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Juni 2018 
Ny förbundsstämma, nya möjligheter! 

Som några av er medlemmar redan märkt har vi nu en 

ny medarbetare i regionen. Det känns mycket bra att 

vi kunnat knyta Annica Petterson till oss som den 

senaste förstärkningen. Annica kommer närmast från 

Assemblin. Även en rekrytering är påbörjad för att 

ersätta Staffan Sjömark som Regional Löne- och Avtals 

koordinator. En annan förändring är att Christer 

Johansson blir lokalchef i Västerbotten från 1 augusti. 

Se mer om Annika och Christer m fl. nedan. 

Den 17 maj genomfördes förbundsstämma i 

Göteborg, och där beslutade medlemmarna bl a om 

stadgeförändringar, samt sänkt medlemsavgift. Nya 

stadgarna innebär förändringar i demokrati-processen 

för er medlemmar, med bl a att regionstyrelsenivån 

försvinner. Vi har nu en förbundsstyrelse och en lokal 

styrelse. Till det nationella och lokala utskott/ 

arbetsgrupper. Tjänstemännen är fortsatt 

organiserade i regioner där två eller fler 

byggföreningar ingår.  

Här en kort sammanfattning av hur vi regionalt 

organiserar oss. Se även 

www.sverigesbyggindustrier.se/norranorrland 

Lokalchefer och Byggföreningsansvariga: 

              
Fredrik Kristiansson, Chef Luleå - Norrbotten 

Christer Johansson , Chef Umeå - Västerbotten 

Ambitionen är att stärka lokalchefens utåtriktade 

arbete och att föra utvecklingen framåt i vårt arbete 

med konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund 

byggbransch och säkra arbetsplatser. Vår bransch 

skall vara hållbar och den skall vara attraktiv. I dialog 

med medlemmar i byggföreningen skall lokalchefen 

föra fram budskap och utbyta åsikter till/med 

politiker, tjänstemän, myndigheter, media, 

fackföreningar och allmänhet. Vi skall sträva efter att 

höja anseendet och tillvarata medlemmarnas 

näringsvillkor. Ambitionen är att våra lokalchefer har 

god förmåga i alla våra frågor, och dessutom vara 

talespersoner inom särskilda regionala 

ansvarsområden.  

Regionala ansvarsområden 

Fredrik: Sund Byggbransch och Infrastruktur. 

Christer: Säker arbetsplats och Husbyggande, Miljö/ 

Energi. 

Företagsrådgivare Arbetsgivarfrågor och 

Kompetensförsörjning: 

                  

Annica Pettersson, Luleå och Carola Nilsson, Umeå.  

Rådgivning och förhandlingar inom 

arbetsgivarområdet blir mer renodlad i hela BI. Det är 

främst Annica och Carola som hanterar dessa frågor 

regionalt. Ett annat fokusområde är 

kompetensförsörjning och mångfald, och där 

samverkar företagsrådgivarna med lokalcheferna i 

kontakter med de skolor och utbildningsgivare som 

finns i regionen. Företagsrådgivarna ansvarar även för 

arbetet i BYN samt Anpassningsgrupperna. 

Regionala ansvarsområden (regionens representanter 

nationellt):  

Annica: Arbetsgivarfrågor, avtal och arbetsrätt 

Carola: Kompetensförsörjning och 

Entreprenörsskolan. 
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Medlemsservice, Rådgivningen m.m.. 

                
Lars Rutberg stöttar medlemmarna i Norrbotten med 

extra medlemsservice i lönefrågor. Till det har Lars bl. 

a. det regionala uppdraget att hantera processen med 

nya medlemmar, samt att vara regionens 

representant med särskild fokus på Väg och 

Banavtalet.  

Thomas Nygård, är regionens representant för 

nationell rådgivning i arbetsgivarfrågor. Thomas får 

frågor från hela landet, och är den som svarar på flest 

frågor i en nationell jämförelse.  

 

Fler medlemmar 

I arbetet med medlemsnytta 2025 framkom bl. a att vi 

skall effektivisera arbetet för att möta den sänkta 

medlemsavgiften, men även att det är viktigt att vi blir 

fler medlemmar. Ju fler vi representerar, desto 

starkare inflytande får vi i vårt påverkansarbete, 

samtidigt som vi genom att bli fler fördelar 

kostnaderna för vår verksamhet på fler. I arbetet att 

attrahera fler företag till medlemskap har 

lokalcheferna ett tydligt uppdrag, och det ingår för 

alla i regionen att vi ökar fokus på 

medlemsrekrytering. På uppdrag av er medlemmar, 

och med er hjälp strävar vi efter att alla seriösa 

företag som uppfyller våra medlemskriterier väljer att 

vara med i Sveriges Byggindustrier. 

 Arbetsgivaredeklaration på individnivå från 1 juli: 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/sa-ska-du-redovisa-

arbetsgivardeklaratio__7851 

Sveriges Byggindustriers arbete 
I detta nummer av Medlemsinfo har vi valt att belysa 
ett axplock av vad vi tillsammans i hela landet jobbar 
för att åstadkomma just nu. 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmiljo/arbets

miljo-halsa__108 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmarknad/attr

aktiva-kollektivavtal__234 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/sundkonkurrens/de

tta-gor-sveriges-byggindustrier__7835 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/mangfald 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/bostaderinfra 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/bostaderinfra/tio-

punkter-for-en-battre-bostadspolitik__7861 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/byggmarknad/ener

gi-miljo__147 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/ett-fossilfritt-

sverige-2045-tufft-men-i__7799 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/affarsavtal 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/foretagande/entrep

renorsskolan__343 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/medlemskap/medl

emsformaner__289  

Nu söker vi en ny medarbetare! 
Den nationella löne- och avtalsgruppen har en mycket 

viktig roll för alla medlemmar. Gruppen besitter 

mycket erfarenhet och kompetens, och nu är det hög 

tid att rekrytera ersättare pga. kommande 

pensionsavgångar. Vi söker en ny medarbetare i rollen 

som nationell löne- och avtalssamordnare för Norra 

och södra Norrland. Placeringsort blir vid någon av de 

orter i Norrland där vi idag har kontor. Vid frågor 

kontakta regionchef Johan Hallberg 070-230 20 47. 

Ett Sveriges Byggindustrier 

De nya stadgarna är ett steg på vägen i visionen 
medlemsnytta 2025. Att vi arbetar mer enhetligt i 
landet och hjälper varandra, suddar ut gränser och 
verkligen är ett effektivt BI, samtidigt som vi stärker 
det lokala arbetet är ett tydligt direktiv från 
medlemmarna. För oss tjänstemän innebär det både 
att samverka än mer med kollegor i övriga landet, 
men även större flexibilitet inom regionerna. 
Självklart med medlemmarna lokalt i fokus. 
Min uppfattning är att vi i norr redan ligger väl 
framme i detta tänk, och jag ser mycket positivt på 
kommande år.  
Vi vill passa på att önska alla medlemmar i norr trevlig 
midsommar!                
Johan Hallberg  
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