
Anders har ordet
AVTAL – 2016 är ett ämne som tar plats denna gång.
En överväldigande majoritet av Sveriges kollektivavtal 
skall omförhandlas 2016. För vår del gäller det Bygg- 
avtalet, Väg o Ban-avtalet samt tjänstemannaavtalet. 
Vi har, baserat på önskemål från er medlemmar satt 
ihop yrkanden som presenterats för motparterna. 
Dessa har, förhoppningsvis på motsvarande sätt, lyssnat på sina 
medlemmar, och sedan satt ihop motsvarande krav. 
Dessa i huvudsak motstridiga krav skall sedan stötas och blötas 
innan ett nytt gemensamt avtal tar form, förhoppningsvis utan 
konflikt, men troligtvis med hjälp av medlare.
Vi har på vår hemsida länkar till information och yrkanden för den 
som vill fördjupa sig, och även i detta nummer av ByggFokus Syd 
finner ni en del om avtalsrörelsen. 
Vidare berättar vi lite om en insats vi gör inom branschen för att 
få nyanlända tjänstemän att komma ut på arbetsmarknaden. På 
yrkesarbetarsidan har vi sen tidigare tillsammans med facket, en 
uppsjö av olika vägar att nå ett yrkesbevis, största stötestenen är 
oftast språket. Kontakta er lokala BYN-representant om ni vill veta 
mer: www.byn.se
När jag nu har chansen så vill jag inte heller missa ett erbjudande 
vi har för våra medlemmar under 2016. En handledarutbildning för 
Energibyggare, avgiftsfri under 2016. Vill ni lära er bygga energi- 
effektivt så passa på!
Sen, återigen, kika regelbundet på kalendern på vår hemsida. Vi 
har löpande informationsträffar, både för alla Små och Medelstora 
Entreprenörer och för övriga. 
Sist, men inte minst glöm inte att sprida Byggfokus Syd  till era                             
kollegor
Med det önskar vi alla er i Region Syd en ljus, varm och konfliktfri 
vår 2016!
/ Anders Gärdsmark
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Vi välkomnar våra nya medlemmar
2016-02-01
• Baladium AB/556874-0483
• Regionbygg i Skåne AB/556874-3305
• Robert S Bygg AB/556875-3908
/ Eva Hammarbäck

På gång i kalendern för BI Syd
5 april - Träff nya medlemmar Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
5 april - SME träff Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine
10 mars - Byggmästardag i Kalmar. Kontakt: Göran
10 mars - Byggföreningsstämma i Kalmar. Kontakt: Göran
16 mars - Träff nya medlemmar BI Helsingborg. Kontakt: Eva 
17 mars - Personal och löneadministratörsträff i Helsingborg. 
Kontakt: Eva 
18 mars- Snabbspår för tjänstemän. Kontakt: Melanie
7 april - Kvinnligt nätverk Finja Betong. Kontakt: Eva 
27 april - SME Träff i Kristianstad. Kontakt: Anders F  
28 april - BI uppmärksammar den internationella arbetsmiljö- 
dagen World Day for Safety and Health at Work 
 
Handledarutbildningar för Energibyggare 
15 mars i Malmö
16 mars i Halmstad
6 april i Jönköping
Anmälan handledarutb: https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/
energi-och-miljo/handledarutbildning-for-energibyggare__246

Årsmöten 2016 
10 mars – Kalmar. Kontakt: Göran
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Ska vi snacka avtalsrörelsen? 
Under våren kommer vi att träffa våra fackliga motparter               
Byggnads, SEKO, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och ut-
byta avtalsyrkanden. Både arbetsgivar- som arbetstagarorganisa-
tioner formulerar krav på förändringar av respektive kollektivavtal. 
Genom förhandlingar försöker parterna hitta en gemensam över-
enskommelse om innehåll i kollektivavtalen. 
Den 1 mars presenterade Malmökontoret information om Avtals-
rörelsen för våra små och medelstora företag (SME) som träffas 
första tisdagen i varje månad. Byggfokus Syd är angelägna att spri-
da information till alla våra medlemmar i region Syd. Ni hittar mer 
info på https://www.sverigesbyggindustrier.se/avtal2016
Nedan finner ni några utdrag ur Målsättningen med Byggavtalet 
2016 och vissa av våra yrkanden.
Löneform m.m. (§ 3) 
Månadslön som huvudlöneform 
Reglerna om tvångsackord i Byggavtalet innebär att företagen 
tvingas förhandla om ackord med Byggnads ombudsmän på varje 
ny arbetsplats. Detta tvång att förhandla ackord måste tas bort.
Arbetstid (§ 2 punkten 1.1 och 1.4 och 2)
Vi vill anpassa reglerna i Byggavtalet så att de överensstämmer 
med reglerna i arbetstidslagen och göra det möjligt att t.ex. beräk-
na arbetstiden på en treveckorsperiod.
Reseersättningar och traktamente (§ 6) 
Nuvarande regler om central anläggning (punkten 3.7) strider mot 
gällande skatteregler avseende tjänsteställe. Det är därför nödvän-
digt att ändra dessa regler. Vi vill att reglerna i punkten 3.7 ersätts 
med den regel som finns i Väg- och Banavtalet.
Vill ni läsa fler yrkanden så klicka här.
Sveriges Byggindustrier uppmanar våra medlemsföretag att skriva 
debattartiklar om avtalsrörelsen då det blir större genomslagskraft 
om det kommer från er. I Kristianstadsbladet har exempelvis flera 
medlemsföretag gått ihop och skrivit en artikel och vi uppmanar 
er att göra likadant! Behöver ni hjälp med artikeln, kontakta  
Cherine Khalil
/ Melanie Blockley

Snabbspår för tjänstemän - 18 mars
Sveriges Byggindustrier, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer 
tillsammans med Arbetsförmedlingen gör nu en storsatsning för att 
få in nyanländ kompetens i byggbranschen. Därför bjuder vi nu in 
till en speeddating mellan byggföretag och nyanlända ingenjörer. 
Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk examen och 
kvalificerad yrkeserfarenhet utgör en stor tillgång för det svenska 
samhället. Det är viktigt att dessa personer så snabbt som möjligt 
kommer ut på arbetsmarknaden inom sitt yrke. För den enskilde  
individen har detta vidare stor betydelse för integreringen i sam- 
hället. Byggbranschen är överens om att vi måste delta i detta ar-
bete och genom våra kontakter till näringslivet har vi en chans att 
skapa stor förändring och förbättring för  nyanlända invandrare i 
Sverige.
Tid/Plats: Jörgen Kocksgatan 1 b, Malmö den 18 mar 
kl: 9-12.00
Vill ni medverka? Kontakta: Melanie

SME-träffar under 2016
SME-träffarna (Små och Medelstora Entreprenadföretag), är till för 
dig som är verksam inom våra medlemsföretag och har under 250 
anställda. SME-utskotten bevakar och driver specifikt de små och 
medelstora medlemsföretagens intressen. 
Byggföreningen i Malmö – Lund har beslutat att köra SME lunch-
träffar, (kl 12-15) , första tisdagen varje månad, (feb-maj samt 
sep-dec), med aktuella ämnen. Första träffen i februari handlade i 
huvudsak om personalliggaren. 
Vid träffen den 1 mars gavs det information om avtalsrörelsen och 
information om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisa- 
torisk och social arbetsmiljö. 
Medlemsföretagen i Malmö-Lund får inbjudan via mail, men 
samtliga regionens medlemmar är välkomna på våra träffar i  
Malmö. Kontakta Madeleine via mail nedan för inbjudan. 
Vi tar gärna emot tips om ämnen vi kan ta upp på träffarna från er 
medlemmar. Kontakta: Madeleine 
/Madeleine Högberg Olsson
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