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BYGGNADS VÄSTS HANDLINGSPLAN 2017
Den regionala handlingsplanen ska
omsätta de prioriterade områdena i
praktiken på lokal nivå. Tanken är att
den ska fungera som draghjälp framåt
och ge tydlighet i det dagliga arbetet
under året som planen gäller.
Handlingsplanen är ett levande dokument som regelbundet följs upp.
Det är regionfullmäktige som beslutar
om den regionala handlingsplanen.
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ORGANISERING
BYGGNADS ÖVERGRIPANDE MÅL 2017

l Öka antalet avtalsbundna
företag med minst 1 400

l Öka medlemsantalet med

minst 1 500 nya medlemmar

l Genomföra minst 10 000
arbetsplatsbesök

l Utse minst 250 nya

förtroendevalda i små
och medelstora företag
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ORGANISERING
BYGGNADS VÄSTS HANDLINGSPLAN FÖR RESPEKTIVE ENHET

Lön
• Att tillsammans med regionens organisationsenhet inventera
och hitta målgrupper med hög potential för medlemsvärvning.
• Att på medelstora och mindre företag under året delta vid
minst 15 ordnade träffar där löneenheten ej har deltagit tidigare.
• Att det inom regionen genomförs minst 15 förhandlingar om
lön i mindre företag med tidlön, och att i samband med dessa
anordna en träff med de anställda för att påvisa medlemskapets värde
• Att i lösen (tidlön) ta fram företag med låg organisationsgrad,
samt se till att det genomförs arbetsplatsbesök.
• Att förmedla inkomna arbetsplatsanmälningar till övriga enheter där det ska framgå vilka som ej besökts.
• Att träffa fler verksamhetsöverenskommelser om lön, som kan
hanteras av FFM med fullmakt.
• Att utöka antalet utfärdade fullmakter, med avseende att
hantera lön på ett helt företag.
• Att se till att samtliga lagbasar är utsedda till FFM, samt att i
samband med alla arbetsplatsbesök lyfta frågan om facklig
organisation på arbetsplatsen eller företaget.

Arbetsmiljö
• Besöka 350 arbetsplatser, utföra skyddsronder och initiera
medlemmar att åta sig rollen som SO/FFM.
• Inom ramen för Särskild arbetsordning för RSO planera företagsbesök baserat på SAM (samverkan) initiera till UVA-möten
och utse skyddsombud samt värva medlemmar.
• Arbetat med organiseringsmålen under arbetsmiljövecka vecka
43 med tema Psykosocial arbetsmiljö och ergonomi.
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ORGANISERING
Kommunikation
• Genomföra medlemsvärvarkampanj under avtalsrörelsen.
• Tillsammans med kommunikationsenheten på förbundet ta
fram material som broschyrer och affischer om medlems
skapets värde. Bistå så att material sprids ut på arbetsplatser
och i andra sammanhang.
• Öka räckvidden i sociala medier och andra kanaler (såsom
video, digitala kanaler och traditionell media) och göra vårt
medlemsmaterial ännu mer lättillgängligt.

Ungdomsverksamhet
• Unga Byggare ska arbeta för att få fler unga att arbeta med
skolinformation.
• Unga Byggare ska inspirera unga att vilja vara delaktiga i sin
vardag på företagen. Genom att vara goda förebilder i ungdomsverksamheten och stötta varandra i arbetet.
• Unga Byggare får kartlägga möjligheterna, planera och genomföra att låta personer ur verksamheten göra arbetsplatsbesök
i syfte att värva medlemmar.

Avtal
• Se till att tillräckligt många ombudsmän har kompetens och behörighet att teckna avtal för att öka täckningsgraden. Modellen
med att anställda medverkar vid avtalsteckning implementeras
i hela regionen
• I möjligaste mån förlägga förhandlingar ute på arbetsplatser
och företag, och därigenom skapa förutsättningar för ökat
medlemskap.
• Höja vår kompetens och servicenivå, genom fortsatt internutbildning (Kunskapslyftet) och därigenom ge våra medlemmar
korrekt och snabb service.
• Att i samband med avtalsteckningen försöka att rekrytera så
många medlemmar som möjligt.
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ORGANISERING
Försäkringar
• Vid kontakt med ickemedlemmar vid försäkringsutbildningar
få icke medlemmar att bli medlemmar. Detta vid träffar på
UVA-möten, arbetsplatsbesök, telefonsamtal, AFA-projektet
med mera.
• Informera om avtalsförsäkringar och Påfarten.

MB/FFM
• Vi som träffar MB-grupperna i utvecklingssamtal ska prioritera
frågan arbetsplatsbevakning. Vilka företag är på arbetsplatserna, inhyrda, inlånade, underentreprenörer med mera. Vi ska
hitta lämpliga MB-ledamöter som genom fullmakt kan hanterar Bilaga D/MBL 38§. Särskild information till MB-grupperna
inom Teknikinstallationsavtalet angående nya texten i avtalet
om in- och utlåning.
• MB-ledamöterna ska aktivt rekrytera deltagare till Påfarten på
arbetsplatserna och UVA-möten. Vi ska fortsätta med att försöka hitta unga MB-ledamöter till att delta i skolinformationen.
Plus att i utvecklingssamtalen fortsätta följa upp organisationsgraden i företaget.
• Jobba med att MB-grupperna i större utsträckning använder
facklig tid till att besöka företagets olika arbetsplatser. Och att
vi önskar genomföra utvecklingssamtalen på arbetsplatser
istället för på regionkontoren.
• MB-gruppen får i uppgift att hitta intresserade till förtroendeuppdrag som inte är tillsatta. På UVA-möten på företag som
saknar förtroendevalda ska vi försöka utse nya.
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ORGANISERING
Yrkesutbildning
• Genom aktiv information till lärlingar och generellt i branschen
om kollektivavtalets värde och betydelse för lärlingar. Samarbete med yrkesnämnderna för att nå ut med våra motparter.
• De som arbetar med yrkesutbildningsfrågor ansvarar för sitt
område och yrkesgren. Planerar och utför informationer i
samarbete med Unga Byggare och FFV så att alla utbildningar
täcks in.
• Att i möjligaste mån arbeta mer utåtriktat med lärlingar och
hela lärlingens arbetsplats i avtalsfrågor.

Studier
• Öka antalet ickemedlemmar som närvarar på Påfarten. Studie
organisatörerna kommer att ha en stor roll.
• Studieorganisatörerna kan utföra minst 250 av dessa arbetsplatsbesök. 5 stycken studieorganisatörer kan under 30 dagar
göra 50 besök var.
• Köra totalt 4 MB-utbildningar, vilket är en fler jämfört med
2016.
• Köra totalt 2 FFV-grundutbildningar, vilket är en fler jämfört
med 2016.
• Att unga får information om vilka fackliga utbildningar som
finns.
• Hitta och utbilda två stycken handledare som kan köra Påfarten för att säkra kvaliteten och möjligheten att genomföra löpande utbildning och satsning på ickemedlemmar. Vi behöver
gå från 400 närvarande till 500 närvarande på Påfarten.
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ORGANISERING
Organisation
• Rekrytera till strategiträff för organiseringsansvariga på
Rönneberga.
• Rekrytera till regionala organiseringsträffar, med målgrupp anställda och
förtroendevalda. Det ska ske genom att vid arbetsplatsträffar och utbildningar informera och rekrytera till träffarna.
• Hitta lämpliga arbetsuppgifter för ringgruppen som ska gå utbildning gällande kontakten med medlemmar (Ringutbildning).
• Följa upp och utveckla det arbete som pågår med ringning till nya medlemmar, bristande betalningar och pågående webbinträden.
• Alla som går en yrkesutbildning inom våra avtalsområden får minst en
gång per år besök av Byggnads för att förstå fackets betydelse. Fortsätta
att prioritera besök, information och organisering i våra skolor.
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JÄMSTÄLLDHET
& MÅNGFALD
PÅGÅENDE MÅL 2016–
=

Att Byggnads är en organisation som tydligt arbetar med jämställdhet och mångfaldsfrågor.

=

Att minst 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor.

=

Att attityderna inom byggsektorn har förändrats så att jämställdhet och mångfald är självklara frågor inom byggsektorn.

=

Att alla i Byggnads är bärare av uppgiften och arbetar aktivt
med att stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågor och att det i
varje region finns en jämställdhetsansvarig ombudsman.

=

Att Byggnads har ett utvecklat nätverksarbete i jämställdhetsoch mångfaldsfrågor.
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JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
BYGGNADS VÄSTS HANDLINGSPLAN FÖR RESPEKTIVE ENHET

Kommunikation
• Jämställdhetskampanjen: Fortsätta sprida materialet i vår kampanj Stoppa
Machokulturen
• Ytterligare öka mångfalden i våra kanaler och material
• Sprida Nätas arbete i våra kanaler

Ungdomsverksamhet
• Informera om Byggnads nätverk för kvinnor (Näta)

Organisation
• Regelbundna videokonferenser med regionens jämställdhetsansvariga.
• Fortsätta med kampanjen Stoppa machokulturen som pågår till och med
2018.

Arbetsmiljö
• Lyfta upp jämställdhets- och mångfaldsfrågan på utbildningar, möten och i
andra sammanhang. Som en del av Stoppa machokulturen som pågår till
och med 2018.

Försäkringar
• Besöka Byggnads kvinnliga nätverk och få dessa kvinnor att bli intresserade. Bjuda in våra kvinnliga medlemmar till möten riktade mot/för kvinnor.
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Våra kontor
Göteborg (regionkontor)
Olof Palmes Plats 1
413 04 GÖTEBORG
Fax: 031-774 33 77
Borås
Norrby Tvärgata 3, 2 tr
504 37 BORÅS
Fax: 031-774 33 77
Halmstad
Andersbergsringen 104
302 55 HALMSTAD
Fax: 010-601 13 98
Skövde
Box 417 (Besök: Torggatan 18, vån 3)
541 28 Skövde
Fax: 0500-44 75 09
Trollhättan
Swedenborg Center
Lasarettsvägen 9
461 52 TROLLHÄTTAN
Fax: 0520-48 92 99

KONTAKT

Alla kontor: 010-601 10 09
Medlemsservice: 010-601 14 14
vast@byggnads.se
byggnads.se/vast

