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Anders har ordet 

Äntligen kom solen, med värmen. 
Ett nytt treårigt avtal var annars en välkommen händelse under våren. Inga konflikter uppstod, utan 
förhandlingarna kunde slutföras utan att medlemsföretag och medarbetare drabbades av störningar och 
förseningar. Förhoppningsvis innebär detta att vi nu slagit in på en väg som leder till ett modernt, 
konkurrenskraftigt och hållbart avtal.  

En förändring som kommer att påverka branschen är den nya definitionen av yrkesarbetare 
utan yrkesbevis. Från och med den 1 oktober 2017 likställs arbetstagare med minst 6 års relevant 
branscherfarenhet med yrkesarbetare. Årets förbundsstämma avhölls planenligt den 11 maj i Stockholm 
och avgående ordförande gjorde en dragning av aktuell status kring visionsarbetet ” Medlemsnytta 2025”. 
Remissvar har kommit in på de presentationer som hållits runt om i Sverige för regionstyrelser och 
stämmoombud. Baserat på detta fortsätter dialogen med medlemsföretag och lokala byggföreningar. Alla 
våra åtta föreningar i Syd kommer att fortsatta få möjligheter att vara med och påverka och det är viktigt 
att alla är med och gör sin röst hörd nu. Planen är en extra förbundsstämma den 5 december, där de 
framtida, moderniserade stadgarna kommer att tas upp till beslut. 

En sak som varit upp som prioritet i visionsarbetet är hur viktigt och prioriterat arbete är 
avseende kompetensförsörjning och utbildning. Vad det gäller de olika former av kurs och 
utbildningsverksamheter som finns inom och i Sveriges Byggindustriers sfär så är en av de viktigare bitarna 
att samla dessa under ett gemensamt paraply. Därmed ökar möjligheten att ge fler medlemsföretag ett 
ökat utbud till fördelaktigaste pris. I den kommande styrelsen för en sådan organisation så har vi i Syd 
glädjande nog med en representant från ett Jönköpingsföretag.  
En annan sak som det talas en del om är utskott. Hur skall dessa se ut och vad skall dom behandla, vem skall 
tillsätta representanter? 
 I Region Syd har vi, utöver de helt lokala utskotten en del regionala, bland annat ett SME-
utskott vilket verkar över hela regionen. Frågar vi deltagarna där så är de fast beslutna att fortsätta och 
dessutom, om möjligt utöka aktiviteten. Vidare har vi även ett skånskt bostadsutskott som just nu är 
halvvägs i de treåriga samarbetet med Region Skåne. Vi har också ett FoU utskott vilket möjliggör för olika 
former av tester, undersökningar, nya rön, utvecklande av tekniska metoder osv. genom att flitigt ansöka 
om SBUF-medel.  
Ett utskott som vi inte har än, men som det finns ett uttalat intresse för är ett Kompetens och 
Utbildningsutskott, så det får bli något vi startar upp efter sommaren.  
 Sist men inte minst så vill jag självklart välkomna Martin Klang till region Syd. Martin börjar 
som lokalchef i Halland den 1 juni och kommer att bli en bra förstärkning i vår västra del. Utförligare 
presentation kommer när Martin blivit varm i kläderna. 
OBS! Glöm inte 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 period nu när våren går över i försommar 
och några av er kanske redan tagit premiärdoppet! 
 

 

På gång i kalendern 
Kalender BI Syd maj-juni 2017 
29 maj – HR nätverk, Jönköping. Kontakt Aniola  
31 maj – Stipendieutdelning Byggprogrammen Bromölla, Kristianstad och Hässleholm.Kontakt: Anders F 
31 maj – Personal – och löneadministratörsträff, Helsingborg. Kontakt Eva  
31 maj – Konferens Väg och Ban, Region Syd. Kontakt Johanna 
1-2 juni – Konferens ”ett modernt medarbetaravtal” för personal- och lön/avtalsansvariga  
i Region Syd Kontakt: Madeleine  
2 juni – Stipendieutdelning T4 på Hässleholms Tekniska Skola. Kontakt: Anders F 
7 juni – SME träff, Kristianstad. Kontakt Anders 
Nu är de flesta av Entreprenörsskolans utbildningar och kurser i Syd ute och bokningsbara. Kursutbudet 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 

 

Branschens Säkerhetsdag 2017  

Den 28 april varje år är det FN:s internationella 

arbetsmiljödag, tillika bygg- och anläggningsbranschens 

egen Säkerhetsdag. Denna dag fokuserar många företag 

extra mycket på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna och 

medarbetarna diskuterar aktivt tillsammans kring aktuella 

risker på sina arbetsplatser. I år var temat för 

Säkerhetsdagen risker kring fordonstrafik. Undertecknad 

tillsammans med kollegan Anders Fredriksson samt 

representanter från Maskinentreprenörerna och Seko, fick 

detta år möjlighet att delta på Säkerhetsdagen på Peabs 

arbetsplats i Linderöd i Skåne. Peab inledde samlingen på 

Säkerhetsdagen med att framhålla att säkerhet och hälsa 

på arbetsplatsen till stor del handlar om att alla varje dag 

ska värna om varandra; att vi är varandras arbetsmiljö och 

måste säga till när vi ser ett farligt moment eller om någon 

utsätter sig själv eller andra för en risk. Lika viktigt är att 

rapportera alla tillbud, dvs ”nästan” olyckorna, till 

skyddsombud och arbetsledning. Jimmy Fälth, anläggare 

och skyddsombud hos Peab på Linderöd, berättade om en 

arbetsdag på ett tidigare projekt som kunde ha slutat i 

katastrof. Jimmy arbetade den gången nere i en rörgrav 

och skulle flytta en brunn då grävmaskinen i närheten 

tappade sin skopa alldeles intill honom. Reflexmässigt 

lyckades han precis kasta sig åt sidan. Inte nog med det, 

senare samma dag, tappade maskinen skopan en gång till 

bredvid Jimmy och även då hade han änglavakt.  

Kontentan av dagen är att förebyggande säkerhetsarbete 

kan rädda liv men bara om vi tillsammans 

uppmärksammar och påminner varandra om riskerna 

runtomkring oss och att riskerna aldrig får accepteras utan 

alltid går att göra något åt. 

Charlotte Gottschalk Dieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer i Växjö? 

Icon Växjö har börjat att ta form och beräknas vara 
klart under 2018 med sina 20 våningar och 67 meter 
höga siluett.  
 
Bygget kommer innehålla bland annat ett hotell, 
skybar, lägenheter och kontor. 
 
Här kan ni följa bygget i realtid, då bilden förnyas var 
15 sekund. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Bygge 2018 

Region syd har flertalet gånger haft äran att vinna 

priset för årets bygge och i år ser vi gärna att priset 

stannar kvar i vår region.  

Tipsa om både stora och små projekt! Årets Bygge 

omfattar alla typer av projekt i Sverige, stora som 

små, såväl nybyggnad som ombyggnad och 

renovering. Tänk brett: bro, väg, järnväg, bostäder, 

kontor, förskolor, vårdbyggnader, torg, 

industrilokaler, hotell m.m 

 

De byggnader som vunnit de senaste åren är: 

 Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg 2017 

 Malmö Live 2016 

 Rådhuskvarteret Kristianstad 2015 

Vill ni nominera ett bygge klicka här eller prata med 

Anders Gärdsmark 
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Miljönätverk Skåne bildat 

Ett antal medlemsföretag har uttryckt att önskemål om att 

starta ett skånskt miljönätverk. Nätverket riktar sig till 

den/de som arbetar primärt med miljöfrågor, KMA etc. 

Syftet med nätverket är att utveckla samt höja 

medlemmarnas kunskap och medvetenhet och inte minst 

att de personer som arbetar med miljöfrågor på 

medlemsföretagen får möjlighet att träffa ”fränder 

kollegor i branschen” och prata sakfrågor o utbyta 

erfarenheter. Sedan ett flertal år finns det ett motsvarande 

nätverk på arbetsmiljöområdet som är mycket uppskattat 

och välbesökt.  

BI kommer samordna och arrangera träffarna som 

kommer äga rum 2 ggr per. Exempel på frågor som 

kommer avhandlas på träffarna är: aktuella frågor för 

respektive företag, för BI och för branschen. Företag som 

är intresserade att delta i nätverket anmäler sig till Corfitz 

Nelsson, BI Malmö ( 040-35 26 42).  

 

YH Utbildning Byggproduktionsledare 

Till hösten öppnar åter ansökan till 

yrkeshögskoleutbildningen Byggproduktionsledare i 

Malmö och Jönköping, ett samarbete mellan Sveriges 

Byggindustrier och Jönköping University. Utbildningen 

riktar sig mot yrkesarbetare som arbetar som 

arbetsledare, eller inom kort planerar att börja arbeta som 

arbetsledare. Utbildningen ges på Sveriges Byggindustrier i 

Malmö respektive Jönköping. Läs mer på 

www.sverigesbyggindustrier.se/yh eller kontakta Corfitz 

Nelsson (BI Malmö, 040-35 26 42, Corfitz Nelsson 

alternativt Jan-Åke Andersson (BI Jönköping, 036-34 62 64, 

Jan-Åke Andersson) vid eventuella frågor. 
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