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Johan har ordet 
Bostadsfrågorna har kanske aldrig 

tidigare varit så heta som nu i den 

politiska debatten. Som 

branschföreträdare är det 

naturligtvis glädjande när 

konjunkturen är stabil och behovet 

av nya bostäder stort. När 

regeringen höjer målet till 700 000 nya bostäder till 

2025 finns det anledning att reflektera över 

framförallt två frågor.  

För det första kommer kompetensförsörjningsfrågan 

vara avgörande. Bristen på hantverkare, tjänstemän 

och underentreprenörer kan bli ett problem för den 

kraftiga tillväxtökning som väntar. Branschen står 

dessutom inför en generationsväxling. Detta innebär 

att det kommer att behövas fler utbildningsplatser, 

men vi kan också hoppas att branschen kan växa 

med alla nyanlända som redan har rätt utbildning.  

Byggbranschen måste också attrahera fler 

ungdomar, både tjejer och killar, om vi i framtiden 

ska ha rätt kompetens ute på våra byggen.  

För det andra finns det anledning att känna en oro 

om alla de nu föreslagna kreditrestriktionerna på 

bostadsmarknaden skulle gå igenom. 

Konsekvenserna skulle bli att vi sannolikt kan se en 

prisminskning på 10-15 % på bostadsmarknaden, 

men det skulle bli på bekostnad av ett minskat 

byggande på ca 10 %. När rädslan för hushållens 

skuldsättning blir större än viljan att bygga bostäder 

uppstår en målkonflikt. Vår bild är att hotet om 

hushållens skuldsättning inte är så allvarlig som man 

kan tro. Det är inte så att svenskarna generellt har 

högre lån, däremot är det fler som äger sitt boende 

och därmed har lån. Det viktigaste som vi ser det är 

att skapa rätt förutsättningar för byggande genom 

bland annat en snabbare och enklare planprocess. 

Läs gärna mer om detta i vår nyligen presenterade 

rapport som du hittar här. 

En annan viktig fråga för utvecklingen av Norra 

Norrland är de glädjande beskeden kring 

Norrbottniabanan. Eftersom infrastrukturminister 

Anna Johansson är fortsatt tydlig med att byggstart 

ska ske 2018 blir det spännande att se om och ev. 

när Trafikverkets prognoser kommer att följa den 

inriktningen. Det är viktigt att säkerställa att politiska 

beslut inom infrastrukturområdet såväl som inom 

det bostadspolitiska området har en hållbarhet över 

mandatperioderna. Spelreglerna måste vara tydliga! 

Detta är en premiärutgåva av MedlemsInfo Nord 

som vi planerar att skicka ut vid fyra tillfällen under 

året till er som är medlemsföretagare i BI Norra 

Norrland. Vi ser fram mot ett intensivt 2016 som 

inleds med en spännande avtalsrörelse. Läs mer om 

detta under rubriken LoA-nätverk.  

Med detta önskar jag er en fortsatt bra start på 

2016! 

Johan Hallberg 

På gång i kalendern 
Västerbottens Byggförening inom Sveriges 

Byggindustrier inbjuder medlemmarna till 

årsstämma den 19/2 i Skellefteå. 

Norrbottens Byggförening inom Sveriges 

Byggindustrier inbjuder medlemmarna till 

årsstämma den 26/2 i Luleå. 

Kom ihåg att anmäla skyddsombud och tjänstemän 

till vårens arbetsmiljöutbildningar. Läs mer om detta 

och andra utbildningar som vi har på gång via 

Entreprenörsskolan här. 

 

 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1091/Effekter_av_nya_kreditrestriktioner_2015-12-22.pdf
mailto:johan.hallberg@sverigesbyggindustrier.se
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/regioner/norra_norrland
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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 ger er medlemmar stöd 

och råd kring ert arbetsmiljöarbete.  

Fakta och Statistik 
2014 minskade olycksfrekvensen i byggbranschen 

med tio procent, enligt en sammanställning från 

BCA, Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. Under 

2015 var dödsolyckorna rekordfå, läs mer här. Fakta 

och statistik ang. arbetsmiljö finner du även på vår 

webbplats #avtal 2016 

 

Nya föreskrifter 
Organisatorisk och social arbetsmiljö  

(AFS 2015:4) träder i kraft 31 mars 2016. 
Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, 

arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 

särbehandling. Läs dem här. Vanliga frågor och svar 

kring denna föreskrift hittar du här.  

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) träder i kraft 1 

juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller 

sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande 

korttidsgränsvärden. Föreskrifterna ändras för att 

bättre stämma överens med EU:s indikativa 

gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv. Läs 

föreskriften här. 

 

Du har väl inte missat: 

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) som 

trädde i kraft 2 november 2015, innehåller bl a 

sanktionsavgifter, information finner du här. Själva 

föreskriften finns här.  

 

Broschyrer från Arbetsmiljöverket 
Den här illustrerade foldern i 

fickformat är skriven på tre språk: 

engelska, polska och spanska. Den 

ger praktiska råd om hur 

snöskottning från tak kan bli 

säkrare för såväl de anställda som 

för omgivningen. 
Fickfoldern är en kortare, översatt version av 

Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 660, Säkrare 

snöskottning. Båda broschyrerna hittar du här. 

 

Skydda dig mot fallrisker  
Den här broschyren handlar om hur 

man ska skydda sig mot fallrisker 

vid byggnads- och 

anläggningsarbete. Broschyren 

beskriver hur man kan använda 

olika skydd mot fall. Den innehåller 

även information om vilka paragrafer som handlar 

om sanktionsavgifter i föreskriften byggnads- och 

anläggningsarbete. Finns här. 

 

Stöd till arbetslivsinriktad 

rehabilitering 
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för 

hälften av kostnaderna när någon av dina anställda 

genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Svenskt 

Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-

fonden avsatt medel till individuell rehabilitering. Läs 

mer på Afa försäkrings hemsida. 

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  

 

Ny medarbetare 
Från 1 januari förstärker Susanne 

Friberg BI Norra Norrland. Susanne 

har tidigare arbetat inom BI och haft 

rollen som lokalchef i Linköping. 

Susanne finns på kontoret i Luleå och 

kommer under våren att bland annat 

förstärka arbetet med En säker arbetsplats. 

Susanne Friberg 0920- 26 09 23 

 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/nyheter/fa-dodsolyckor-under-2015__5839
https://www.sverigesbyggindustrier.se/avtal2016/arbetsmiljo__5791
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/fragor-och-svar-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Arbetsmiljo/Kvarts_2015.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kvarts---stendamm-i-arbetsmiljon-afs-20152-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/tresprakig-fickfolder-sakrare-snoskottning-fran-tak-adi-661-broschyr/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/skydda-dig-mot-fallrisker/
https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod/las-mer-och-ansok/
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:susanne.friberg@sverigesbyggindustrier.se
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LOA nätverk 
Under våren kommer arbetet i Lön- och 

avtalsgrupperna att präglas av den avtalsrörelse som 

pågår. Eftersom samordningen inom LO har brutit 

samman har det varit viktigt för Sveriges 

Byggindustrier att vara tydliga i sitt budskap; 

självklart är det den internationellt 

konkurrensutsatta industrin som ska vara 

lönenormerande även i årets avtalsrörelse. Detta är 

avgörande för Sverige som är ett litet land med en 

stor andel utrikeshandel. Vårt välstånd bygger på att 

vi har ett internationellt konkurrenskraftigt 

näringsliv.  

En annan viktig fråga förutom lönenivån handlar om 

ta bort tvångsackordet och kunna tillåta månadslön 

inom Byggavtalet. Vi behöver ett modernt 

medarbetaravtal! Följ länken i bannern nedan och 

håll dig uppdaterad om alla nyheter i avtalsrörelsen. 

 Lön- och avtalsmöte i Umeå 23/2 och 19/5. 

 Lön- och avtalsmöte i Luleå 21/4 stora 

gruppen och 22/4 lilla gruppen. 

Vill du ha mer information om lönegruppernas arbete -

kontakta: Lars Rutberg 0920- 26 09 26 eller Staffan 

Båtsman 090-71 82 71.  

 

Vi välkomnar nya 
medlemmar 

 2016-01-01 Bygg City Luleå AB/556771-7615 

 2015-11-01 Björkstadens Golv AB/556730-8977 

 2015-10-01 Nyab Infra AB/556888-7904 

 2015-10-01 Werner Bygg i Lycksele AB/556891-

8410 

 2015-09-01 Vpa Bygg i Umeå AB/556875-8154 

 2015-09-01 Jiab Hyrcenter AB/556958-1282 

 2015-09-01 Edito Bygg AB/556863-5378 

 2015-07-01 Idé & Harmoni Bygg i Umeå 

AB/556863-8948  

 2015-03-01 Nordkust Bygg AB/556924-0426 

Medlemsnytta 2025 
Den 27 januari träffades styrelserna för Norrbotten 

och Västerbotten för att delta i ett framtidsmöte. 

Framtidsmötet har initierats av Förbundsstyrelsen 

för Sveriges Byggindustrier för att skapa ett underlag 

till en diskussion om hur Sveriges Byggindustrier ska 

vara organiserade i framtiden. 

 

Ovan: En bild på deltagarna vid framtidsmötet. 

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Sverige 

och Europa står inför nya utmaningar. Vi känner inte 

alltid igen oss i vår omvärld, men det vi vet är att 

förändringarna ställer nya krav på Sveriges 

Byggindustrier att utvecklas för att kunna ge den 

service och uppfylla det uppdrag som efterfrågas av 

medlemsföretagen. Under namnet Medlemsnytta 

2025 fick deltagarna diskutera vilka områden som 

viktiga för BI att prioritera. Mötet genomfördes 

tillsammans med förbundsstyrelsens ordförande 

Tore Nilsson samt Mats Johansson som har fått 

styrelsens uppdrag att jobba fram Medlemsnytta 

2025. Mer information om detta arbete kommer 

under året. 

 

Ovan: En bild från Framtidsmötet i Skellefteå där 

medlemsföretagen kunde identifiera tretton områden 

som viktiga för BI att prioritera.  

mailto:lars.rutberg@sverigesbyggindustrier.se
mailto:staffan.batsman@sverigesbyggindustrier.se
mailto:staffan.batsman@sverigesbyggindustrier.se
https://www.sverigesbyggindustrier.se/avtal2016

