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Det kan låta provocerande, men frågan är för viktig för 
att vi inte ska ta den på allvar. 

Spelreglerna finns ju där. Spelplanen kan vi innan och 
utan. Matcherna väntar på oss. Samverkar vi i laget 
blir jobbet gjort. Om alla har fokus på målet och följer 
reglerna så är framgången given. Här slutar liknelserna 
med fotbollen – alla kan bli vinnare. Varje gång. 

Men om vi istället för att ha fokus på matchen sätter 
oss ned för att snacka om spelreglerna, hur spelpla
nen ska se ut och vem som gör vad och när, så blir det 
mest självmål. Det tar tid, skapar dålig stämning och 
gör laget till förlorare. Det vill inte vi.

Det här är en kort information om Skåneöverenskom
melsen. Det handlar om hur vi i Skåne skapar ordning 
och reda när vi använder oss av prestationslön så att 
alla blir vinnare: medarbetarna, byggföretagen och 
kunderna.

Sveriges Byggindustrier Skånes lön- och avtalsgrupp
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Spelreglerna är klara.
Vi har ett centralt framförhandlat avtal. Det är våra 
spelregler. Nu handlar det om hur vi tillämpar avtalet 
i Skåne, så att vi inte behöver diskutera spelreglerna 
varje gång det är match. För om vi gör det så gäller inte 
samma regler för varje match. Det blir både opraktiskt 
och orättvist.

rättvisa
Med Skåneöverenskommelsen är det goda presta
tioner som belönas. Varje objekt hanteras likvärdigt. 
Din insats är lika mycket värd oavsett var du jobbar.



7

Bollen är alltid rund.
Fotbollsplanen ser likadan ut oavsett var du spelar, 
även om storleken varierar. Och bollen är alltid rund. 
På samma sätt är förutsättningarna på byggena lik
artade, även om slutprodukten ser olika ut. Alla vet 
vad som ska göras. Det skapar ordning och reda. 

Förutsebart
Med Skåneöverenskommelsen blir lönesystemet tyd
ligare. Det minskar risken för felaktigheter och miss
förstånd. Du kan själv kolla så att ditt lönebesked 
stämmer.
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Vi Spelar För Samma lag.
Laganda skapar vinnare, både i fotboll och när vi 
bygger. Vi spelar för samma lag, även om vi har olika 
roller. Därför är det viktigt att vi har ett bra samarbets
klimat så att laget har fokus på att göra mål.

arbetsklimat
Du vet vad som gäller. Med Skåneöverenskommel
sen får vi långsiktiga och stabila spelregler, rättvisa 
förhandlingar och färre konflikter som skapar negativ 
stämning på bygget.
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alla kan Bli Vinnare. 
Alla vill spela match. Alla vill vinna. Genom att ut
veckla spelet, laget och de individuella spelarna så 
blir  resultatet bättre. Då får vi spela mer match. På 
samma sätt är det för oss i byggsektorn. Bra resultat 
ger nöjda kunder, nya order och mer jobb.

konkurrenskraft
Med Skåneöverenskommelsen ser vi till att tid och 
energi frigörs för att utveckla byggandet. Det ger mer 
byggande och du får tryggare anställning.
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Skåneöverenskommelsen ger riktlinjer för hur presta
tionslön används. Den innehåller förtydliganden vid 
förhandling, produktion och avstämning för kalkyl
ackord, resultatlön och premieackord. De skånska 
 arbetsgivarna och Byggnads står bakom den ur
sprungliga Skåneöverenskommelsen. En reviderad 
version är framtagen av Sveriges Byggindustrier 
Skånes lön och avtalsgrupp.

Du hittar mer information om Skåneöverenskommelsen 
på www.bygg.org/skaneoverenskommelsen 
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dagS För aVSpark
”Lönesättningen ska vara en positiv kraft och stimu
lera till goda arbetsinsatser. Härigenom kan lönesätt
ningen bidra till ökad produktivitet och lönsamhet 
samt därmed även ökad trygghet i anställningen.” 

Byggavtalet 2010, första meningen i §3.1.
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