
Anders har ordet
Robust byggkonjunktur är den benämning vi inom Sve-
riges Byggindustrier valt att använda som samlande be-
grepp i den senaste, fördjupande bedömningen. I alla 
delar av region Syd talar siffrorna för större volymer för 
2015 och 2016 jämfört med 2014. 
Internationellt sett finns det dock en oro som snabbt 
kan påverka den inhemska investerings och nybyggnads-
viljan drastiskt. Inte minst har vi ju även en ökad utmaning på både sys-
selsättnings- och bostadssidan på grund av den uppkomna flyktingsitua-
tionen. Vilken högst sannolikt lär kräva mod och kreativa idéer från alla 
parter för att de bästa lösningarna skall hittas.
Vi behöver mer bostäder och vi behöver fler som kan bygga dem. I detta 
nummer av Byggfokus Syd informerar vi om APL-praktiken, en viktig kug-
ge som bidrar till mer kompetenta hantverkare i byggbranschen. Här har 
alla medlemsföretag en chans att dels finna en ny medarbetare, dels se 
till att vi i branschen ger våra ungdomar rätt kompetens. (Vi har tidigare, 
sep.2015, berättat om vår yrkeshögskola där vi tillsammans med med-
lemsföretag utbildare arbetsledare.)
För alla nytillkomna företag, (och givetvis gamla), kika regelbundet på 
kalendern på vår hemsida. Vi har löpande informationsträffar, både för 
alla Små och Medelstora Entreprenörer och för övriga. 
Vi går snart in i en avtalsrörelse som ser ut att bli stormig då LO- 
kollektivet inte verkar kunna enas om gemensam hållning. I takt med 
utvecklingen informerar vi, vid möten, med utskick och via hemsidan. 
Och inte minst, sprid Byggfokus Syd till era kollegor!
Med det önskar vi alla er i Region Syd en fortsatt fin höst!
/ Anders Gärdsmark
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Vi välkomnar våra nya medlemmar
2015-09-01
• Henda Bygg AB/556978-0058
• Ströbecks Bygg & Badrumstjänst AB/556873-2043
• SVAPIPE AB/559012-1892
• Temo Management AB/556885-4748
2015-10-01
• Murningsarbeten i Halmstad AB/556712-6684
• Scandinavisk Parkett Service AB/556804-8226
• Viclin AB/556888-4604
/ Eva Hammarbäck

På gång i kalendern för BI Syd
Seminarier Personalliggare i byggbranschen: Entreprenörsskolan,  
anmäl dig här 
3/11 – Byggruppen för arbetsmiljö Skåne/Halland i Kristianstad. 
Kontakt: Anders F
3/11 – Sydöstra Skånes Byggmästareklubb kommunträff i Sjöbo. 
Kontakt: Corfitz
9/11 – Höstmöte i Kristianstad. Kontakt: Anders F 
17/11-SME träff Jönköping Kontakt: Aniola
23/11 - SME träff i Malmö. Kontakt: Madeleine
25/11 - Personal- och löneadministratörsträff i Helsingborg. 
Kontakt: Eva 
25/11 – Byggardag på Linnéuniversitetet i Växjö. Kontakt: Kjell
30/11 – SME nätverk i Kristianstad. Kontakt: Anders F
1/12 – Politikerträff på Gamla Hovrätten, High Court. 
Kontakt: Madeleine  
8/12 - Platschefsträff i Helsingborg. Kontakt: Eva

Nätverk för kvinnor i byggbranschen
2011 startade BI Helsingborg ett nätverk för kvinnor i bygg-
branschen. Forumet skapades för att underlätta för kvinnliga 
medarbetare i medlemsföretagen att nätverka, utbyta tankar 
och erfarenheter samt att stärka dem i sina yrkesroller.
Nätverket har två träffar per år och är mycket uppskattat 
bland deltagarna. Vi väljer föreläsare som ska bidra till att 
stärka/inspirera det kvinnliga ledarskapet. Föreläsare genom 
åren kan nämnas Elizabeth Gummesson, Barbro Fällman, 
Annie Seel och nu senast Jeanette Larsson.
Medlemsföretagen i Skåne och Halland blir inbjudna till dessa 
träffar.
/ Eva Hammarbäck
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Slipp skadeståndskrav från Byggnads 
Rapportera!

Lösen, vad är det? Ni kan ha hört ordet innan men kanske 
inte trott att det berör er. Det gör det. Byggfokus Syd förklarar 
varför.
Hösten 2014 skickade Byggnads en lista till Sveriges Bygg-
industrier på medlemsföretag som inte hade rapporterat in 
lönegranskningsunderlag. Vi började då att kontakta berör-
da företag och uppmanade dem att rapportera. De som inte 
rapporterade fick slutligen en förhandlingsframställan med 
skadeståndskrav. I början av 2015 kom ännu en lista och vi 
kontaktade även de företag som berördes. Byggnads har med-
delat att de under hösten 2015 kommer att kolla upp de före-
tag som fått påminnelser och som inte har rapporterat samt 
de företag som inte har rapporterat in kontinuerligt.
Angående skadeståndskraven så är de mellan 3000-10 000 kr 
beroende på omständigheterna kring rapporteringen.
Varför ska man då rapportera in Lösen? Det är så att Byggnads 
har i Byggavtalet 2010 §3 pkt 10.2 respektive Entreprenad-
maskinavtalet 2011-2012 enats med Sveriges Byggindustrier 
respektive Maskinentreprenörerna om att alla företag som 
följer dessa avtal löpande ska skicka ett lönegranskningsun-
derlag till Byggnads.
Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbets- 
tagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna 
identifieras av Byggnads. Det enklaste sättet för företagen att 
göra detta är att skapa ett lönegranskningsunderlag från sitt 
lönesystem som sedan kan skickas till Byggnads.
Parterna har därför tillsammans tagit fram ett specifikt fil- 
format för ett sådant underlag, och ett IT-system där under-
laget kan hanteras. Detta kallas LÖSEN (LÖneunderlag Säkert 
och ENkelt). 
Vi vill med detta informera er om att enligt Byggavtalet ska 
man rapportera in lönegranskningsunderlag och detta gör 
man via www.losenrapportering.se
Detta ska inte förväxlas med rapporteringen av prestations-
löner som ni gör till www.bygglonestatistik.nu samt den ge-
nerella lönerapporteringen för hela företaget som ni gör till 
Svenskt Näringsliv.
Vid frågor läs på www.bygglosen.se ni kan även kontakta 
Melanie eller Niklas.
/ Melanie Blockley 

Stötta branschens framtida medarbetare 
Som vårt medlemsföretag är det högst troligt att ni har eller 
har haft en gymnasieelev under deras APL-praktik. Kanske har 
det fungerat jättebra, kanske inte? Viktigt att poängtera är 
att APL-praktiken är en viktig del i bygg- och anläggningspro-
grammet och en chans för er att rekrytera unga och driftiga 
hantverkare.
Vad är APL?
Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom vux-
enutbildningen ska genomföra delar av utbildningen på en 
arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Sveriges Byggindustrier har samarbete med ca 20 gymnasie-
skolor i region syd. Detta innebär att vi fungerar som ett stöd 
för skolan och eleverna. Utöver det stöd som redan ges i form 
av BYN som är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd där Sveriges 
Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna samt SEKO 
tillsammans arbetar för att det ska finnas välutbildade och 
kompetenta yrkesarbetare
Vad innebär detta ”stöd?”
För elever innebär detta att vi stöttar upp hen med matersätt-
ning, APL-verktyg samt kompletterande verktyg efter eleven 
valt inriktning samt gjort mer än 600 timmar i yrkespraktik.
För själva skolan innebär det att vi hjälper till med att hitta 
APL-platser, hjälper till med fortbildning för lärare samt bidrar 
till skolkassan som läggs på eventuella studiebesök för elev-
erna. 
Om ditt företag är intresserade av en APL-elev och vill veta 
mer kan du kontakta
Jan-Åke Andersson - Småland 
Martin Andersson - Malmö-Lund
Jörgen Larsson - Karlshamn-Kalmar 
Tord Nilsson - Helsingborg-Kristianstad
Mikael Tovstedt - Halland 
/ Melanie Blockley
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