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Regionen fokuserade på att bli fler 
medlemmar under verksamhets-
året och gjorde ett mycket bra 
arbete trots pandemin. Tack vare 
ansträngningarna nådde vi nästan 
hela vägen fram. 

Medlemsvärvning

Starkt organiseringsarbete 
– trots fortsatta möteshinder

Svårigheter att träffa gymnasieelever 
påverkade medlemsvärvningen men 
vi lyckades skriva in årskurs två- 

10 042   
medlemmar i  

regionen 2021, en minskning  
med 85 personer. 

elever lika framgångsrikt som tidigare. 
Vid alla träffar och möten påtalades 
vikten av medlemskapets värde. 

Även 2021 var ett år då vi inte kunde 
genomföra vår verksamhet som vanligt  
med fysiska möten. På grund av pande- 
min var vi tvungna att ställa in träffar 
och utbildningar. Våra förtroende- 
valda och vår personal lyckades ändå 
genomföra ett bra fackligt arbete genom 
att ställa om till digitala verksamheter 
och möten med färre deltagare.

På regionfullmäktiges årsmöte deltog  
Byggnads förbundsordförande Johan  
Lindholm. Årsmötet hölls digitalt. 
Restriktionerna lättade under hösten  
så regionfullmäktiges budgetsamman- 
träde kunde hållas fysiskt med för-
bundssekreterare Patrik Östberg och 
stadgekommittén med på länk.

Regionen är organisationsansluten 
till Socialdemokraterna och represen-
teras politiskt genom ett flertal med-
lemmar. Facklig-politisk samverkan 
är viktig och är en förutsättning för  
att vi ska kunna påverka såväl arbets-
liv som samhälle. 

Regionstyrelsen tackar medlem-
mar, förtroendevalda och anställda för 
ett gott arbete och stort engagemang 
under året. Tack för att vi fick det 
stora förtroendet att leda Byggnads 
Mälardalen under 2021.

Jan Andersson  
Ordförande Byggnads Mälardalen

”Tack för gott arbete 
och stort engagemang 
under året.”
Under året som gick arbetade Byggnads Mälardalens regionstyrelse 
utifrån de mål och den handlingsplan som regionfullmäktige fastställt. 
Vi tecknade fler hängavtal, genomförde fler fackliga utvecklingssamtal 
med förtroendevalda, gjorde fler arbetsplatsbesök och begränsade 
minskningen av antalet medlemmar, trots möteshinder. Vi är drygt  
10 000 medlemmar. 

          Byggnads

     Mälardalen 2021

BYGGNADS MÄLARDALEN

”Facklig-politisk samverkan  
är en förutsättning för att  
vi ska kunna påverka såväl  
arbetsliv som samhälle.”

Detta är Byggnads  
Mälardalen

• Byggnads Mälardalen är  
 Byggnads fjärde största region  
 med drygt 10 000 medlemmar.

• Regionen har femton medlems- 
 kretsar som sträcker sig över  
 tjugofyra kommuner i Väst- 
 manlands, Södermanlands och  
 Uppsala län samt delar av  
 Stockholms län.

• Vi har tjugosex anställda varav  
 fyra är administratörer. De finns  
 fördelade på kontor i Uppsala,  
 Västerås och Eskilstuna.

• Regionen har omkring 600  
 förtroendevalda.

• Regionstyrelsen består av elva  
 ledamöter som hade tolv sam- 
 manträden under året med  
 fokus på organisering, målupp- 
 följning och ekonomi. 

• Regionens ledningsgrupp  
 består av ordförande Jan  
 Andersson, ekonomiansvarig  
 Mathias Kleman och avtals- 
 ansvarig Emil Persson.

Fler  
arbetsplats- 

besök

Fler fackliga 
utvecklings- 

samtal

Fler  
tecknade 
hängavtal

Trots mötesbegränsningar genom-
fördes en viktig utbildningsinsats. 

Under året deltog 45 personer i Bygg-
nads grundutbildning Påfarten, där 
man får en bra inblick i hur fackför-
bunden startades samt vad vi gör idag. 
På vår MB- och FFV-utbildning gick 44  
deltagare och fick därmed en bra grund 
att stå på för fortsatt fackligt arbete  

Utbildning  
– ger trygga  
medlemmar

på sina arbetsplatser. 17 medlemmar 
gick lagbas- och ackordstagarutbild-
ningarna och lärde sig om enhetstider, 
planering och ledarskap. Åtta kvinn-
liga byggnadsarbetare medverkade 
i Nätverket för kvinnor i Byggnads, 
Näta, centralt och regionalt. Tio unga 
byggare var med på regionens ung-
domsutbildning. 149 personer genom-
förde någon form av skyddsutbild-
ning. 

”Vi har en stark, stolt, 
trygg och välutbildad  
medlemskår.”

Yrkesutbildning

Nytt yrkes- 
utbildningsavtal  
i fokus
Under 2020 fick Byggavtalet ett helt  
nytt Yrkesutbildningsavtal som bör-
jade träda i kraft under året. Eleverna  
som lämnade Bygg- och anläggnings-
programmet i år var först ut att om- 

fattas av det nya avtalet. Det finns flera 
skillnader mellan det nya och gamla 
avtalet. De största förändringarna är 
att lärlingstiden blir längre och att 
arbetade timmar inte längre räknas  
och bokförs i en lärlingsbok. Det nya 
avtalet ställer stora krav på alla in- 
blandade parter i yrkesutbildningen. 
Fokus under året var att informera 
om och bevaka att övergångsskedet 
blev rätt.
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Byggnads Mälardalens  
arbetsmiljöorganisation

300  
lokala skyddsombud (SO),  
varav 48 nya under året.     

16   
MB-ledamöter med  

uppdrag att handlägga  
arbetsmiljöfrågor (HAM). 

6    
regionala skyddsombud (RSO)  

genomförde 

375 
besök på företag utan  
skyddsorganisation. 

För att inte tappa den naturliga kon-
takten med fortbildningen av våra för-
troendevalda, hanterades information 
och planerad verksamhet genom digi-
tala mötesforum.

När restriktionerna lättade något i  
augusti, genomfördes utbildningar med  
begränsat antal deltagare och föränd-

Det var med tuffa restriktioner för  
fysiska möten Byggnads Mälar-
dalen gick in i 2021 års planering 
av FFM- och MB-verksamheten. 
Spontana arbetsplatsträffar och 
inplanerade UVA-möten stod på 
paus.

BYGGNADS MÄLARDALEN BYGGNADS MÄLARDALEN

rade förutsättningar. Kortare möten 
blev hybrida, vilket innebar att del-
tagarna kunde välja att medverka via 
videolänk. 

Regionen hade löpande kontakt   
med de förtroendevalda och stöttade 
eller medverkade under förhandlingar. 
Utvecklingssamtal genomfördes fort-
löpande. 

Med anledning av årets inledande 
hårda mötesrestriktioner, uppstod en  
stor efterfrågan av utbildning för de  
fackligt förtroendevalda. Under decem- 
ber månad genomfördes steg tre i  
regionens MB-utbildning. Likaså hann 
flertalet lagbasar och skyddsombud 

11  
registrerade UVA-möten hölls 2021 

(2020: 57) med 218 deltagare.

24  
fullmaktstagare för regionen  

(2020: 30) delar på 76 fullmakter 
varav sju kan förhandla lön.

Arbetsmiljö

Engagerade 
skyddsombud

Ett viktigt delmål är att även få bygg-
herrar och konstruktörer att förstå 
sambandet mellan felaktiga arbets-
ställningar och arbetsmetoder och 
belastningsskador.

Trots pandemin genomfördes en 
del av regionens planerade arbets-
miljöutbildningar fysiskt, men kom-
pletterades med digitala utbildningar.  
Även informationsinsatser till skydds- 
ombud gavs i huvudsak digitalt eller 
via telefon. Detta fungerade i stort 
sett väl. 

Allt fler medlemmar intresserar sig 
för att få en säkrare arbetsplats, 
där man kan arbeta utan risk att 
drabbas av skador eller olyckor. 
Engagemanget skapar förutsätt-
ningar att på sikt kunna nå målet 
med säkra arbetsplatser och god 
arbetsmiljö.

Viktiga medlemsförsäkringar
De försäkringar som medlemmarna 
har via kollektivavtal och medlem-
skap i Byggnads är en viktig del av 
medlemskapets värde. 

Regionen svarar dagligen på frågeställ-
ningar från medlemmar och arbetsgi- 
vare samt handlägger försäkringsären- 

Löner & avtal
Utvecklingen av löner och villkor 
inom Byggnads Mälardalens verk-
samhetsområde var god under året.

Regionen organiserade 61 nya arbets- 
givare via hängavtal på såväl VVS- 
som Bygg- och Plåtavtalens områden. 

Ackord: 235,43 kr. (2020: 230,28). 
Alla yrkesgrupper.
Tidlön: 206,09 kr. (2020: 202,46).  
Alla yrkesgrupper.                       
Skillnad ackord/tidlön: 29,34 kr. 
(2020: 27,82). 
Inkomna ärenden handlade om: Med- 
bestämmande förhandlingar, rätts- 

Granskade timmar

1 625 028  
timmar totalt på ackord och 

6 851 240  
timmar på tidlön via

10 225 
bearbetade underlag.

Förtroendemanna- och MB-verksamheten

Digitala mötesforum höll 
uppe kontakterna

få plats på önskad utbildning under 
fjärde kvartalet.

Regionens fullmaktstagare bidrog 
till att göra Byggnads starkare på 
arbetsplatserna.

1 243  

arbetsplatser besöktes i regionen  
2021 (2020: 1 100).

Trots pandemin lyckades Unga 
Byggare Mälardalen ställa om och 
genomföra viktig verksamhet.  

  Digitala möten en gång i månaden  
 med Regionala ungdomskommit- 
 tén, RUK, infördes. 

  Skolinformation till gymnasie- 
 elever årskurs två genomfördes  
 framgångsrikt, vilket gav en stor  
 andel nya elevmedlemmar.

  Ett tvärfackligt samarbete med  
 Handels och IF-Metalls lokala  
 ungdomsklubbar startades. 

  En regional ungdomsutbildning  
 genomfördes i Västerås med fokus  
 på ideologi, organisering och verk- 
 samhet för kommande år. 

  En grundläggande löneutbildning  
 för avgångselever i Uppsala hölls i  
 samband med en pizzakväll.

Läs mer om Unga Byggare Mälardalens 
verksamhet på sid 21.

Unga Byggare  
hittade nya vägar

”Det är otroligt  
viktigt att vi unga 

syns och tar plats!
Det är ju trots  

allt vår framtid  
det handlar om.” 

Linus Blomqvist 
betongarbetare och  

ordförande i Regionala  
ungdomskommittén

Arbetsmiljöveckan
Under Arbetsmiljöveckan 2021 genomförde regionens skyddsombud 
riktade kontroller avseende belastningsergonomi. Det genomfördes 
totalt 533 arbetsplatsbesök och 154 protokollförda skyddsronder.  

tvister, lönetvister, tidlöneförhand-
lingar och ackordsförhandlingar.

Under året gick sex företag i kon-
kurs (2020: 16).

den upp till och med förvaltningsrätten. 
I slutet av året var 80 försäkringsären-
den aktiva. 

I regionen finns 18 försäkringsinfor-
matörer. De informerar arbetskamrater 
på arbetsplatserna om avtalsförsäk-
ringar som ligger hos AFA Försäkring.


