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Huvudentreprenörsansvaret
VVS och Plåt 
får Lösen 
2016
Från och med 2016 
kommer även de som 
är anslutna till Plåt- och 
Teknikinstallationsavta-
let att omfattas av det 
digitala tid- och löne-
rapporteringssystemet 
Lösen.

Det är arbetsgivaren 
som  sköter den web–
baserade rapportering-
en till Byggnads. Filerna 
som läggs upp krypte-
ras för att garantera 
säkerheten. Byggnads 
använder det inrap-
porterade underlaget 
för lönegranskning och 
statistiksamanställning. 

Sedan tidigare ingår 
Byggavtalet och Entre-
prenadmaskinavtalet av 
Lösen. För mer informa-
tion se bygglosen.se. 

...skyddsombud på Skanska i  
Skaraborg som blivit utsedd till 
årets skyddsombud av LO-distrik-
tet Västsverige. Mattias håller 
i utbildningar, har förbättrat 
rapporteringssystemet för tillbud 
och olyckor i byggindustrin och 
deltar i flera arbetsmiljöprojekt.
  
Grattis till utmärkelsen!
– Tack. Det är kul att bli uppmärk-
sammad och att de tycker jag gör ett 
bra jobb. 
Hur påverkas ditt arbete av att 
underentreprenörskedjorna blir 
allt längre?
– Jag ser en stor fara med den här 
utvecklingen. Det blir väldigt svårt  

att nå ut till alla,  och pratar de dess-
utom ett annat språk kan det vara 
svårt att kommunicera, inte minst 
när det gäller facktermer. Så för ar-
betsmiljön är det en stor fara när det 
blir för långa led med underentre-
prenörer. 

Får du som skyddsombud bra 
stöd av din arbetsgivare?
– Jag får faktiskt 100 procent stött-
ning från Skanska. De har förstått 
vikten av god arbetsmiljö och att det 
är något som lönar sig i längden.

Till sist, vad ska du göra med 
checken på 2 000 kronor?
– Det har jag inte funderat på. Jag 
har faktiskt inte fått pengarna ännu.

 

Så du kunde inte lösa in den där 
stora fina checken?
– Nej den gick inte så bra att sätta 
in på ett konto! (skratt). Summan är 
dessutom inte så viktig utan det är 
utmärkelsen i sig som är det fina.

Huvudentreprenörens skyldigheter: 
• Hålla en aktuell UE-lista på bygget.
• Medverka vid överläggning om UE sak-

nar kollektivavtal, förhandlingsvägrar 
eller på annat sätt inte medverkar vid 
en tvist.

• Se till att UE inte har löneskulder eller 
andra obetalda ersättningar.

Underentreprenörens skyldigheter:
• Måste uppdatera UE-listan när de tar in 

egna underentreprenörerna. 
• I första hand är det underentreprenö-

ren som ska betala ut ersättningen.

Avtalet gäller:
• Byggavtalet från 1 januari 2015.
• Teknikinstallationsavtalet och Plåtavta-

let från 1 januari 2016.

Byggnads rättigheter: 
• Ta del av UE-listan senast fyra dagar 

efter begäran.
• Om tvisten inte kan lösas genom 

överläggningar kan Byggnads begära 
att tvisten prövas i ordning- och reda-
nämnden. 

Arbetstagarens rättigheter:
• I första hand ska pengarna betalas 

ut av den underentreprenör som är 
arbetsgivare för den drabbade arbets-
tagaren.

• Går tvisten till OR-nämnden som finner 
att arbetstagaren har rätt till ersättning 
ska den betalas ut från en fond som BI 
inrättar och finansierar. 

Den 1 januari införs huvudentrepre-
nörsansvaret. Det innebär att arbets-
givarna får ett större ansvar att hålla 
ordning och reda på arbetsplatsen. 

Huvudentreprenörsansvaret ska också 
underlätta för Byggnads att driva 
tvister mot underentreprenörer som 
smiter undan sitt ansvar.

Riksdagen har sagt ja till att införa 
elektroniska personalliggare i bygg-
branschen 1 januari 2016. Syftet är att 
motverka svartarbete och förbättra kon-

kurrensen. Personalliggarna är till för 
att underlätta Skatteverkets kontroller. 
Sedan tidigare används personalliggare 
på bland annat krogar och frisörer.

Ja till elektroniska personalliggare 
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Alingsås
29 januari. Kl 17:30 
Kaffe och varmkorv från 
17:00 
ABF, S Strömg 15, 
Alingsås

Bengtsfors/Ed
22 januari. Kl 16:30 
Restaurang Tjuren, Ed
Borås
13 januari. Kl 18:00 
Byggnads Västs kontor,  
Norrby Tvärgata 3, Borås

Halmstad
21 januari. Kl 18:30 
Rörelsens hus 
Andersbergsringen 104, 
Halmstad

Hylte
23 januari. Kl 18:30 
Gestis Torup  
Anmälan 070-9124903

Härryda/Kungs-
backa/Mölndal
21 januari. Kl 17:00  
Fika från 16:30 
Mölndals Folkets hus. 
Lokal Viran

Lidköping
22 januari. Kl 18:30 
Läktarsalen Lidköpings 
Folkets hus

Stenungsund
26 januari. Kl 17:30  
Fika från 16:30 
Stenungsunds kommunhus

Tranemo
22 januari. Kl 17:30 
Fokus Limmared
Trollhättan
22 januari. Kl 18:00  
Swedenborg, Trollhättan
Uddevalla
22 januari. Kl 18:30 
Lotcen, Kungsgatan 30, 
Uddevalla 

Varberg
29 januari. Kl 18:30 
Folkets Hus, Varberg
Vara
19 januari. Kl 18:00 
Rosa huset, Vara

Vårgårda-Herrljunga
15 januari. Kl 18:00 
Nårunga häst och vagn 
Anmälan 0703-772690

Vänersborg
27 januari. Kl 18:30 
Nygatan, Vänersborg
Åmål/Mellerud
29 januari. Kl 18:30 
ABF-lokalen, Åmål
Östra Skaraborg
21 januari. Kl 17:30 
Restaurang Sällskapet/ 
Skövde Kulturhus.  
Anmälan 070- 6532700

Kretsarna får ny organisation
Vår region består av 55 kommuner, 
men antalet aktiva medlemskret-
sar är bara runt 15. 

Därför kommer kretsarna genom-
gå en stor omorganisation 2015.

Medlemskretsarna är tänkta att vara 
ryggraden i Byggnads demokrati. 
Kretsarna ska bland annat att nomi-
nera regionfullmäktige- och styrelse-
ledamöter och lägga fram motioner. 

Men i praktiken har demokratin 
inte fungerat fullt ut. Flera kommu-
ner saknar kretsar och av de 30 kret-
sar som finns i dagsläget är runt bara 
hälften aktiva.

DÄRFÖR BESLUTADE REGIONFULLMÄK-
TIGE den 6 december att i stället in-
föra fem verksamhetskretsar, som 
utgår från regionens fem verksam-
hetsområden. Kretsarna blir Troll-
hättan, Skövde, Göteborg, Borås och 
Halmstad.  

I samband med sammanslagningen 
krymps regionfullmäktige – från da-
gens 258 ledamöter till 125 stycken 
från och med nästa möte den 28 mars.

FÖRÄNDRINGEN INNEBÄR INTE att akti-
va kommunkretsar läggs ned. De kan 
ha sina möten precis som vanligt och 
behåller både sitt verksamhetsbidrag 
och sina arvoden. 

De kan också fortsätta jobba demo-
kratiskt, med skillnaden att motioner 
som tas fram i en kommunkrets även 
måste antas i verksamhetskretsen 
innan den går vidare till regionfull-
mäktige.

Planen är att verksamhetskretsarna 
ska hålla sina första möten i februari 
för att hinna nominera ledamöter till 
regionstyrelsen och till fullmäktige. 

Det blir fem verksam-
hetskretsar och antalet 
fullmäktigeledamöter per 
krets baseras på med-
lemsantalet. Kretsarna ska 
ha en ordförande och en 
sekreterare och hålla möte 
minst två gånger om året.

Nya kretsarna och  
mandatfördelning
Trollhättan: 24 (12*)
Skövde: 23 (12*)
Göteborg: 36 (18*)
Borås: 20 (10*)
Halmstad 22 (11*)
Totalt: 125 (63*)  
*suppleanter

Får vara kvar. De kommunkretsar som i dag är 
aktiva kan fortsätta sin verksamhet även efter 
omorganisationen. I Östra Skaraborgskretsen 
anordnas till exempel varje år ett populärt krets-
mästerskap i bowling.

Alla kretsar håller som vanligt sina årsmöten i början av 2015. Det är först efter årsmötet som omorganisationen börjar
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