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Hej Företagare!

J

ag hoppas att alla därute har
klarat sig hyfsat under pandemin. Vårt intryck, som även
stöds av statistik från exempelvis
UC, är att byggbranschen är en av
de branscher som klarat sig bra
under pandemin vilket vi givetvis
är glada för. Trots det så förstår vi
att det har varit en utmaning för er
med alla restriktioner som behövts
införas. Vi får hoppas att det snart
vänder med hjälp av vaccinet. Fortsätt hålla restriktionerna så får vi
förhoppningsvis en höst utan covid!
SAMTIDIGT SOM covid-19 började öka
i Skåne i höstas så drog avtalsrörelsen igång igen efter ”coronapausen”.
Som ni säkert vet hade vi en vecka
med strejkvarsel men utöver det gick
förhandlingarna bra och innan jul
var alla våra avtal spikade.
Några nya saker:
• Ökade krav på Huvudentreprenören (HE)
• Ökade befogenheter för Regionala skyddsombud (RSO)
• Graviditetslön
Du kan läsa mer om avtalen på
www.byggnads.se under rubriken
Avtal 2020.
SOM AVSLUTNING vill jag välkomna
er till våra nya webinarium.
Vi hoppas att det digitala
mötet gör det lättare
för fler att kunna
delta.

Hoppas vi ses där!

JONAS
SJÖBERG
ORDFÖRANDE
BYGGNADS SKÅNE
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Webbinarium under våren

På grund av covid-19 kommer vi att hålla vårens seminarier
digitalt, så kallade webbinarium. Du kan delta via dator,
platta eller smartphone. Inga program behöver laddas ner.
Anmäl dig via mejl till: skane@byggnads.se senast dagen
innan. Du får sen en länkinbjudan till webbinariet. Det
kommer även finnas tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

22 april kl 16.30-17.30: Nya regler för Regionala
Skyddsombud (RSO) och den nya utbildningen från
Byggföretagen (BF)
6 maj kl 16.30-17.30: Det nya utbildningsavtalet för
lärlingar
I slutet av båda webbinariumen kommer det finnas möjlighet att även ställa frågor kring de nya avtalen.

Nyheter i det nya
yrkesutbildningsavtalet
Det gamla yrkesutbildningsavtalet från 2006 har ersatts
av ett nytt avtal (YUA 2020) som bl.a. innehåller nya begrepp
och ett nytt system kring lärlingars anställningsskydd.

D

et nya avtalet har en del nyheter som att man till exempel
skiljer på grundutbildning och
kvalificeringstid. Det gör att man
inte kan börja räkna ner sin tid mot
yrkesbeviset innan grundutbildningen är klar. Efter genomgången
grundutbildning går man in i kvalificeringstid. Kvalificeringstiden
är 24, 30 eller 36 månader beroende
på om yrket handlar om mobila maskiner (24 mån), S-yrken (30 mån)
eller våra stomyrken (36 mån).
MAN FORTSÄTTER som tidigare med
att vara företagslärling, gymnasielärling eller vuxenlärling
från godkänd utbildningsgivare. Man kommer nu att
kunna provanställas som
lärling. Då gäller samma

regler som i Byggavtalets Bilaga
A1. Från och med 2021-07-01 gäller
samma anställningsskyddsregler
för ALLA lärlingar.
DET HÄR ÄR en del av det som är nytt
i avtalet. Vill du läsa hela avtalet
går det att läsa på BYNs hemsida;
byggbranschensyrkesnamnd.se.
Det kan vara mycket att läsa på
egen hand så därför bjuder vi in
arbetsgivare med hängavtal hos
oss till ett webbinarium (se ovan)
om det nya yrkesutbildningsavtalet
den 6 maj kl 16.30. Då kommer
Byggnads Skånes ombudsman
Tommi Hakala att gå igenom alla
detaljer med er och ni har möjlighet
att ställa frågor om det är något som
känns otydligt.n
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Returadress:
Byggnads Skåne
Scheelegatan 27
212 28 MALMÖ

Nya regler kring arbetsmiljö
Ökade befogenheter för medlemsföretag ansvarar för, eller
samordnar arbetsmiljöfrågor. Den
RSO
I de nya kollektivavtalen har man
kommit överens om att ge ökad
tillträdesrätt för Byggnads regionala
skyddsombud (RSO). Det innebär att
de regionala skyddsombuden med
utökad tillträdesrätt ska ha möjlighet
till tillträde och möjligheten att agera
i sin roll som regionala skyddsombud. Detta även på arbetsplatser som
saknar medlemmar men som har
gällande kollektivavtal.n

Safe Construction
Training

Safe construction training är en
digital utbildning för att förstå de
vanligaste riskerna inom bygg- och
anläggningsbranschen och hur de
kan förebyggas. Man får även insikt
i hur våra attityder och beteenden
kan påverka säkerheten hos oss som
individer och i grupp samt kunskap
om de vanligaste reglerna inom
hälsa och säkerhet.
Utbildningen riktar sig till alla som
arbetar i bygg- och anläggningsbranschen och behöver grundläggande säkerhetsutbildning. För
medlemsföretag i Byggföretagen
blir den obligatorisk from 1 juli. Det
gäller även alla som är verksamma
vid arbetsplatser där Byggföretagens

som omfattas av kravet på att bära
ID06, måste också ha ett godkänt
testresultat.
Safe Construction Training
genomförs via dator, surfplatta eller
smartphone. Den är gratis och när
du väl har gått den gäller den i fem
år. Genom att man loggar in så
kommer utbildningen registreras i
ID06 kompetensbas.
Utbildningen finns på tio olika språk.
Hela utbildningen tar cirka 1-2
timmar att genomföra. Mer information om hur man gör finns på:
https://buc.se/utbildningar/safeconstruction-training-svenska/ n
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