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Johan har ordet 
Sköna maj välkommen… Underbart 
att våren är här! Vi har i dagarna 
avslutat en intensiv avtalsrörelse. 
När industrin satte märket på 6,5 % 
över tre år fick det stor inverkan på 
slutresultatet för byggsektorns 
avtalstecknande. Det som också har 
kännetecknat årets avtalsrörelse är 

den samförståndsanda som präglat förhandlingarna. 

Kollektivavtalen är nu tecknade mellan Sveriges 
Byggindustrier och våra samarbetspartners; 
Byggnads, Seko, Unionen, Sveriges Ingenjörer och 
Ledarna. Det råder en stor samsyn kring många av 
våra viktiga framtidsfrågor som att få igång ett ökat 
byggande, få fler människor att välja byggbranschen 
och få fler företag att teckna kollektivavtal. Vi är 
extra glada över att vi denna avtalsrörelse kunde nå 
fram till treåriga avtal.  

Lönerna inom byggavtalet ökas med den centralt 
fastställda nivån, men utöver detta skall ingen 
justering göras. Det nya byggavtalet innehåller bland 
annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre 
flexibilitet. Parterna har kommit överens om en 
yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för 
att underlätta för personer som idag står långt ifrån 
arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen. 
Som jag ser det är det nya byggavtalet, det mest 
konkurrenskraftiga i modern tid och nu har vi 
kommit en bra bit på väg mot ett modernt 
medarbetaravtal. Det röda cirkuläret kring det nya 
tjänstemanna-avtalet är klart och finns att ladda 
hem på Byggplatsen och även de gröna cirkulären 
för Byggavtalet och Väg- och Banavtalet. Vi 
återkommer med tider för informationstillfällen där 
vi presenterar nyheterna från avtalen. 

I samband med årets förbundsstämma valdes Svante 
Hagman, NCC till ny förbundsordförande för Sveriges 
Byggindustrier. Från vår region fick Urban Nilsson 

från AB Berggren & Bergman fortsatt förtroende i 
förbundsstyrelsen. 

Från ett positivt ämne till ett annat. Jag vågar påstå 

att det är succé för det nystartade 

Arbetsledarprogrammet i vår Region Norra Norrland. 

Det är nämligen mycket goda resultat och stort 

engagemang både hos deltagare och kursledare. 

Denna pilotomgång kommer vi självklart att följa 

upp och vi kommer under hösten att undersöka 

förutsättningarna för att köra en ny 

utbildningsomgång med Norrbotten som 

utgångspunkt. Vill du veta mer om 

arbetsledarprogrammet så kontaktar du Carola 

Nilsson (f.d. Andersson) så kan hon berätta mer!  

Med detta önskar jag er en fortsatt bra dag!   

Johan Hallberg 

På gång i kalendern 
Sveriges Byggindustrier har tagit över 

stafettpinnen som ordförande i 

Branschrådet Bygg/Fastighet i Luleå 

genom Fredrik Kristiansson. Nästa 

möte är på temat stationsområdet i 

Luleå och äger rum den 16 juni. Läs 

mer här eller hör av dig till Fredrik Kristiansson om 

du vill engagera dig och veta mer!  

Norrbottens Byggförening har styrelsemöte: 

• 7 juni 

• 15 augusti 

• 5 december 

Västerbottens Byggförening har styrelsemöte: 

• 29 maj 

• 1 september 

• 6 december 

mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:johan.hallberg@sverigesbyggindustrier.se
http://www.luleanaringsliv.se/branschraad/byggfastighet/
mailto:fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se
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Utbildning för nya styrelsemedlemmar hålls i 

Stockholm den 19 maj.  

Entreprenörsskolan har som vanligt 

ett stort utbud av kurser att erbjuda 

er! Vi anpassar utbudet av kurser 

utifrån era önskemål så tveka inte att 

kontakta oss – Carola eller Lars -om 

du kan tipsa om en kurs! Anmäl er via 

entreprenörsskolan och läs mer om vilka kurser som 

är på gång, som till exempel: 

 

1 

JUN  

Byggarbetsmiljösamordnare 

BAS-P & BAS-U (N) 

Luleå Anmäl  

7 

JUN  

Handledarutbildning för 

Energibyggare  

Luleå Anmäl  

19 

SEP  

Entreprenadjuridik I, 

grundkurs  

Umeå Anmäl  

21 

SEP  

Arbetsrätt - Avtal 

(Rätt på bygget)  

Luleå Anmäl  

25 

SEP  

Entreprenadjuridik I, 

grundkurs  

Luleå Anmäl  

Den 30 maj är det dags igen för Umeås populära 

Afternoon Tea där bostadsbyggande sätts i fokus och 

en öppen dialog förs mellan byggare, tjänstemän och 

politiker. Vill du anmäla dig eller veta mer kontaktar 

du med fördel Christer Johansson. 

Mellan kl 8 och 16 måndag-fredag kan 

medlemmarna ringa till våra företagsrådgivare på 

+46 10 451 64 80 och ställa frågor om kollektivavtal 

och arbetsrätt. Från Region Norra Norrland är det 

Thomas Nygård som bemannar denna tjänst.  

Arbetsmiljö och säkerhet 
Sveriges Byggindustrier (BI) gör just nu sin största 

satsning någonsin på arbetsmiljö och säkerhet 

genom fokusområdet ”En säker arbetsplats”. I BI 

Norra Norrland finns Christer Johansson som 

arbetsmiljörådgivare för att ge er medlemmar stöd 

och råd kring ert arbetsmiljöarbete.  

 

Arbetsmiljöregler nu i digitalt format  

Sveriges Byggindustrier erbjuder nu regelsamlingen 
Arbetsmiljöregler i digitalt format. Boken är 
tillgänglig som årsabonnemang via inStudy. Sveriges 
Byggindustriers Arbetsmiljöregler är en 
sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för 
bygg- och anläggningsverksamhet och är en 
anpassad handbok med kommentarer som bidrar till 
att göra byggarbetsplatsen säkrare för alla. Boken 
används som kursmaterial i Entreprenörsskolans 
arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda 
som uppslagsverk i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 
Läs mer här! 

Nya frukostseminarium i höst! 

Nu är det dags för Sveriges Byggindustrier att bjuda 

in till våra välbesökta frukostseminarier – Forum för 

en attraktiv byggbransch. Boka redan nu in följande 

datum i kalendern och kom sedan ihåg att anmäla er 

via Entreprenörsskolan. 

• 13/9 Umeå 

• 14/9 Skellefteå 

• 15/9 Luleå 

Byggbranschen ska stoppa olyckorna med 
satsningen Håll nollan  

13 företag och organisationer har startat Samverkan 
för noll olyckor i byggbranschen, där en stor del av 
den svenska byggsektorn är representerad.  
Håll Nollans vision är att ingen ska skada sig på 
byggarbetsplatserna.  

För att uppnå visionen står fyra huvudsakliga 
intresseområden i fokus: 

• Ledarskap och kultur 

• Kunskap och kompetens 

• Gemensamma arbetssätt och standarder  

• Kravställning och uppföljning 

Arbetet inom respektive intresseområde kommer att 
drivas av olika arbetsgrupper med representanter 
från medlemsorganisationerna. 
Förhoppningen är att många fler företag och 
organisationer ska vilja vara med. På 
www.hallnollan.se finns mer information – om vilka 
som är med i Håll Nollan i dag och hur man som 
företag eller organisation kan ansluta sig. 

mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:lars.rutberg@sverigesbyggindustrier.se
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/
http://eskolan.bygg.org/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
http://eskolan.bygg.org/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443689
http://eskolan.bygg.org/energi-och-miljo/handledarutbildning-for-energibyggare__246
http://eskolan.bygg.org/energi-och-miljo/handledarutbildning-for-energibyggare__246
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1446703
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/boka?evid=1447279
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/arbetsratt/arbetsratt--avtal-ratt-pa-bygget__51
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/arbetsratt/arbetsratt--avtal-ratt-pa-bygget__51
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/boka?evid=1435740
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/boka?evid=1447281
mailto:christer.johansson@sverigesbyggindustrier.se
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoregler-nu-i-digitalt-format__303
http://www.hallnollan.se/
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Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen  
(RAP 2017:5), kunskapssammanställning 

Olyckor och arbetssjukdomar är 

dubbelt så vanliga bland 

byggnadsarbetare som hos andra 

arbetstagare. Den här 

kunskapssammanställningen 

sammanställer aktuell forskning om 

riskerna på byggarbetsplatser och hur 

framgångsfaktorerna ser ut för att förhindra 

arbetsskador. Läs mer och ladda hem rapporten på 

Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Arbetsmiljöutbildningar 

Under hösten genomför vi som vanligt alla 

arbetsmiljöutbildningar via Entreprenörsskolan 

21 

SEP  

Platschefens 

praktiska 

arbetsmiljöarbete 

Luleå Anmäl  

9 

OKT  

Startkurs 

Arbetsmiljö (BAM)  

Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Prevention I  Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Rehabilitering och 

försäkringar  

Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Prevention II  Luleå Anmäl  

19 

OKT  

Startkurs 

Arbetsmiljö (BAM)  

Umeå Anmäl  

23 

OKT  

Rehabilitering och 

försäkringar  

Umeå Anmäl  

25 

OKT  

Prevention I  Umeå Anmäl  

25 

OKT  

De viktigaste 

föreskrifterna  

Umeå Anmäl  

25 

OKT  

Prevention II  Umeå Anmäl  

26 

OKT  

Samverkan och 

förändringsarbete  

Umeå Anmäl  

Ta hjälp av oss! 

Ta hjälp av oss före, under eller efter inspektion av 

Arbetsmiljöverket. Vi besöker er gärna och 

informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och vad som i övrigt krävs av er enligt 

arbetsmiljölagstiftningen och stämmer av mot ert 

eget befintliga arbetsmiljöarbete. Ta hand om er!  

Christer Johansson 090-71 82 72 

LOA nätverk 
Avtalsrörelsen är avslutad och att vi återkommer 
med inbjudan till informationstillfällen om nyheterna 
i avtalen i ett separat utskick. Löne- och 
avtalsgrupperna fortsätter sitt arbete vid följande 
möten:  

• 12/6 LOA Umeå 

• 28/8 LOA Skellefteå 

• 18/9 LOA Luleå 

• 19/9 LOA Luleå, prestationslönegruppen 

Vill du ha mer information om lönegruppernas 

arbete - kontakta: Lars Rutberg 0920- 26 09 26 eller 

Carola Nilsson 090-71 82 74. 

Nu finns 2017 års 
upplaga av 
Teknikhandboken 
för beställning 
här!  
 

Vi välkomnar nya medlemmar 

• 2017-05-01 Bygg i Mark AC AB, 559096-

5249 

Synpunkter på Medlemsinfo Nord 

Har du synpunkter på vårt medlemsbrev eller 

kommer på något vi borde skriva om är vi 

tacksamma om du kontaktar oss!  Susanne Friberg 

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/risker-och-riskprevention-pa-byggarbetsplatser/
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/regioner/norra_norrland
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljo-fortbildning/platschefens-praktiska-arbetsmiljoarbete__279
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljo-fortbildning/platschefens-praktiska-arbetsmiljoarbete__279
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljo-fortbildning/platschefens-praktiska-arbetsmiljoarbete__279
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1427478
http://eskolan.bygg.org/bam_bygg
http://eskolan.bygg.org/bam_bygg
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443622
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-i__42
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443624
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443633
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-ii__168
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443632
http://eskolan.bygg.org/bam_bygg
http://eskolan.bygg.org/bam_bygg
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443627
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443634
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-i__42
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443628
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/de-viktigaste-foreskrifterna__223
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/de-viktigaste-foreskrifterna__223
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443639
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-ii__168
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443630
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
http://eskolan.bygg.org/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
http://eskolan.bygg.org/boka?evid=1443642
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:lars.rutberg@sverigesbyggindustrier.se
mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/teknikhandboken
mailto:susanne.friberg@sverigesbyggindustrier.se
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/risker-och-riskprevention-pa-byggarbetsplatser/

