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Anders har ordet 

MEDLEMSNYTTA 2025 – vad är det? 

Jo, det är ett visionärt framtidsarbete med syfte att ännu mer 

effektivt och med hög kvalitet tillse att vi levererar just det 

ni medlemmar vill ha. 

Under ett års tid har vi med hjälp av en extern part träffat 

regionstyrelser, lokalföreningsstyrelser och SME utskott med 

det specifika syftet att ta reda på vilka de viktigaste framtids 

frågorna är.  

Samtliga insamlade synpunkter och tankar har presenterats för både BI:s 

förbundsstyrelse och för ledningsgruppen inom Sveriges Byggindustrier. Det 

har sedan kokats ned till följande huvudgrupper; Arbetsgivarfrågor, En sund 

konkurrens, Arbetsmiljö, En attraktiv byggbransch, Kompetensförsörjning 

och Hållbarhet. Inom respektive område har sedan grupper av 

medlemsföretag fördjupat sig ytterligare för att kunna ge bästa möjliga input 

till oss tjänstemän inom Sveriges Byggindustrier som skall göra verkstad av 

detta! Fortsättning följer! 

Ökad rörlighet hos era medarbetare är något vi ser och ni känner av. Det om 

något är ett tecken på att produktionen snurrar på bra. Generellt i regionen 

är det nu brist på kompetens och det finns ingen quick-fix för att lösa det. Ett 

sätt kan dock vara att anmäla några av era duktiga medarbetare till vår 

kostnadsfria, 2-åriga produktionsledare-utbildning, i Jönköping och Malmö. 

www.sverigesbyggindustrier.se/yh   

Sista ansökan är den 15 oktober och kursstart är januari 2017. 

Ett annat sätt kan vara att delta på de ”speed-dating träffar” vi anordnar 

tillsammans med arbetsförmedlingen. Här finns en möjlighet att låta nyan-

lända få en chans att få en första praktik och visa upp sina färdigheter.  

För er som kan tänka er att resa över ”byggföreningsgränserna” så kan vi 

berätta att i princip alla Sveriges Byggindustrier arrangemang är öppna för 

samtliga medlemsföretag. Vad vi gör för att förbättra servicen är att vi 

kommer att skicka inbjudningar utanför den lokala föreningen. Till exempel 

kommer SME-träffarna i Malmö även att gå ut till företagen i Helsingborgs-

regionen. (Dessa träffar anordnas normalt första tisdagen varje månad). 

Så ta en titt både i den bifogade kalendern och på vår hemsida så ser ni vad 

som är på gång i den närmaste framtiden. 

Bara ett par ord om den utlovade online-jouren avseende avtals och arbets-

rättsfrågor. Den har stött på tekniska hinder, men räknar med att vara igång 

under oktober.  

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

Med det önskar vi alla er i Region Syd att solen fortsätter och värma oss långt 
in i hösten! 

/ Anders Gärdsmark 

Vi välkomnar våra nya medlemmar 

2016-04-01 

 C Holmqvist Betongteknik, 559043-4428 

 Harrysson Golv och Måleri AB, 559035-1481 

 Isac Bygg i Halland AB, 556927-0332 

 Uniträ Projekt AB, 556889-1153 
2016-05-01 

 Mur & Kakel Experten i Skåne AB, 556935-0282 

 Snickarglädjé i Skåne AB, 556713-3797 

 Åsbo-Hus AB, 556123-4070 

 JJ Stensättning Tyringe AB, 556896-8266 

 Molins Saxliftar AB, 556636-7917 
2016-06-01 

 NBI Bygg AB, 556415-8979 

 Eslövs Betonghåltagning AB, 556888-2749 

 Mickes Allservice i Vimmerby AB, 556870-9934 

 Montageqvalitet André Kjelsson AB, 556635-8015 

 P-O Sanering & Rivning AB, 556515-3623 
2016-07-01 

 LESENIE SK, s.r.o. 502073-8844 

 Kakelidéa Trelleborg AB, 559033-2093 

 MJM Byggnation AB, 559046-7550 

 NP Ställningar Jönköping AB, 559040-8349 

 Falkenbergs Håltagning AB, 556361-5573 

 Kakelmiljö i Skåne AB, 556824-9063 

 Veberöds Ställningsmontage AB, 556743-4799 

 Rubin Golv AB, 556729-7287 
2016-08-01 

 AB Sösdala Kyrkoreparationer, 556384-4983 
2016-09-01 

 Totalentreprenad i Västerbotten AB, 559062-1222 

 JJS Sten & Markteknik i Jönköping AB, 559047-6932 

 AB Smidmek, 556232-3963 

 Infraservice Group Scandinavian AB, 556791-8668 

 Sandahls Entreprenad AB, 556378-5525 

 Bakker & Tillmar Sydskånska Bygg AB, 556857-2530 
2016-10-01 

 Helsingborg Fasad & Murning AB, 556898-5377 

 J3M Byggkonsult AB, 556861-3706 

/ Eva Hammarbäck 

På gång i kalendern 
3 okt HR-nätverk i Jönköping. Kontakt: Aniola 1 nov Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
4 okt Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine  1 nov SME träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
4 okt 
4 okt 

Upphandlingsdialog Hässleholms kommun. Kontakt: Anders 
Höstmöte avslut med Hockey, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 

7 nov 
8 nov 

Seminarium Inköp/Upphandling (fokus på internationell nivå), Hbg Kontakt: Eva 
Träff för produktionsledning/platschefsträff, Hbg. Kontakt: Eva 

10 okt 
13 okt 

Snabbspårsträff för nyanlända i Hässleholm. Kontakt: Anders  
Arbetsmiljöseminarium Hbg. Kontakt: Eva 

18 nov 
23 nov 

Seminarium om personalliggare, Helsingborg. Kontakt: Eva  
Personal- o löneadministratörsträff i Hbg. Kontakt: Eva 

20 okt Kvinnligt nätverk i Malmö. Kontakt: Madeleine 10 nov Kommunträff i Sydöstra Skåne. Kontakt: Madeleine 
25 okt HLR i Kristianstad. Kontakt: Melanie 10 nov Mångfaldsaktivitet på Ronneby Brunn. Kontakt: Johanna 
28 okt Framtidsbygget, Radisson Blu Metropol i Hbg. Kontakt: Eva 14 nov Höstmöte Bäckaskogs slott. Kontakt: Anders 
28 okt Kommunträff i Trelleborg, Trelleborgs Byggmästareförening. 

Kontakt: Madeleine 
22 nov 
23 nov 

Upphandlingsdialog Osby kommun. Kontakt: Anders  
Upphandlingsdialog Göinge kommun. Kontakt: Anders 

    
Entreprenörsskolans stora kursutbud hittar du här  
Kontakt: Ingrid 

 
/ Madeleine Högberg Olsson 
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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 

 

Behöver ditt företag hjälp med diskrimineringslagen? 

Enligt diskrimineringslagen ska företag upprätta en jämställdhetsplan. 

Sveriges Byggindustrier erbjuder medlemsföretagen ett stödmaterial för att 

planera ert jämställdhets- och mångfaldsarbete och skriva er jämställd-

hetsplan. Stödmaterialet utgår från diskrimineringslagen. Förutom att 

förbjuda diskriminering, kräver lagen att alla arbetsgivare arbetar före-

byggande för att undvika och motverka diskriminering och skapa lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet.  Ni finner exempel på aktiviteter att 

planera och genomföra i företaget. Här finner ni förhoppningsvis inspiration 

i ert jämställdhetsarbete. 

 

För att ta del av den måste ni logga in via Byggplatsen. Vid frågor om 

jämställdhetsplanen maila melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se 

 

Mångfald på agendan i Blekinge 

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det 

gör vi för att företagen i branschen ska kunna utvecklas och vara 

konkurrenskraftiga. En modern och attraktiv byggbransch behöver 

vara mer jämlik och inkluderande. 

Sveriges Byggindustrier Karlshamn och Byggnads Småland-Blekinge 

kommer den 10 november 2016 att gemensamt genomföra en mång-

faldsaktivitet i Blekinge. Till aktiviteten bjuds även externa gäster in. 

Under aktiviteten kommer deltagarna att få höra Paula Lejonkula, 

mångfaldsexpert Sveriges Byggindustrier, och Jakob Wagner, som 

handhar frågor om jämställdhet på Byggnads, prata om hur de ser på 

dessa frågor och hur arbetet kring ökad mångfald i branschen 

fortskrider. Publiken kommer även få vara ytterst delaktiga när Teater 

Katapult spelar upp sin interaktiva teater på temat. Vad kan kulturella 

skillnader, språkförbistringar och fördomar skapa på en byggarbets-

plats och hur bemöter man som ledare konflikter kring detta? 

Publiken kommer att inbjudas att delta med protester, förtydligan-

den, omskrivningar, inlägg och engagemang. Vi hoppas att deltagarna 

efter denna eftermiddag kommer att bära med sig tankar och idéer på 

hur man ytterligare kan arbeta vidare för ökad mångfald i bygg-

industrin. 

/Johanna Appelgren 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Galaxen Byggs uppgift är att ordna arbetsförlagd rehabilitering genom 

anpassat arbete för personer med funktionsnedsättning och med bak-

grund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren 

ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. Rehabiliterings-

arbetet bygger på ett nära samarbete mellan anpassningsgrupp, 

Galaxen Bygg, individ och företag. 

För kontaktpersoner osv, se hemsidan Galaxen Bygg region Syd 

SME - Små och medelstora företag 

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. 

Ytterligare information, se hemsidan  

I dagsläget gäller: 
Handlingsplan för jämställda löner: 25 anställda och fler 
Jämställdhetsplan: 25 anställda eller fler 
I övrigt gäller reglerna alla arbetsgivare och att man ska bedriva ett 
målinriktat, förebyggande arbete för grunderna kön, etnisk tillhörighet och 
religion eller annan trosuppfattning.  
 
Fr o m 1 januari gäller bl. a: 
Alla 7 grunder omfattas. 
Alla arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande arbete. 
Dokumentationskrav varje år för 25 anställda eller fler förutom när det gäller 
lönekartläggning då även arbetsgivare med 10-24 anställda varje år ska 
dokumentera arbetet.  
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