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Anders har ordet 

Jag hörde lärkan i helgen. 

Det blir med andra ord ljusare och varmare och förutsättningarna för ett hållbart 

byggande ökar. Hållbarhet var annars en av ett flertal punkter som ni medlemmar 

ser som viktigt när vi försöker sia om vad vi skall sätta fokus på i vårt visionsarbete 

”Medlemsnytta 2025”. Södra regionens styrelse samlades, tillsammans med 

stämmoombud, i Växjö den 6 mars för att höra vår ordförande Tore Nilsson och vår 

VD Ola Månsson presentera det förslag på förändring som blir startskottet för 

Medlemsnytta 2025.  

11 punkter presenterades vilka bland annat innehöll slopande av regionstyrelse, 

samordnande av all utbildning i en gemensam enhet, förändrad BI-organisation, osv. 

Deltagarna har sedan diskuterat innehållet med sina lokalföreningsstyrelser för att 

kunna yttra sig över remissen. Tanken är att förbundsstämman den 11 maj i 

Stockholm skall behandla de stadgeändringar som kan komma att behövas. 

Till förbundsstämman bjuds som vanligt ni stämmoombud in för att förhoppningsvis 

rösta ja till de presenterade och föreslagna förändringarna, (baserade på insamlade 

medlemsåsikter). Till den öppna delen av förbundsstämman i Stockholm bjuds även 

alla ni förtroendevalda in, d.v.s. ni som sitter i våra lokala byggföreningar. 

 De lokala stämmorna är också genomförda nu i och med att Halland och Kalmar 

haft sina som sista paret ut den 9 mars. Kalmar håller för övrigt sin stämma 

samtidigt som sin, numera, ”rikskända”, Byggmästaredag.  

En annan sak som kommit till sitt slut är den ”utbildning/test av kurs” som vårt 

regionala SME utskott genomfört. Detta sällskap har under drygt ett års tid 

genomgått lite olika delar av en ledarskapsutbildning, skräddarsydd för små och 

medelstora företag. Tanken är nu att kursledarna sätter ihop ett paket som vi kan 

lansera i hela landet med hjälp av Entreprenörsskolan. 

Avtalsrörelsen är ju igång i allra högsta grad och jag tror alla kan konstatera att det 

är ett annat tonläge i år. Förhoppningarna finns på ett näst intill friktionsfritt arbete 

där båda parter tar ansvar för både jobb och hållbart samhällsbyggande genom ett 

konkurrenskraftigt modernt avtal. 

Med risk för att bli tjatig vill jag än en gång slå ett slag för 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.  

Med det önskar vi alla er i Region Syd att ni får en solig och fin vår och möjlighet att 

ta vara på solglimtarna, kanske från en cykelsadel! 

 

 

       Vi välkomnar våra nya medlemmar 

Ankar Hus AB  

J S Smide AB 

A Hassel AB 

Diatech North AB 

GBJ Bygg Väst AB 

Markaryds Takläggnings AB 

Saneringsspecialisterna Sverige AB 

Specialisten Syd AB 

Vyens AB 

Åstorps Byggnads AB 
 

                                                                                       Eva Hammarbäck  

 

 

På gång i kalendern 
Kalender BI Syd  
Kalender BI Syd april-maj 2017 
4 april - Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine  
4 april – SME-träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
4 april – ID06 seminarium, Kristianstad. Kontakt Anders 
4 april - Handledarutbildning för Energibyggare, Jönköping. Anmälan görs via Entreprenörsskolan. 
5 april – SME utskott, Jönköping. Kontakt Aniola  
7 april – SME möte, Kristianstad. Kontakt Anders 
20 april – HR Nätverk Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Kontakt: Kjell 
25 april – Byggruppen för arbetsmiljö i Kristianstad. Kontakt Anders 
25 april – Stämma Byggrådet. Kontakt Corfitz       
2 maj - Träff nya medlemmar, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine  
2 maj – SME-träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 
11 maj – Stämma Sveriges Byggindustrier, Stockholm. Kontakt Anders G  
1-2 juni – konferens för Personal- och lön/avtalsansvariga i Malmö. Kontakt Madeleine 
Entreprenörsskolans stora kursutbud hittar du här Kontakt: Ingrid 
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Skånes kvinnliga nätverk inom byggbranschen 

På initiativ av Carin Stoeckmann, Byggmästr´n i Skåne och Eva Hammarbäck, 

Sveriges Byggindustrier i Helsingborg startades 2011 ett nätverk för kvinnor i 

byggbranschen. 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 utökats med att även hållas i Malmö och intresset för träffarna 

blir större för var gång. 

Två träffar per år hålls (ett i Helsingborg och ett i Malmö). 

Den 2 mars deltog 45 kvinnor från vår bransch och lät sig inspireras av Svenskt 

Näringslivs VD Carola Lemne. Hon berättade om sin spännande resa från 

nyutexaminerad läkare till företagsledare.   

Det blev mycket frågor och diskussioner och vi fick med oss många tips och råd. 

Dagen avslutades med att vi åt god soppa med dryck tillsammans och alla fick 

möjlighet att fortsätta diskussionerna med Carola.  

Vi tackar för en mycket inspirerande eftermiddag. 

 

 

 

 

 

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 

 

1000 spänn per invånare 

Ca 10 miljarder kr/år försvinner i skattebortfall på grund av svartarbete. 

Med 10 miljoner invånare blir det en tusenlapp per svensk, och detta 

gäller enbart Byggbranschen. Som medlem i Sveriges Byggindustrier är du 

med i kampen mot svartarbete tillsammans med våra 3500 

medlemsföretag. 

Vad gör vi? 

• 2006 – BBIS 
• 2008 – Permanent ROT-avdrag 
• 2009 – Etiska Rådet 
• 2010 – En ren Byggbransch 
• 2012 – En Säker Arbetsplats, 50 MSEK 
• 2013 – Tysta boken för färre olyckor, Stand Down med 

Trafikverket 
• 2014 – Huvudentreprenörsansvar 
• 2015 – Uppförandekod för samtliga medlemmar 
• 2016 – Elektronisk personalliggare, ID06 blir eget bolag 
• …. 
• 2018 Arbetsgivardeklaration på individnivå 
• 2020? – Anmälningsplikt från dag ett till Skatteverket 

 

Vad får ni? 

Som medlem tillhör du frikretsen enligt MBL § 38  d.v.s. ett bolag som 

beställer tjänster av ett medlemsföretag i BI behöver inte förhandla eller 

informera Byggnads resp. SEKO enligt MBL §38-40 

Rådgivning och utbildning 

Sveriges Byggindustrier storsatsar på fokusområdet En säker arbetsplats 

Medlemsrabatt på Entreprenörsskolans utbildningar inom en rad 

områden; arbetsrätt, arbetsmiljö, kvalitetssäkring, kvalitetsansvarig enligt 

PBL, entreprenadjuridik m.m. 

Förhandlingshjälp och experthjälp 

Vid exempelvis enskilda tvister och vid tillämpning av gällande 

arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal. 

Möjlighet att påverka 

Som medlem tecknar du ett kollektivavtal som gynnar dina anställda och 

låter dem ha en trygg arbetsplats. Tillsammans med resten av våra 

medlemmar är ditt företag med och påverkar branschen positivt på vägen 

till det moderna kollektivavtalet. 

Förmånliga rabatter 

Inköpsguiden, här finner du rabatter på exempelvis mobiltelefoner, 

fordon och verktyg. 

Som medlem får du rabatt på FORA försäkringar och betalar endast  0.3% 

istället för 0.6%  

Byggplatsen 

Har ni besökt Byggplatsen? Här finner ni bland annat våra blå, gröna, röda 

och konfliktcirkulär. Byggplatsen är en plattform för er medlemmar där vi 

samlar vad vi anser är bra och användbar information för er. 

Mer info om vad ditt medlemskap innebär hittar du här  

 

/ Melanie  

 

 

 

 

 

 

Vet ni hur rapportering av tidlöner går till? 
 

Det kanske inte är er favoritsyssla men det är viktigt att de företag 

som har anställda med tidlön rapporterar tidlönerna via 

www.losenrapportering.se var 60:e dag. 

Detta står i kollektivavtalet ni har tecknat och måste därför följas. 

Vissa företag har anställda som inte är medlemmar i Byggnads 

men dessa anställda ska rapporteras i alla fall. Det positiva är att 

eftersom rapporteringen sker via denna särskilda hemsida så har vi 

med hjälp av PUL dolt de oorganiserade arbetarna så Byggnads kan 

inte se vilka personer som är rapporterade. De kan endast se: 

lönesumma, arbetade timmar, fördelningstal och yrkeskod. 

 

För vidare info om Lösen besök www.bygglosen.se 

Notera dock att rapporteringen endast sker via 

www.losenrapportering.se  
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