
Anders har ordet
Nypremiär för Byggfokus Syd, vårt nyhetsbrev i Region 
Syd
Efter att ha lyssnat på er medlemmar, kommer nu det första 
numret av vårt nyhetsbrev.
Vi kommer att ta upp aktuella ämnen, viktiga förändringar 
och de saker som ni vill belysa. Ni är välkomna att komma 
med tips och synpunkter.
Varje Nyhetsbrev kommer att innehålla information om nya medlemmar 
samt en aktivitetskalender. Vi kommer även att fördjupa oss i olika ämnen.
Den 1 september provar vi en utökad telefonrådgivning avseende kollektiv-
avtal och arbetsrätt. Om din lokala rådgivare sitter upptagen i exempelvis en 
förhandling kommer dennes telefon att hänvisa till en annan kollega i Syd. 
Du kan då välja att få rådgivning direkt, alternativt återkomma till din lokala 
rådgivare.
Så här dags på året sker även ett återkommande event på Gotland, nämligen 
Almedalsveckan. Här träffas politiker och lobbyister för att utbyta tankar och 
idéer. Ett axplock från vilka ämnen vi, BI, kommer att medverka i är: Oföränd-
rat ROT avdrag, Säkrare arbetsmiljö, Alternativ finansiering av infrastruktu-
ren, Behövs fackliga förtroendemän?
Nu önskar vi alla er i Region Syd en glad och trevlig sommar!
Anders Gärdsmark

Byggfokus Syd ges ut av Sveriges Byggindustrier (BI) Syd och skickas via mail till medlemsföretagen
Redaktör: Melanie Blockley, BI Malmö, 040-35 26 51, melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se

www.sverigesbyggindustrier.se

På gång i kalendern för BI Syd
24 augusti - Frukostträff för våra SME företag i Malmö-Lund (övriga med-
lemmar i regionen är också välkomna). Ämnet är:
”Tips och råd om en lyckad affär mot privatkunder”Kontakt: Madeleine 

3 september – Medlemsträff i Kristianstad. Kontakt: Anders F
9 september - LOU-träff i Helsingborg. Kontakt: Eva
16 september - Platschefsträff i Helsingborg. Kontakt: Eva
1 oktober - Träff för nya medlemmar i Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
13 oktober – Kvinnlig Nätverksträff för kvinnor i byggbranschen i Malmö. 
Kontakt: Madeleine   
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Vi välkomnar våra nya medlemmar  
         2015-05-01
• Bröderna Birgersson Byggnads AB/556119-5008
• Felix Rusztowania S.A./502074-6573
• Håltagning och Rivning i Malmö AB/556868-0358
         2015-06-01
• Åkesson Bygg i Kalmar AB/556810-9945
Eva Hammarbäck

HLR utbildningar i regionen
1 september 9-12 - Malmö 

3 september 13-16 – Helsingborg
28 september 13-16  - Jönköping

30 september 13-16 - Alvesta
15 oktober 13-16 – Karlshamn 

Kontakt: Melanie

mailto:anders.gardsmark%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Anders%20G%C3%A4rdsmark
mailto:melanie.blockley%40sverigesbyggindustrier.se%0D?subject=melanie.blockley%40sverigesbyggindustrier.se%0D
http://www.sverigesbyggindustrier.se
mailto:Madeleine.HogbergOlsson%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Madeleine
mailto:anders.fredriksson%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Anders%20F
mailto:eva.hammarback%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Eva
mailto:eva.hammarback%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Eva
mailto:Madeleine.HogbergOlsson%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Madeleine
mailto:Madeleine.HogbergOlsson%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Madeleine
mailto:eva.hammarback%40sverigesbyggindustrier.se?subject=Eva%20Hammarb%C3%A4ck
www.ensakerarbetsplats.se/


Personalliggare
Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen 
fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska 
anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas 
samt tillhandahålla utrustning Personalliggaren ska föras av 
entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsupp-
gifter om entreprenören och de personer som är verksamma 
på arbetsplatsen.
Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för 
byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp 
eller om byggherren är konsument.
Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla per-
sonalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare 
som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utföran-
de, t.ex. generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår 
dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte 
överlåtas till en underentreprenör. Om anmälan inte skett till 
Skatteverket är kontrollavgiften 25.000 kr.  
Oannonserade besök 
Skatteverket kontrollerar personalliggaren genom oannonse-
rade besök på byggarbetsplatsen. Om arbetsplatsen saknar 
utrustning så att personalliggare kan föras, inte heller håller 
liggaren tillgänglig för skatteverket eller inte dokumenterar 
identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10.000 
kr vid varje kontrolltillfälle samt 2.000 kr per person som vid 
kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren. 
Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 
2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdan-
det men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För 
sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast 
från 1 januari 2016.
Läs mer här.
Anders Fredriksson

En säker arbetsplats 
Vi gör just nu vår största satsning någonsin på arbetsmiljö och 
säkerhet genom fokusområdet ”En säker arbetsplats”. 
Som arbetsmiljörådgivare finns jag för att ge er medlem-
mar stöd, råd och utbildning i allehanda frågor vad gäller ert                 
arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöverket ökar sina inspektioner
Bygg- och anläggningsbranschen är en olycksdrabbad 
bransch. Därför startar nu Arbetsmiljöverket ett särskilt tre-
årigt  inspektionsprojekt med fokus på mindre företag med 
under femtio anställda. Inspektionerna kommer att hand-
la om de flesta riskområdena vid bygg- och anläggningsar-
beten, såsom arbete på höjd, belastningsergonomi, trån
ga                                             utrymmen, buller, vibrationer, 
damm, asbest samt stress och andra psykosociala risker. Om 
Arbetsmiljöverket upptäcker brister i arbetsmiljön och/eller 
konstaterar att företaget inte följer gällande arbetsmiljöregler, 
kommer verket att ställa krav på åtgärder. Om företaget har 
brutit mot eller inte följt en regel som är förenad med sank-
tionsavgift, kan de dessutom besluta att företaget ska betala 
en sanktionsavgift. Ta hjälp av mig, före, under eller efter ni 
får en inspektion av Arbetsmiljöverket. Jag kommer gärna ut 
till er och går igenom ert befintliga arbetsmiljöarbete och ger 
råd om hur ni kan arbeta för att uppfylla kraven. 
Webbutbildning En säker arbetsplats
Vi har tillsammans med medlemsföretag, syskon-
organisationer och fackförbund tagit fram den interaktiva 
webbutbildningen En säker arbetsplats. Syftet är att öka kun-
skapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och 
regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra ar-
betsplatser. Klicka på bannern på första sidan för att komma 
till anmälningsformuläret.
Kontaktuppgifter
För mer information kontakta Charlotta Gottschalk Dieden på 
0725-11 63 11
Charlotta Gottschalk Dieden
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