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Johan har ordet 
Sveriges Byggindustrier rivstartar 
höstens arbete med att rekrytera 
ny VD. Catharina Elmsäter Svärd 
kliver in i rollen från den 1 oktober. 
Elmsäter-Svärd bidrar med ett 
gediget och tryggt ledarskap något 
som känns bra med tanke på de 
stora samhällsutmaningar som vi 

från byggbranschen vill bidra till att lösa.  Med 
erfarenhet som bland annat infrastrukturminister 
och finanslandstingsråd har Elmsäter-Svärd kunskap 
om politiska processer och i kombination med 
hennes erfarenhet från näringsliv och 
medlemsorganisationer blir resultatet en mycket 
kompetent VD rekrytering. Det kommer att 
säkerställa ett fortsatt starkt deltagande i 
samhällsdebatten från Sveriges Byggindustriers sida 
samtidigt som arbetet med vårt interna 
förändringsarbete för att skapa maximal 
medlemsnytta fortsätter med oförminskad styrka.     

Arbetet med Medlemsnytta 2025 fortsätter som sagt 
under hösten. Nu närmast med en remissrunda till 
Byggföreningarnas styrelser kring 
organisationsförslaget som ska avhandlas på en 
extra förbundsstämma den 5 december.  

Jag har under våren axlat rollen som ordförande i 
Galaxen Bygg AB. Galaxens arbete för att skapa en 
bro till ett nytt arbete för de medarbetare som 
behöver lite extra stöd ligger mig varmt om hjärtat. I 
och med årets avtalsförhandlingar tillskapades två 
nya anställningsformer i form av 
yrkesintroduktionsanställning och 
yrkesorienteringspraktik för att underlätta för 
personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden 
att få ett arbete i byggbranschen. Ett av flera 
pilotprojekt pågår tillsammans med Galaxen Bygg AB 
i Västerbotten. Jag vill uppmana er att ta chansen att 
testa denna modell för att öka möjligheterna att 
hitta framtidens medarbetare! 

Förslaget till ny nationell transportplan har lämnats 

till regeringen från Trafikverket. Från Norra Sverige 

kan vi med glädje konstatera att Norrbotniabanan 

delsträcka mellan Umeå och Skellefteå finns med 

samt en planering för sträckan vidare upp till Luleå. 

Näringslivets behov har prioriterats och även 

Malmbanan och Malmporten finns med i planen. Nu 

fortsätter jobbet med att få våra beslutsfattare att 

förstå att hela sträckningen av Norrbotniabanan 

borde färdigställas under perioden!  

Ha en fortsatt bra dag!  Johan Hallberg 

På gång i kalendern 
Nästa möte med Branschrådet 

Bygg/Fastighet i Luleå är på temat 

planprocessen i Luleå och äger rum 

den 6 september. Läs mer här eller 

anmäl dig till Fredrik Kristiansson!  

Norrbottens Byggförening har styrelsemöte: 

• 5 december   

Västerbottens Byggförening har styrelsemöte: 

• 1 september 

• 6 december 

Just nu pågår det mycket uppskattade 

och positivt mottagna 

Arbetsledarprogrammet i Umeå. Är 

ditt företag intresserade av att delta i 

vårens kommande satsning så tveka 

inte att kontakta Carola för mer 

information! Kanske är det Luleås tur att vara värd 

för kommande säsong? Anmäl er via 

entreprenörsskolan och läs mer nedan: 

19 

SEP  

Entreprenadjuridik I, 

grundkurs 

Umeå Anmäl  

mailto:johan.hallberg@sverigesbyggindustrier.se
http://www.luleanaringsliv.se/branschraad/byggfastighet/
mailto:fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1447279
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25 

SEP  

Entreprenadjuridik I, 

grundkurs 

Luleå Anmäl  

26 

SEP  

Betongkurs 

Kompetensklass II, 

platsgjutning  

Luleå Anmäl  

26 

SEP  

Grundutbildning 

Kontrollansvarig (KA) - 

PBL 

Umeå Anmäl  

Den 7 november 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. 

Vi tipsar också om att Lågan håller Work-shop i Luleå 

och Kiruna på temat Bygga nytt och Bygga om! 

LOA nätverk 
Under hösten är det premiär för en ny 
Löne- och avtalsgrupp på Väg- och 
banavtalets område. Första mötet är i 
Umeå den 12–13/10.  
Löne- och avtalsgrupperna fortsätter 
sitt arbete vid följande möten:  

• 14/9 Umeå 

• 25/9 LOA Luleå 

• 26/9 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.  

 

Om du loggar in på Byggplatsen kan 

du se vanliga frågor och svar samt 

även ställa din fråga skriftligt. Från 

Region Norra Norrland är det 

Thomas Nygård som bemannar 

Rådgivningen!. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
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.  

Nu lanseras en NY säkerhetsutbildning för hela 

byggbranschen. Gå den!  

 
Ta hand om er! Christer Johansson 090-71 82 72 

Tre av fyra företag brister i att förebygga 

farligt kvartsdamm 

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt 

kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den 

första inspektionen sedan nya föreskrifter om 

kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av 

fyra företag hittades brister och vanligast är 

bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner. Läs 

mer om detta här.  

Utbildning; Damm (inkl. kvartsdamm) på 

byggarbetsplatsen  

Utbildningen ger en insikt i var det förekommer 

hälsofarligt damm vid bygg- och anläggningsarbeten 

och hur detta regleras i lagstiftningen. En viktig del 

av utbildningen är hur olika typer av hälsofarligt 

damm påverkar hälsan och hur man skyddar sig 

genom rätt planering och användande av 

skyddsutrustning. Stort fokus läggs på den nya 

föreskriften AFS 2015:2 ”Kvarts – stendamm i 

arbetsmiljön”. Information om utbildningen hittar du 

hos Entreprenörsskolan. Gör en intresseanmälan på 

eller ring Carola Nilsson för mer information 090-71 

82 74. 

https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-i-grundkurs__79
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1447281
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/betong-och-murverkskonstruktioner/betongkurs-kompetensklass-ii-platsgjutni__59
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/betong-och-murverkskonstruktioner/betongkurs-kompetensklass-ii-platsgjutni__59
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/betong-och-murverkskonstruktioner/betongkurs-kompetensklass-ii-platsgjutni__59
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1448385
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/kontrollansvarig-ka-enl-pbl/grundutbildning-kontrollansvarig-ka--pb__86
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/kontrollansvarig-ka-enl-pbl/grundutbildning-kontrollansvarig-ka--pb__86
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/kontrollansvarig-ka-enl-pbl/grundutbildning-kontrollansvarig-ka--pb__86
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1448649
mailto:christer.johansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:christer.johansson@sverigesbyggindustrier.se
https://simplesignup.se/private_event/100393/56db641994
https://simplesignup.se/private_event/100394/dd0f2dcf5a
mailto:lars.rutberg@sverigesbyggindustrier.se
mailto:carola.nilsson@sverigesbyggindustrier.se
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/e-learning/byggbranschens-sakerhetsutbildning__305
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se
https://www.av.se/press/tre-av-fyra-foretag-brister-i-att-forebygga-farligt-damm/
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo-fortbildning/damm-pa-byggarbetsplatsen__217
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/e-learning/byggbranschens-sakerhetsutbildning__305
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Balansguiden från Prevent 

Balansguiden är en kostnadsfri guide som ska vara 

ett stöd för att skapa en bättre balans mellan ditt 

arbetsliv och privatliv. Här finns verktyg både för dig 

som anställd och dig som chef. Läs mer på Prevent 

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. 

• 14/11 Umeå 

• 15/11 Skellefteå 

• 16/11 Luleå 

Byggbranschen ska stoppa olyckorna med 
satsningen Håll nollan  

Vi berättade i förra medlemsbrevet om nysatsningen 
Håll Nollan. Håll Nollans vision är att ingen ska skada 
sig på byggarbetsplatserna. 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. 

VD för Håll Nollan är Ulrika Doletis och hon kommer 
att besöka BI Norra Norrland under början av 
oktober. Vill du veta mer om detta kontaktar du 
Christer Johansson. 

Arbetsmiljöutbildningar 

Under hösten genomför vi som vanligt alla 

arbetsmiljöutbildningar via Entreprenörsskolan 

3 

OKT  

Byggarbetsmiljösamordnare 

BAS-P & BAS-U (N)  

Luleå Anmäl  

9 

OKT  

Startkurs Arbetsmiljö 

(BAM) 

Luleå Anmäl  

12 

OKT  

Byggarbetsmiljösamordnare 

BAS-P & BAS-U (N)  

Umeå Anmäl  

17 

OKT  

Samverkan och 

förändringsarbete 

Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Rehabilitering och 

försäkringar 

Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Prevention II Luleå Anmäl  

18 

OKT  

Prevention I Luleå Anmäl  

19 

OKT  

Startkurs Arbetsmiljö 

(BAM) 

Umeå Anmäl  

19 

OKT  

De viktigaste föreskrifterna Luleå Fullbokad  

23 

OKT  

Rehabilitering och 

försäkringar 

Umeå Anmäl  

24 

OKT  

Entreprenadjuridik II, 

fortsättningskurs 

Umeå Anmäl  

25 

OKT  

Prevention I Umeå Anmäl  

25 

OKT  

Prevention II Umeå Anmäl  

25 

OKT  

De viktigaste föreskrifterna Umeå Anmäl  

26 

OKT  

Samverkan och 

förändringsarbete 

Umeå Anmäl  

Vi välkomnar nya medlemmar 

• 2017-06-01 2L i Skellefteå AB, 556806-

3118 

• 2017-06-01 Porsi Bygg AB, 556808-1979 

Glöm inte era förmåner! 

När du loggar in på Byggplatsen finns länkar till alla 

våra förmånliga inköpsavtal. Passa på att maximera 

nyttan med ditt medlemskap och se över vilka 

rabatter som passar just ditt företag!  

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 

http://www.balansguiden.se/intro/index.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pe_data=D414B5943754441514A734247584371%7CT_259705189
http://www.hallnollan.se/
mailto:christer.johansson@sverigesbyggindustrier.se
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/regioner/norra_norrland
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1455886
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/bam_bygg
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/bam_bygg
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443622
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/byggarbetsmiljosamordnare/byggarbetsmiljosamordnare-bas-p-bas-u-n__64
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1455887
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1455778
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443633
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-ii__168
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443632
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-i__42
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443624
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/bam_bygg
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/bam_bygg
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443627
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/de-viktigaste-foreskrifterna__223
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/rehabilitering-och-forsakringar__46
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443634
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-ii-fortsattningskurs__80
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/entreprenadjuridik/entreprenadjuridik-ii-fortsattningskurs__80
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1447280
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-i__42
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443628
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/prevention-ii__168
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443630
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/de-viktigaste-foreskrifterna__223
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443639
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/samverkan-och-forandringsarbete__43
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/boka?evid=1443642
mailto:susanne.friberg@sverigesbyggindustrier.se

