Lagbas
i Byggnads

Som lagbas är du en av Byggnads främsta fackliga företrädare.
Du leder arbetslaget, är med och planerar arbetet och motiverar
dina arbetskamrater.
Om du trivs som spindeln i nätet, har ordningssinne, ett intresse
för problemlösning och matematik passar du som lagbas.
Rollen är viktigt för att skapa effektiva byggprocesser,
en bra och säker arbetsmiljö och för
att påverka arbetslagets lön.

SOM LAGBAS FÅR DU:
✔ Möjlighet att påverka mer
✔ Vara en av nyckelspelarna på arbetsplatsen
✔ Utbildning genom Byggnads
✔ Rådgivning och stöd från handledare
✔ Hjälp och stöd på vägen

UPPDRAGET SOM LAGBAS
Har du fått förtroendet att bli lagbas eller är nyfiken på vad uppdraget
innebär? Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande.
En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina
arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också
Byggnads ”ögon och öron” på arbetsplatsen och håller kontakt
med eventuell MB-grupp och med Byggnads i din region.
Några av lagbasens uppgifter:
•
Fördela arbetsuppgifterna i laget och planera dagen.
•
Se till att arbetslaget får rätt betalt för det utförda arbetet.
•
Kommunicera med och informera arbetskamraterna om förhandlingsresultat och övrig facklig verksamhet.
•
Organisera medarbetare på arbetsplatsen.
•
Kontrollera att det finns avtal med alla underentreprenörer på
arbetsplatsen och att avtalen följs.
•
Som lagbas samarbetar du dagligen med skyddsombudet.
UTBILDNING FÖR LAGBASEN
Som lagbas genomgår du en fem dagar lång lagbasutbildning.
Målet med utbildningen är att du ska få grundläggande kunskaper i
hur byggavtalet är uppbyggt och hur Byggnads är organiserat på arbetsplatserna. Genom kunskaper från kursen får du en god förståelse
för lagbasens roll på arbetsplatsen och arbetslagets möjligheter att
påverka lönen. Du har rätt att gå utbildningen på betald arbetstid.

”Det är stimulerande att jobba
med händerna och samtidigt
vara med på produktionsmöten,
där man ser den teoretiska delen
av ett bygge.”
Annelie Edvardsson
Snickare och lagbas
Byggnads Stockholm-Gotland

Uppdrag lagbas
Vill du veta mer om
förtroendeuppdraget som lagbas?
Kontakta Byggnads i din region
eller läs om uppdraget på
byggnads.se/lagbas
(1)

NORRBOTTEN
010-601 10 05

(2)

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10

(3)

MELLANNORRLAND
010-601 10 03

(4)

GÄVLEDALA
010-601 10 02

(5)

MÄLARDALEN
010-601 10 04

(6)

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08

(7)

ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11

(8)

ÖST
010-601 10 12

(9)

VÄST
010-601 10 09

(10)

SMÅLAND-BLEKINGE
010-601 10 07

(11)

SKÅNE
010-601 10 06
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