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INLEDNING
Byggnads Västs
handlingsplan 2018
Den regionala Mål- och handlingsplanen
innehåller de områden som ska prioriteras i
region Väst under 2018.
Målen utgår från hela förbundets mål för
samma period.
Tanken är att planen ska fungera som draghjälp framåt och ge tydlighet i det dagliga
arbetet i våra fyra enheter:
8 Förhandlingsenheten
8 Lön- och lösenenheten
8 Arbetsmiljöenheten
8 Organisationsenheten
Handlingsplanen är ett levande dokument
som regelbundet följs upp.
Under varje punkt tittar vi på hur respektive enhet ska jobba för att uppnå målen.
Det är regionfullmäktige som beslutar om
den regionala handlingsplanen.
Mål- och handlingsplanen innehåller även
ledningens målsättning inför 2018.
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MÅLEN 2018
Byggnads övergripande mål 2018
8
8
8
8
8

Öka medlemsantalet med 3 596 medlemmar.
Utfärda 150 nya fullmakter.
Utse 250 nya fackligt förtroendevalda (upp till
50 anställda).
Teckna 1 700 nya kollektivavtal.
Göra 15 000 arbetsplatsbesök i små och medel
stora företag.

Byggnads Västs
övergripande mål 2018
8
8
8
8
8

Öka medlemsantalet med 720 medlemmar.
Utfärda 30 nya fullmakter.
Utse 50 nya fackligt förtroendevalda (upp till
50 anställda).
Teckna 320 nya kollektivavtal.
Göra 3 000 arbetsplatsbesök i små och medel
stora företag.
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ORGANISERING
Byggnads Västs handlingsplan
för respektive område och enhet
Organisering – högsta prioritet
Lön- och lösenenheten
8 Att under året göra minst 25 lagbasar/ackordstagare till aktiva medlemsvärvare
på sina respektive arbetsplatser.
8 Att under året genomföra minst fyra träffar med lagbasar och/eller ackordstagare,
och att vid dessa träffar göra organisering till en punkt på dagordningen.
8 Att alltid i samband med granskning på företag också kalla till en träff med alla
anställda för att visa på värdet av medlemskap i Byggnads.
8 Att det inom regionen genomförs minst tio protokollförda förhandlingar om lön i
mindre företag med tidlön. I samband med förhandlingarna anordnar vi en träff med de
anställda för att visa på värdet av att vara medlem i Byggnads.

Förhandlingsenheten
8 Att vi träffar fler anställda som vi kan informera om Byggnads och organisera som
medlemmar.
8 Att vi kommunicerar med organisationsenheten om hur många anställda det finns
på nytecknade bolag så att den enheten kan kontakta dem som inte är medlemmar.
8 Att vi arbetar efter en helhetsstruktur när vi som organisation får nya medlemmar i
avtalslösa företag.
8 Att vi aktivt kontaktar ickemedlemmar som ansöker om lärlingsbok och yrkesbevis.
8 Att MB/FFV har en utbildningsstege. I varje steg är organisering alltid en del av de
prioriterade målen
8 Vid granskning kontakta de som inte är medlemmar och berätta om Byggnads som
organisation och den Svenska modellen.
8 Att ombudsmännen fortsätter att kontakta ledning och anställda i företag med låg
organisationsgrad. Det är viktigt med återkoppling och att vi får nya företag att arbeta med.
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ORGANISERING
8 Att följa upp migrationsärenden och göra granskningsbesök samt se till så att de
får rätt lön och ersättning. Om vi visar att vi kan hjälpa kan det ge fler medlemmar på
samma arbetsplats. Detta gör vi ihop med organisationsenheten.

Arbetsmiljöenheten
8 Rekrytera fler deltagare till fackliga utbildningar. Formulera en strategi och upparbeta rutiner för hur vi informerar om fackliga utbildningar och hur vi hjälper de
förtroendevalda i deras arbete att rekrytera till utbildningar.
8 Ett aktivt RSO-arbete skapar goda förutsättningar för ett bra organiseringsarbete.
8 Att oavsett forum avsätta tid till att sprida kunskap om vad vi är och vad vi vill
åstadkomma. Framförallt ge inspiration och förutsättningar för andra att delta i vårt
viktiga arbete.
8 Regelbundet delta i organiseringsträffar regionalt för anställda och förtroendevalda.
8 Att vi i arbetsmiljöenheten i varje möte, prioriterar samtal och argumentation kring
fackliga frågor för att inspirera, aktivera och stärka medlemmars vilja att själv gå från
att vara en passiv konsument av ett fackligt medlemskap till att bli en aktiv kugge i ett
fackligt maskineri.
8 Oavsett forum avsätta tid till att sprida kunskap om vad vi är och vad vi vill åstadkomma och framförallt att ge inspiration och förutsättningar för andra att delta i vårt
viktiga arbete.
8 Vi ska arbeta med att förbättra arbetsmiljön för varje medlem på varje arbetsplats i
regionen. Alla ska komma hem från jobbet. Byggnads ska göra skillnad. När den skillnaden syns kan vi locka fler medlemmar.

Organisationsenheten
8 Samordnad aktivitet mellan enheterna: Ställa upp ett tält på en av regionens stora
arbetsplatser och bjuda på kaffe och grillad korv. Information från alla enheterna.
8 Samordnad aktivitet mellan enheterna: Utdelning av frukostpåsar på utvalda platser.
8 Organisera och delta på UVA-möten, med syfte att prata organisering och vikten av
medlemskap.
8 Rekrytera till och organisera ringgrupper som kontaktar utträden.
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FULLMAKTER
Fullmakter – dags att det tar fart
Lön- och lösenenheten
8 Att i minst två företag utfärda fullmakter avseende att hantera lön på samtliga
arbetsplatser i företaget.
8 Att stärka, stödja och följa upp det arbete som FFV utför med fullmakt.
8 Att ha minst två träffar under året med fullmaktstagare.
8 Att träffa minst fem överenskommelser om lön på enskilda arbetsplatser, som kan
hanteras av FFM med fullmakt.

Arbetsmiljöenheten
8 Att rekrytera minst fem deltagare till RSO-utbildning grund. Målgrupp är HSO/HAM
som är redo att få fullmakt för RSO-uppdraget.
8 Att rekrytera minst fem deltagare till RSO-utbildning påbyggnad Skarpt läge.

Förhandlingsenheten
8 Att få dem med fullmakt att hantera lärlingarna i sina företag.
8 Att MB/FFV har en utbildningsstege och en högre måluppfyllelse. I sista steget av
måluppfyllelsen är fullmakter med.
8 Utbildning till dem som har fullmakter så att de får bättreb kunskap i arbetsrätt,
pedagogik och förhandlingsteknik. Detta görs ihop med organisationsenheten.
8 Att ha med de FFV som har fullmakter i förhandlingsenhetens enhetsmöte för
utbildning.
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FÖRTROENDEVALDA
Så får vi fler förtroendevalda
Lön- och lösenenheten
8 Starta ett projekt med FFV som bedriver uppsökande verksamhet i företag och på
arbetsplatser för att informera och utbilda om prestationslön och mätning.

Förhandlingsenheten
8 Om vi tecknar fler avtal kan vi utse fler FFV.
8 Att stärka och utveckla MB/FFV så att fler företräder Byggnads och tar på sig ett
uppdrag och sprider information på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöenheten
8 Riktade RSO-arbetsplats/granskningsbesök på riv- och saneringsföretag i
Regionen. Fokus ska ligga på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Organisationsenheten
8 Samla alla kretsordföringar vid två tillfällen per år för att planera och lyfta vår
demokrati.
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AVTAL OCH BESÖK
Kollektivavtal
Förhandlingsenheten
8 Får vi tecknat fler avtal så innebär det
att vi kommer att kunna utse fler FFV.
8 Vi kan bli bättre på att samordna
avtalsteckningen i hela regionen.
8 När vi får vetskap om lärlingar som
arbetar i avtalslösa bolag kommer vi att
teckna fler avtal och få fler som ansöker
om lärlingsbok och yrkesbevis.
8 Vi kan använda våra analoga och digitala
kanaler till att beskriva när vi träffar på
avtalslösa företag och det blir förhandlingar.
Det kommer ge signaler om att teckna avtal.
8 Utveckla de fackligt förtroendevalda
med fullmakter, så de kan granska underentreprenörer.
8 Granska arbetsplatser och teckna fler
avtal när det saknas.
8 Genom att vi använder våra digitala
medier så kan vi kan vi bli kontaktade
angeåde arbetsplatser som inte fungerar
och då kommer vi till de medlemmar vi
inte träffar i vanliga fall.
8 Förhandla mer på arbetsplatserna.

Arbetsplatsbesök
Lön- och lösenenheten
8 Att genomföra minst 30 arbetsplatsbesök på mindre företag med låg organisationsgrad och låga löner med syfte att
öka löneuttaget och synliggöra medlemsskapets värde.
8 Att i Lösen (tidlön) inom alla avtals-
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områden ta fram företag med låg organisationsgrad/lön, samt genomföra fler
arbetsplatsbesök.
8 Att för anställda i minst tio mindre
företag med tidlön, synliggöra medlemskapets värde.
8 Att utifrån lösenredovisning med stora
avvikelser/skillnader gällande lön och
låg organisationsgrad, besöka minst tio
sådana företag för att granska löner och
ersättningar.

Förhandlingsenheten
8 Om vi genomför besök på mindre och
medelstora företag som vi inte besöker
i vanliga fall eller efter nytecknade avtal
behöver vi ha med oss informationsmaterial eller organiseringsmaterial, till
exempel kakburkar, T-shirts.
8 Får vi fler FFV som med fullmakter kan
ombudsmännen besöka arbetsplatser och
anställda som som vi inte når i vanliga fall
och informera om vad Byggnads gör och
erbjuda dem påfarten.
8 Att besöka bolaget på arbetsplatsen
i stället för kontoret/garaget.

Arbetsmiljöenheten
8 Arbetsmiljöveckan (vecka 43) är en
viktig del i Byggnads Väst mål att besöka
minst 3 000 arbetsplater.
8 Temadag inför Arbetsmilljöveckan.
8 Fler aktiviteter.
8 Workers memorialday, 28 april.
Uppmärksamma och opinionsbilda kring
nollvisionen och säkerheten.

UTBILDNING
Utbildning är nyckeln till framgång
Arbetsmiljöenheten
8 Fortbildning av våra RSO i den nya utbildningsstegen som det nya avtalet förde med
sig. Förbundet ska ta fram en utbildning, nytt steg i skyddsombudsutbildningen, två
dagar.
8 Handledarutbildning för dem som som håller i SO-utbildning.

Organisationsenheten
8 Två lagbasutbildningar på internat för cirka 30 deltagare.
8 Fyra FFV-grundutbildningar för att stärka och utbilda våra förtrondevalda, så att de
blir tryggare och mer medvetna.
8 Tre MB-utbildningar varav två internat och ett externat.
8 Organisera och stötta på regionens två lagbasubildningar.
8 Köra kongressutbildning för regionens kongressledamöter i syfte att stärka dem
och vår demokrati.
8 Genomföra 20-24 Påfarten i regionen för cirka 450 deltagare totalt.
8 Att ge utrymme för medlemmar som gått Påfarten att gå tvärfackliga utbildningar i
RFS utbudet.
8 Tre årskullar tvärfacklig utbildning med cirka två–tre deltagare från Byggnads väst i
varje kull. Intervjuarbete utförs med utvalda och intresserade, sedan väljs två–tre personer ut för vidare behandling i styrelsen. Detta genomförs under tre år på kvällstid.
8 En gång på våren och en gång på hösten träffa våra handledare och fördela utbildningar och utveckla varandra.
8 Skicka Påfarten-handledarna till utvecklingskonferens på Rönneberga.
8 Hitta och utbilda två handledare som kan köra Påfarten för att säkra kvalitét.
8 Ta vara på deltagare som kvalificerar sig till centrala utbildningar för att behålla och
utveckla kompetensen i organisationen.
8 Positiv behandling av ansökningar som på eget initiativ kommit till oss på Byggnads.
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UNGA OCH MÅNGFALD
Våra ungdomar är framtiden		
Organisationsenheten
8 Göra filmklipp där man ställer frågor till ordföranden eller utmanar en ombudsman.
Dessa kan spridas på Youtube, vår hemsida, Facebook och andra sociala medier.
8 Hålla skolinformation på regionens gymnasieskolor. Förberdelsearbete och genomförande, giveaways, roll-ups.
8 Rekrytera och utbilda två nya handledare för skolinformation. Återkoppling av
information efter kurs till övriga handledare.
8 Rekrytera tio personer till regional ungdomsutbildning.
8 Regionens ordförande för Unga byggare deltar på träffar med Centrala ungdomskommiten (CUK).
8 Tvärfacklig aktivitet i syfte att stärka våra unga.
8 Unga byggare ges möjlighet att delta på UVA-möten för att rekrytera unga.

Jämställdhet och mångfald		
Lön- och lösenenheten
8 Att vid träffar med lagbasar och ackordstagare se till att rekrytering av kvinnor till
Byggnads finns med som en punkt på dagordningen och att det förs en diskussion
kring detta.

Arbetsmiljöenheten
8 Vi i Väst ska rekrytera minst åtta ungdomar att delta i Praktisk ergonomi som är
en central ungdomsutbildning i februari 2018 på Rönneberga. Målsättning att få med
minst 50 procent tjejer.
8 Fortsätta kampen ”Stoppa machokulturen” och liknande arbete för att få en byggbransch för alla och öka förståelsen för frågorna. Viktigt att alltid ha med sig detta i
möten med både medlemmar och ickemedlemmar på arbetsplatserna.

Organisationsenheten
8 Lokala NÄTA-träffar på alla verksamhetskontor.
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FÖRSÄKRING OCH LÖN
Försäkringar
Arbetsmiljöenheten
8 Tillse att våra försäkringshandläggare deltar i av förbundet påkallad tredagarskonferens för försäkringsansvariga/handläggare på Rönneberga. Genomförs tillsammans
med Svenska Målareförbundet.
8 Rekrytera deltagare till utbildningen ”Min Arena – utbildning för försäkringsinformatörer.”
8 Se till att våra försäkringshandläggare deltar i förbundets videokonferenser med
regionernas ansvariga.

Lönestrategi
Lön- och lösenenheten
8 Att enheten deltar vid en gemensam konferens med regionerna Småland, Blekinge
och Skåne. Detta i syfta att utöka samarbetet och att forma gemensamma strategier
med närliggande regioner.
8 Att förenkla och säkerställa användandet av prestationslön i fler av de företag som
är verksamma inom regionen.
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LEDNINGENS MÅL
Så skapar vi förutsättningar		
Ledningens roll är att skapa förutsättningar för enheterna
att uppfylla de av regionfullmäktige fastställda mål.

Regionfullmäktige
Ska genomföra tre möten under året:
8 Ett årsmöte
8 Ett via video från kontoren (test).
8 Ett budgetmöte.

Styrelsen
8 Ett tvådagarsmöte.
8 Ett möte med hela styrelsen inkl. suppleanter.
8 Nio möten med styrelse och tre suppleanter.
Närvarande på mötena förutom ledamöter är
8 Administrativ sekreterare.
8 Regionssekreterare (Januari – Mars).
8 Ungdomsrepresentant.
8 HR-samordnare (vid behov)
8 Enhetschefer (fyra gånger/år)

Arbetsutskottet
Genomför elva möten under året.

12

Mål- och handlingsplan 2018

LEDNINGENS MÅL
Ledningens uppgifter		
Har tvådagarsträffar på hösten (inför årsmöte samt budgetmöte).
Minst elva endagarsträffar.

Ordförande
Ansvarar för regionen i sin helhet och har huvudansvaret för demokratin, externa
kontakter samt politik. Ingår i ledningen.
8 Deltar i förbundsstyrelsens möten.
8 Deltar i personalansvarigeträffarna.
8 Deltar i förbundets ledningsträffar.
8 Deltar i storstadsöverläggningar.

Kassör
Ansvarar för regionens ekonomi och finansiering. Huvudansvarig för organisations
enheten. Ingår i ledningen.
8 Deltar i kassörträffar.
8 Deltar i förbundets ledningsträffar.
8 Deltar i storstadsöverläggningar.

Avtalsansvarig
Ansvarar för samtliga kollektivavtalsområden. Huvudansvarig för enheterna förhandling, lön och lösen och arbetsmiljö. Ingår i Ledningen.
8 Deltar i avtalsansvarigeträffar arrangerade av förbundet.
8 Deltar i förbundets ledningsträffar.
8 Deltar i storstadsöverläggningar.

Enhetschefer
Är ansvarig för enheten. Ingår i ledningsgruppen
8 Är med på tvådagars tillsammans med ledningen (inför höstens tvådagars med
styrelsen).
8 Deltar eller delegerar till de möten som förbundet inbjuder eller kallar till inom enhetens verksamhetsområde.
Deltar på fyra regionstyrelsemöten. Ansvarar för alla personalärenden i enheten
tillsammans med personal och ledningssamordnaren.
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LEDNINGENS MÅL
Administrationens roller
Personal- och ledningssamordnare
Är ansvarig för personalens rehabilitering och det interna arbetsmiljöarbetet. Är ledningens
och enhetscheferna stöd vid personalfrågor. Ingår i ledningen
8 Deltar i personalansvarigeträffar arrangerade av förbundet.
8 Deltar i storstadsöverläggningar.
Handlägger alla i regionen förekommande personalärenden tillsammans med enhetschef.

Administrativ sekreterare
Bereder alla ärenden inför AU, regionstyrelse samt regionfullmäktige. Handlägger all
inkommande post och mail till regionen. Sköter protokoll och kallelser för kretsarna.
8 Deltar på regionfullmäktige.
8 Deltar på regionstyrelsens möten.
8 Deltar på AU.
8 Ansvarig för intranätet.

Kommunikatör
8 Deltar i kommunikatörsträffar på förbundet.
8 Gör Byggvästen.
8 Gör en kalender/almanacka.
8 Skriver förbundets nyhetsbrev.
8 Sköter övrig kommunikation.
Är stöd till regionens ordförande och övrig ledning i kontakten med media.
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KONGRESS OCH VAL

CLARION POST. Här hålls Byggnads kongress 31 maj till 3 juni 2018.

Kongress

Vi utbildar våra 20 kongressombud.
8 Två endagarsträffar.
8 En tvådagarsträff.
Ombuden träffas också på Regionens afton där vi delar ut jacka eller tröja till dem.

Valrörelse

Vi utser en valansvarig
Vi tillsätter sex valarbetare till veckorna 30–36.
Vi gör en extra satsning på 1:a maj i regionen.
Utdelning av ”valfrukostar” onsdagar veckorna 34-36 och fredagen den 7 september.
Vi deltar i aktiviteter anordnade av 6F i regionen.
Våra politiskt aktiva ska medverka vid eventuella aktiviteter med 6F och/eller förbundet.
Vecka 33 har vi en inspirationsdag med personal och styrelse.
Arbetar aktivt med sociala medier.
Synas i debatten i tidningar i hela regionen.
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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: 033-12 06 48
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
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