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Det fackliga löftet
“Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några  
omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu 
lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta 
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”



Vad händer i 
avtalsrörelsen,
Ordförande?
Jo, nu rullar vi igång! Vecka 8 började Byg-
gnads och BI att växla avtalskrav med 
varandra. Först ut var Byggavtalet och se-
dan löpte det på hela veckan med avtalen för 
plåt, teknikinstallation, glas och maskin. 
Vi som arbetar fackligt har årets mest hek-
tiska veckor framför oss!

Vad tycker du om årets huvudområden?
Jag tycker de är självklara. Vi står in-
för en byggboom som bara är jämförbar 
med 60-talet. Tills dess behöver vi få ord-
ning och reda i branschen för att få slut på  
lönedumpning och utnyttjande. 
Fler lärlingar vet vi alla behövs för  
att säkra återväxten i branschen. Och  
den sista punkten är lika viktig – bygg-
branschen måste vara tillgänglig för alla, 
för alla behövs. Alla tjänar på en jämställd 
byggbransch med större mångfald.  

Behövs avtalsrörelsen fortfarande?
Ja! Definitivt! Den svenska modellen är en 
förebild för många och en schysst avtals-
rörelse är en väldigt viktig byggsten i  
denna modell. Via avtalsrörelsen kan  
vi tillsammans ta striden för våra med- 
lemmar, våra kollektivavtal samt ett rättvist  
arbetsliv och trygga jobb. Genom  
gemensamma krav kan vi skapa en bygg-
bransch att vara stolta över! Det är väldigt 
svårt att uppnå enskilt.  

Vad är sticker ut i årets avtalsrörelse från 
arbetsgivarna ?
Att de fyra största bolagen Byggbolagen 
har aviserat aktieutdelningar på nästan  
5 miljarder kronor. Samtidigt säger arbets-
givarna att det inte finns något utrymme 
för löneökningar!? Varför är kapital  
fortfarande högre värderat än arbete?
 
Beräkningar från oberoende institutioner 
som Riksbanken, Konjunkturinstitutet 
och flera ansedda ekonomer som menar 
att det finns utrymme och att det rent av 
är skadligt för svensk ekonomi med för 
låga löneökningar. När miljarderna delas 
ut till aktieägarna och direktörernas höga 
löner ser vi det som självklart att landets  
byggnadsarbetare ska vara med och få sin 
del av kakan!
 
Nu återstår det att se om arbetsgivarna är 
villiga att förhandla, eller om man skall sp-
ringa till medlingsinstitutet och hoppas på 
det bästa.

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne 

Håll dig uppdaterad genom att följa oss 
på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane



Byggnads Skåne kontakt

010-601 10 06
skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Besöksadresser:

Malmö   Helsingborg
Scheelegatan 27  Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg  

Byggnads Skåne Öppettider
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag   8.00 - 13.00 (telefonjour  
   13.00 - 16.30)

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö  8.00 - 18.00
Onsdag - Kristianstad  8.00 - 18.00
Torsdag - Helsingborg  8.00 - 18.00

Tryck: Tryckfolket AB

 

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar 
rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!

Oavsett var du bor i landet når du oss enkelt på telefonnummer 010-601 10 00.

Våra öppettider är :
Helgfri måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.

Du kan även kontakta oss via e-post på 
byggnadsnu@byggnads.se eller via 
kontaktformulär på hemsidan 
www.byggnads.se/Om-Byggnads/
Kontakta-oss/Byggnads-Nu/

MEDLEMSAVGIFT BYGGNADS SKÅNE
Om du blir arbetslös är det viktigt att meddela oss annars kommer du att betala din ordinarie 
medlemsavgift enligt tidigare inlämnad inkomst.

Du kan få nedsatt avgift:
• Om du blir arbetslös en hel kalendermånad
• Om du blir sjuk, är föräldraledig, studerar eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får aktivitetsersättning för deltid.

OBS! Det är medlemmens eget ansvar att meddela förändringar. Det är därför viktigt att du 
ringer eller mailar regionen. Tel : 010-601 10 06 eller skane@byggnads.se.



Vi står inför en byggboom där  
700 000 nya bostäder ska byggas 
till 2025. Byggnads ser det som 
självklart att denna byggnation 
ska ske på lika villkor, med svens-
ka kollektivavtal samt i en miljö 
där alla är välkomna. 

Därför fokuserar 2016 års avtals-
krav på:

Ordning och reda
Byggnads fortsätter att ställa yt-
terligare krav på ordning och reda. 
Vi vill få slut på lönedumpning 
och utnyttjande av arbetskraft. 

Fler lärlingar
Unga tjejer och killar drömmer om 
att bli framtidens byggnadsarbe-
tare. Därför ställer Byggnads krav 
på fler lärlingar på arbetsplatser-
na och trycker på Byggföretagens 
ansvar.
 
Jämställdhet- och mångfald
Alla tjänar på en jämställd bygg-
bransch – alla behövs! 
Byggnads kräver att arbetsgivarna 
tillsammans med oss arbetar för 
en förändring så att alla känner 
sig välkomna i branschen. 

Tillsammans med 6f
Eftersom det i år inte finns en 
samordning via LO, har Byggnads 
anslutit sig till 6F:s samordning 
där även Musikerna ingår. 

Tillsammans lyfter vi följande 
krav:
1. Löneökningar med 3,2%
2. Satsning på de lägst avlönade
3.Minska löneklyftor mellan  
kvinnor och män
4. Ökat skydd för arbetstagarnas 
integritet
5. Begränsa visstidsanställningar-
na och osäkra anställningsformer.

BI - månadslön och konkurrens
Sveriges Byggindustrier (BI) vill 
inför månadslön som huvud- 
löneform, och är kritiska till det 
de kallar ”ackordstvång”. Men 
det finns idag inget ackordstvång 
i Byggavtalet, det finns möjlig-
het att förhandla om flera olika  
löneformer. Vi vill behålla rådande  
lönesystem och får bekräftat via 
lagbasar i hela Skåne att nuva-
rande system är en garant för  
ett lokalt medbestämmande och 
en stark laganda.

Specifika krav i Byggavtalet
- Utökad arbetstidsförkortning  
till 40 tim/år
- Stärka förtroendemannens ställ-
ning på arbetsplatsen
- Förbättra skyddsombudsutbild-
ningen
- Stärka skyddet för den person-
liga integriteten
- Underlätta etablering av ny- 
anlända i byggbranschen med 
hjälp av BYN

Vi har gjort det förr
Nu är det dags att vi alla kliver ur 
soffan och ger oss in i matchen. 
VI är Byggnads, det är vi som vill 
fortsätta skapa en bransch för alla. 
På Byggnads Skåne deltar vi aktivt 
i  förhandlingarna och vi hoppas 
att vi kan kroka arm med BI för 
att gemensamt skapa en bransch 
vi alla kan vara stolt över. Du får 
gärna ta snacket med dina arbets-
kompisar och alla andra byggare 
du träffar. 

Tillsammans har vi gjort det förr, 
och nu är det dags igen att teckna 
avtal som för branschen framåt! 

Våra avtalskrav 2016 
Tillsammans för en stolt byggbransch!

Byggnads vill ha en framtidsinriktad byggbransch med ordning och reda. I vår bransch ska 
vi arbeta för lika villkor för alla, där kvinnor och män, nyanlända och ungdomar, jobbar 
sida vid sida för en byggbransch att vara stolt över. 



Det är dags är att göra upp med 
fördomar, myter och macho-
kultur i byggbranschen. Det 
här är den största satsningen  
någonsin mot en modern 
bransch där människor inte  
begränsas på grund av kön. 
Alla tjänar på en jämställd 
byggbransch. Är du med oss?

15 februari hade vi med oss ett 
hundratal skånska medlemmar 
på Börshuset i Malmö. 
Tillsammans skulle vi hitta  
lösningar på en av våra största 
utmaningar – hur vi skapar en  
byggbransch som är öppen och 
attraktiv för alla. 

Babben Larsson, Jan Bylund och 
Edna Eriksson höll tillsammans 
inspirerande föreläsningar och 
aktiva workshops om hur vi  
skapar en schysst och jämställd 
byggbransch. 

Engagemanget var stort och 
diskussionerna rörde sig 
från hur man bryter en tuff  
jargong i barackerna till att  
rekryteringen borde starta  
redan i förskolan. Alla tyckte 
det fanns massor kvar att göra 
på området och var redo att ta 
hem diskussionerna till sina  
arbetsplatser.  

  Lönestatistik
 Genomsnitt för 2015, Skåne

 Prestationslön
 TBM  201,97
 VVS  240,49
 Papp  187,28
 Golv  221,22

 Tidlön
 Snitt Skåne 183,08
 TBM  183,07
 Papp  174,44
 Platt  189,43
 Ställning 180,37
 Undertak  181,75
 Golv   186,98
 Maskin 187,77

Vi har bestämt oss!



Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Krets Skälderviken bjuder in till kretsmöte på Bröderna 
Ravanis båtbyggeri i Bräcke/Höganäs. Samling vid 
kyrkan i Brunnby 18:15 för er som inte hittar. Samling 
vid Folkets Hus i Ängelholm 17:30 för samåk.

Datum: 6 april
Tid: 18.30
Plats: Bröderna Ravanis Båtbyggeri i Bräcke/Höganäs

Krets Helsingborg
Daniel Andersson, 0725-24 18 99
daniel.Andersson@prenad.se
Mer info på www.byggnads.se/skane

Krets Lundabygden
Anders Jarfjord 0738-28 60 73
anders.jarfjord@gmail.com

Krets Lundabygden bjuder in till kretsmöte 6 april. 
Vi pratar om läget i avtalsrörelsen och bjuder på 
förtäring. Ingen anmälan behövs.

Datum: 6 april
Tid: 18.00
Plats: ABFs lokaler, Kiliansgatan 9, Lund

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com

Krets Mitt i Skåne bjuder in till ett informationsmöte 
om avtalsrörelsen 31 mars. Vi bjuder på lättare 
förtäring. Anmäl dig till Håkan samt meddela om du 
behöver specialkost. 

Datum: 31 mars
Tid: 17.30
Plats: Centrumhuset ABF lokal, Storgatan 23 Marieholm

Krets SvaLan

Mer info på www.byggnads.se/skane

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com
Mer info på www.byggnads.se/skane

Krets Söderåsen
Robert Nilsson, 010-601 13 57
robert.nilsson2@byggands.se
Mer info på www.byggnads.se/skane

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 29 mars på 
Kristianstads kontor. Det bjuds på lätt fika. Anmäl dig 
till Jörgen via telefon.

Datum: 29 mars
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99
Chris81@live.se

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com

Tisdagen 31 maj bjuder krets 124 och krets Malmö in 
till ett gemensamt kretsmöte som handlar om avtals-
rörelsen. Anmäl er till Chatarina på 010-601 13 42 eller 
Ros-Marie på 010-601 13 35 senast 23 maj.

Datum: 31 maj
Tid: 16.30
Plats: Meddelas vid anmälan

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se

Krets Österlen och Krets Sydkusten bjuder in sina 
medlemmar till en dagstur med buss till Tyskland. Vi 
har 48 platser att fylla och det är först till kvarn som 
gäller. Resan kostar 150 kr per medlem. Resan ger oss 
gott om tid att diskutera aktuell avtalsinformation.
Anmäl intresse till Rose-Marie; rose-marie.persson@
byggnads.se, 010-601 13 35 senast 9 maj.

Datum: 21 maj
Avfärd: Start Simrishamn via Tomelilla, Sjöbo, Ystad, 
Skurup, Svedala till Jägersro.
Lunch inkluderats i priset
Hemkomst: Malmö ca 20:00, Simrishamn ca 22:10

Unga Byggare 
skanesungabyggare@gmail.com

Bowling och informationsträff med Skånes Unga 
Byggare Sydkusten. Vi träffas söndagen 20 mars, 
klockan 11:40 på Suxxesshallen i Tomelilla. Vi bjuder 
på bowling och mat samt informerar om Skånes Unga 
Byggare och verksamheten på Sydkusten.
Först till kvart. Anmälan via tel 0702-491006 eller mail 
skanesungabyggare@gmail.com 

Årsmöten
Datum: 29 mars
Plats: på samtliga fyra lokala ungdomsklubbar i 
Malmö, Helsingborg, Kristanstad och Sydkusten
Mer information skickas ut till alla medlemmar  
under 30 år.

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn, 0722-19 91 30
mattias.flisborn@byggnads.se

Samtliga medlemmar i Krets Söderslätt är välkomna 
till medlemsmöte i Trelleborg 31 mars. Vi träffas under 
trevliga former och pratar aktuella fackliga frågor. 
Vi träffas på MVB’s arbetsplats, Rättspsykiatriskt 
Centrum (RPC) i Trelleborg. Byggnaden kommer 
att inhysa högspecialiserad vård, forskning och 
utbildning. Vi kommer att få en guidad visning och 
du får gärna ta med en arbetskamrat. Eftersom vi 
bjuder på mat vill vi att ni anmäler ert deltagande 
senast 24 mars till Mattias.

Datum: 31 mars
Tid: 18.00
Plats: MVB’s arbetsplats, Mellanköpingevägen 4, 
Trelleborg

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!
Pensionärsklubben träffas några gånger under året, vi 
åker på trevliga utfärder tillsammans med våra respek-
tive, vi får information om aktuella ämnen som rör vår 
grupp. Medlemskapet i pensionärsklubben är gratis och 
vänder sig till dig som är medlem i Byggnads Skåne.

Du som vill ha mer information kontakta klubbens 
ordförande; Nils-Thure Svensson 0768-14 87 05

Pensionärsklubbens möten 2016
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Tisdagen 15 mars (Augusten) OBS! kl 13.00
Tisdagen 17 maj
Torsdagen 6 september
Tisdagen 8 november
Tisdagen 24 januari 2017

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive. 
Välkomna!

Heligenhafen
Pensionärsklubben bjuder den 23 mars in sina 
medlemmar på en dagstur med buss till Tyskland. 

Datum: 23 mars
Avfärd: Start Lövestad via Sjöbo, Burlöv till  
Folkets Hus i Malmö.
Möjlighet till shopping i Heligenhafen
Hemkomst Malmö ca 18:00-19:00

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



Skånes Unga Byggare
För en sänkt arbetstid
Sedan december 2015 har vi i Skånes Unga Byggare drivit en kampanj för sänkt arbetstid. Vi uppmärk-
sammade den stora mängden avtalsmotioner som berörde just sänkt arbetstid och beslutade oss för att 
försöka sätta lite tryck bakom inför avtalsrörelsen. Samt att det ligger ett kongressbeslut från 2014 på 
att Byggnads ska verka för 6 timmars arbetsdag. 

Istället för att på traditionellt sätt prata om 6 timmars arbetsdag valde vi att lyfta frågan ut ett annat 
perspektiv nämligen med frågeställningen ”Vad hade du gjort med 1 timmes mer fritid?”. 
Under den tre månader långa kampanjen har vi bland annat genomfört aktioner på stan, kampanjat via 
sociala medier och arrangerat föredrag. Responsen från allmänheten och kamrater på byggen har varit 
mycket bra och vi upplever att det finns ett stort stöd för kortare arbetsdag med bibehållen lön. 

”Om man inte har en religiös tro på en eftervärld, är tiden vi får i detta livet ganska viktigt. Därför är det 
för oss uppenbart att syftet med en effektivare produktion i det svenska samhället måste vara att ge oss 
mer tid till att njuta av livet.  Så frågan är snarast: Har vi råd att arbeta 8 timmar varje dag?”

Skånes Unga Byggare
skanesungabyggare@gmail.com

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne

E-post: skane@byggnads.se

Vill du ha den senaste avtalsinformationen via mobilen? 

SMS:a namn enligt nedan till 720 80.
Byggavtalet: byggnads bygg 
Entreprenadmaskinavtalet: byggnads me
Glasmästeriavtalet: byggnads glas 
Plåt- och ventilationsavtalet: byggnads plåt
Teknikinstallationsavtalet: byggnads vvs

Följ hela avtalsrörelsen på www.byggnads.se/avtal-16


