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Anders har ordet 

 

Året mörkaste dag har passerats med en dryg månad. 

Med andra ord har vi en anledning att se ljusare på tillvaron. 

Först som sist vill jag återigen nämna vår landsomfattande 
rådgivning, d.v.s. vår telefonrådgivning i hela Sverige, avseende 
kollektivavtal och arbetsrätt, måndag till fredag, 08-16.  
Telefonnummer 010-451 64 80. Gruppen är bemannad med  
medarbetare från Malmö i söder till Luleå i norr, oftast lön och 
avtalsspecialister men även lokalchefer. Vid den här tiden på året börjar ju 
avtalsrörelsen dra igång och när ni läser detta nummer av Byggfokus Syd så 
har vi växlat yrkanden med samtliga fem fackförbund; Unionen, Ledarna, 
Sveriges Ingenjörer, Byggnads samt Seko. 
Som ni säker minns så upplevde vi en kort strejk våren 2016, innan 

medlarna, (med hjälp av tryck från LO), fick Byggnads att ta ett ansvar och 

acceptera de förslagna villkoren. I år är förhoppningen att tonen är en 

annan och att båda parter inser att det är av yttersta vikt att våra avtal är 

attraktiva och leder till sundare konkurrens genom ordning och reda på 

arbetsmarknaden såväl som på arbetsplatsen. 

Skall alla ni medlemmar lyckas leverera 700 000 bostäder på en 10 

årsperiod så vill det till att vi har ordning och reda. Till alla dessa bostäder 

krävs det även en infrastruktur värd namnet. För er som deltog i årets 

Infrastrukturseminarium i Hässleholm den 13 januari så fick ni er en del 

sanningar som representanter från hela regionen ställde upp på, bl.a. vikten 

av 4-spår mellan Malmö-Hässleholm för att gods- och passagerartrafik skall 

kunna samsas på ett rimligt vis. Vi fick även se och höra hur två lokala 

kommuner, Ljungby och Växjö på ett färgstarkt sätt konstaterade vad man 

både var överens men även oense om. Våra danska kollegor, ansvariga från 

transportföretagen samt representanter från Europeiska 

Investeringsbanken påpekade även dem vikten av ett konkurrenskraftigt 

infrastrukturnätverk, både för räls och lastbil. Seminariet filmades och för 

den som inte deltog kan debatten följas i efterhand via denna länk.  

Med det önskar vi alla er i Region Syd att ni får en fin vår med många 

projekt att driva i en ständigt ljusare tillvaro! 

 

       Vi välkomnar våra nya medlemmar-inträde oktober 2016 

Kauno Kranai Uab 

Malmö Ekonomitak AB 

Rusztowania-Jonas Scaffolding Sp. Z.o.o 

UNICO EU s.r.o. 

Bertil Ohlsson Mark och Underhåll AB 

Byggsnickaren Blekinge AB 

Gn-Knit Building Division Sp. Z.o.o. 

Sebo Bygg & Interiör AB 

Svalövs Golv AB 

Bygg och Säkerhet Öresund AB 

EPB Entreprenad AB 

Marhults Bygg AB 

Stellans Plåtslageri AB 

Wbygg & Fastighets AB 

MCM relining i Vätterstaden AB 

Olof Mobjer Entreprenad AB 
 

  Eva Hammarbäck  

 

Övrigt i regionen 

Kontoret i Blekinge byter adress under februari, från Karlshamn till 

Karlskrona, Malmökontoret byter också adress, dock bara med ett par 

hundra meter men inte förrän i december 2017. I Halland söker vi efter 

en ny lokalchef eftersom Micke valt att gå tillbaka till ett 

medlemsföretag. 

 På gång i kalendern 
    
   

Kalender BI Syd februari - mars 2017 
1 feb – Årsmöte Blekinge Byggförening, Ronneby Brunn. Kontakt: Johanna 
7 feb - Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine  
7 feb – SME-träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
9 feb – Plan- och Byggdag Skåne Nordost. Kontakt: Anders 
10 feb – Årsmöte Byggförening Kronoberg. Kontakt: Kjell 
15 feb – Byggföreningsstämma för Östra Skånes Byggförening. Kontakt: Anders 
15 feb – Inspirationsträff för produktionsledningspersonal i Helsingborg. Kontakt: Eva   
2 mars – Kvinnlig Nätverksträff i Malmö. Kontakt: Eva   
7 mars - Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
7 mars - SME-träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine  
9 mars – Byggmästardag i Kalmar. Kontakt: Göran 
9 mars – Årsmöte Hallands Byggförening. Kontakt: Mikael 
10 mars- HLR Malmö. Kontakt: Melanie 
22 mars – Byggarlunch om arbetsmiljöfrågor. Kontakt: Johanna 
23 mars- Söka-jobb-kväll för studenterna på Campus. Kontakt: Eva   
Entreprenörsskolans stora kursutbud hittar du här  
Kontakt: Ingrid 
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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 

 

Vår populära Byggproduktionsutbildning 

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Tekniska högskolan i 

Jönköping utbildat våra framtida arbetsledare och platschefer genom vår 

Byggproduktionsutbildning. I denna utbildning studerar man hos oss en 

dag i veckan samt har sin LIA-praktik på sin arbetsplats.  

Under dessa år som utbildningen har varit igång har den blivit mycket 

uppskattad och efter varje avslutat år gör vi en uppföljning ca sex 

månader efter examen. Över 90% arbetar som arbetsledare och vissa har 

till och med gått vidare som platschef och VD. Den 9 december 2016 tog 

25 studenter examen i Malmö och fick under denna dag presentera sitt 

examensarbete för klasskompisar och handledare samt representanter 

från YH’s ledningsgrupp som består av näringslivet, högskolan och 

kommun. 

YH 2015-Malmö 

JTH väljer ut årets bästa uppsats vid varje examenstillfälle. För YH Malmö 

vann Johan Enhörning (Skanska) och Christian Niklasson (NCC) som skrev 

om Arbetsledarens roll med ökad andel utländsk arbetskraft.  I YH 

Jönköping vann Christian Engborg (Engborg & Partners AB) och Kent 

Fridlund (KALMAR VATTEN AB) som skrev om Skyddsutrustning.  

Vi startade vår nya årskull i Malmö och Jönköping nu i januari 2017 och 

detta året har vi tagit in 27 elever i både Malmö och Jönköping . Vi hade 

ett fyrtiotal sökande på varje skolort vilket är jätteroligt och det visar 

även på att det finns ett stort behov av denna utbildning. Det råder brist 

på kompetenta arbetsledare och platschefer och vi arbetar aktivt med 

kompetensförsörjning inom branschen.  

Vill du veta mer kan ni besöka www.sverigesbyggindustrier.se/yh  eller 

kontakta Corfitz eller Jan-Åke Nästa ansökningstillfälle är september-

oktober 2017 med start januari 2018. 

 

 

 

   

HLR-Rädda liv 

De senaste åren har Sveriges Byggindustrier region syd erbjudit 

HLR-kurser runt om i regionen. Våra medarbetare Charlotta och 

Melanie är instruktörer via HLR-rådet och vill uppmana er att 

anmäla er till HLR-utbildningen i Malmö 10 mars.  

Varför är hjärtstartare så viktigt? 

Varje dag sker ca 20 plötsliga hjärtstopp och med hjärt- och 

lungräddning kan du hjälpa till att hålla igång elektriciteten i 

hjärtat men det är bara med en hjärtstartare du kan få igång 

hjärtat igen. Idag har många hotell, affärer och arbetsplatser 

hjärtstartare vilket bara är positivt. Har din arbetsplats en 

hjärtstartare? Det finns olika appar och hemsidor som har 

information om var närmsta hjärtstartare finns exempelvis 

http://www.hjartstartarregistret.se. Prova att skriva in din adress, 

det kan inte skada att vara förberedd. 

Anmäl er till melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se (max 2 

deltagare/företag. Vid uteblivet deltagande debiteras företaget 

300kr/deltagare). Det finns ett fåtal platser kvar. 

 

 

 

SME 

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.  
 

Första tisdagen i varje månad, med undantag för månaderna juni, 
juli och augusti, bjuds våra SME företag in för träff på vårt kontor i 
Malmö. Vi startar med lättare lunch vid 12.00 och avslutar vid 
14.30. Vi vänder oss främst till företagen i Malmö – 
Helsingborgsområdet men alla medlemmar i vår region är 
självklart välkomna.   

Vi tar gärna emot förslag på ämnen och tema för våra träffar. 

Exempel på ämnen vi tagit upp vid tidigare träffar är: 
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, Information om Personalliggare, 
Krisberedskap, LÖSEN-rapportering och Lärlingsfrågor, Information 

i samband med att nytt Byggavtal tecknats m.m. Kommande 

träffar kommer bland annat handla om 3:12 

reglerna/entreprenörsskatten, Körjournalsregler, 

förmånsbeskattning och Lönemodeller för mindre företag. 

Kontakt för SME-träffarna är 
madeleine.hogbergolsson@sverigesbyggindustrier.se  
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