på vad som händer. Den
här dagen kommer transporter
med armeringsjärn. När man
möter en lastbil är det viktigt att få
ögonkontakt med chauffören och
vänta på tecken att det är ok att
passera.
- Alla måste tänka på att inte gå
upp och hjälpa till med lossa lasten,
det är chaufförens jobb, eftersom vi
andra inte har några försäkringar
för det, säger Ola.
- Här lyfter vi med kran. Då har
vi slingers, arbetare som koordinerar lyft och kranar så att arbetet går
säkert till.

Är du intresserad av att bli
skyddsombud - hör av dig till
Byggnads Stockholm Gotland,
tel 010-601 10 08.

Här finns
jobben

Ett exempel på bättre ergonomi är ett
nytt verktyg för att naja armeringsjärn
med ståltråd, där man kan stå upprätt.

EN ANNAN risk är arbete på hög
höjd. Här finns ställningar som är
upp till sex meter höga. Företaget
har en egen ställningsfirma som
ansvarar för säkerheten.
- I stället för att som tidigare job- Vi kollar alltid att ställningarba
böjd som en ostbåge kan man nu
na är säkra innan vi börjar arbeta,
stå
upprätt och naja, säger han.
säger Ola.
Varje tisdag går skyddsombuden
På morgonmötena informerar
skyddsrond med beställaren på
han om kurser om fallskydd som
spaning efter risker i arbetsmiljön.
hålls regelbundet. Om man har sele
Mycket handlar om vardagliga saker
på sig och faller, då
som städning.
ska man veta hur
”Vi
jobbar
med
att
- Det kan
det går till att bli
hända
att vi
räddad.
ta fram fler
behöver
städa
Även det föreergonomiska
för att undvika
byggande arbetssnubbelrisker.
verktyg.”
miljöarbetet mot
Det kan vara
belastningsskador
något räcke som
står på dagordningbehöver lagas. Allmän ordning och
en. Ola har själv en vibrationsskada.
reda på arbetsplatsen är viktigt.
Han fryser lätt om händerna och har
svårt att hålla i saker efter alla år
SÄKERHETEN ÄR en ständig process.
med armering och betongarbete.
Inför varje nytt arbetsmoment gör
Veidekke alltid en arbetsberedHÄR PÅ Himmerfjärdsverket
ning. Det kan till exempel handla
används fjärrstyrda paddor för att
om att gjuta en pelare. Då samlas
slippa vibrationsskador. De är lite
alla yrkesarbetarna, företaget och
dyrare än de handhållna paddorna,
skyddsombuden och går igenom
men mycket bättre för hälsan.
arbetet och riskerna med det.
- Vi jobbar just nu med att ta
Och Ola Göransson skriver in
fram fler ergonomiska verktyg. Det
alla nya på arbetsplatsen. Han kollar
är viktigt och spännande, säger Ola
att de har giltig legitimation ID-06,
Göransson.
går igenom vad det finns för risker
Ett exempel på bättre ergonomi
på bygget och kollar att alla har de
är ett nytt verktyg för att naja armeutbildningar som krävs. n
ringsjärnen med ståltråd.
Text Anna Holmgren
Foto: Privat, Ola Göransson

Det finns en fortsatt stor efterfrågan på de praktiska yrkena
inom bygg- och anläggning.
De yrken inom bygg där det
behövs mest folk nu och de
fem närmaste åren är:

u elektriker
u byggnads- och
ventilationsplåtslagare
u snickare
u svetsare
u gasskärare
u målare
Källa: Arbetsförmedlingen

2 000

n nya plåtslagare och ungefär
lika många ventilationsmontörer
behövs under de kommande åren.
Men endast 1 000 plåtslagare
och 400 ventilationsmontörer
kommer att utbildas.
Källa: PVF Yrke & Utbildning

Rätt uppgifter?
För att du inte ska missa
information från Byggnads behöver
vi ha rätt kontaktuppgifter till dig.
Du kan själv ändra dem på
Byggnads.se/mina-sidor
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VUXENLÄRLING

Byggavtalet
vuxenlärlingar
Grundutbildningen genomförs i skolan eller i ett företag och är mellan 6 och12
månader beroende på vilket
yrke man valt.
Under kvalificeringstiden
jobbar man med de praktiska
momenten i sin utbildning
och den pågår i 24, 30 eller
36 månader, beroende på
vilket yrke man valt.
En handledare ska utses och
vara ett stöd för lärlingen
genom hela utbildningen.
Anställningsformen som
lärling är en tillsvidareanställning som kan inledas
med en provanställning.
Alexandra Bemvén fick inte göra färdigt sin lärlingsutbildning och är väldigt besviken på Skanska.

Skanska avskedar
vuxenlärlingar utan skäl
I april varslade Skanska sex kvinnor som är vuxenlärlingar.
Byggnads lyckades rädda kvar fyra, men två är uppsagda utan skäl.
En av dem är Alexandra Bemvén.
– JAG ÄR väldigt besviken på
Skanska som skryter om att de är
jämställda och vill ha fler kvinnor
i byggbranschen. Det verkar mest
vara en fasad, säger Alexandra
Bemvén, som inte fick göra färdigt
sin lärlingsutbildning.
Varslet kom utan förvarning. Den
3 april i år kom en tillförordnad distriktschef in på kontoret och sa att
han ville ha ett möte med Alexandra. Han räckte över ett papper där
det stod att hon var varslad utan att
ange något skäl.
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– Jag blev chockad och skrev inte
Alexandra känner sig förtalad av
på pappret utan
Skanska, men deras
gick därifrån,
påståenden finns inte
”Om man inte kan
säger Alexandra
skriftligt utan har bara
Bemvén, som
framförts till Byggnads.
vara småbarnsbörjade jobba
Själv har hon inte fått
förälder i byggpå Skanska som
någon förklaring.
vuxenlärling i
Via facket fick Alexbranschen kommer
februari 2019.
andra höra att någon
den aldrig att
Från första
påstått att hon inte kan
bli jämställd.”
juli blev hon arjobba med andra.
betsbefriad med
–Jag förstår inte vad
lön och sedan
det kommer ifrån. Jag
första september är hon arbetslös.
har inga problem att samarbeta vilket

hon påpekat det har Skanska sagt att
mina kollegor kan intyga. Jag ringde
lagbasen är hennes handledare.
till och med upp min före detta chef
– Men han har ju inte ens varit
som sa att jag kan jobba med vem
på plats. Hur ska han då kunna
som helst. I ett arbetsutlåtande från
handleda mig?
JM, står det att jag är väldigt mån om
Alexandra tycker
mina kollegor.
att facket har gjort
Hon tror att
”Den som de säger
vad de kan för att
den verkliga
hjälpa henne.
anledningen till
var min hand–Man kan inte
uppsägningen är
ledare har ju inte ens
bråka med ett så stort
att hon har varit
varit på plats.
bolag hur länge som
hemma en del för
vård av sjukt barn,
Hur ska han då kunna helst. När de har bestämt sig så spelar det
något hon tycker
handleda mig?
ingen roll vad facket
känns orimligt.
gör. De har väldigt stor
– Om man
makt.
inte kan vara
Ända sedan Alexandra Bemvén,
småbarnsförälder i byggbranschen
var 12 år har hon velat jobba i byggkommer den aldrig att bli jämställd.
branschen. Och hon vill jobba kvar.
Några jobbintervjuer är inbokade på
FÖRUTOM DE ogrundade uppsägningandra byggföretag för att bli klar med
arna tycker varken Alexandra eller
lärlingsutbildningen.
Byggnads tycker att Skanska har tagit
– Skanska kan inte skrämma bort
ansvar för lärlingarna på ett tillräckmig. Det är här jag hör hemma och det
ligt bra sätt. Hon har till exempel inte
fått någon riktig handledare. När
är här jag trivs. n

Skanska förstör jämställdhetsarbetet
LISA LEDIN, OMBUDSMAN PÅ BYGGTOMAS KULLBERG, BYGGNADS
NADS, har stöttat de varslade vuxSTOCKHOLM-GOTLANDS ORDenlärlingarna under processen.
FÖRANDE har suttit i samråd med
–Skanska har haft en jättestor
Skanska och påpekat att det inte
kampanj där de
finns några
påstår att de vill vara
giltiga skäl att
” Jag tycker att
med och förändra
säga upp vuxdet är bedrövligt
byggbranschen och
enlärlingarna.
bli mer jämställda,
Det finns inga
gjort av ett så stort
men när det blir
indikationer på
företag som Skanska.” att de gjorde ett
många varsel går
ekonomin före allt
dåligt jobb. Under
annat.
förhandlingarna
Lisa undrar hur man ska kunna
visade det sig att man ville bli av
motivera några kvinnor att skola om
med vuxenlärlingarna innan ett
sig från en annan bransch om man
nytt avtal började gälla första juli,
kan bli uppsagd mitt i lärlingsperiför att slippa tillsvidareanställa
oden.
dem.
– När företag beter sig så här, så
– De har ju lurat de här kvinnorförstör de det jämställdhetsarbete
na som lämnat andra jobb för att
som Byggnads lägger mycket kraft
jobba i byggbranschen. Jag tycker att
och tid på. De har en enorm makt
det är bedrövligt gjort av ett så stort
och borde ta ett större ansvar.
företag som Skanska. n
Text Ragnhild Larsson
Foto: Roland Cox

Lär dig mer om
dina försäkringar
Gå vår försäkringskurs och lär
dig mer om vad du ska göra, och
var du ska vända dig, om du skadar dig eller om något händer.
Vi går även igenom pensionssystemet och hur det fungerar.
Som medlem i Byggnads täcks du
av en mängd olika försäkringar,
både på och utanför jobbet. Du är
försäkrad genom ditt medlemskap, genom kollektivavtal och lag.
Vi pratar om:

u
u
u
u

Socialförsäkring
Avtalsförsäkringar
Medlemsförsäkringar samt
tillvalen
Pensionsförsäkring

Utbildningen är 8 timmar
den 21 oktober (troligtvis blir det
digitalt)- och alla medlemmar är
välkomna.
Anmäl dig genom att mejla ditt
namn, personnummer och
mobilnummer till
forsakringar@byggnads.se

Fick du din semesterlön?
u Att du har rätt till semesterlön står både i semesterlagen
och ditt kollektivavtal.
u Semesterlagen garanterar
12 procent av din årslön.
u För dig som är anställd i ett
företag med kollektivavtal har
Byggnads förhandlat och avtalat
om en högre semesterlön på
13–13,2 procent.
u Semesterlönen ska betalas
ut till dig i anslutning till din
semester.
u Om du inte fick någon semesterlön - ta hjälp av Byggnads.
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VINJETT
ARBETSMILJÖVETERAN

Kennet
Söderström
u Ålder: 59 år
u Yrke: Betongarbetare
u Bor: Sundbyberg
u Familj: Fru, två barn
och två barnbarn
u Intressen: Jakt, fiske,
svampplockning, odling
och renovera hus
u På semestern:
Släktgård i Närke
u Fackligt uppdrag:
Regionalt fackligt
förtroendevald,
ledamot i regionfullmäktige, valbered
ning, sekreterare i
kretsstyrelse, skyddsombud, försäkringsinformatör, Peabs
MB-grupp: sammankallande och arbetsmiljöhandläggare.
Kennet ”Sheriffen” Söderström har sin arbetsplats på Peab Stockholms regionkontor i Ulriksdal i Solna.
Från takterrassen har han utsikt över en hel radda relativt nybyggda Peabhus, från stadsradhus till stora flerfamiljshus.

Ingen enmansshow
- utan ett lagarbete
Kennet Söderström är idag en av Peabs och Byggnads verkliga arbetsmiljöveteraner.
Som skyddsombud fick han öknamnet Sheriffen av en chef - men det blev ett smeknamn.
När han över 30 år senare kommer ut på Peab-arbetsplatser används det oftare än hans
riktiga namn, som många inte ens känner till.
SHERIFFEN ARBETAR sen början av
1990-talet med arbetsmiljö- och
medbestämmandefrågor inom
Peab, numer som Byggnads högste
representant inom området (den
officiella titeln är ”sammankallande
för den centrala MB-gruppen”).
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1978 trädde han in i arbetslivet,
från gymnasiets bygg- och anläggningslinje, som betongarbetare.
Som lärling skickades han av
timmerbasen till facklig grundutbildning. Det var på den tiden
lika självskrivet som utbildning-

arna i ritningsläsning och annat
arbetsanknutet. Och när Sheriffen
1987 blev skyddsombud, började
han åka på arbetsmiljökurser och
kom tillbaka med förbättringsförslag: ”Nu är det här det som
gäller”.

VINJETT
A
- Jag minns en chef som suckade:
”Vad har du lärt dig för fanstyg den
här gången då?”.

organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA). Där lyfter man fram sådant
som ohälsosam arbetsbelastning,
ohälsosam arbetstidsförläggning
UNDER 1980-TALET följde han lagbaoch kränkande särbehandling
sar mellan projekt hos företag som
(mobbning).
Skarne, LE Lund- Sen OSA kom
berg, Diös - och
har det blivit färre
”Vad
har
du
till slut Svenska
som går in i väggen
Vägbeläggningar,
lärt dig för fanstyg
och jag tror att arsom konkursade
betet med föreskrifden
här
gången
då?
”
och togs över av
terna har påverkat
Peab i början av
det, säger Sheriffen.
1990-talet. SherifDet handlar om att tillsätta rätt
fen följde med, och det gjorde också
resurser och bli bättre på att fördela
uppdrag som skyddsombud och
uppgifterna i ett projekt. Och att
ledamot i MB-grupp. Han började
ha koll på att alla följer reglerna om
jobba fackligt på halvtid från 2004,
dygnsvila och övertid, även när man
på heltid sen 2008.
får de anställda emot sig.
Hans arbetsvecka innehåller idag
- En del tror att de klarar allt och
stort och smått: översyn av Peabs
tar på sig för mycket, konstaterar han.
skyddsombudsutbildning, skyddsHan tror att mobbning också
ombudsträffar med arbetsmiljöminskat, delvis ett resultat av Byggavdelningen, MB-gruppsmöten och
nads kampanj mot machokulturen.
i vardagen ständiga diskussioner
med företagets
SHERIFFEN ÄR 59
arbetsmiljöexperter
år och lurar på att
”En
del
tror
- och i stort sett
gå i pension redan
varje dag svarar
att de klarar allt
vid 63, för att ”leva
han på frågor från
ett annat liv” i sitt
och
tar
på
sig
skyddsombud och
paradis: mormors
för mycket ”
medlemmar:
barndomshem vid
- Jag får ofta vara
en sjö i Närke. Med
bollplank om hur
brorsan boendes på
man ska agera i en akut arbetsmiljöstranden på andra sidan. Och med
fråga. I morse var det en som frågasvampplockning och jakt i skogarna
de om rullarmering och ergonomi.
runtomkring. Och fiske och växthuJag uppmanade honom att göra det
sodling - cch renovering av hus på
till en arbetsmiljöfråga och gå tillbagården, givetvis.
ka till projektets beredningsgrupp.
Han är inte alls orolig för att det
ska bli svårt att fylla hans plats i
- MYCKET HAR blivit avsevärt bättre,
arbetsmiljöarbetet.
även om vi borde ha kommit längre
- Jag ser inga tomma stolar i
inom vissa områden, som vibraMB-gruppen, där finns andra som
tionsskadorna. Men medvetenheten
kommer att ta över. Och det går bra
har allmänt sett blivit större och det
att intressera medlemmar lokalt till
ökar risktänkandet, säger Sheriffen.
att bli skyddsombud och försäk- Fallskydd var exempelvis något
ringsombud. Det är särskilt roligt
som vi tjatade om förr och som
när vi hittar unga medlemmar som
fungerar hyfsat idag - mycket på
ställer upp, säger han.
grund av det blir så dyrt när det inte
- Och det jag gör är ju ingen
funkar. Pengarna styr mycket…
enmanshow, utan ett lagarbete. Kan
Förutsättningarna för arbetsjag bidra med lite, kan andra också
miljöarbetet har förändrats, som
göra det, och tillsammans blir det
när Arbetsmiljöverket för fem år
bra - det är fackligt arbete!
sen kom med sina föreskrifter om
Text och foto: Mats Utbult

Kennet ”Sheriffen” Söderström

MITT YRKESVAL

- Min morfars svåger var betongare,
en snäll och juste man, och när det var
dags välja linje berättade han om sitt
yrke, och om att det var brist på folk.
För mig var det viktigt med ett yrke
där det fanns jobb att få. Och jag
har aldrig ångrat mitt yrkesval!

ALLERGI MOT ÖL

- Jag kom på en chef som satte unga
killar på ett farligt arbete med epoxi,
och samtidigt uppmanade dem:
”Säg inget till Sheriffen”. Killarna själva
tog mig först inte på allvar när jag
berättade att de kunde få allergi. Inte
förrän jag sa att ”maltprodukter” fanns
med på allergilistan, och de fick klart
för sig att de kunde bli ölallergiker…

TILLBAKABLICK

- Många objekt och projekt har
det blivit - som montagebygge på
Reimersholme, husbyggen i nya stadsdelen Rissne och på Norrlandsgatan
mitt i city, överdäckning av Centralen, renovering av stadsbiblioteket
i hemstaden Sundbyberg, väg- och
brobyggen, och mycket, mycket mer.
Ibland går jag förbi gamla arbetsplatser och tänker då på hur det var. Och
ibland ser jag hur hus jag var med om
att bygga redan är rivna, som ICAs
huvudkontor i Solna. Som vi slet och
frös vid juletid, när vi slipade plattor där
- och nu är allt borta.

BYGGETTAN NR 3 2021 | 17

KORT & BLANDAT

”Kriminalitet
som är bortom
all kontroll”
Fler än åtta av tio byggföretag
från Östeuropa misstänks bryta
mot svenska lagar och avtal.
Det visar en ny granskning
från det branschgemensamma
initiativet Byggmarknadskommissionen.
– Byggnads har länge påpekat det
akuta läget och förvånas inte av det
här resultatet. Bristande kontroller
och en ständig jakt efter billigaste
möjliga lösning har lett till systematiskt fuskande och en kriminalitet
som är bortom all kontroll, säger
Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.
Från Byggmarknadskommissionens
granskning:
u Av drygt 1 000 utländska företag
bryter så många som 800 företag i
någon form mot svensk lag och/eller
mot de kollektivavtal de skrivit under.
u Mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm bedöms
befinna sig på arbetsplatsen utan
arbetstillstånd/illegalt.
u Byggmarknadskommissionen
polisanmäler tolv företag för olika
former av arbetslivskriminalitet.
u Därutöver anmäler man 35
företag till Arbetsmiljöverket. Samt
informerar Byggnads om 20 företag
som har kollektivavtal men som inte
följer dessa genom att betala för
låga löner.
Byggmarknadskommissionen är ett
branschgemensamt initiativ där byggföretag, fackliga organisationer och
byggherrar gått ihop för att visa byggbranschens verklighet. Syftet är att kartlägga och analysera kriminalitet inom
branschen och föreslå åtgärder.

18 | BYGGETTAN NR 3 2021

Stort steg närmare Knegarpension
Regeringen har presenterat en ny trygghetspension för dem som
slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen.
Förslaget innebär särskilda regler för äldre i sjukersättningen.
De nya reglerna är ett stort steg i rätt riktning. Byggnads
välkomnar förslaget som ligger nära det förbundet tidigare
föreslagit i rapporten Knegarpension. Men mer behöver göras för
att pensionssystemet ska bli rättvist, som att mer pengar måste
in i systemet så att pensionerna höjs generellt.

Läs mer om Knegarpension på Byggnads.se

Delegation mot arbetslivskriminalitet
Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen har det senaste decenniet blivit
både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Regeringen inrättar
nu en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark bjuder in arbetsmarknadens parter till en tätare
dialog är ett steg i rätt riktning, anser Byggnads.

”

- Bakgrunden är givetvis de problem som vi
har med att människor utnyttjas på svensk
arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och
exploatering av människor behöver stoppas.
Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar
människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös.
EVA NORDMARK arbetsmarknadsminister

KORT & BLANDAT
VINJETT

Nu drar vi igång
Påfarten igen!

198

n byggföretag utan kollektivavtal
gick i konkurs under kvartal 1 och 2.

36

n byggföretag med kollektivavtal
gick i konkurs under kvartal 1 och 2.

Under pandemin har Påfarten tagit
en paus, men nu är vår populära
medlemsutbildning igång igen.
Vad är då Påfarten? Jo, Påfarten ger
dig bättre koll på vad facket gör.
Du får träffa byggnadsarbetare från
olika företag. Du får veta mer om vad
din medlemsavgift går till och varför.
Vi diskuterar dina rättigheter och
skyldigheter. Och dina förmåner.
Anmäl dig genom att mejla ditt
namn, personnummer och
mobilnummer till
forsakringar@byggnads.se

Vår grundtanke är densamma
som när Byggnads startade 1889:
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi stolta. Tillsammans är
vi trygga. Om vi efter en dag lyckas
förmedla detta till dig så har vi
kommit en bra bit på vägen!

TIPS: DISKUTERA MED
ANDRA FÖRTROENDEVALDA
Länk till gruppen: facebook.com/
groups/fortroendevaldbyggnads/

Framtiden är du själv med och
bestämmer!
Datum för Påfarten
14 oktober - Gotland
18 oktober - Solna
22 november - Solna
6 december - Solna

MATS HAMMARLUND DIKTAR OM...
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Hjälp oss till sunda och
trygga byggarbetsplatser!
Här kan du lämna tips till Fair Play
Bygg om du misstänker brottslig
verksamhet i byggbranschen.

Jobbat på bygge
i 40 år
från lättare uppgift
till den som är svår
Armar och ben
sitter på plats
men leder har lossat

och senor gått av
när man tatt sats
Ärr finns visst kvar
efter hårdmetallskär
och en kedjesåg
hörseln på höger öra
är påtagligt låg

Vi hade kul och
vi tjänade klöver
med skyddsombud
och fackets kampanjer
satte vi gränser
vi alla behöver

Fairplaybygg.se
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Värva en arbetskamrat
- få 200 kronor

Berätta för dina arbetskamrater hur viktigt det är
att vara medlem i Byggnads.
För varje person som du
värvar får du ett superpresentkort på 200 kr som
tack. Presentkortet gäller
som betalning på många
olika ställen.

Värva en arbetskamrat

få 200 kr!

Din arbetskamrat betalar
bara 100 kr i månaden de
tre första
månaderna.om varför det 1
tta för dina
arbetskamrater

ktigt att vara medlem i Byggnads. För varje2
Använd
QR-koden
nedan
on som du
värvar,
får du ett
superpresenteller gå in på Byggnads.se/
3
på 200 kronor som tack!

bli-medlem. Där skriver du
även in ditt eget personarbetskamrat
betalar
100 kronor
nummer
för attbara
få presentnaden dekortet.
tre första månaderna. Använd

BERÄTTA ATT MEDLEMMAR I BYGGNADS FÅR:
Rådgivning om lön och arbetsvillkor
Förhandlingshjälp vid tvister med arbetsgivaren
Hjälp vid arbetsskador och skadeutredningar

4

Fackliga utbildningar

5

Försäkringar via Folksam

koden eller byggnads.se/bli-medlem. Där
er du även in ditt personnummer för att få6
resentkort på 200 kronor.
LÄS AV KODEN
MED MOBILKAMERAN FÖR
ATT SKRIVA IN
EN NY MEDLEM.

Du får 200 kr varje
gång du värvar
någon till Byggnads!

Ersättning vid strejk

7

Rabatt på medlemskap i a-kassan

8

Byggnadskortet med rabatter och erbjudanden

9

Förmånliga medlemslån

10

Tidningarna Byggnadsarbetaren och Byggettan

