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Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad
Vxl. 042-25 24 00
Fax: 044-12 67 56
E-post: syd@byggnads.se

Verksamhetskontoret öppet:
Måndag - torsdag: 
Fredag

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg
Vxl. 042 - 25 24 00
Fax: 042 - 20 09 65
E-post: syd@byggnads.se

Avdelningskontoret öppet:
Måndag - Torsdag
Torsdag även telefontid: 
Fredag

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

BYGGNADS SYD
Info - Släggan

Avdelningskontor Helsingborg Verksamhetskontor Kristianstad

Ombudsmän
Direkttelefon Mobilteltelefon

Lars-Erik Andersson 042-25 24 30 070-514 17 27
Dan Berger 042-25 24 74 070-514 17 28
Bengt Bergh 042-25 24 73 070-514 17 36
Marcus Eriksson 042-25 24 27 070-514 17 13
Brian Hansen 042-25 24 16 070-514 17 83
Per-Olof Nilsson 042-25 24 31 070-514 17 25
Robert Nilsson 042-25 24 33 070-514 17 34
Jan Roth 042-25 24 17 070-514 17 26
Peter Svensson 042-25 24 29 070-514 17 35
Bertil Ståhl 042-25 24 07 070-514 17 31
Roy Wernberg 042-25 24 09 070-514 17 32
Berne Wetterlöv 042-25 24 22 070-514 17 33

Administration
Kirsten Andersson 042-25 24 11
Janet Edman 042-25 24 08
Inger Jönsson 042-25 24 03
Annika Lindkvist 042-25 24 05
Pia Martinsson 042-25 24 72
Britt-Marie Melin 042-25 24 14
Gunilla Svensson 042-25 24 71

A-kassa
Christoffer Leijon 010-601 18 00

Manuela Olsson 010-601 18 00
Eva Pettersson 010-601 18 00
Lena Klang 010-601 18 00

Ansvarig utgivare: Roy Wernberg

Redaktionskommitté: Roy Wernberg, Pia Mar-
tinsson, Jessica Andersson, Sven Hammar-
sköld, Kim Thomsen och Nils-Erik Trulsson.

Bilder: Peter Svensson, Kim Thomsen, Jessica 
Andersson

Tidningen utkommer under januari, april, 
augusti och novemberNästa nummer av Släggan 

utkommer vecka 45/09.
Sista dag för inlämning av material är den 
21 september.
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Ordföranden har ordet

Så kom sommaren 
Aprildagarna blev längre och 
planering för  firandet av 
1 maj gjordes. Byggfackens 
S-förening hade möten på 
olika håll  inom avdelning-
ens  område.När det var dags, 
fram med fanor och bande-
roller, här skulle protesteras mot den sittande 
regeringen!  Jag deltog i Landskrona och vi var 
många som visade vårt missnöje med  allt, från 
skattesänkningar för högavlönade, till handfal-
lenheten mot arbetslösheten. 
Sommaren kom, var  framme ett par veckor, men 
drog senare förbi. Vad var detta? Skulle vi stå 
på gator och torg i blåst och kyla, nu när det var 
dags att höja valtemperaturen inför den 7 juni, 
då vi alla skulle rösta om vem, som skall ingå i 
Europaparlamentet. Våra kandidater är kända 
och har en bra spridning när det gäller ålder, kön, 
yrke och bostadsort. 
Vad händer? Jo, ungdomarna röstar på pirater, FP 
och KD. Dessa får in ledamöter, som borde ha 
lagt av för länge sedan. Vi anslöt oss  till  EU för  
ungdomarnas framtid och inte för pensionärernas 
röst i Europa. 
Partiet får nu granska de frågor, som blev avgö-
rande i valet, sätta vår färg på saken, gå vidare och 
om fem år återkomma. Vända  oss  till  de unga, 
låta deras  syn ta vid och utveckla vår syn på ett 
framtida samarbete, i ett då, rött Europa. 
Arbetslösheten i avdelningen har, förhoppnings-
vis, nått toppen och är på väg att vända. 
Bygg- och  anläggningsavtalen blev klara under 
våren. 
Vi kan utgå ifrån, att arbetsgivarna kommer att 
ta en hård kamp för försämringar vid kommande 
avtalsrörelse 2010, då nuvarande avtal går ut. 
Byggelever, som slutar skolan, får svårt att hitta 
arbetsgivare, som anställer. För 3 år sedan talade 
de sig varma för ett behov av 1 000 nya byggnads-
arbetare. Hur ser det ut 2010? 

Förbundsfullmäktige har haft möte på Rönneber-
ga. Vi valde ny förbundssekreterare och tillstyrkte 
motioner. Bland annat en från vår avdelning, 
som Alf Persson skrivit, ang. tid som får räknas 
om man blir arbetslös. ( se i Byggnadsarbetaren) 

Som avslutning hoppas jag att alla Byggnads med-
lemmar haft en skön och efterlängtad semester 
med sol, vila och sköna stunder. 

Roy Wernberg

Anslagstavlan
Medlemsavgift för dig som är arbetslös
Medlem som är arbetslös en längre tid ska betala 
halv avgift till förbund och avdelning. Med längre  
tid menas minst en hel KALENDER-månad (t ex 
1-30 juni)
För att få den lägre avgiften måste du själv kontakta 
avdelningen. 
Autogiro gör det enkelt att betala 
fackavgiften
När du har autogiro slipper du
- komma ihåg inbetalningsdag
- sända inbetalningskort till postgirot
- göra inbetalning på posten
Kontakta avdelningen för mer information och 
blankett för anmälan.

Tänk också på att du sparar pengar. Inte enbart 
genom att du inte erlägger någon avgift vid betal-
ning, utan också genom lägre kostnad för förbund 
och avdelning (din medlemsavgift). En manuell 
betalning innebär också fler arbetsmoment, vilket 
kostar pengar. T ex inbetalningskort ska sändas 
till medlemmen, bortglömd betalning kan orsaka 
att krav utsändes. Allt kostar tid och porto.

Välj autogiro i fortsättningen, ett enkelt, smidigt 
betalningssätt för din fackavgift.

Motionera 
Sitt inte och klaga i ”boden”. Det är bättre att ven-
tilera förslag till förändringar och förbättringar. 
Skriv motioner! 
Nya avtal ska tecknas våren 2010 och genom att 
motionera kan du påverka förbättringar i löne- och 
anställningsvillkor i  kollektivavtalen. Behöver du 
hjälp med att skriva motionen, kontakta din sektion 
eller avdelningen. 
Senast den 31/10 2009 måste avtalsförslagen vara 
inlämnade till Byggnads Syd för att sedan behandlas 
på repskapets möte i december. 

Du kan också lämna in motioner till Byggnads 
kongress, som hålls i juni 2010. Här föreslår man 
stadge- och organisationsförändringar. 

Byggnads nya hemsida 
På www.byggnads.se kan du nu logga in dig som 
medlem. Du registrerar dig genom ditt personnr + 
ditt medlemsnummer (finns på baksidan av Bygg-
nadsarbetaren). 
Här får du aktuell info och kan ”prata”med 
likasinnade inom yrkesgrupper, intressegrupper... 
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Varför höjs a-kasseavgiften? 
Riksdagens beslut om, att a-kassor med hög arbets-
löshet ska betala en högre avgift till staten än kassor 
med lägre arbetslöshet, tvingade Byggnads a-kassa 
att från den 1 maj höja avgiften med 129 kronor. 
Hög arbetslöshet = hög avgift 
Riksdagens beslut om att alla a-kassor ska betala en 
arbetslöshetsavgift till staten började gälla förra året. 
Avgiften baseras både på antalet medlemmar och 
hur mycket ersättning kassan betalar ut i arbets-
löshetsersättning. 
Antalet arbetslösa byggnadsmedlemmar har ökat 
och avgiften Byggnads a-kassa måste betala till 
staten har höjts med 120 kronor och uppgår nu till 
300 kronor. 
Vad går avgiften till? 
Avgiften som medlemmarna betalar in till a-kassan 
ska täcka kassans administrationskostnader och de 
avgifter som kassan måste betala till staten. Tillsam-
mans  ska  de motsvara drygt en tredjedel (33 %) av  
den arbetslöshetsersättning a-kassan betalar ut. 
Vad kostar det? 
Avgiften till a-kassa består av två delar: 
* arbetslöshetsavgift 300 kronor – inbetalas oav-
kortat till staten 
* medlemsavgiften 125 kronor (tidigare 116 kr) – ska 
täcka kassans administrationskostnader och den       
finansieringsavgift kassan måste betala till staten 
(utöver arbetslöshetsavgiften). Höjningen (9 kro-
nor) ska täcka ökade kostnader, då arbetsbelast-
ningen ökat och kräver mer resurser. 
Betalar alla lika mycket? 
300 + 125= 425 kr/mån - betalar alla medlemmar som 
jobbar. 
125 kronor – betalar 
* den som är arbetslös med arbetslöshetsersättning 
hel kalendermånad 
* den som är arbetslös/saknar anställning under hel 
kalendermånad och  blivit beviljad sänkt medlems-
avgift på grund av t ex sjukskrivning. (se Anslags-
tavlan på sid. 3) 

Dina försäkringar 

Annika Lindkvist, försäkringshandläggare på Byggnads Syds 
Helsingborgskontor, tillsammans med Christer Arvidsson, som får 
hjälp med sin försäkring om avgångsbidrag, AGB. 
Här kan du få hjälp med olika försäkringsärenden. 
T ex om du har skadat dig på jobbet eller på fritiden.

Andreas och Richard valde 2008 att gå ur Byggnads. 
Skälet var ekonomiskt. 
När a-kasseavgiften blev dyrare tyckte vi, att det blev 
alldeles för dyrt och tyvärr valde vi att gå ur  facket. 
Det kändes enklast just då. 
Vi har aldrig varit  emot facket utan tvärt om, vi har 
fått den hjälp vi har behövt. 
Under den här tiden, som vi har varit utanför 
medlemskapet, har det inte känts riktigt bra. Vi 
har funderat på, vad vi går miste om. Dels försäk-
ringsskyddet, men också om vi blir uppsagda!  Vi 
har ingen som förhandlar för oss och ser till våra 
rättigheter genom lagar och avtal och inte minst 
ekonomiskt. 
Idag förstår vi bättre! Det handlar inte om, att det är 
för dyrt, utan om att vi inte har råd  att stå utanför helt 
enkelt. Medlemskapet i Byggnads borgar  för  flera  
saker, bl a rätt lön, försäkringar, att lagar och kol-
lektivavtal följs, sammantaget en trygghet som 
medlem. 
Nu är vi tillbaka som medlemmar och det känns bra. 
Tryggheten är återställd. 
Andreas och Richard 

Avtalspension 
I år måste alla privatanställda arbetare, som har 
avtalspension, göra ett obligatoriskt omval av för-
valtare! 
Ännu ett av alla dessa jobbiga val? Det behöver det 
inte vara. Väljer man Folksam-LO Pension placeras 
sparandet i en generationsfond. Man behöver inte 
själv vara aktiv och sköta placeringarna. Folksam-
LO Pensionsupplägg bygger på fyra fonder i en svit. 
Se det som ett tåg med fyra vagnar, där din ålder 
avgör vilken tågvagn du kliver på. Första vagnen 
är för dig mellan 25 och 54 år. När du fyller 55, 61 
respektive 67 år flyttas du automatiskt över till nästa 
vagn i ordningen. 
I början utgörs ditt sparande enbart av aktier. För 
varje flytt ökar sedan andelen räntefonder, vilket 
betyder ett tryggare sparande ju närmare pensionen 
du kommer. 
Det är alltså en generationsfond där de fyra stegen är 
döpta efter sina andelar aktier:FOLO100,75,50och25. 

Vill du ha omvalsblanketter, eller har några frågor, 
är      du  välkommen att höra av dig till Annika Lind-
kvist via  mail: annika.lindkvist@byggnads.se eller  
telefonnr.  042-25 24 05.

Tillbaka som 
medlemmar 
i Byggnads 
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Mötesplanket 
Sektion 01 Helsingborg 
inbjuder till sektionsmöte 
onsdagen den 23 september kl. 18.30 
Byggnads Syd avd.exp. i Helsingborg
Riksbyggen medverkar 

Sektion 03 Höganäs, 04 Ängelholm och 
07 Båstad 
inbjuder till gemensamt sektionsmöte 
tisdagen den 22 september kl. 18.30 
i Ängelholms Folkets Hus 
På programmet: 
Vi får besök av Siv Martinsson från Folksam. Hon 
kommer att informera om det nu aktuella valet till 
avtalspension. 
Vi bjuder på fika! 

Sektion 03 Höganäs 
inbjuder till sektionsmöte 
onsdagen den 30 september kl. 18.30 
i Folkparken, Höganäs 

Sektion 15 Hässleholm 
inbjuder till budgetmöte 
tisdagen den 22 september kl. 19.00 
Ledamot från kommunstyrelsen kommer att upp-
datera oss med aktuell kommun-info. 

Sektionerna 12 Tollarp, 16 Kristianstad 
och 19 Sankt Olof 
inbjuder till sektionsmöte 
måndagen den 24 augusti kl. 19.00 
i Fackens Hus, Kristianstad 

Tack till... 
Sektionsstyrelsen i Kristianstad tackar sina ak-
tiva pensionärer, Anders Ragnarsson och Bengt 
Roskvist, som ställt upp med alla förberedelser 
inför fågelholkspikningen vid 1 maj-firandet i 
Kristianstad. Vi tackar även alla, som deltog på 
Sommarlust och hjälpte intresserade fågelentusi-
aster, att spika ihop sina holkar, utan alltför många 
blåslagna tummar. 

Gökotta 

Uppe med tuppen, eller åtminstone med göken, 
samlades vi vid Stackedala Scoutstuga i Tollarp. Vi 
var ca 25 pers. från sektionerna i Kristianstad, Tol-
larp och Sankt Olof. Under en sval lördagsförmiddag 
gick vi en tipsrunda i väntan på göken. Därefter 
grillade vi korv och hade en prisutdelning till dem 
som svarat flest rätt på tipsfrågorna. 
Men göken fick vi inte träffa. Vi gör ett nytt försök 
nästa vår.... 

Text och bild: Nils-Gustav Johnsson

Ett sektionsmöte med krutdoft 

Höganässektionen hade den 27 maj ett annorlunda-
möte på Djuramåsa, numera Djuramossa. Detta är 
Batteri  Helsingborg, som uppfördes under andra 
världskriget, då tyskarna hade invaderat Danmark 
och Norge och risken var stor, att man även skulle 
gå in i Sverige. Svenskarna hade riggat upp fyra 
pjäser,som skulle täcka en stor del av sundet och 
en bit in på danska sidan. 
Vi inledde med en guidad rundvandring, som var 
mycket sevärd och intressant, därefter avslutade 
vi med ett kort möte tillsammans, med ärtsoppa i 
snuskburken och pannkakor med Kronans bestick. 
Vid pennan och kameran: Peter Svensson 



6

Medlemsutbildning: anmäl intresse till 
avdelningen - 042-25 24 00
Facklig medlemsutbildning 
En tvärfacklig kurs för dig som är med i facket. Vad 
är det fackliga medlemskapets värt? Det är inte lätt 
att veta vilka rättigheter man har på jobbet, särskilt 
när ingen talar om det för en. Den här kursen vänder 
sig till dig som är medlem i ett LO-förbund och vill 
veta vad din medlemsavgift går till. Utbildningen 
ger dig också kunskaper i fackets historia, organi-
sation, lagar och avtal. Kursen är självklart gratis 
och du  får  ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
(Stipendium) Kurstid: 3 x 8 timmar. (1 dag/vecka) 

Funktionsutbildning: kallelse skickas hem 
På rätt väg – grundutbildning för förtroendevalda 
Kurstid: 9 – 11/9, 14-16/9 
3-dagars grundutbildning för alla fackliga förtro-
endemän och medbestämmandeledamöter. Kursen 
ska gås inom sex månader efter att man blivit vald. 
Kursinnehåll 
Vi går igenom och diskuterar vad du som facklig för-
troendeman har för arbetsuppgifter och din viktiga 
funktion på arbetsplatsen 
Målgrupp 
Facklig förtroendeman, MB-ledamot & suppleant, 
Skyddsombud, Lagbas, Bolags-styrelserepresen-
tant. 

Aktivt inflytande 
kurstid: steg 1: 12 – 13/10 + steg 2: 11 – 13/11 
Genom kursen kan du som förtroendeman öka dina 
kunskaper för att sedan kunna påverka medlem-
mars arbetsvillkor och inflytande i företaget 
Kursinnehåll 
Bl a fackligt arbete för inflytande, mål och mening 
med utvecklingsavtal 
Målgrupp: MB-ledamot 

Bygg på din trygghet 
kurstid: 7 – 8/12 
Vi går igenom frågor gällande anställningstrygghet 
(LAS), personalpolitik, flexibilitet, facklig påverkan. 
Målgrupp: MB-ledamot 

Bättre arbetsmiljö för skyddsombud (BAM) 
Grundutbildning för skyddsombud som genomförs 
tillsammans med BI. En dag i veckan under tre 
veckor + 1 uppföljningsdag - totalt 32 timmar 
Kurstid: 22/9, 29/9, 6/10 eller 11/11, 18/11, 25/11. 
Uppföljningsdagar ej fastställda. 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
Påbyggnadsutbildning för skyddsombud som in-
riktar sig på bygg-och anläggnings-föreskrifterna. 
Kursen är 3+2 dagar. (23 – 25/9 + 26 - 27/10) 
Kursinnehåll 
Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper 
i att praktiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Inne-
håll: Våra arbetsplatser, vår rätt till bra arbetsmiljö, 
systematiskt arbetsmiljöarbete 

Lagbasutbildning 
Lagbasutbildningen består av 8 dagar . Kommande 
kursdagar är: 29/9-2/10 + 2 – 5/11. 
Kursinnehåll 
Vi talar om värderingar, kollektivavtalet, prislistor, 
ackordsunderlag, byggmatematik och de olika ack-
ordsformerna i kollektivavtalet. 
Kursen riktar sig mestadels till dig som ska bli eller är 
lagbas. Det är väldigt viktigt att du som planerar in 
denna kurs ser till att du kan komma på båda kurs-
tillfällena eftersom alla tillfällena bygger vidare på 
varandra. 

Lagar och Avtal 
Förberedande lagbasutbildning för dig som inte har 
stor erfarenhet, men vill veta mer om Byggnads ack-
ordssystem samt lära dig hur olika löner beräknas. 
Kurstid: 2 – 3/12 

Studiecirkel 
Sektion 01 Helsingborg avser att aktivera alla mat-
glada medlemmar inom sektionen. En studiecirkel 
där vi lär oss tillaga olika maträtter. Är du intres-
serad kan du anmäla dig till avdelningen. Tel.nr. 
042-25 24 00 eller via e-post: syd@byggnads.se.
Sven Hammarsköld ansvarar för cirkeln och honom 
når du på 070-374 35 96.

Dina löner i Byggnads
i Kristianstad tänker vi under hösten starta en 
studiecirkel där vi diskuterar lönenivåer, löneut-
veckling, löneparagrafen i avtalet, Ny- och Om-
byggnadslistorna.
Låter det intressant? Kontakt Per-Olof Nilsson tel.
nr.042-25 24 31 eller per-olof.nilsson@byggnads.se

Utbildningsprogram hösten 2009
Vi erbjuder alla medlemmar varierande typer av utbildning -alltifrån kompetenshöjande utbildningar 
til fritidsverksamhet.

Vill du veta mer om Byggnads Syds utbildningar
Kontakta Bengt Bergh, tel.nr. 042-25 24 73
e-post: bengt.bergh@byggnads.se eller
Pia Martinsson, tel.nr. 042-25 24 72 
e-post: pia.martinsson@byggnads.se
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-medlem 10 000, ny utbildningsorganisation, fack-
lig framtid, ett nytt pensionsavtal som rör de ännu 
inte anställda funktionärerna, samt en ny samar-
betsorganisation som går under benämningen 6F. 
Där ingår Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Seco, 
Fastighet samt Transport
Målet är att samarbeta och att synas i samhällsde-
batten.

Fullmäktige besöktes också av Cancerfonden. 
Socialdemokraternas partisekre-
terare Ibrahim Baylan talade vid 
mötet.
Sammanfattningsvis kan man 
säga, att årets förbundsfullmäk-
tige upplevdes som en trans-
portsträcka till kongressen 2010. 
Många av besluten hänsköts till 
just denna.
Det finns en hel del utredningar, 
som jobbar med tunga frågor, 
som det ska beslutas om på kon-
gressen.
Under tidig höst behöver sektio-
nerna ha in motioner (förslag) till 
kongressen 2010.

Här finns ett gyllene tillfälle för dig, som medlem, 
att påverka.
Har du något förslag som kan förändra och förbättra 
vår organisation, så skriv en motion.
Känns det svårt och knepigt med formuleringen? 
Tveka då inte, ta kontakt med  din sektion eller 
avdelningen. 
Glöm inte, den som tiger samtycker. 
Var med och påverka i din förening.
Vid pennan och kameran: Jessica Andersson

Det näst högsta beslutande organet inom Byggnads 
träffades för att sammanfatta år 2008 och ta viktiga 
beslut inför framtiden. Avdelningens representan-
ter det här året var Sven-Åke Svensson Kristianstad, 
Jessica Andersson Båstad, Roy Wernberg  avd. ord-
förande samt Dan Berger från Förbundsstyrelsen.

Mötet öppnades av förbundets ordförande, Hans 
Tilly, som blickade tillbaka på året som gått.
Ett år som slutade med en minst sagt kraftig fi-
nanskris. Ett bostadsbyggande som upphörde, med 
varsel och arbetslöshet som följd. Detta drabbade 
speciellt lärlingar.

En stor händelse var, att Gunnar Eriksson, avtals-
sekreterare, valde att träda tillbaka. Till ny avtals-
sekreterare valdes Torbjörn Johansson, som tidigare 
varit enhetschef på förhandlingsenheten.

Motioner
Mötet behandlade inkomna motioner.
En handlade om återinförande av mätningsarvodet. 
Denna fick avslag, men frågan kommer att följa med 
till kongressen 2010, där man kommer att titta på en 
annan ekonomisk  fördelning  mellan avdelningar, 
samt mellan avdelningar och förbund.

En motion kom från vår avdelning, 
genom Alf Persson. Den föreslog att 
man skulle jobba för, att ledigheten 
för fackliga och politiska uppdrag 
blir räknad som anställningstid och 
ge underlagstid för A-kassans er-
sättningsuträkning.
Den besvarades och man lovade, att 
tillsammans med LO och socialde-
mokraterna, titta på en ny arbets-
löshetsförsäkring inför framtiden.

Ett förslag, om att ta fram Id-brickor  
till medlemmar  med förtroende-
uppdrag, behandlades. Man beslöt 
att skjuta frågan vidare till den kongressgrupp, som 
ska diskutera de förtroendevaldas roll i framtiden.
Ekonomi
Medlemsavgiften höjs med 3:-- per månad till 310:-
Den halva avgiften höjs med 1:- till 155:- och grund-
avgiften blir oförändrad 47:-.
Fullmäktige höjde också konfliktersättningen, samt 
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.

Mötet behandlade olika rapporter såsom

2009 års FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
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Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

B

Fem frågor till Jan Andersson 
ordförande i Helsingborgs arbeta-
reekommun 

1. Hur påverkas en svensk byggnadsarbetare av 
utgången i Europaparlamentsvalet? 
Det är naturligtvis svårt att veta. Dock har inte de 
löntagarvänliga krafterna stärkts i europaparla-
mentet utan snarare försvagats. 

2. Hur ser det ut med ett blått Europa? 
Risken med ett blått EU är att politiken koncentreras 
kring den fria rörligheten för företag och kapital. 
Löntagarnas rättigheter kommer därmed i bak-
grunden. 

3. Hur ser det ut med ett rött Europa? 
Ett rött EU skulle mycket mer koncentrera sig på 
frågor som rör löntagarnas rättigheter, lika lön 
och likabehandling av löntagare. Rätten att vidta 
stridsåtgärder skulle vara grundläggande. 

4. Vad tror du kommer att hända med 
kollektivavtalen, kommer de att stärkas eller 
försämras? 
Risken är att löntagarnas rättigheter inklusive 
innehållet i kollektivavtal kommer att vägas mot 
och ibland underordnas den fria rörligheten.
 
5. Hur påverkas arbetsmiljön? 
Detkommer knappast att tas särskilt många nya 
initiativ för att förbättra arbetsmiljön. 

Kim Thomsen 
facklig politisk 
ledare Byggnads Syd


