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Vi som arbetar på Byggnads – oavsett om det är en 
tjänsteman eller ombudsman – finns här för er ute 
på arbetsplatserna. 

Ni når oss som vanligt via telefon eller mejl. Vi tar 
för tillfället inte emot några spontanbesök på våra kontor, 
men finns tillgängliga och kommer gärna ut på arbetsplat-
serna. 

Som vi alla vet är vi inne i en av de svåraste kriserna som 
Europa och världen drabbats av sedan andra världskriget.

Allt känns lite upp och ner. Det kommer att vara många 
så kallade sanningar som faller i samband med denna kris.

Det vi nu måste fokusera på är hur vi tillsammans kom-
mer ur detta på ett bra och starkt sätt. 

Vi ser redan hur arbetsgivarna vill att vi anställda ska stå 
tillbaka. Visst, vi ska ta vårt ansvar under krisen! Men efter-
åt ska vi få betalt för de uppoffringar och akuta åtgärder vi 
tvingas göra. 

FÖR ATT stå där starka, stolta och trygga framöver behöver 
vi hålla ihop. För det är bara tillsammans vi kan stå emot 
de krav som kommer när vi ska återskapa ekonomin. 

Vårt stora krav blir givetvis att återskapa villkoren på ar-
betsplatserna och arbetsmarknaden. För att göra det behö-
ver vi vara många. Därför är det viktigare än någonsin att 
alla på arbetsplatserna är medlemmar. 

Vi kan med ett litet ”vad var det vi sa” se hur riksdagen nu 
ser till att A-kassan kanske kommer att likna den a-kassa vi 
vill ha som är ett riktigt skydd mot arbetslöshet. Inte som i 
dag, ett verktyg för att skrämma arbetare till att gå med på 
sämre villkor. 

Denna och många andra händelser under de senaste 
veckor na kommer vi tillbaka till när krisen är över. 

FÖR ATT inte vara tjatig vill jag bara ytterligare en gång på-
peka att det är viktigt att vi är många. Det räcker inte med 
att vara med i a-kassan. 

Varför inte, frågar en del. Jo, för hade inte vi som aktivt 
arbetar i den fackliga organisationen – oavsett om det är en 
kretsordförande, skyddsombud eller ombudsman – stridit 
för att ha den kvar skulle det knappt funnit någon a-kassa 
alls. 

Det är bara ett exempel på vad vi som fackförbund kämpat 
med de senaste åren. 

FRAMÖVER BEHÖVER vi kämpa ännu mer. Vi behöver kämpa 
för att stat, landsting och kommuner inte slutar bygga vi-
dare på Sverige. 

Det gör att vi har arbete och försörjning. 
Vi måste kämpa för att behålla och stärka den anställ-

ningstrygghet vi har. Vi behöver kämpa för att få behålla det 
inflytande vi i dag har på lönerna. 

Ja, vi kommer få kämpa på många fronter. Blir vi då många 
och ännu starkare, stoltare och tryggare behöver vi inte bara 
kämpa för att behålla. Då kan vi även utveckla detta och 
mycket mer tillsammans. 

Fråga dina arbetskamrater om dom är med-
lemmar, om inte, be dom kontakta oss.

Vi finns här för er så tveka inte att kon-
takta oss. Behöver ni stöd och hjälp i ar-
betet med att få kompisen att bli medlem, 
arbetsgivaren att se till att det är rent och 
hygieniskt på arbetsplatsen eller andra 
frågor och funderingar. Hör av er!

Vi finns här för er!

Byggnads Väst 
Telefon: 010-601 10 09 (alla kontor). Mail: vast@byggnads.se

TOMAS EMANUELSSON
Ordförande Byggnads väst
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Ni som är skyddsombud gör ett viktigt ar-
bete  i dag. Ni kan göra stor skillnad på era 
arbetsplatser i denna tid med Coronasmitta, 
Covid 19. 

Här har vi sammanställt några viktiga punk-
ter som kan hjälpa er göra ett professionellt 
skyddsombudsarbete för era kamrater:

 
TITTA OM det finns någon form av informationstext uppsatt i 
boden eller ingången till bygget som talar om vad som gäller 
på arbetsplatsen?

Det har arbetsgivaren ansvar att ta fram.
Där det finns smittorisk ska arbetsgivaren vidta åtgärder 

för att undvika att smitta sprids. Det är arbetsgivaren som 
ska göra en riskbedömning av den aktuella arbetsplatsen 
och informera om de säkerhetsföreskrifter som gäller. 

Arbetsplatserna kan se olika ut, stora små, många olika 
yrkesarbetare från olika länder, språkproblem, ja listan kan 
göras lång.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbets    för-
hållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma.

Här är det viktigt att samverka med arbetsgivaren.

ARBETSKAMRATER SOM ser sjuka ut ska informeras om att 
man inte kan vara på en arbetsplats i ett sådant tillstånd. 

Vi går inte heller till jobbet om vi är krassliga. 

VI FÖLJER vad Folkhälsomyndigheten kommer fram till. 
Fungerar inte det får man helt enkelt tala med arbets-
ledning om saken.

Kontakta RSO om du känner dig otrygg. 

SOM SKYDDSOMBUD ställer du krav på arbetsgivaren att det 
gjorts en riskbedömning på arbetsstället. 

Samma här: Behöver du stöttning i ditt uppdrag ska du 
kontakta ett regionalt skyddsombud för rådgivning.

ENLIGT FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN skall arbetsgivaren se till 
att personal håller avstånd till varandra. Nu gäller minst en 
meter mellan varje person i sammankomster, gärna större 
avstånd, till exempel två meter om det är möjligt. 

Det gäller såklart även på alla arbetsplatser.

Det betyder att just nu är avstånden i bodöverenskommel-
sen och avtalet i Bilaga G (80 cm) för litet. 

Nu kan man då troligen inte sitta sex personer vid ett bord. 
Tre-fyra personer kan placeras vid bordet om man ska klara 
avståndet på en meter. 

Det är en fråga som ska lyftas med ansvarig arbetsledning 
för riskbedömning.

MYNDIGHETEN HAR även beslutat att det inte får vistas fler än 
50 personer på samma ställe. Om en matsal rymmer fler än 
50 personer måste rutinerna ses över. Ett sätt är att äta på 
olika tider för att få det att fungera. 

Vissa platser får äta i tre sittningar för att klara avståndet.

DET SKALL finnas hygienmöjligheter på alla arbetsplatser, 
tvål och vatten samt handsprit vid behov.

FÖRETAGEN MÅSTE genomföra riskbedömningar som är an-
passade till situationen och det är arbetsgivaren som har an-
svaret över sin personal.

DET FINNS frågor och svar om  Coronasmittan på med-
lemscentrets hemsida via denna länk:
https://www.byggnads.se/aktuellt/2020/informa-
tion-om-nya-coronaviruset/

VI GÅR inte i övrigt ut med anvisningar beroende på att 
Folkhälsomyndigheten ändrar riktlinjerna ofta och dessa 
allmänna råd som finns i nya föreskriften om folkhälsa 
skall följas:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentas-
sets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-all-
manna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

PS. Nu är läget så allvarligt att om det är stora brister på din 
arbetsplats och du som skyddsombud inte lyckas få ord-
ning är det viktigt att du kontaktar Byggnads RSO om det! 

TACK FÖR ett bra arbete ni gör där ute för alla medlemmar. 
Tveka aldrig att kontakta oss på Byggnads om ni har frågor.

PETER HELLBERG
Enhetschef, arbetsmiljöenheten Byggnads Väst 

010–601 14 10 
peter.hellberg@byggnads.se

Ni skyddsombud 
har en viktig roll

ARBETSMILJÖENHETEN
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Prata om medlemskap och a-kassa

Vi har i dagsläget bestämt att skjuta fram alla kurser för 
FFV och medlemmar. Detta betyder inte att du som väntar 
på utbildning tappar din möjlighet. Vi har koll på era ut-
bildningsstegar och förhoppningsvis får du din utbildning 
så snart som möjligt i höst. 

Har du frågor kring dina utbildningar kontakta antingen 
Peter Norlander eller Maria Telefjord Olsson.

VI HAR ställt om och jobbar mycket med kontaktarbete via 
telefon, men även än så länge arbetsplatsbesök. 

Om ni har frågor och funderingar som ni inte finner svar 
på, tveka inte på att kontakta oss så ska vi hjälpa till så gott 
det går. 

VI HAR även skickat ut sms till våra medlemmar i regionen 
som inte är med i a-kassan med information hur man går 

med. Påminn era medlemmar och arbetskamrater om att 
gå med i Byggnads om de inte redan är medlemmar. 

DÅ VÅRA kontaktvägar ändras och digitala hjälpmedel är en 
stor hjälp vill jag påminna dig om att kolla vilka kontakt-
uppgifter vi har från dig. 

Gå in på Mina sidor på byggnads.se och logga in som med-
lem, där ser du vilka kontaktuppgifter som finns på dig. Där 
kan du ändra om det inte stämmer och även rapportera in 
din inkomst så du får rätt medlemsavgift. 

VAR RÄDDA om er och tveka inte på att kontakta oss på Bygg-
nads. 

JACK ROLKA
Enhetschef, organisationsenheten Byggnads Väst

Det är viktigt att vi pratar med våra 
kamrater i bodarna om att man är 
medlem och även frågar om man är 
med i a-kassan då vi ser att många 
står utan för den i dag. 

Om man vill gå med så gör man det 
enklast via: 
https://www.byggnadsakassa.se/
medlem/bli-medlem/ där man ansö-
ker om medlemskap med Bank id.

Är man osäker på om man är med i  
a- kassan så kan gå in på mina sidor:
https://www.byggnads.se/mina-sidor/

DANIEL HELL
Ekonomiansvarig, Byggnads Väst

ORGANISATIONSENHETEN

FÖRHANDLINGSENHETEN

EKONOMIANSVARIG

Alla kurser skjuts på framtiden

Stort ansvar på er MB-ledamöter
Många medlemmar är oroliga och många frågor kommer 
till er som MB-ledamöter. 

Ni MB-ledamöter kommer få stötta de på arbetsplatserna 
som har frågor om hur läget är i bolaget, finns det arbete i 
bolaget eller kommer vi bli korttidspermitterade eller bli 
uppsagda på grund av arbetsbrist. De är betydelsefullt att ni 
som MB-grupp svarar enligt den information som vi skickar 
med, se nedan.

DET ÄR viktigt att företaget håller er informerade om  hur 
produktionen är framöver och om ni blir stoppade på något 
projekt på grund av covid-19 så att ni kan förbereda er och 
Byggnads Väst på förhandlingar om  korttidspermitteringar 
och arbetsbrist. 

Byggnads Väst förhandlar med företaget om korttidsper-
mittering.

MB-grupperna förhandlar om arbetsbrist. 
MB-grupper som inte har förhandlat om arbetsbrist eller 

är osäkra, hör gärna av er för råd, stöd och biträde till de 
MB- ansvariga i regionen.  

DET ÄR stort tryck på förhandlingsenheten i nuläget, så ha 
tålamod ifall ni inte når fram per telefon. Tala in på telefon-
svararen eller skicka ett mail så hör vi av oss så fort vi kan.

MB-GRUPPER, GLÖM inte stötta de andra FFV och prata 
med arbetsgivaren om att riskbedöma och anpassa arbets-
platsen, omklädningsrummet och matplatsen.  

Ni behöver påminna arbetsgivaren och arbetskamraterna 
om smittspridningen på arbetsplatsen. 

UTVECKLINGSSAMTALEN MED MB-grupperna kommer ske 
senare i år eftersom MB-ansvariga förhandlar om kort-
tidspermitteringar och arbetsbrist samt stöttar de MB som 
söker stöd.  

De ansvariga kommer att kontakta sammankallande och 
boka upp nya utvecklingssamtal som hålls senare.

 
Anders Johansson

Enhetschef, förhandlingsenheten Byggnads Väst
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Än så länge pågår i de flesta fall byggverk-
samheten på arbetsplatserna i regionen 
som vanligt (om än med vissa störningar), 
och lön- och lösenenhetens arbete fortgår 
som vanligt, så långt det är möjligt.
 
Löneförhandlingar och avstämningar utförs, i en del fall på 
nya sätt och med nya metoder.

Självklart är det så att i de fall där ingen inblandad på 
grund av det rådande läget eller av annan orsak hyser någon 
oro eller olust för att träffas, genomförs arbetet på arbets-
platsen. 

Det förutsätter ju att arbetsgivaren och övriga arbetskam-
rater på byggarbetsplatsen har någorlunda koll, och bevakar 
så att inga märkbart sjuka eller smittbärare tillåts vara där!

OM DET däremot finns en oro eller fara möjliggör våra digi-
tala verktyg och telefonen i många fall att det går att utföra 
arbetet på distans. 

I en del fall ställer arbetsgivaren, utifrån företagets restrik-
tioner, in planerade förhandlingar, avstämningar och träffar.

Oavsett vilket, gäller det att ha en ömsesidig respekt för 
hur och när vi träffas, och vid sådana tillfällen föreslår Bygg-
nads alltid i första hand att vi ska använda oss av de digitala 
verktyg vi har för att ändå kunna genomföra planerade mö-
ten.

DET ”NYA” avstämningsverktyget som är avsett för all han-
tering av prestationslön, innebär till exempel att arbetsgi-
varen och Byggnads kan genomföra och godkänna utförd 

avstämning med varsin dator utan att behöva träffas eller 
sitta på samma plats. 

Samtidigt kan man till exempel tillsammans med lagbasen 
vara uppkopplad i ett telefonmöte!

DET MEST grundläggande nu är självklart att vi tillsam-
mans ”lagar efter läge”, det vill säga löser problemen i sam-
förstånd!

VI KOMMER också med start omgående att ringa till aktiva 
lagbasar/fackliga förtroendevalda för att kolla av läget och 
genomföra en form av utvecklingssamtal.

I de samtalen pratar vi bland annat om det fackliga upp-
draget och fullmakter i lönefrågor.

BYGGNADS VÄST lönestatistik och annat som berör löner, 
finns som vanligt på hemsidan:
www.byggnads.se/regioner/vast/loner/ 

OM DET finns några frågor eller funderingar kring hante-
ringen av löneförhandlingar och prestationslön, kontakta i 
första hand lagbas eller den ombudsman som hanterar din 
arbetsplats!

Självklart går det också bra att kontakta regionen via: 
vast@byggnads.se

Med vänliga och kamratliga hälsningar

CONNY JOHANSSON
Enhetschef, lön- och lösenenheten Byggnads Väst

Hantering av prestationslön  
och löneförhandlingar

LÖN- OCH LÖSENENHETEN

https://www.byggnads.se/regioner/vast/loner/
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1. Vad är korttidsarbete och  
korttidspermittering?
Många företag är pressade med anledning av covid-19. För 
att minska uppsägningar och ge möjlighet för företagen att 
snabbt återhämta sig efter krisen finns redan sedan tidigare 
regler om korttidsarbete. 

I samband med covid-19 har regeringen aktiverat systemet 
och ökat det statliga stödet som kan utgå vid korttidsarbete. 
Det är det som kallas korttidspermittering eller korttids-
arbete. 

Korttidspermittering innebär att du som arbetstagare 
minskar din arbetstid och får en något minskad lön. Arbets-
givaren kan få statligt stöd för en del av lönekostnaderna. 
De nya reglerna innebär att staten står för en större del av 
kostnaden för lönerna.

Kom ihåg: Korttidspermittering är något helt annat än de 
permitteringsregler som finns i våra kollektivavtal. Den här 
informationen gäller bara dig som är korttidspermitterad 
enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

När kan det bli aktuellt med korttidspermittering?
Byggnads har tecknat kollektivavtal om korttidspermittering 
med alla våra arbetsgivarorganisationer. För att korttidsper-
mittering ska kunna tillämpas på din arbetsplats krävs dock 
att Byggnads i din region sluter ett lokalt kollektivavtal om 
korttidspermittering. 

I det lokala kollektivavtalet preciseras vad som gäller för 
varje arbetstagare när det gäller till exempel arbetstids- och 
löneminskning, hur länge korttidspermitteringen ska pågå, i 
vilken omfattning arbetstiden ska minskas samt vilka arbets-
tagare som ska omfattas av korttidspermitteringen.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal får inte 
träffa överenskommelse om korttidspermittering med sina 
anställda på något annat sätt än detta. Träffas ett avtal om 
korttidspermittering på din arbetsplats kommer din arbetsgi-
vare att informera dig om vad som gäller. 

Du kan också vända dig till regionen eller din fackliga för-
troendevalda om du har frågor om vad som gäller enligt det 
avtal som gäller på din arbetsplats.

ÄR DET AKTUELLT med korttidspermittering på företaget eller 
vill du ha mer information kan du med fördel läsa på Bygg-
nads hemsida: 

https://www.byggnads.se/aktuellt/2020/informa-
tion-om-nya-coronaviruset/korttidspermitteringar/

Observera att MB-grupp inte är part i förhandlingar om 
korttidspermittering.

2. Gällande förhandlingar om  
arbetsbrist med MB-grupp
När det gäller arbetsbrist regleras detta genom våra kollektiv-
avtal och medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om an-
ställningsskydd (LAS). Företaget ska informera de anställda i 
bolaget om orderingång och hur ekonomin ser ut, enligt MBL 
19§. Denna information ska delges samtliga medlemmar.

Företaget måste alltid genomföra en förhandling med 
Byggnads innan uppsägningar sker, enligt MBL 11§.

Förhandlingen ska handla om arbetsbristens omfattning, 
hur många som berörs, omplaceringsskyldighet i bolaget och 
riskanalys av kvarvarande verksamhet i bolaget. 

Vid förhandlingen skrivs ett protokoll på vad man kommit 
överens om. Om MB-gruppen på företaget har haft förhandling-
en ska kopia på protokollet skickas till Byggnads i din region.

Företaget informerar sedan de anställda om att förhand-
ling har begärts.

Glöm inte att skicka en kopia på förhandlingsprotokollet till 
regionen.

3. Arbetsgivarens  
informationsskyldighet 
Enligt MBL 19 § ska arbetsgivare informera den fackliga 
organisation om bland annat hur verksamheten utvecklas 
produktionsmässigt och ekonomiskt. 

Det är om inte förr än viktigare nu att våra förtroendevalda 
får information om företagets situation. 

Så ta gärna kontakt med din arbetsgivare och fråga hur si-
tuationen är och arbetsgivarens syn på företagets utveckling.

4. Information
Har du frågor eller funderingar om aktuella frågor kan du med 
fördel kontakta Byggnads medlemcenter på 010-601 10 00. 
För tillfället har de öppet mellan 08.00–16.00. 

Du kan också läsa mer på Byggnads hemsida:
https://www.byggnads.se/aktuellt/2020/informa-

tion-om-nya-coronaviruset/ 

5. Arbetsmiljö
Det är viktigt att arbetsgivaren gjort en riskanalys på det 
arbete ni ska utföra. Nu när det är risk för smittspridning är 
det än viktigare att det finns en riskanalys i de fall där arbetet 
sker hemma hos privatpersoner eller i lokaler som allmänhet-
en har tillträde till.

Är du skyddsombud uppmanar vi dig att kontakta din 
arbetsgivare och att ni tillsammans i samverkan ser över 
företagets verksamhet och vidtar de åtgärder som behövs.

Regler vid korttidspermittering

KORTTIDSPERMITTERING
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Många medlemmar hör just nu av sig med 
frågor som rör det nya coronaviruset, 
Covid-19. Kan arbetsgivaren kräva att du 

stannar hemma från arbetet? Och vad gäller 
om jag själv känner oro för att bli smittad på 
jobbet?

Information i Coronatider

Varje arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön. De kan 
därför beordra anställda att stanna hemma med lön om 
det behövs för att hindra att coronaviruset sprids. Under ett 
sådant förbud behåller du din lön.

Om du själv är orolig för att bli smittad på jobbet har du 
däremot inget stöd i lagen för att stanna hemma. 

En arbetsgivare kan heller aldrig tvinga en anställd som är 
helt frisk att sjukskriva sig.

Vanliga frågor och svar om Corona:

Karantän och risk för smitta:
Kan arbetsgivaren skickar hem mig trots att jag är frisk?
Arbetsgivaren kan skicka hem dig men ska då betala full lön. 
Blir du arbetsbefriad är det viktigt att även avtala om ett 
tydligt start- och stoppdatum för arbetsbefrielsen.

Om jag får symptom och stannar hemma?
I nuläget rekommenderas alla som har förkylningssymtom, 
även lindriga, att sjukanmäla sig och stanna hemma.

Rekommendationen är att du är sjukskriven fram till att 
du varit symptomfri i två dagar. Karensavdraget är slopat 
från den 11 mars fram till den 31 maj. 

För den dagen kan du i stället söka sjukpenning. Sjuklön utgår 
sedan som vanligt från arbetsgivaren de första två veckorna.

Om en smittskyddsläkare konstaterar att jag blivit smittad?
Då kan du bli isolerad enligt smittskyddslagen. Då är frånva-
ron giltig och ersätts ifrån Försäkringskassan. 

Blir man sjuk har man rätt till sjuklön och sjukpenning 
som vanligt.

Karensavdrag och sjukintyg
Vad innebär åtgärden om slopat karenavdrag?
Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars fram 
till den 31 maj med anledning av coronaviruset, så att 

människor vid sjukdom stannar hemma. 
Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka er-

sättning för den första dagen i sjukfallet till Försäkringskassan. 
Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Om jag blir sjuk och hemma mer än en vecka men inte får 
tid hos läkare för sjukintyg?
Kravet på sjukintyg från sjukdag 7 är tillfälligt upphävt. Det 
innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp 
till 14 dagar utan läkarintyg. Bestämmelserna gäller från 
den 13 mars.

Från och med den 27 mars behöver du inte heller lämna 
in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du 
fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du dock lämna in 
ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.
(Mer info om karensavdrag och sjukintyg finns på regeringen.se)

Uppsägning
Vad händer om arbetsgivaren vill säga upp mig?
Arbetsgivaren ska kalla till förhandling och förhandlingen 
ska genomföras skyndsamt.

Kan arbetsgivaren förkorta min uppsägningstid?
Nej, bara om du och arbetsgivaren kommer överens om det. 
Tänk på att ett sådant avtal även kommer att påverka din 
möjlighet att få a-kassa.

Vilken lön ska jag ha under uppsägningstiden?
Ordinarie lön även om du inte har något arbete som kan 
utföras.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semester eller 
arbetstidsförkortning?
Nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta ut ledighet.

     fortsättning nästa sida

FRÅGOR OCH SVAR

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/


När situationen med viruset blåser över – har man rätt att 
få tillbaka ett jobb man blev av med?
Om företaget behöver lika många anställda igen, då måste 
de återanställa.

Vad är korttidspermittering?
Läs mer om korttidspermittering här.
För arbetsgivare med hängavtal: Information om korttids-
permitteringar.

Annan frånvaro
Vad ska jag göra om jag är fast utomlands och inte kan ta 
mig till arbetet?
Kontakta din arbetsgivare och förklara situationen. Om du 
håller din arbetsgivare informerad anses inte din frånvaro 
som olovlig. 

Du har dock inte rätt till lön från arbetsgivaren.

Tänk på att det viktigaste sättet att hindra smittspridning 
är noggrann handtvätt med tvål och vatten. Ta hand om dig 
och dina arbetskamrater!

Här hittar du mer information:
Folkhälsomyndigheten: I Sverige är det Folkhälsmyndig-
heten som samlar allmän information i frågan. På deras 
webbplats hittar du frågor och svar om coronaviruset.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

WHO: Senaste information och aktuella siffror hittar du på 
WHO:s webbplats.
https://www.who.int/

Försäkringskassan
Mer info om de tillfälliga reglerna kring karensavdrag och 
sjukintyg finns på Försakringskassans hemsida.

1177 Vårdguiden:
Regional information till privatpersoner om coronaviruset 
finns också på 1177.se Vårdguiden
https://www.1177.se/

Folkhälsomyndigheten bedömer i dag läget 
för smittspridning av covid-19 som mycket 
hög (nivå 5 på skala 1-5).  

Myndigheten beskriver situationen som att 
vi är uppe på en ny nivå.
 
Av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd 
från 1 april 2020 framgår vissa restriktioner. För Byggnads 
Väst innebär det bland annat ett stort personligt ansvar gent-
emot vår personal. 

För att undvika smittspridning av covid-19 är Folkhäl-
somyndighetens allmänna råd för arbetsplatser följande:
n Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och gör 
det ofta.
n Använd handsprit där det finns tillgängligt.
n Hosta och nys i armvecken eller i en pappersnäsduk. 
n Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
n Håll avstånd/ helst 1.5 meter – till 2 meter.
n Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

BYGGNADS VÄST HAR INTE STÄNGT, bokade besök fungerar 
bra, däremot  håller vi samtliga kontor i regionen stängda för 
spontanbesök.

ARBETSPLATSBESÖK kommer att fortsätta genomföras – vi 
kan träffa våra medlemmar utomhus, på behörigt avstånd. 
Möten i trånga bodar är inte att rekommendera.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi håller ett 
avstånd på 1, 5–2 meters avstånd. 

Planerade fysiska möten
För fysiska möten gäller följande: Vi kommer att genomförz 
planerade möten med största omsorg och försiktighet. 

Skulle smittoriskerna öka i vårt område ska alla fysiska 
möten ställas in. Dessa kan med fördel köras på video eller 
via telefon.

KRETSMÖTEN: Kretsmöte i närtid, i våra lokaler, ställs in fram 
till semestern.

UVA-MÖTEN: Alla UVA-möten ställs in i våra lokaler fram till 
semestern. Därefter kommer nya beslut att fattas.

SKOLINFORMATION OCH AVGÅNGSINFORMATION/BYN: Vi 
ställer in all skolinformation och avgångsinformation.

Förhoppningen är att vi kan återuppta dessa efter somma-
ren.

UTBILDNINGAR: Vi kommer att ställa in alla utbildningar fram 
till och med semestern. 

Därefter kommer nya beslut att fattas.

LINNEA ELLSTRÖM
Personal- och ledningssamordnare Byggnads Väst

Dessa riktlinjer följer vi som 
arbetar på Byggnads Väst

https://www.byggnads.se/aktuellt/2020/information-om-nya-coronaviruset/korttidspermitteringar/
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/korttidspermitteringar/
https://www.byggnads.se/arbetsgivare/hur-du-tecknar-kollektivavtal/korttidspermitteringar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.1177.se/

