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Mål hela Byggnads  

q  Öka antalet avtals- 
 bundna företag 
 med 1 400.

q  Öka medlemsantalet  
 med 1 500 
 nya medlemmar.

q  Genomföra minst 
 10 000 arbetsplats- 
 besök.

q  Utse minst 250 nya 
 förtroendevalda 
 i små och medelstora 
 företag. 

Målplan 2017
ORGANISERING

Mål Byggnads 
Stockholm-Gotland

q  Öka antalet avtals- 
 bundna företag 
 med 204.

q  Öka medlemsantalet  
 med 220 
 nya medlemmar.

q  Genomföra minst 
 1 456  arbetsplats- 
 besök.

q  Utse minst 37 nya 
 förtroendevalda 
 i små och medelstora 
 företag. 
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Övergripande mål
Regionens Mål och visioner bygger på dokumentet Mål & vision 2022 
som antogs på Byggnads kongress 2014. Kongressen lade genom  
dokumentet upp vilka mål som Byggnads i sin helhet ska arbeta för 
med sikte på 2022. 

Under förbundsfullmäktige bestämmer regionerna sedan tillsam-
mans varje år vilka uppgifter som är viktigast att driva under det 
kommande året. 

Regionen har under året som gått arbetat med de långsiktiga mål 
som togs fram under målarbetet för 2016. Det övergripande målet som 
tagits av förbundsfullmäktige för 2017 är vår just nu i särklass vikti-
gaste fråga, organisering. Ökad organisering är en förutsättning för 
vår framgång.

ÖVER-
GRIPANDE 
MÅL
2017
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Organisering
Hela Byggnads ska under 2017 ha organisering som mål. Det innebär 
att arbetet med att organisera ska vara med i allt vi gör.

Organiseringsprojekt
Eftersom organisering är så avgörande har vi tillsatt extra resurser för 
det. Vi startar därför ett projekt där organisering är huvuduppgiften 
och riktar sig till anställda i små och medelstora företag.

Uppsökeri
När det gäller organisering är den fackliga medvetenheten en grund-
förutsättning. Därför kommer resurser att satsas på uppsökeriperio-
der där fokus ska vara studierekrytering och organisering. Ledningen 
tar fram en projektbeskrivning för uppsökeri med start senast i första 
kvartalet 2017.

Utbildning
För att klara av att utbilda våra medlemmar i facklig verksamhet 
och värderingar behöver vi ta fram en långsiktig strategi. Vi behöver 
tänka nytt och till exempel diskutera interaktiva utbildningar för att 
kunna nå kongressmålet.

Arbetsplatsorganisation
Vi behöver intensifiera arbetet med arbetsplatsorganisationen och 
skapa förutsättningar för ett ökat fackligt arbete i fler företag. Det 
borde bli självklart och naturligt att det är en nödvändig uppgift för 
alla förtroendevalda både på arbetsplatsen och i den demokratiska 
organisationen. Vår organisation måste därför vara inriktad på att 
hjälpa fackligt förtroendevalda att kunna göra ett bra jobb.

Fullmakter
Vi har under 2016 jobbat med hur vi ska få ut fullmakter till lagbasar 
och fackliga förtroendevalda i företag med en utvecklad MB-organisa-
tion. Steget för att ge fullmakter kommer tas under 2017. Ombudsmän-
nen som hanterar avstämningar ska prioritera arbetet på företag med 
lägre lönenivåer och sämre organisationsgrad. 
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Byggnads i politiken
Vi ska vara mer synliga i för medlemmarna viktiga politiska frågor 
och påverka samhällsdebatten. Vi ska utveckla våra kommunika-
tionsvägar genom sociala medier, hemsidan, nyhetsbrevet Helt Enkelt 
och medlemstidningen Byggettan där vi beskriver vårt facklig-politiska 
arbete. Utrymme ges i budgeten för opinionsbildning. Vi fortsätter 
skapa ett nätverk som stöd för politiskt aktiva byggnadsarbetare och 
vi deltar i och driver våra fackliga krav i olika aktiviteter. 

Yrkesutbildning
Kontakter med yrkeselever har under en tid haft för låg prioritering. 
Därför bestämde regionen förra året om en ny offensiv satsning på att 
besöka yrkesskolor i Stockholmsområdet. Projektet med att besöka 
yrkeselever på gymnasier och värva medlemmar kommer att fortsätta 
då verksamheten blir permanent.

Jämställdhet och mångfald
Byggnads ska ha ett arbetssätt som leder till att fler kvinnor och 
utlandsfödda vill vara medlemmar i Byggnads och arbeta i byggbran-
schen. Vi fortsätter arbetet med att höja medvetenheten om jämställd-
het och mångfald i regionen. Vi medverkar i ett antal projekt med stöd 
av de Europeiska Struktur Fonderna (ESF). Dessa projekt går ut på 
att få fler kvinnor, utlandsfödda samt nyanlända till byggbranschen i 
Stockholmsregionen.
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Kalendarium 2017

24/1 Medlemskretsarnas årsmöten, se hemsidan för detaljer.

15/2 Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

8/3 Internationella kvinnodagen.

15/3 Aktivitetsdag, besök på arbetsplatser under ett specifikt tema.

17/3 Kollektivavtalets dag, en dag att manifestera den svenska modellen.

21/3 Medlemskretsmöte, se hemsidan för detaljer.

28/3 Studiecirkel i medlemsvärvning startar, fortsätter sedan den 4/4 och 11/4.

5/4 Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

1/5 1 maj.

1/5 Avtalen löper ut, med undantag för Maskin som löper ut den 1/6.

10/5 Aktivitetsdag, besök på arbetsplatser under ett specifikt tema.

23/5 Medlemskretsmöte, kongressmotioner/eventuella avtalsmotioner lämnas in.

14/6 Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

30/8 Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

12/9 Medlemskretsmöte, se hemsidan för detaljer.

20/9 Aktivitetsdag, besök på arbetsplatser under ett specifikt tema.

11/10  Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

V. 43  Arbetsmiljövecka/skyddsombudets dag.

22?/10 Gymnasiemässan, vi marknadsför våra yrken.

15/11 Aktivitetsdag, besök på arbetsplatser under ett specifikt tema.

21/11 Medlemskretsmöte, se hemsidan för detaljer.

13/12 Byggnads God morgon, en aktivitet för att synas på små arbetsplatser.

KALEN-
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