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Anders har ordet 

AVTAL – 2016 är ett ämne som tar plats även denna gång! 

Så har vi då fått nya avtal på plats, efter en något 
besvärlig resa där man kanske kan tycka att inget är 
vunnet. Detta gäller dock enbart Byggavtalet eftersom 
övriga avtal förhandlats fram i en konstruktiv dialog 
mellan parterna och utan att strejkvapnen visats upp.  

Den största vinsten denna gång är nog att alla arbetsgivare och 
arbetsgivareförbund tillsammans med LO stod upp för filosofin att det är den 
exportberoende industrin som känner av vad Sverige mäktar med i form av 
löneökningar. 

En nyhet i det nya väg o banavtalet är att ackordet har utmönstrats och 
därmed har alla skrivningar om ackord plockats bort. Så informera era 
medarbetare att det är görligt även inom Byggavtalets område, om Byggnads 
ledning får känna av ett förändringstryck inifrån/underifrån. 

På annan plats i detta nummer får ni lite utförligare information om vad 
avtalet innehåller. Det finns även ett grönt cirkulär nr 3-2016 med ytterligare 
detaljer, och är det så att ni har frågor kring nyheterna så kan ni alltid ringa 
Flexijouren, 040-35 26 50, där vi är beredda att hjälpa till. 

En händelse som sker redan vecka 19 är Sveriges Jobbigaste Arrangemang, 
11-13 maj! 

Vadå? Jo såklart yrkes-SM i Malmö, http://yrkessm.se/, passa på att kika på 
alla våra duktiga ungdomar som valt hantverksyrken. Detta sker ute på 
Malmömässan i Hyllie och inträdet är fritt.  

I maj, närmare bestämt den 12:e, håller vi även vår årliga förbundsstämma 
inom Sveriges Byggindustrier, och just i år är den förlagd till Malmö och exakt 
plats är Malmö Live. 

Fler nyheter i maj, (19:e), är en avtalsinformation på engelska rörande 
Byggavtalet, the Construction Agreement. Detta för medlemmar, oftast 
underentreprenörer, som vill göra rätt men inte förstår texterna.  

Sen, kom ihåg att regelbundet kika på kalendern på vår hemsida. Vi har 
löpande informationsträffar för alla. 

Och återigen, sprid Byggfokus Syd, (detta infoblad alltså), till era kollegor! 

Med det önskar vi alla er i Region Syd att våren, solen och fågelkvittret skjuter 
rejäl fart! 

/ Anders Gärdsmark 

Vi välkomnar våra nya medlemmar 

2016-02-01 

 Blekinge Kakel & Klinker AB/556842-7255 

 LANDWORK Miljösaneringar AB/559017-9122 

 Persson Bygg & Ställnings AB/556849-9809 

 Sydbab Jonas Billgren AB/556918-7320 
2016-03-01 

 Naijbygg AB/ 556612-1132 

 Pekabex Bet S.A./502069-6141 

 Riksmontören i Sverige AB/556841-7785 
2016-04-01 

 Fasadputs Kakel & Klinker i Varberg AB/ 556851-8723 

 GBJ Bygg i Jönköping AB/ 559011-2875 

 Jatic Scandinavia AB/ 559009-9510 

 Johan Wiréen Bygg & Betong AB/ 556646-4250 

 Jonas Bygg & Plattsättning i Anderstorp AB/ 559023-1105 

 RCC Industrigolv AB/556411-7439 

/ Eva Hammarbäck 

På gång i kalendern 
3 maj Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
3 maj SME träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
9 maj Information avtalsrörelsen och tecknade avtal, Karlshamn. 

Kontakt: Johanna 
10 maj Information avtalsrörelsen och tecknade avtal, Karlskrona. 

Kontakt: Johanna 
10 maj Byggarlunch, Kristianstad. Kontakt: Anders F 
11 maj HR-möte, personal- och löneadminstratörsträff, Helsingborg. 

Kontakt: Eva 
11 maj Information avtalsrörelsen och tecknade avtal, Sölvesborg. 

Kontakt: Johanna 
12 maj Sveriges Byggindustriers Förbundsstämma. Kontakt: Madeleine 
17 maj Lunchseminarium angående Personalliggare, Helsingborg. 

Kontakt: Eva 
17 maj Rekryteringsträff/snabbspår för byggingenjörer 13-16, 

Kristianstad. Kontakt: Anders F 
17 maj Arbetsmiljöträff med sidobranscherna på Levins Elektriska, 

Hässleholm. Kontakt: Anders F 
17 maj Årsmöte Trelleborgs Byggmästareförening, Trelleborg. 

Kontakt: Madeleine 
19 maj Årsmöte Sydöstra Skånes Byggmästareklubb, Simrishamn. 

Kontakt: Corfitz 
19 maj Informationsträff för utländska företag, Malmö. Kontakt: Niklas  
19 maj Seminarium om arbetsmiljö i tidigt skede, Malmö: Anmälan 

görs här  
19 maj Utbildning av Energihandläggare 19 maj, Kalmar. Kontakt:  
24 maj HLR, Malmö. Kontakt:   
25 maj Studentmingel LTH, Helsingborg. Kontakt:  
26 maj uppstart av HR-Nätverk Kalmar, Blekinge och Växjö. 

Kontakt:  
30 maj Träff med Lunds politiker och förvaltningschefer. Lunds Bygg-

mästarklubb och BI i samarbete bjuder in medlemmar i Lunds 
Byggmästarklubb till Häckeberga Slott. Kontakt:  

13 jun Säkerhetsdag med Charlotta Gottschalk Dieden, Kristianstad. 
Kontakt:  

/ Madeleine Högberg Olsson 

Rätt på bygget 

 

Rätt på bygget är hjälpmedlet för dig 
som på byggarbetsplatsen företräder 
arbetsgivaren i frågor rörande kollektiv-
avtal o arbetsrätt inom arbetarområdet. 
I denna praktiska handbok presenteras 
bestämmelserna i Byggavtalet på ett 
överskådligt sätt. I handboken kommen-
teras i viss utsträckning även regler i 
Avtal för Väg & Ban samt gällande lagar 
och föreskrifter inom arbetsmiljöområ-
det och arbetsrätten. 

Du hittar den på Byggplatsen under 
Kollektivavtal & Arbetsrätt, Rätt på 
bygget 2011 
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Återigen har vi ett byggavtal 

Söndagen den 17 april kom Sveriges Byggindustrier och Byggnads överens 
om ett nytt byggavtal. Därmed var strejken över. Det nya byggavtalet inne-
bär i korthet: 

 13 månaders avtal så att exportindustrin kan sätta märket i lugn 
och ro 2017. 

 Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 
2,38 procent på 13 månader. 

 Utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som 
möjliggör att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. 

 Partsgemensamt arbete kring jämställdhet, mångfald och 
kompetensförsörjning. 

 En utökad arbetstidsförkortning (ATK) med 2 timmar per år. 

Medlarna har också föreslagit oss parter att utöver detta genomföra en 
försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att enklare 
komma in på arbetsmarknaden. Introduktionsanställningen liknar det 
yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och 
kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända.  

(I Malmö ordnade Sveriges Byggindustrier och tjänstemannaförbunden en 
Speed-dating inom ramen för regeringens Snabbspår mellan nyanlända 
byggingenjörer och våra medlemsföretag.  Vi jobbar aktivt med 
mångfaldsfrågor hela året och inte bara under avtalsrörelsen). 

Årets avtalsrörelse kom tyvärr att i alltför hög utsträckning att handla om 
lönenivåer och det så kallade ”märket”. Det var först i ett väldigt sent skede 
som Byggnads ledning backade från kravet på 3,2 procent och accepterade 
industrins 2.2 procent. Det gjorde dessvärre att vi inte fick möjlighet att 
diskutera viktiga framtidsfrågor för branschen.  

Byggnads strejkade i sex dagar innan de äntligen tog sitt ansvar och kom 
tillbaka till förhandlingsbordet för att underteckna det nya avtalet. Man kan 
i efterhand fråga sig om de tyckte det var värt det?  

Faktum är att i stort sett allt som ingick i medlarnas tredje bud också ingick i 
det första. Och mer därtill. Hade Byggnads sagt ja till det första medlarbudet 
hade vi även då haft en jämställdhetssatsning, låglönesatsning, säkerhets-
arbete. Men det hade också blivit ett utvecklat huvudentreprenörsavtal. 
Även den uppräkningen på 610 kronor för städpersonal (ca 200 personer) 
ingick i det första budet.  

Det nya avtalet innehåller en rad frågor som vi från Sveriges Byggindustrier 

är nöjda med. Vi har även fått till en partsgemensam satsning på mångfalds-

frågor och kompetensförsörjning. Dessutom finns ett utökat mandat till 

fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta över ombuds-

männens förhandlingsmandat. Vi har även säkerställt att det är ett 13 

månaders avtal så att industrin i lugn och ro kan sätta märket nästa år.  

Men byggbranschen har en rad andra utmaningar. Hur kan våra byggföretag 

bli konkurrenskraftiga i en allt hårdare internationell konkurrens? Hur skapar 

vi ordning och reda på arbetsplatserna? Hur kan vi göra arbetsplatserna än 

säkrare? Och inte minst – hur kan vi intressera och attrahera fler till 

branschen? Det här är frågor som vi vet engagerar Byggnads medlemmar när 

vi träffar dem. Det är detta vi borde ha diskuterat i årets avtalsrörelse. Från 

branschens sida är vi mycket bekymrade över att det inte blev så. 

Årets avtalsrörelse blev lång och konfliktfylld. Det måste mana till eftertanke. 

Varsel och strejk kan vara en del av en avtalsrörelse – men är det rätt och 

riktigt av Byggnads ledning att ständigt använda sig av det starkaste vapnet 

som facket har? Vår förhoppning är att vi får en lugn och sansad avtalsrörelse 

under 2017 där vi tillsammans med facket kan komma överens om viktiga 

frågor. Det gagnar oss alla.   

/ Cherine Khalil, Lennart Wallander 

Sveriges Byggindustrier håller 

Byggavtalsutbildning på engelska 

Idag är det inte ovanligt att se företag från olika länder vara 

underentreprenörer till svenska företag. Som utländskt byggföretag är 

det viktigt att känna till Byggavtalet och vad som gäller. För att hjälpa 

byggföretagen på traven startar Sveriges Byggindustrier upp en halv-

dagsutbildning för utländska byggföretag. 

Vissa av era utländska underentreprenörer är medlemmar hos oss och 

är måna om att göra rätt, men som ni vet är inte Byggavtalet det 

lättaste att förstå i alla lägen. Kursen hålls på engelska och är en över-

gripande introduktion till Byggavtalet. Kursen hålls av Niklas Arvidsson. 

Vår arbetsmiljöexpert Charlotta Gottschalk Dieden kommer att 

berätta om vilka regler som gäller på de svenska arbetsplatser, det vill 

säga allt från skyddskläder till sanktionsavgifter. Även här, en över-

gripande arbetsmiljöinformation som är nyttig för företagen att känna 

till.  

Introduktionskursen är ett önskemål från våra utländska företag och 

vi på Sveriges Byggindustrier känner att detta är något som Alla tjänar 

på. Om era utländska UE har bättre kännedom om Byggavtalet desto 

säkrare kan ni känna er i att anlita dem.  

Introduktionskursen hålls 19 maj i Malmö. 

Vid frågor maila niklas.arvidsson@sverigesbyggindustrier.se 

/ Melanie Blockley 

Förändringar på BI Helsingborg 

Den 1 april blev Eva Hammarbäck 
lokal chef på BI Helsingborg. 

Eva har varit anställd sedan 2001 och 
har nu tagit över som byggförenings-
ansvarig och är ansvarig för den lokala 
verksamheten på BI Helsingborg. 

Bo Adling, som tidigare var lokal chef, 
arbetar främst med bostadsmark-
nadsfrågor   
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