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Februari 2018 

Johan har ordet 
Sverige har den idag den högsta 
befolkningstillväxten i förhållande 
till folkmängd sedan 
industrialiseringen på 1860-talet. 
Trots det växer långtids-
arbetslösheten i landet och 
utvecklingen i BNP per capita är 
svag.  

För att bygga ett samhälle för fler än 10 miljoner 
invånare behöver kompetensförsörjningen 
långsiktigt säkras. Infrastruktursatsningar måste bli 
en motor för bostadsbyggandet och trösklarna till 
den första bostaden sänkas.  

Man kan fråga sig: - Var hamnar var region och norra 
Norrland i detta och hur påverkas vi? Om landet har 
en hög tillväxt, riskerar vi att marginaliseras om vi 
inte förmår att ta andelar av den tillväxt som sker 
nationellt. Därför är det angeläget att vi tar plats i 
debatten och att vi tillvaratar de mycket intressanta 
satsningar som planeras i regionen på bästa sätt. Vid 
olika seminarier under året kommer vi att belysa 
dessa utmaningar och möjligheter, närmast på 
stämman den 23 februari i Umeå. Vi måste samverka 
effektivt inom hela samhällsbyggnadssektorn så att 
vårt gemensamma arbete blir en möjliggörare, och 
att norra Sverige tar plats på den nationella arenan.  

I detta sammanhang då kompetensförsörjning är 
helt avgörande behöver vi förbättra arbetet med 
branschens attraktivitet, mångfald, integration och 
hållbarhet. Kompetensförsörjning och hållbarhet har 
medlemmarna genom förbundsstyrelsen lyft fram 
som särskilda fokusområden tillsammans med säkra 
arbetsplatser, sund konkurrens och attraktiva 
kollektivavtal. 

Ja, som ni ser finns det mycket att jobba med under 
2018 också! Skönt då är att våra medlemsföretag 

levererar och gör stor skillnad i samhället. Stort tack 
till alla fantastiska medlemsföretag i norra Sverige!  

Med önskan om ett bra 2018!  Johan Hallberg 

 

 
På gång i kalendern 
Nytt år och det är dags för nya årsmöten i både 

Västerbotten och Norrbotten 

Norrbottens Byggförening har möten enligt nedan: 

Styrelsemöte 20 februari 
Årsmöte 15 mars  
Årsmiddag på kvällen den 16 mars 
  

Västerbottens Byggförening har möten enligt nedan: 

Stämma och årsmöte i Umeå den 23 februari 
Middag och fest på kvällen 
 

Kontakta Fredrik Kristiansson för mer information 

ang. Norrbotten och Johan Hallberg angående 

Västerbotten.  
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Konkurrenskraftiga 
kollektivavtal 
 
Vår regionala LOA -(Löner och avtal) konferens har 
hållits i Skellefteå den 1 och 2 februari. Mycket 
intressanta diskussioner och mötet tog beslut om att 
gå vidare med tre viktiga fokusområden: 
 

- Påverka partsförhållanden – utökat mandat 
- Relationen till de anställda 
- Arbetsmiljö kopplat till ”tvångsackord” 

 
Löne- och avtalsgrupperna fortsätter sitt arbete vid 
följande möten:  
 
22 mars i Umeå 
23 mars Luleå (Skype) 
 
Vill du ha mer information om lönegruppernas 

arbete - kontakta: Lars Rutberg för Norrbotten 0920- 

26 09 26 eller Carola Nilsson för Västerbotten 090-71 

82 74.  

 
Aktuella utbildningar 
 
Anmäl er via entreprenörsskolan och läs mer nedan: 

Det mycket uppskattade och positivt mottagna 

Arbetsledarprogrammet får en nystart under året i 

både Umeå och Luleå. Är ditt företag intresserade av 

att delta i den kommande satsningen så tveka inte att 

kontakta Carola Nilsson för mer information!  

Våra skyddsombud nya och gamla skall utbildas vidare 

men även tjänstemän har bra nytta av att ta del av 

vissa delar i skyddsombudsutbildningen. Vi erbjuder 

nu utbildningar under våren med bland annat 

Startkursen (BAM). Den 26 februari i Umeå och den 13 

mars i Luleå. Kontakta  Carola Nilsson för mer 

information! Läs mera om utbildningarna längre fram. 

 Luleå Anmäl  

 

FEBRUARI 2018 

1 FEB  Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs  Luleå Anmäl  

8 FEB  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & 

BAS-U (N)  

Umeå 

13 FEB  Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & 

BAS-U (N)  

Luleå 

20 FEB  Entreprenadjuridik II, fortsättningskurs  Umeå 

22 FEB  Entreprenadjuridik I, grundkurs  Umeå 

26 FEB  Startkurs Arbetsmiljö (BAM)  Umeå 

28 FEB  De viktigaste föreskrifterna  Umeå 

MARS 2018 

1 MAR  Arbetsledarprogrammet  Umeå 

1 MAR  Arbetsledarprogrammet  Luleå 

1 MAR  Prevention I  Umeå 

1 MAR  Prevention II  Umeå 

12 MAR  Prevention I  Luleå 

13 MAR  Startkurs Arbetsmiljö (BAM)  Luleå 

13 MAR  Rehabilitering och försäkringar  Umeå 

13 MAR  Samverkan och förändringsarbete  Umeå 

19 MAR  Samverkan och förändringsarbete  Luleå 

20 MAR  Prevention II  Luleå 

21 MAR  De viktigaste föreskrifterna  Luleå 
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APRIL 2018 

17 APR  Betongkurs Kompetensklass II, 

platsgjutning  

Umeå Anmäl  

 

Dataskyddsförordningen nya regler 

Här nedan finns en del information från Svenskt 

Näringsliv om den nya förordningen: 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/digitalisering/fo
retagen-och-dataskyddsforordningen-nya-regler-for-
hantering-av_670508.html 

 
Arbetsmiljö och säkerhet 
Ta hjälp av oss. Vi besöker er gärna och informerar 

om det systematiska arbetsmiljöarbetet och vad som 

i övrigt krävs av er enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vi 

ställer väldigt gärna upp i något sammanhang när ni 

träffas i företaget för att fokusera på arbetsmiljö och 

ert säkerhetsarbete.   

Hör av Er !  

Christer Johansson 090-71 82 72 

Dödsolyckorna i vår bransch under 2017 

I senaste numret av tidningen Arbetet står det att 

läsa om dödsolyckorna 2017. Tidningens granskning 

visar att den vanligaste dödsorsaken är klämskador, 

liksom att de flesta som omkommer är män. 

Omkring hälften av dem har drabbats av olyckor är 

fordon inblandade, andra har arbetat på hög höjd. 

– För ett par år sedan var det väldigt ”klustrat” inom 

fyra branschområden: jord och skog, tillverkning, 

bygg och transport. Det man kan se nu är att väldigt 

mycket sker i trafiken, säger Kjell Blom, utredare på 

Arbetsmiljöverket. Se länken nedan 

https://arbetet.se/2018/01/17/lista-da-skedde-

dodsolyckorna-2017/ 

 

Ny webbutbildning om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Alla arbetsgivare ska enligt lagen bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).  

Arbetsmiljöverket har nyligen lanserat en ny 
webbutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, 
SAM på av.se (klicka på länken nedan). I innehållet 
finns nu text och frågor, film och andra sätt att 
förmedla innehållet i föreskrifterna. Utbildningen 
tar cirka 30 minuter att klicka sig igenom. 

https://www.av.se/utbildning/sam/#/ 

Kvartsdamm 

Det kommer ofta frågor om referensmätningar 
kring kvartsdamm efter att AFS 2015:2  trädde i 
kraft. Sveriges Byggindustrier har tagit fram en 
referensmätning kvarts för betongindustrin 
tillsammans med Svensk Betong och IVL i ett SBUF 
projekt; ”Referensmätningar av kvarts för 
betongindustrin”. 

Just nu pågår ett projekt: ”Referensmätning för 
kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin”, det 
beräknas vara klart i maj 2018. Rapporten och 
information om pågående projekt hittar du på vår 
webbplats. 

Vill du ha mer information om kvartsdamm 
rekommenderas ett besök på Arbetsmiljöverkets 
webbplats om kvartsdamm. 

 

Branschens interaktiva 

säkerhetsutbildning 

Fler och fler medlemsföretag tar beslut om att 

genomföra utbildning i hela företaget. Genomför 

den även i Er organisation. 

 

Läs mera här: http://eskolan.bygg.org/sv/e-

learning/byggbranschens-sakerhetsutbildning__310 
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Ny informationsskrift om 

skyddsombudsutbildning 

En ny informationsskrift om 
skyddsombudsutbildning enligt Väg- och 
Banavtalet finns att hämta här. Skillnaden mot 
tidigare är att Väg- och Banavtalet respektive 
Byggavtalet numera har olika läroplaner.  
Väg- och Banavtalet är i stort sett oförändrat 
medan Byggavtalet har ändrats. En 
informationsskrift om Byggavtalets läroplan 
kommer att presenteras inom kort, men läroplanen 
finns här. 

  

 

 

 

Boka in Säkerhetsdagen 27 april 2018 

Under årets Säkerhetsdagen den 27 april 2018 riktar 

vi åter igen uppmärksamheten mot säkerheten i 

bygg- och anläggningsbranschen. I år fokuserar vi på 

RISKER MED HANDVERKTYG, som varje år leder till 

många allvarliga olyckor i branschen. Boka redan nu 

in aktiviteter på Era arbetsplatser. 

Nya frukostseminarium i mars ! 

Våra uppskattade frukostseminarier fortsätter och 

samverkan är ledordet. Denna morgon genomför vi i 

samarbete med forskaren Hans Pettersson, enheten 

för yrkes- och miljömedicin Norrlands 

Universitetssjukhus samt även NCC.  

Syftet med morgonen är att förbereda sig inför 

Säkerhetsdagen 27 april 2018. Vi håller våra möten 

enligt nedan 

• 19 mars Umeå 

• 20 mars Luleå 

• 21 mars Skellefteå 

Hör av Er om ni vill veta mera:  

Christer Johansson 090-71 82 72 

 

 
 
Vi välkomnar nya medlemmar 

PEPT Service AB (559004 – 4441) 

Danafix AB (559003 – 7692) 

NOAK Golv AB (559127–1506) 

Holm Bygg & Måleri AB (556991–1521) 

 

Synpunkter på Medlemsinfo Nord 

Har du synpunkter på vårt medlemsbrev eller 

kommer på något vi borde skriva om är vi 

tacksamma om du kontaktar oss!   

Christer Johansson 090-71 82 72 

https://webdocmailer.se/l/b9ef3b8b29c42865/bec8507715568101/111577
https://webdocmailer.se/l/b9ef3b8b29c42865/bec8507715568101/111578
https://webdocmailer.se/l/b9ef3b8b29c42865/bec8507715568101/111578
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:christer.j.johansson@sverigesbyggindustrier.se

