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Johan har ordet 
Vi kan blicka tillbaka på en vår som 
har präglats av en ganska stökig 
avtalsrörelse. När det gäller 
Byggavtalet har tongångarna 
stundtals varit höga. Strejken var 
ett faktum och arbetsgivarnas 
motåtgärder i form av lockout 
beslutade. Till slut lyckades 

medlarna nå fram till ett nytt 13 månaders avtal. 
Därmed var strejken över. Avtalsvärdet är 2.2 
procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 
procent på 13 månader. Det har varit viktigt att den 
konkurrensutsatta industrin ska sätta märket i 
avtalsrörelsen. Därför är det bra med ett 13 
månaders avtal, så industrins parter att inför nästa 
avtalsrörelse i lugn och ro hinner sätta märket.  

Ytterligare en positiv nyhet är att det blir ett utökat 
mandat för fackliga förtroendemän i företagen. 
Detta är en viktig framtidsfråga för branschen och 
förhoppningsvis leder det till fler och bättre 
företagsnära lösningar.  

Integration och jämställdhet är två frågor som 
parterna kommer att samverka kring under 
kommande avtalsperiod. Det är positivt att dessa 
frågor uppmärksammas ännu mer. Branschen står 
både inför en generationsväxling och en kraftig 
tillväxtökning. Då är det viktigt med samverkan för 
att vi ska attrahera rätt kompetens ute på våra 
byggen.  

Många fler frågor har hanterats i avtalsrörelsen och 
mer information om detta får ni på våra 
avtalsinformationer. Då informerar vi också om 
nyheter i Väg- och banavtalet och 
Tjänstemannaavtalet. Läs mer under rubriken LOA 
nätverk och anmäl er till dessa informationstillfällen!  

Bostadsfrågorna är fortsatt högaktuella. När nu de 

politiska målsättningarna är höga är det viktigt att 

förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är 

goda. När det gäller kommunernas arbete ser vi att 

planberedskapen generellt sett behöver förbättras. 

Det måste finnas byggklar mark i rätt läge. En 

samverkan mellan kommun och marknad är viktig 

för uppnå detta. I Umeå arrangerar vi tillsammans 

med kommunen ett Afternoon Tea där bland annat 

frågan om markanvisning kommer att diskuteras. 

Varmt välkommen!  

Med detta önskar jag er en fortsatt fin vår!  

Johan Hallberg 

På gång i kalendern 
Afternoon Tea är ett spännande forum om Byggande 
och Markanvisning i Umeå Kommun. Det är ett 
samarrangemang mellan Sveriges Byggindustrier och 
Umeå Kommun som äger rum den 3 maj. 

Norrbottens Byggförening inom Sveriges 

Byggindustrier har styrelsemöte den 13/6. 

Läs mer om Afternoon Tea och andra utbildningar 

som vi har på gång via Entreprenörsskolan här. 

En blivande pensionär! 
Den 31 maj går Staffan Båtsman i 

deltidspension. Staffan anställdes 

1989 i Byggarnas i Västerbotten 

Service AB. Från augusti kommer 

Staffan att anlitas av BI för 

särskilda uppdrag. Staffan kommer 

att jobba deltid. 

En rekrytering av en av en företagsrådgivare med 

ansvar för kompetensförsörjning och 

kursverksamhet till Sveriges Byggindustrier i Umeå 

pågår. 

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.  

En seminarieserie har genomförts under våren med 

fokus på Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Seminarierna 

genomförts tillsammans med övriga 

arbetsgivarorganisationer i Byggbranschen och har 

varit en succé! Fullsatt och mycket bra information! 

Aktuella 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.  

 

I föreskrifterna om ställningar har två krav börjat 

gälla. Läs mer här. Föreskriften om Hygieniska 

gränsvärden (AFS 2015:7) träder i kraft 1 juni 2016. 

Läs föreskriften här. 

 

Broschyrer från Arbetsmiljöverket 
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. 

Broschyren finns här. 

 

Säkerhetspark - ett nytt projekt 

När vi får öva så är vi mer förberedda inför svåra 

situationer och kan då minimera risker och tillbud. 

Ett faktum som är välkänt och som Sveriges 

Byggindustrier har tagit fasta på. Inom ramen för 

projektet En säker arbetsplats pågår en förstudie 

som närmare undersöker det Finländska konceptet 

”Säkerhetspark”. En Säkerhetspark skulle göra det 

möjligt att öva i en realistisk miljö på svåra 

situationer som kan uppstå ute på våra 

arbetsplatser. En Work shop har genomförts både i 

Umeå och i Stockholm för att undersöka om det 

finns förutsättningar för ett liknande eller utvecklat 

koncept i Sverige. Förstudien fortsätter och mer 

information om detta kommer.   

Säkerhetsdagen den 28 april     
Sveriges Byggindustrier har uppmärksammat den 
internationella Arbetsmiljödagen med en särskild 
Säkerhetsdag den 28 april. Runt om i landet har 
företagen haft aktiviteter och temat för i år var 
fallrisker. Som ett stöd i de företagsinterna samtalen 
har vi tagit fram ett dialogmaterial. Hämta 
materialet här! 

I Luleå gjorde Fredrik Kristiansson och Susanne 

Friberg ett platsbesök på ett blivande 

Trygghetsboende samt parkeringshus som Nåiden 

Bygg AB bygger åt Lulebo AB på Mjölkudden. Vi fick 

lyssna till hur erfarne platschefen Ola Uddelind 

arbetar med arbetsmiljö och säkerhet tillsammans 

med sina medarbetare. Det blev också en fin 

rundvandring.  

 

På bilden; Ola Uddelind och Fredrik Kristiansson 

 

 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  

Susanne Friberg 0920-26 09 23 

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/nyheter/2016/i-foreskrifterna-om-stallningar-har-tva-krav-borjat-galla/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/skydda-dig-mot-fallrisker/
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/for-noll-olyckor-i-byggbranschen__1034
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/for-noll-olyckor-i-byggbranschen__1034
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:susanne.friberg@sverigesbyggindustrier.se
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LOA nätverk 
Avtalsrörelsen har påverkat arbetet med lön- och 

avtalsfrågorna under våren. Läs mer om uppgörelsen 

kring Byggavtalet i det gröna cirkuläret nr. 3 2016 

som du hittar på Byggplatsen. Du loggar in på 

Byggplatsen via vår hemsida 

www.sverigesbyggindustrier.se med ditt 

organisationsnummer och ditt medlemsnummer.  

På Byggplatsen hittar du också det röda cirkuläret nr. 

2 2016 som redogör för alla nyheter när det gäller 

tjänstemännens avtal.  

När det gäller Väg- och banavtalet är 

överenskommelsen rykande färsk 

berättar Lars Rutberg. Avtalet med 

Seko är inom ramen för industrins 

märke på 2,2 %. Bland nyheterna är 

det glädjande att alla skrivningar om 

ackordet har tagits bort. Som utgångspunkt gäller 

numera månadslön. Genom att träffa lokala 

överenskommelser måste det vara upp till 

medarbetarna och företagen att hitta det 

lönesystem som bäst passar deras verksamhet.  

Ett partsgemensamt arbete kring mångfald, 

jämställdhet och kompetensförsörjning kommer 

också att ske under avtalsperioden. Mer information 

om avtalet kommer inom kort att publiceras i ett 

cirkulär.  

Nästa Lön- och avtalsgrupp i Umeå är den 19 maj, 

som förutom avtalsinformation även bjuder på en 

minimässa. Även i Luleå är det avtalsinformation på 

dagordningen vid nästa Lön- och avtalsgrupp som är 

den 16 juni. 

Vi fortsätter att arbeta aktivt med lön- och 

avtalsgrupperna under hösten. Boka redan nu in 

följande möten; 

 25/8 LOA möte Skellefteå 

 15/9 LOA Umeå  

 19/9 LOA Luleå Stora gruppen 

 20/9 LOA Luleå Lilla gruppen 

 27-28/10 Strategikonferens LOA Norra 
Norrland  

 29/11 LOA Umeå 
 

Vill du ha mer information om lönegruppernas 

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

Staffan Båtsman 090-71 82 73. 

Vi välkomnar nya 
medlemmar 

 2016-03-01 NGU i Luleå AB 556797-2467 

 2016-03-01 Dyk & Anläggning i Piteå AB 
556940-7967   

 2016-04-01 Mj Norr Montage AB 
556955-1285  

 2016-04-01 Charlie’s Brunns- och 

Energiborrning i Vilhelmina AB 
556518-5443 

 2016-05-01 Kakelhuset Entreprenad i Umeå 

AB/559052-8294 

Kom ihåg e-boken! 
Inför sommaren så kommer många 

av er i företagen att anställa både 

lärlingar och sommarpraktikanter. 

För lärlingarna är det extra viktigt att 

ni ser till att fylla i blanketten om 

lärlingsanställning och skicka in den 

till oss så att lärlingarna så snabbt som möjligt får 

tillgång till sin e-bok. Blanketten hittar in på BYN:s 

hemsida; www.byn.se. Vi påminner också om att det 

kommer ett grönt cirkulär inom kort som handlar om 

gymnasieelever och praktikanter. Håll utkik så att ni 

har aktuell information även om detta. Har ni frågor 

så hör ni av er till Thomas Nygård eller Staffan 

Båtsman.  

Fyra-årig teknisk åter till 
Luleå 
Under hösten så får det fjärde året på teknisk linje 

en nystart i Luleå. Fredrik Kristiansson är nöjd över 

utvecklingen. Vi har en stor utmaning när det gäller 

kompetensförsörjningen framöver och vi vet att de 

gymnasieingenjörer som läser 4-årig teknisk är hett 

eftertraktade av våra företag. Teknikcollage är den 

utbildningsanordnare som startat utbildningen med 

inriktning på samhällsbyggnad och miljö. Nu börjar 

pusselbitarna falla på plats och ansvarig lärare är 

rekryterad. Det kommer att finnas elever som ska ut 

på 10 veckors APL under kommande läsår. Fredrik 

som sitter med i styrgruppen för utbildningen talar 

sig varm för företagens möjligheter att hitta god 

kompetens genom att ta emot elever under deras 

APL. Vill du veta mer hör du av dig till Fredrik 

Kristiansson 0920-26 09 22   

http://www.sverigesbyggindustrier.se/
mailto:lars.rutberg@sverigesbyggindustrier.se
mailto:staffan.batsman@sverigesbyggindustrier.se
http://www.byn.se/uploads/e-Bok/byn_anmalan_om_larlingsanstallning_2012_www.pdf
http://www.byn.se/uploads/e-Bok/byn_anmalan_om_larlingsanstallning_2012_www.pdf
http://www.byn.se/
mailto:thomas.nygard@sverigesbyggindustrier.se
mailto:staffan.batsman@sverigesbyggindustrier.se
mailto:staffan.batsman@sverigesbyggindustrier.se
mailto:fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:fredrik.kristiansson@sverigesbyggindustrier.se

