
Anders har ordet
Efter en sommar som verkligen bättrade sig på slutet är nu 
alla tillbaka efter den välbehövliga semestern.
Vad gäller vårt nyhetsbrev så har vi fått ett positivt gensvar 
och kommer att fortsätta ta upp aktuella ämnen.
I förra numret skrev vi en del om personalliggare. Vi kom-
mer i höst att ha ytterligare ett informationstillfälle per 
lokalförening, totalt åtta stycken i Syd, se  länk. Så missa inte chansen att 
ställa frågor och träffa leverantörer av utrustning.
För er som är nyfikna på hur het byggmarknaden är så kan ni titta på 
www.byggtermometern.se 
Där går det, per byggförening, att få en uppfattning om volymer på mark-
naden. Överlag ser 2015 ut att gå bättre än 2014 vilket var bättre än 2013. 
Dock har vi en omvärld som är konstant orolig och föränderlig vilket gör att 
vår viktiga exportindustri kan påverkas väldigt snabbt om något händer på 
den internationella arenan. 
I detta nummer gör vi även en djupdykning i SME-verksamheten, vad det är 
och hur den fungerar nu och framöver, se artikel längre ned.
Med det önskar vi alla er i Region Syd en fin höst!
/ Anders Gärdsmark
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På gång i kalendern för BI Syd
HLR-utbildningar i regionen kontakt: Melanie 
3 september 13-16 - Helsingborg 
28 september 13-16 - Jönköping
30 september 13-16 - Alvesta
15 oktober 13-16 - Karlshamn 
Seminarier Personalliggare i byggbranschen: Entreprenörsskolan, anmäl 
dig här 
3 september - medlemsträff i Kristianstad, kontakt: Anders F
1 oktober - Träff nya medlemmar Östra Skåne, kontakt : Anders F
1 oktober - Träff för nya medlemmar i Malmö-Lund, kontakt: Madeleine
6 oktober - Höstmöte Malmö-Lunds Bygg/Byggmästareförening, 
kontakt: Madeleine
12 oktober - Tillväxtkonferens Kristianstad Rådhus, kontakt: Anders F
13 oktober - Nätverksträff för kvinnor i byggbranschen i Malmö, kontakt: 
Madeleine 
9 november - Höstmöte i Kristianstad, kontakt : Anders F
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Vi välkomnar våra nya medlemmar
2015-06-01
• BPV-Norr AB/556727-4146
• C-C Proffshåltagning AB/556870-0990
• Helsingborgs Stängsel AB/556719-1357
• HÅBE Fog Aktiebolag/556416-7350
• Schröder Hantlangning och Grovarbeten AB/ 

556879-8556
2015-07-01
• Brandsanering Väst AB/556431-9811
• Fait Rapidement Malmö AB/556997-2143
• INT Bygg i Skandniavia AB/556979-7417
• Peter Ottosson Montage AB/556770-0173
• re-new AB/556972-0484
• Utetjänst i Sverige AB/556792-0896
• VBA Skåne AB/559003-8823
/ Eva Hammarbäck

ByggPlatsen
Som medlem i Sveriges Byggindustrier får 
du tillgång till ByggPlatsen. Här hittar du information om det 
mesta som rör företagsledning såsom lagar, avtal, föreskrif-
ter, samtliga cirkulär, blanketter och mallar samt mycket 
mer. Ta kontakt med Eva Hammarbäck (042-24 83 33) om du 
stöter på problem när du ska logga in.
/ Eva Hammarbäck

Ny medarbetare i BI Syd
Den 1 juni började Martin Andersson 
på BI Malmö. 
Martin arbetar med kompetensförsörj-
ning inom skola och byggbranschen. 
Han kommer närmast från Skanska, där 
han arbetade som HR-specialist inom 
Byggavtalet.
Du når Martin på 040-35 26 56 eller via mail  
martin.andersson@sverigesbyggindustrier.se
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BI utbildar morgondagens arbetsledare
Sedan 2007 bedriver BI Malmö och BI Jönköping i samarbete 
med Tekniska Högskolan i Jönköping en yrkeshögskoleutbild-
ning (YH) till Byggproduktionsledare. Utbildningen riktar sig 
till personer med yrkesbevis som vill höja sin teoretiska kom-
petens inför en fortsatt karriär, exempelvis yrkesarbetare som 
tänker ta eller nyligen har tagit steget till arbetsledare. Varje 
år har mellan 40-60 personer påbörjat utbildningen och bland 
alla de som tagit examen under åren hittar vi idag platschefer, 
projektledare, arbetschefer med mera. 
Utbildningen som finns både i Malmö och Jönköping bedrivs 
i form av lärarledda lektioner en dag per vecka, självstudier 
samt praktiskt arbete på arbetsplatsen. Utbildningen är kost-
nadsfri och är två år lång. Sista dag att ansöka till utbildningen 
är 15 oktober, läs mer på www.sverigesbyggindustrier.se/yh.  
Fyra snabba frågor till Stefan Persson, Otto Magnusson 
Byggnads AB som tog examen 2014:

Vet du vad SME är? 
En stor andel av våra medlemmar är små och medelstora 
företag. SME är ett forum som lyfter deras frågor. Här följer 
nu en intervju med Mikael Tovstedt, Lokalchef i Halmstad och 
ansvarig för SME-utskottet i Region Syd. 
Vad är ett SME-företag? 
Till SME-företag räknas de små och medelstora entreprenörs-
företagen med mindre än 249 anställda. De flesta företagen i 
denna kategori saknar egna stabsfunktioner som till exempel 
HR och Juridikavdelning  ”inhouse”. Många av SME-företagen 
är Byggserviceföretag.
Varför behövs ett SME-utskott? 
Det regionala SME-utskottet behandlar frågor som är av 
intresse för alla mindre bolag, allt ifrån informationer om 
LOU-upphandlingar, partneringentreprenader, till hur mindre 
kommuner tänker när det gäller exploatering av markområ-
den och strategiska markförvärv. Vi behandlar även frågor 
inom entreprenadjuridik, ledarskap och arbetsrätt. Likaså 
informeras det om vad som händer på det nationella planet 
i SME-frågor och där skjuter vi även fram våra ”lokala och 
regionala” önskemål.
SME-utskottets funktion är alltså att se till att små- och 
medelstora entreprenörer gör sin röst hörd inom Sveriges 
Byggindustrier och får sig till livs det som krävs för att man 
ska kunna göra rätt affärer. Kort utryckt affärsmannaskap för 
små bolag.
Vad är planerna den närmaste tiden? 
Det regionala SME-utskottet kommer att genomgå ett ledar-
skapstest, detta för att vi ska kunna bygga särskilda affärs- 
mannaskapsutbildningar på lokal nivå. Det finns oerhört 
mycket kunskap i företagen, men vissa delar behöver kom-
pletteras. Då är de lokala SME-träffarna utmärkta forum för 
att tillgodose detta behov. Tanken är att de informations-/
utbildningstillfällena inte ska vara veckolånga utan bör 
kunna klaras av inom en eftermiddag i vissa fall. En sak att ha 
i åtanke är tidsaspekten på när saker och ting sker. De flesta 
inom SME-företagen är hårt engagerade i sina bolag och har 
som regel ytterst lite tid att lägga på möten som inte berör 
verksamheten. Då vi inom Region Syd anser att det är viktigt 
att det blir rätt så får det ta den tid det behöver för att det ska 
bli ”verkstad”.
Vad är målet för SME utskottet? 
Målsättningarna det närmaste året är att skapa SME-utskott i 
lokalföreningarnas regi, så att vi kommer närmare alla mindre 
bolag inom SME. Faktum är att endast ca 60 bolag inom Sve-
riges Byggindustrier är större än 250 anställda, alla andra är 
SME-företag. Det innebär att vi har flera hundra SME-företag i 
Region Syd. Tänk om alla blir vassare på vad man gör och tänk 
vilken genomslagskraft SME-företagen kan få i vår bransch.
Är du intresserad av att engagera dig i SME-frågor? 
Kontakta Mikael Tovstedt tfn 035-19 24 92 eller via mail: 
mikael.tovstedt@sverigesbyggindustrier.se
/ Mikael Tovstedt

Vad var anledningen till att du började utbildningen? 
Jag kände att det var dags för lite nya utmaningar. Jag hade 
länge haft arbetsledarrollen som mål och med praktisk erfa-
renhet i ryggen så tror jag det blir lite lättare att bli arbetsle-
dare när man har teoretisk kunskap.
Vilken nytta har du haft av utbildningen i din yrkesroll som 
arbetsledare? 
Jag har haft en stor nytta av den. Jag tror inte att jag hade varit 
kapabel till att vara arbetsledare för ett sådant stort projekt 
som Hyllievångskolan åt Malmö stad med byggnadsfirman 
Otto Magnusson AB om jag inte hade haft Byggproduktionsle-
darutbildningen bakom mig.
Känner du att utbildningen har gett dig en bra grund inför en 
fortsatt karriär (platschef, etc)? 
Det känns som att utbildningen har öppnat många olika al-
ternativ för framtiden. Min egen ambition är att ta steget till 
platschef när jag har tillräckligt med erfarenhet.
Vad var det bästa med utbildningen? 
Mycket var bra med utbildningen. Hela upplägget på utbild-
ningen är väl anpassat för yrkesarbetare som behöver diverse 
behörigheter. Sveriges Byggindustrier är lyhörda och försöker 
anpassa upplägget efter deltagarnas önskemål och förut-
sättningar. Godbitarna tyckte jag var Teknisk grundkurs samt 
Betong klass 2.
En annan bra sak är att man träffar många inom branschen 
och skaffar kontakter samt bygger nätverk företagen sins–
emellan.
/ Corfitz Nelsson

Stefan Persson 
Arbetsledare på Otto Magnusson Byggnads AB
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