
 Kollektivavtalet
 skyddar din lön! 
just nu pågår en konfl ikt mellan Byggnadsarbetare förbundet och 
det lettiska byggnadsföretaget Laval un Partneri Ltd.

Företaget vill att de anställda ska jobba för sämre lön och på sämre 
arbetsvillkor än de som gäller på andra byggföretag i Sverige.

kollektivavtalet mellan fack och arbetsgivare skyddar lönen och 
arbetsvillkoren. Det skapar lika villkor inom en bransch. 

De allra fl esta arbetsgivare förstår det här och tecknar kollektivavtal. 
Det gäller svenska såväl som utländska företag i Sverige. 

Men en del försöker skaffa sig fördelar genom lägre löner och otrygghet.  
De vill ha egna regler, de vägrar att teckna kollektivavtal. För oss är 

principen självklar. Varje gång någon arbetsgivare försöker smita från 
kollektivavtalet blir det strid.

I Sverige gäller svenska kollektivavtal och svenska löner för alla företag.

sju förbund inom lo kommer därför att varsla om sympatiåtgärder 
med Byggnadsarbetareförbundet i konfl ikten med det lettiska byggnads-
företaget Laval un Partneri Ltd vid bland annat bygget i Waxholm.

Syftet är ett enda. Företaget ska teckna ett kollektivavtal lika det 
som gäller för alla andra byggföretag i Sverige, svenska och utländska.

Följande förbund kommer att varsla om sympatiåtgärder: 
Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas 
förbund, Industrifacket, Metallindustriarbetareförbundet, Skogs- och 
träfacket, Transportarbetareförbundet. För ytterligare information se 
förbundens hemsidor samt www.lo.se.
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