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Ledare i byggföretag 
En omfattande och långsiktig utbildning för dig som idag 
arbetar i bygg- och anläggningsföretag i en utpräglad 
ledarposition. Du kan vara VD för företaget, kanske är på 
gång att bli det, eller innehar någon annan nyckelposition 
där ditt ledarskap på ett tydligt sätt påverkar företagets 
utveckling och framgång.  

 
Kunskap och skratt vid  
Povels Kunskapsdag 2006  
Den 6 september genomfördes Povels kunskapsdag 2006. Detta 
var andra gången detta upplägg på kunskapsdag genomfördes 
och tanken är att det skall bli en återkommande tradition.  
Kombinationen av en intressant eftermiddag och ett trevligt 
kvällsarrangemang lockade till fullt hus i Sveriges 
Byggindustriers lokaler i Göteborg. 
Povelföretag från när och fjärran hade slutit upp för att få en 
uppdatering av Povel, genomgång av aktuella frågor och ett 
intressant föredrag i ett aktuellt ämne. 
Det första ombesörjdes av Peter Schyum, Peter Nilsson och 
Börje Hellqvist från BI och innehöll förutom Povel även en 
genomgång i följande ämnen: 
 
ID06 - Obligatorisk ID- och 
närvaroredovisning på byggarbetsplatsen  
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och 
närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på 
byggarbetsplatsen.  
Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om 
legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att 
försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka 
den sunda konkurrensen. Se mer www.id06.se 
 
Ny ABT 
Arbetet med en ny ABT, ersätter ABT 94, är inne i sitt 
slutskede och beräknas vara klart i oktober. Entreprenörsskolan 
kommer att arrangera seminarier kring den nya ABT:en på ett 
antal orter runt om i landet. 
 
Omvänd moms 
En så kallad omvänd beskattning skall börja gälla inom 
byggsektorn. Detta betyder att byggföretag sins emellan inte 
ska lägga moms på sina fakturor. Istället är det beställaren som 
ansvar för att momsen redovisas på ett korrekt sätt. Reglerna 
väntas träda i kraft 1 juli 2007. Med denna ändring följer också 
att såväl momsredovisning som att fakturornas utformning 
måste ändras. 
BI i samarbete med Lindebergs Grant Thornton arrangerar 
seminarier i ämnet på ett tiotal orter runt om i landet under 
senhösten. 
 
Mångfald – från affärsidé till självklarhet 
Byggindustrin pensionerar nyckelkompetens på alla nivåer. Det 
vållar problem av olika slag men skapar också möjligheter. Nu 
är rätt tillfälle att säkerställa att fler personer med utländsk 
bakgrund och fler kvinnor hittar till oss. Det krävs kompetens 
och inte minst motivation för att hantera mångfaldsfrågorna. En 
kurs som baseras på EU Equalprojekt Libras fleråriga  
experimentverksamhet ges nu på sex orter i landet. Kursen 
omfattar totalt 7 dagar utspritt över ett år. 

 

 
I utbildningspaketet ingår 10 dagar ledarutbildning och 
dessutom fem dagar inom områden som juridik, 
arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandling – avtal, ekonomi m.m. 
Definitiv utformning av dessa dagar sker tillsammans 
med kursdeltagarna.  
 
Utbildningen är framtagen i samråd med en arbetsgrupp 
från företag inom BI Väst. 
 
Handledarutbildning - lärling  
Det nya yrkesutbildningsavtalet, som gäller från  
1 juni 2006, har en modernare prägel och en  
helhetssyn på värdet av färdigutbildningen i företaget.  
Det innebär ett tydligare framtida ansvar, för både  
arbetsgivare och lärling, att utbildningen i företaget  
genomförs så att den motsvarar de kunskaper och  
färdigheter som fodras för det valda yrket och  
verksamhetens utformning. 
Utbildningen syftar till att ge kännedom om innehåll i  
avtalet och framför allt ge råd och tips i hur man hanterar 
rollen som handledare. 
 
Asbestutbildning 
Senast den 1 januari 2007, (eller då tillståndet löper ut) 
skall alla som leder eller utför rivning av asbest genomgå 
kompletterande utbildning om en dag. 
Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola arbetar i 
samverkan med Riv och Saneringsentreprenörerna med 
framtagandet av kursdokumentation och kommer att i 
kunna erbjuda dessa kurser runt om i landet under hösten. 
Kurserna börjar med Borås den 2 oktober och Göteborg 
den 19 oktober. Kurserna kommer under vintern att kunna 
genomföras på ett flertal orter runt om i landet. 
Föreläsare vid dessa kurser är Sverker Ekström. Fd. 
Arbetsmiljöinspektör och sakkunnig-asbest. 
 
För mer information om ovanstående se 
www.bygg.org/kurs eller kontakta Entreprenörsskolans 
regionala handläggare. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels hemsida: 
www.bygg.org/povel
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