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Byggnads Västs  
handlingsplan 2019

Den regionala Mål- och handlingsplanen innehåller de områden 
som ska prioriteras i region Väst under 2019.

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 mål-
sättning inför 2019.
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Byggnads övergripande mål 2019
8 Öka medlemsantalet med 3 596 medlemmar.
8 Utfärda 200 nya fullmakter.
8 Utse minst 250 nya fackligt förtroendevalda i företag med färre än 
50 anställda.
8 Öka antalet avtalsbundna företag med 1 700.
8 Genomföra minst 15 000 arbetsplatsbesök med inriktning på små 
och medelstora företag.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2019

8 Öka medlemsantalet med 719 medlemmar.
8 Utfärda 40 nya fullmakter.
8 Utse minst 50 nya fackligt förtroendevalda i företag med färre än 
50 anställda.
8 Öka antalet avtalsbundna företag med 340.
8 Genomföra minst 3 000 arbetsplatsbesök med inriktning på små 
och medelstora företag.

Byggnads Västs mål 2019
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Lön- och lösenenheten
8 Under året genomför vi minst två träffar (heldagar) med lagbasar och/eller 
ackords tagare då organisering är en av punkterna.
8 I regionen genomförs minst 20 protokollförda förhandlingar om lön i 
mindre företag med tidlön. I samband med förhandlingarna anordnar vi en 
träff med de anställda.
8 Även i samband med granskning på företag kallar vi alltid till en träff med 
alla anställda.

Organisationsenheten
8 Vi kör en samordnad aktivitet mellan samtliga fyra enheter. Då ställer vi 
upp ett tält på en av regionens stora arbetsplatser och bjuda på kaffe och 
grillad korv.
8 Organisationsenheten gör arbetsplatsbesök och bjuder på fika och infor-
mation på mindre arbetsplatser runt om i regionen.
8 Vi håller UVA-möten i syfte att prata organisering.
8 Rekryterar till och organiserar ringgrupper som kontaktar nya medlem-
mar.
8 Rekryterar förtroendevalda (FFV) till en central organiseringsutbildning.

Arbetsmiljöenheten
8 Vi verkar aktivt för rekrytering av deltagare till fackliga utbildningar 
och informerar om vikten av att delta i fackliga utbildningar och hjälpa de 
förtroende valda i deras arbete att rekrytera till utbildningar.

ORGANISERING

Organisering viktigast

Handlingsplan för respektive  område och enhet

20 protokollförda förhand-
lingar om lön i mindre 
företag med tidlön
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ORGANISERING

Vi möter medlemmar
Förhandlingsenheten
8 Vi ska träffa fler anställda som vi kan informera om Byggnads och orga-
nisera som medlemmar. 
8 Vi kommunicerar med organisationsenheten om hur många anställda 
det är på nytecknade bolag så att de kan kontakta ickemedlemmar. 
8 Vi ska även bistå organisationsenheten vid behov. 
8 Vi håller kontakten med medlemsservice när en skolelev börjar jobba. 
8 Vi skapar rutin att ge lärlingar ett samtal om medlemskap. 
8 I våra utvecklingssamtal med MB-grupperna trycker vi särskilt på att de 
ska prata om medlemskapet i Byggnads med samtliga entreprenörer på en 
arbetsplats, inte bara egen personal. 
8 Vi skriver om ärenden i vår tidning eller på Facebook för att visa på vär-
det av medlemskap.
8 MB/FFV ska prata med UE och organisera medlemmar hos dem.
8 Vid granskning kontaktar vi de som inte är medlemmar och berättar om 
Byggnads som organisation och den Svenska modellen. 
8 Ombudsmännen fortsätter att kontakta ledning och anställda i företag 
med låg organisationsgrad.
8 Tillsammans med organisationsenheten följer vi upp migrationsärenden, 
gör granskningsbesök och kollar om arbetarna får rätt lön och ersättningar. 
Att hjälpa medlemmar ger fler medlemmar.
8 Vi ska dela ut fler giveaways.

8 Varje MB-grupp får ett mål att värva 
minst tre nya medlemmar under 2019.
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Förhandlingsenheten
8 MB-grupperna fortsätter hantera ”korset” med företagen genom 
MBL §19. De bevakar sina arbetsplatser för att se vilka företag som är 
underentre prenörer och om de har kollektivavtal. 
8 Vid förhandling med avtalslösa företag diskuterar vi avtalsteckning och 
fördelarna med att ha kollektivavtal.
8 Vi begära ut HEA-listor.
8 Vi tar aktivt kontakt med de företag som saknar kollektivavtal.

Arbetsmiljöenheten
8 Utifrån lösenredovisning med stora avvikelser/skillnader gällande lön, 
samt låg organisationsgrad, besöker vi minst tio företag för att granska 
löner och ersättningar.

AVTAL OCH LÖN

Kollektivavtal

Prestationslön grunden
Lön- och lösenenheten
8 Vid utskick av fördelningslista/prestationslöneräkning till lagbas/
ackords tagare skickar vi samtidigt med lönestatistik och annan facklig in-
formation, för spridning på arbetsplatsen och att synliggöra Byggnads.
8 Under året tecknar vi minst fem nya verksamhetsöverenskommelser om 
prestationslön.
8 Vi vill utöka samarbetet och forma gemensamma strategier med när-
liggande regioner. Därför deltar enheten vid en gemensam konferens med 
regionerna Smååland-Blekinge och Skåne.

8 Vi tecknar minst fem verksamhets-
överenskommelser om prestationslön.
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Lön- och lösenenheten
8 Vid löneförhandling och nya projekt ser vi till att lagbas utses till FFV.
        

Förhandlingsenheten
8 Om vi tecknar fler avtal kan vi utse fler FFV.
8 När vi anställda i Byggnads har UVA-möte lyfter vi alltid frågan om fack-
ligt förtroendevalda i företaget. 
8 Vi jobbar med att skapa förtroende hos de medlemmar vi företräder. Om 
en medlem är nöjd kan det skapa ett intresse att ta ett fackligt uppdrag.
8 Om medlemmar får bättre insyn när vi gör granskningsärenden kan vi 
skapa ett intresse för det fackliga arbetet .

Arbetsmiljöenheten
8 RSO ska genomföra planerad uppsökande verksamhet hos företag med 
färre än 50 anställda som saknar egen skyddsorganisation.
8 Under 2019 ska vi besöka minst 480 företag i regionen utan egen 
skyddsombudsorganisationon, för att där skapa en sådan och SAM.
8 Senast under kvartal ett 2019 görs ett utskick till regionens cirka 4 000 
avtalsbundna företag som saknar egna skyddsombud. 
8 Byggnads bjuder in till skyddsombudsträff inför vecka 43.

Organisationsenheten
8 Vi organiserar och stöttar på regionens två lagbasträffar.
8 Vi håller åtta FFV-grundutbildningar för att stärka och utbilda våra för-
trondevalda så att de blir tryggare och mer medvetna.

FÖRTROENDELVALDA

Så får vi fler FFV

480 besök på företag utan 
egna skyddsombud
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Dags att det tar fart

FULLMAKTER

Lön- och lösenenheten
8 Under året utfärdar vi minst fem fullmakter i att hantera tecknad verk-
samhetsöverenskommelse.
8 I minst två företag utfärdar vi fullmakter avseende all hantering av lön på 
samtliga arbetsplatser i företaget.
8 I samband med löneförhandling på en arbetsplats förespråkar och erbju-
der vi alltid fullmakt till berörd lagbas/FFV.
8 Vi håller minst två träffar med fullmaktstagare avseende lön.
8 Vi har en tanke om någon form av fadderskap i form av en ombudsman 
som är kontaktperson för ett antal fullmaktstagare. Dessa ska också delta 
vid en av träffarna för fullmaktstagare.

Förhandlingsenheten
8 I våra utvecklingssamtal med MB-grupperna fortsätta vi att lyfta frågan 
om det finns ett intresse av att ta en fullmakt. 
8 Vi kontaktar alltid eventuella FFV vid tvisteförhandlingar för att de ska 
kunna ta del av förhandlingsarbetet och på sikt växa för att ta en fullmakt.
8 Vi låter FFV medverka vid granskningsbesök.

8 Vi låter FFV vara med när vi gör  
granskningsbesök på ett företag.
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ARBETSPLATSBESÖK

Lön- och lösenenheten
8 I Lösen (tidlön) inom alla avtalsområden tar vi fram mindre företag med låg 
organisationsgrad och lön, samt genomför arbetsplatsbesök och/eller UVA-möte.
8 Utifrån felaktigheter vid lösengranskning besöker vi berörda företag.

Förhandlingsenheten
8 Vi satsar mer på give aways med Byggnads logga. En investering med vårt 
varumärke måste få kosta! De som är med på avtalteckningar ska exponeras 
för vårt varumärke. 
8 Vid juletid åker vi ut med glögg och pepparkakor. 
8 Vi gör mer reklam och informerar på sociala medier. Till exempel: ”Osäker 
om arbetsgivaren har avtal? Hör av dig till oss!” 
8 Vi samordnar avtalsteckningen bättre i hela regionen. 
8 Vi arbetar efter en helhetsstruktur när vi som organisation får nya medlemmar 
i avtalslösa företag.
8 Byggnads medarbetare måste bli bättre på att schemalägga arbetsplats-
besök i våra kalendrar. 
8 När vi har utvecklingssamtal föreslår vi att MB-gruppen sitter ute på ar-
betsplatserna i stället för inne på Byggnads kontor.
8 Vi besöker bolaget på arbetsplatsen i stället för kontoret/garaget och för-
handlar också mer på arbetsplatserna.
8 Vid uppföljning av migrationsärenden besöker vi arbetsplatser som vi inte 
skulle besökt i vanliga fall.

Vi åker ut mer

8 Utifrån felaktigheter vid lönegranskning 
besöker vi berörda företag.
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ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöenheten
8 Målet är att alla RSO genomför lämplig utbildning om organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Vi arrangerar utbildningar för alla RSO, och HAM/HSO.
8 Vi utser RSO på rikstäckande bolag som hanterar många UE på sina 
arbetsställen.
8 Vi rekryterar deltagare med uppdrag som Ham, HSO och SO till utbild-
ning, skarpt läge.
8 Arbetsmiljöansvariga deltar i förbundets temadag inför Arbetsmiljö-
veckan och på RSO-konferens.
8 Arbetsmiljöansvariga deltar i förbundets videokonferenser med regio-
nerna.
8 En RSO från arbetsmiljö och en ombudsman från avtal ska bevaka UE, 
arbetsmiljö och huvudentreprenörer på stora arbetsplatser. 
8 Vi skapar god arbetsmiljö rekryterar och bedriver medlemsvård.
8 Under Arbetsmiljöveckan – vecka 43, genomför RSO minst 35 arbets-
platsbesök med sikte på checklista för aktuellt tema.

Ingen ska dö på jobbet

35arbetsplatsbesök under 
arbetsmiljöveckan
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UTBILDNING OCH FÖRSÄKRING

Arbetsmiljöenheten
8 Målet är att värva åtta nya försäkringsinformatörer till LO:s grundutbild-
ning för försäkringsinformatörer.
8 Försäkringshandläggarna deltar på UVA-möten och informerar om för-
säkringar. 
8 Våra försäkringshandläggare ska också delta i förbundets tredagarskon-
ferens för försäkringsansvariga/handläggare på Rönneberga. (Genomförs 
tillsammans med Målarna.)

Värvar informatörer

Utbildning är A och O
Organisationsenheten
8 Målet är att genomföra 20-24 Påfarten i regionen för totalt 450 deltagare.
8 En gång på våren och en gång på hösten träffar vi våra handledare och 
fördelar utbildningar och utvecklar varandra.
8 Vi ska i god tid anmäla våra Påfartenhandledare till vidareutbildning på 
förbundet. Alla regioner måste också hjälpas åt med att se till att den blir av 
varje höst.
8 Byggnads Väst bör hitta och utbilda två nya handledare som kan köra 
Påfarten. Detta för att säkra kvalité och möjligheten att genomföra löpande 
utbildningar och en satsning för icke-medlemmar. 
8 Alla medlemmar som gått Påfarten ska ges möjlighet att gå utbildningar 
i RFS-utbudet (tvärfackligt).
8 Handledarna ska bjudas in till pedagogiska växthusdagar.

Arbetsmiljöenheten
8 Under 2019 rekryterar vi två skyddsombud/Ham till RSO-utbildningen 
Grund (3 dagar). Målgruppen är RSO och HSO/HAM som är redo att få full-
makt för RSO-uppdraget, fullmakt för dispenser. 
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UNGA OCH MÅNGFALD

Organisationsenheten
8 Vi måste se till att hålla uppe takten på skolinformationen på regionens 
gymnasieskolor. 
8 Därför ska vi rekrytera och utbilda två nya handledare. Efter varje kurs 
ska vi ge återkoppling till övriga handledare.
8 Eleverna ska få give aways.
8 Målet är att rekrytera tio personer till den regionala ungdomsutbildningen. 
Dessutom rekrytera till den centrala ungdomskonferensen (fem platser).
8 Det ska vara en aktivitet i varje lokal ungdomskommité (LUK) varje år.
8 Regionens ordförande för Unga byggare deltar på CUK-träffar.

Arbetsmiljöenheten
8 För att få en byggbransch för alla måste vi stoppa förlegade kulturer 
med fördomar, jargong och strukturer som begränsar människor. På sikt vill 
vi öka förståelsen för en mer jämställd och tillåtande byggbransch. 
8 I rekryteringsarbetet av SO rekryterar vi kvinnor där möjlighet finns.
8 Vi fortsätter kampen ”Stoppa machokulturen” och liknande arbete. Det 
ska vi alltid ha med oss i samtal och möten med medlemmar.

Organisationsenheten
8 För att nå målet med fem procent kvinnor (2022) ordnar vi fem regionala 
Näta-träffar under året. Vi rekryterar också till den centrala Näta-träffen. 

Måste nå fler unga

Kampen går vidare

5 regionala Näta-träffar 
under 2019.
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Ledningens roll är att skapa förutsättningar för 
enheterna att uppfylla de av regionfullmäktige 
fastställda målen.  

Regionfullmäktige
Ska genomföra två möten under året:
8 Ett årsmöte.
8 Ett budgetmöte.

Styrelsen
8 Ett tvådagarsmöte.
8 Ett möte med hela styrelsen inklusive suppleanter.
8 Nio möten med styrelse och tre suppleanter.

Närvarande på mötena förutom ledamöterna är
8 Administrativ sekreterare.
8 Ungdomsrepresentant.
8 HR-samordnare (vid behov).
8 Enhetschefer (fyra gånger/år).

Arbetsutskottet
Genomför elva möten under året.

LEDNINGENS MÅL

Ser till att målen nås
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ORGANISATIONEN

Ledningen har tvådagarsträffar på hösten (inför års-
möte och budgetmöte). Dessutom hålls 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.

Ekonomiansvarig
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.

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.
8 Handlägger alla i regionen förekommande personalärenden tillsammans 
med enhetschef.

Vi styr regionen
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Administrativ sekreterare
Bereder alla ärenden inför AU, regionstyrelse samt regionfullmäktige. Hand-
lägger all inkommande post och mail till regionen (den vanliga posten sköts 
av vaktmästaren). 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 Är ansvarig förnyhetsbrev som ges ut varje månad.
8 Sköter övrig kommunikation.
8 Är stöd till regionens ordförande och övrig ledning i kontakten med 
media.

ORGANISATIONEN

Vi styr regionen

Administrationen

Enhetschefer
Är ansvarig för enheten. Ingår i ledningsgruppen.
8 Är med på tvådagars tillsammans med ledningen.
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 en-
heten tillsammans med personal och ledningssamordnaren.
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GÖTEBORG (regionkontor)
Olof Palmes Plats 1
413 04  GÖTEBORG 
Fax: 031-774 33 77

BORÅS
Norrby Tvärgata 3, (vån 2)
504 37  BORÅS
Fax: 033-12 06 48

Halmstad
Andersbergsringen 104
302 55  HALMSTAD 
Fax: 010-601 13 98

Skövde
Torggatan 18, (vån 3)
541 30  Skövde

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

VÅRA KONTOR


