
BYGGCHEFERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE



2

Innehåll

Förord .................................................................. 3

Mötesredovisning ........................................... 4

Styrelsen ............................................................. 5

Representation ................................................. 6

Stämman 2013 .................................................. 8

Tidningen Byggvärlden ............................... 10

Sociala medier ................................................. 11

Nyhetsbrev .......................................................13

Årets byggchef 2013 ......................................15

Ambassadörskapet........................................17

Seminarier........................................................ 19

Övriga aktiviteter ......................................... 20

PR-aktiviteter ...................................................21

Byggbranschen i samverkan (BBIS) ........ 23

Medlemsutvecklingen .................................24

Ledarnas Representantskap 2013 ...........25

Förhandlingsverksamheten ......................25

Avdelningarna ................................................26

Årsbokslut ........................................................29

Revisionsberättelse ......................................36



20133

Förord

Året 2013 har för Byggcheferna präglats av hög verksamhetsnivå och med 
ett fokus på vår stämma 2013. Mycket arbete går åt för att förbereda denna 
demokratiska högtid. Vi kan vara glada att det bara händer vart fjärde år då 
det kräver stora arbetsinsatser och pengar.

Året som gått har minst sagt varit händelserikt. 
Våra PR-satsningar har, som vanligt, fått mycket bra genomslag i media. 

Projektet ”Utrota machokulturen” är provokativt med ett syfte att få i gång 
en diskussion i branschen.

Vi vill skapa en miljö som välkomnar alla att arbeta i vår fantastiska 
bransch.

Ambassadörerna är också en verksamhet som växer och lockar fler och fler 
unga byggchefer att vilja besöka högskolorna både för att värva medlemmar 
men också för att locka fler till byggyrkena.

Konjunkturen har svajat något men det finns en underliggande tro om 
bättre tider under 2014. Det som inte kommer igång är framförallt bostads-
produktionen. Behovet av hyresrätter är högt på många ställen i landet och 
det behövs samlade krafter för att få ner priserna på dessa.

Konkurrensen om den erfarna personalen i branschen är hög och vi ser 
många övergångar mellan olika verksamheter och företag. Infrias hoppet om 
en ökande konjunktur kan vi nog se både fler övergångar och ökade löner.

Lars Bergqvist
Ordförande
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Mötesredovisning

STYRELSEN HAR UNDER ÅRET HÅLLIT FÖLJANDE MÖTEN:

Styrelsemöten

2013-02-19 Telefonmöte
2013-05-24 Hotell Amaranten, Stockholm
2013-08, 19–20 Sundbyholm
2013-10, 30–31 Villa Källhagen, Stockholm
2013-12-02 Telefonmöte 

VU-möten

2013-01, 29–30 Hasseludden, Stockholm
2013-02-14 Telefonmöte
2013-05-06 Förbundskontoret, Stockholm
2013-05, 17–19 Fuengirola
2013-08-16 Telefonmöte
2013-08-30 Telefonmöte
2013-12-05 Förbundskontoret, Stockholm

DIVERSE ARBETSGRUPPER HAR VERKAT UNDER ÅRET:

Högskolor

2013-01-31 Chalmers Lindholmen, Göteborg
2013-02-07 Campus Dalarna, Borlänge
2013-04-18 Halmstads högskola
2013-06-11 Älvkullegymnasiet, Karlstad
2013-08-28 Ny som ambassadör, Ambassadörsträff, Förbundskontoret
2013-09-16 Campus Dalarna, Borlänge
2013-09-19 Helsingborg Campus
2013-09-20 Helsingborg Campus
2013-09-23 Chalmers, Göteborg
2013-09-16 Mingellunch Chalmers
2013-09-27 Brobyggartävlingen, Chalmers
2013-11-12 Högskolan, Växjö
2013-12-06 Malmö högskola.
2013-12-09 Malmö högskola.

Övrigt

2013-01-19 Ledarnas förhandlingsdelegationer
2013-01-15 Möte Etik-gruppen IVA
2013-02-06 Hållbart samhällsbyggande i världsklass
2013-02-12 Ledarnas Förbundsråd
2013-02-13 Jurymöte Årets byggchef
2013-03-05 ESF Peab, Trollhättan
2013-03-06 Ledarnas förhandlingsdelegationer
2013-03-16 Årsmöte avd. Msv, Karlstad  
2013-03-12 FIA-dagen
2013-03-13 Prisutdelning Årets byggchef. (Youtube-film)
2013-03-13 Chefsgalan
2013-03-25 Ledarnas förhandlingsdelegation
2013-04-03 Tv-intervju ”Uppdrag granskning”
2013-04-10 Årsmöte avd. Öst
2013-04-15 Filminspelning ESF-projektet
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2013-04-17 Årsstämma IQ-samhällsbyggnad
2013-04, 23–24 Byggmässa i Malmö
2013-05-14 BBIS
2013-05-23 Ledarnas representantskap, Stockholm
2013-06-03 Redaktionsråd Byggvärlden, Stockholm
2013-07, 01–07 Almedalsveckan
2013-09, 13–14 Byggchefernas stämma, Sundbyholm
2013-09-24 Redaktionsråd Byggvärlden
2013-10-10 Stora chefsdagen
2013-10-10 Hållbara chefer, Stockholm Waterfront
2013-10-28 Tv-intervju, Rapport om machokulturen
2013-11-13  Hållbara chefer, Malmö. Seminarium.
2013-11, 14–15 Ledarnas förbundsråd, Förbundskontoret
2013-11-28 Runda bordssamtal ”Utrota machokulturen”
  
Dessutom har det hållits ett antal planeringsmöten med konsulter och
samarbetspartners. Några arbetsgrupper har varit aktiva. 

Styrelsen

STYRELSEN HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV:

Verkställande utskottet (VU)

Ordförande  Lars Bergqvist
Vice ordförande  Lars Tengvall
Kassör  Johan Wegin
Sekreterare  Bo Olsson avgick på stämman och ersattes från 130916 
 av Yvonne Stenman

Ledamöter

Peter Sjöquist
Yvonne Stenman (fram till 130916)
Alf Svensson
Jessica Löfström
Egon Waldemarsson
Catharina Lindén 
Dastan Media-Ringlund (från 130916)
Pär Rask (från 130916)

Suppleanter valda på stämman 2009 fram till 2013

Anders Risell
Charlott Malmborg
Pierre Karlevall
Lars Fredriksson
Jonas Nyqvist
Anders Larsson
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Representation

FÖRENINGEN HAR VARIT REPRESENTERAD UNDER 2013 I:

Ledarnas Förbundsstyrelse

Lars Tengvall 
Yvonne Stenman
Jessica Löfström (suppl.)

Nya suppleanter valda på stämman 2013

Anders Larsson  
Anders Hinn   
Jeanet Corvinius 
Jonas Nyqvist  
Christina Anderson     
Marcus Malmström      
Lars Modin  

Revisorer

Ulf Johansson
Catharina Holmström (ersatt av Hans Stuhr 130916)

Suppleanter till revisorerna

Erik Carlsson (ersatt av Martin Pettersson 130916)
Bo Wikström (ersatt av Benny Jansson 130916)

FÖRHANDLINGSDELEGATIONER

Byggcheferna har haft följande representanter i Ledarnas Förhandlingsdelega-
tion Bygg och Fastighet under 2013.

Sveriges Byggindustrier m.fl.

Lars Bergqvist
Lars Modin
Yvonne Stenman

Elinstallatörernas Arbetsgivareförening

Örnulf Thorsén

VVS Företagen

Peter Sjöquist

Fastigo I o K

Jacob Wessner
Bo Wikström

Almega Fastighetsarbetsgivarna 

Pierre Karlevall

Almega Järnvägsinfrastruktur

Ted Modèn
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Representantskapet

Johan Wegin  
Alf Svensson  
Pär Rask  
Catarina Lindén 
Egon Waldemarsson 
Jessica Löfström 
Peter Sjöqvist 
Yvonne Stenman 
Dastan Media-Ringlund 
Anders Larsson 
Anders Hinn   
Jonas Nyqvist 
Jeanet Corvinius  
Christina Anderson  
Marcus Malmström  
Lars Modin  

Suppleanter

Ulf Johansson Omval  
Bo Wikström   
Lars G. Johansson  
Martin Pettersson 
Elinor Johansson   
Lars-Göran Sjöberg  
Hans Stuhr  

Rådet för Byggkompetens RBK

Lars Bergqvist
Börje Hammarström

IQ Samhällsbyggnad

Lars Bergqvist

BBIS (Byggbranschen i samverkan)

Lars Bergqvist
Sofia Löfberg

HSIV (Hållbart samhällsbyggande)

Lars Bergqvist

SBUF

Börje Hammarström

Övrig representation

Lars Tengvall har representerat Byggcheferna i utbildningsrådet för YH-
utbildning i Hässleholm, Malmö och Helsingborg samt Galaxen i syd.
Catharina Holmström har representerat Byggcheferna i ett YH-råd i Malmö.
Egon Waldemarsson har representerat Byggcheferna i ett YH-råd i Jönköping.
Lars Bergqvist har representerat Byggcheferna i ledningsgruppen på Hermods 
i Stockholm.
Lars Bergqvist har varit representant inom Galaxen i Värmland.
Ulf Johansson och Anders Risell har representerat Byggcheferna i Galaxen 
Väst.
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Stämman 2013

Den 13–14 september gick stämman av stapeln på Sundbyholms slott utanför 
Eskilstuna.

Knappt 30 ombud samt styrelsen var samlade för att fatta beslut om 
ansvarsfrihet för den gamla styrelsen, godkänna räkenskaper och verksamhet. 
Dessutom skulle riktningen för de fyra kommande åren läggas fast och nya 
representanter till styrelse och andra organ skulle väljas.

Stämman inleddes med en film om den verksamhet som bedrivits under 
fyra åren, varefter Lars Bergqvist hälsade ombuden och inbjudna gäster 
välkomna till de två intensiva dagarna.

Två gäster var inbjudna som invigningstalare. Ola Månsson från Sveriges 
Byggindustrier inledde med att berätta om de områden som BI prioriterar i sin 
verksamhet. Slående är att de överensstämmer med vår verksamhet.

Efter detta var det Annika Elias tur att berätta om Ledarnas utmaningar. 
Hon berömde Byggcheferna som en av de få föreningar inom Ledarna som 
jobbar med rätt saker.

Efter detta startade förhandlingarna som leddes av Börje Hammarström 
som med fast hand höll i ordförandeklubban. Bo Olsson och Ulf Johansson 
svarade för sekreterarskapet.

Totalt hade 11 motioner inkommit och styrelsen hade två förslag.
Fyra av motionerna handlade om Ledaravtalet och dess funktion. Många 
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kritiska synpunkter framfördes i debatten och ett av förslagen som vann 
stämmans gehör var att genomföra en enkät för att se vad medlemmarna 
tycker om avtalet.

En stugfond har upprättats efter förra stämman 2009. Den innehåller de 
medel som vart överskott efter försäljning av föreningens stugor i Fjätervålen.

Stämman beslutade att dessa pengar ska gå in i budgeten för att i huvudsak 
användas till medlemsaktiviteter.

Chefens arbetsmiljö var också en fråga som fanns i två motioner.
Styrelsens förslag var dels ny budget dels avgiftshöjning. Stämman gav 

styrelsen mandat att höja medlemsavgiften med max fem kronor under 
kommande stämmoperiod.

Två nya styrelseledamöter och en ny revisor valdes.
Dastan Media-Ringlund och Pär Rask valdes in i styrelsen och Hans Stuhr 

valdes till ny revisor.
Bo Olsson avtackades för lång och trogen tjänst. Han beskrevs av Lars 

Bergqvist som en lojal representant som alltid ställer upp och sköter sina 
uppdrag. 

En uppskattad fest hölls på kvällen den första dagen och det var god 
stämning som vanligt när byggare träffas.

Stämman finns dokumenterad i en film som är utlagd på Youtube.
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Tidningen Byggvärlden

2013 var ett rekordår för tidningen Byggvärlden. Den har nu 33 000 läsare 
och är därmed större än Byggindustrin. En rekordvecka hade man 14 000 
besök på hemsidan vilket också är ett rekord.

Tidningen kommer ut med 18 nummer per år varav vi har en egen sida i 11 
nummer.

Vi annonserar också ibland med rekryteringsannonser för Ledarna. 
Vi producerar mestadels artiklar till denna sida men vi marknadsför också 

olika aktiviteter där.
Ägaren av tidningen är Nordic Construction media Group. 
Framsidan på tidningen har en liten triangel med vår logga. Denna tillsam-

mans med vår sida går till alla prenumeranter vilket ger oss reklam.

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

Byggbranschen 
utvecklas snabbt. 
Hinner du med?
Vi hjälper dig hålla koll. Bli medlem.

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

Byggcheferna
Box 120 69 
102 22 Stockholm 
08-598 990 00 
byggcheferna@ledarna.se 
www.byggcheferna.se

Följ Byggcheferna på 

Byggcheferna är en 
av de mest aktiva och 
relevanta föreningarna 
som lyfter rätt frågor 
– frågor som angår 
medlemmarna.

Annika Elias, 
förbundsordförande, Ledarna

Det ligger en stor 
utmaning – och det 
gäller alla fackliga 
organisationer – i att 
informera ungdomar 
om vad det innebär att vara organi-
serad respektive oorganiserad. 

Lars Bergqvist,
ordförande, Byggcheferna

Målet är att vi ska vara 
en attraktiv bransch; 
omgivningen ska helst 
tycka:  ’wow, är du 
chef i byggbranschen!’ 

Ola Månsson, 
vd, Sveriges Byggindustrier (BI)

God stämning, viktiga 
val, fart på debatten …

helt Kort

Vilken fråga tycker du är viktigast 
för Byggcheferna framöver?

Lars Modin, 
Avd. Gävle/Dala/Sundsvall: 
Byggcheferna ska ställa hård-
are krav på att Ledaravtalet 
följs bättre. Jag tycker också 

att man ska fokusera på arbetsmiljön och 
hållbara chefer.

Liana Georgiu, Avd Syd: 
Ge mer stöd till kvinnor ute i 
produktionen så att fler stan-
nar kvar för de är lika duktiga 
som männen. Nätverk och 

mentorer kan vara ett sätt.

Christina Andersson, 
Avd. Småland-Halland:  
Jag brinner för att vi ska få 
fler unga människor intress-
erade av att arbeta som 

arbetsledare och platschefer i bygg-
branschen. Det behövs också mer stöd  
och rätt hjälpmedel för att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön.

 En god stämning med en och 
annan livlig diskussion, viktiga 
beslut, intressanta invigningstal 
och skojiga kvällsaktiviteter i 
historisk miljö – sörmländska 
Sundbyholms Slott – präglade 
Byggchefernas föreningsstämma.

– Ledarskap, mångfald, arbetsmiljö och 
etik. De fyra ledord som har känneteck-
nat Byggchefernas inriktning och arbete 
sedan den förra föreningsstämman 2009 
kommer sannolikt fortsätta att gälla i 
tio år till.

Det sa Byggchefernas ordförande Lars 
Bergqvist till de drygt 35 ombuden som 
samlats för att under två dagar avhandla 
Byggchefernas 13:e stämma.

– Det ligger en stor utmaning – och 
det gäller alla fackliga organisationer – i 
att informera ungdomar om vad det 
innebär att vara organiserad respek-
tive oorganiserad. Medvetenheten är 
dessvärre låg och i byggbranschen är 
åldersväxlingen snart överstånden. Vår 
ålderskurva ser visserligen ljusare ut 
nu än för några år sedan, men antalet 
medlemmar bland de yngre är fortsatt 
för litet, underströk Lars Bergqvist 
vidare i sitt välkomsttal.

Morgondagens chefsliv
Annika Elias, förbundsordförande 
Ledarna, gav i sitt invigningstal uttryck 
för sin positiva syn på Byggcheferna.

– Det är en av de mest aktiva och 
relevanta föreningarna som lyfter rätt 
frågor – frågor som angår medlemmarna.

Annika Elias talade vidare om bety-
delsen av att arbeta med morgondagens 
chefsliv.

– Vi får ingen väl fungerande välfärd 
om vi inte har bra chefer. Och bra chefer 
måste kunna påverka sina arbetsliv mer 
än vad som är fallet idag. 

Ledarnas kongress går av stapeln 
21–23 maj och Annika Elias pekade 
på ett antal områden som kommer att 
stå i fokus framöver, bland dem finns 
chefsförsörjning och utveckling av 
lönebildningen.

En av motionerna på Byggchefernas 
stämma handlade just om Ledaravtalet 
där ombuden beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag, nämligen att låta 
genomföra en undersökning av hur 
Ledaravtalet fungerar bland förtroende-
valda och medlemmar.

– Det är alltför många som inte lever 
upp till det avtal vi har tecknat, man tar 
inte sitt ansvar och jag är djupt besviken 
över detta. Här får vi göra ett omtag på 
djupet, sa Annika Elias.

Sund och säker byggbransch
Så var det dags för stämmans andra 
gästtalare, Sveriges Byggindustriers (BI) 
vd Ola Månsson, att äntra scenen. Hans 
budskap handlade om vikten av att 
byggbranschen ska uppfattas som sund 
och säker.

– Målet är att vi ska vara en 
attraktiv bransch; omgivningen ska 
helst tycka:  ’wow, är du chef i bygg-

branschen!’ , utropade Ola Månsson 
entusiastiskt.

– Byggbranschen är utsatt och 
det är mycket viktigt att vi agerar 
affärsetiskt korrekt för att det ska bli en 
sund bransch. Här är ID06 och andra 
liknande medel betydelsefulla. I det 
sammanhanget tål att påpekas att rot-
avdraget inte är en subvention, men ett 
verktyg mot svartarbete, sa Ola Månsson 
och berättade att en uppförandekod ska 
implementeras hos alla medlemsföretag. 
Dessutom kommer samtliga medlemmar 
att erbjudas utbildning i dessa frågor.

– BI:s förbundsstyrelse har också 
beslutat att satsa 50 miljoner under fem 
år på att förbättra säkerheten på arbets-
platsen. Det ska bl.a. ske genom mer 
stöd till projekt som handlar om den 
psykosociala arbetsmiljön där chefens 
roll och utsatthet i säkerhetsarbetet ska 
sättas i fokus.

– Det är cheferna som ska vara det 
goda exemplet, betonade Ola Månsson. 

faKta

Byggchefernas nya styrelse
Lars Bergqvist, ordförande
Johan Wegin, kassör
Ledamöter:
Lars Tengvall
Egon Waldemarsson
Cattis Lindén
Jessica Löfström
Alf Svensson
Peter Sjöquist
Yvonne Stenman
Per Rask (nyval)
Dastan Media-Ringlund (nyval)

… och ett riktigt vasst mingel
Efter de sedvanliga stämmohandlingarna 
då verksamhet och rapporter föredrogs, 
motioner diskuterades, beslut fattades 
och val förrättades, samlades alla till en 
avkopplande kvällssamvaro med idel 
underhållande överraskningar i vacker 
slottsmiljö. Temat var Vikingar. Och höv-
dingen själv, Lars Bergqvist, fick anledning 
att tacka för förtroendet.

– Uppdraget förgyller min tillvaro 
och jag är mycket glad att vi åter lyckats 
tillsätta alla poster vi behöver med duktiga 
kvinnor och män. Och som vanligt har 
byggarna visat sig ha hög social kompe-
tens. Jag är också glad åt att BI med dess 
vd Ola Månsson i spetsen har gjort våra 
hjärtefrågor till sina . Det gäller inte minst 
etik och mångfald, frågor som Byggchef-
erna har arbetat intensivt med sedan 
lång tid tillbaka, sa en mycket nöjd Lars 
Bergqvist. 

Lars Bergqvist som fick förnyat förtro-
ende som ordförande gillade rollen som 
viking och instruerade hjälmpåtagning.

Anders Hinn, byggchefsambassadör, Jessica Löfström, Avd. Öst, Jeanet Corvinius, Avd Öst och Christina Andersson, Avd Småland-Halland, 
hade ett samstämmigt omdöme: ”Allt har gått enligt förväntan”.

Anne Stampe, ansvarig för ambassadörs-
programmet och Irena Franzén, avtalsan-
svarig, tyckte det var intressant att få vara 
med på stämman. – Men är man inte 
ombud deltar man ju inte i de intressanta 
diskussionerna, och det kan vara lite svårt 
att låta bli.

Benny Jansson, Avd. Öst och Michael 
Bolde, Avd. Mellan tyckte det var lärorikt 
att ta del av hur beslut fattas medan 
Darko Brakovic, Avd. Öst tyckte det var för 
få som gjorde sin stämma hörd. 

Tack vare Ledarnas Anna 
Beuger, som var ansvarig 
för allt praktiskt kring 
arrangemanget, flöt allt som 
det skulle.

Text: Pamela Collin
Foto: Börje Hammarström

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

Byggcheferna
Box 120 69 
102 22 Stockholm 
08-598 990 00 
byggcheferna@ledarna.se 
www.byggcheferna.se

Följ Byggcheferna på 

Byggbranschen 
utvecklas snabbt. 
Hinner du med?
Vi hjälper dig hålla koll. Bli medlem.

 – Jag vill att byggbranschen ska 
attrahera nya, unga medarbetare. 
Men de som vill fuska ska inte 
trivas i den här branschen!

Det säger Catharina Holmström, 
vd Sawi Byggnads AB, och en av 
Byggchefernas ambassadörer.

– Byggbranschen är tuff på många sätt; 
man utsätts för risker som korruption 
och fusk och andra etiska dilemman. Då 
gäller det att ha medarbetare som redan 
från början har rätt inställning, och i det 
sammanhanget är Byggcheferna med 
ambassadörsprogrammet ett perfekt 
forum för yngre människor som precis 
påbörjat en utbildning eller är på väg 
ut i byggbranschen. Dessutom fyller 
Byggcheferna och ambassadörsprogram-
met en viktig funktion för att få fler 
kvinnor att intressera sig för och känna 
sig bekväma i byggbranschen, säger 
Catharina Holmström.

Vad har ditt uppdrag som ambassadör gett 
dig personligen?

– Genom att Byggcheferna är så aktiva 
med att bevaka branschen har jag fått 
lära mig massor om både opinionsbild-
ning och politik, engagemanget i 
Almedalen är ett exempel som inspirerat 
mig. Jag träffar kolleger från olika delar 
av landet och från olika delar av bran-
schen som har gett mig ett nätverk som 
jag har stor nytta av. Det är fantastiskt 

roligt att kunna dela med sig av sina 
erfarenheter, och jag lär mig något varje 
dag. Vi befinner ju oss i ett läge nu där 
det har uppstått ett generationsglapp. 
Vi kommer få problem med överföring 
av erfarenheter om vi inte ser till att få 
in fler unga människor i byggbranschen, 
understryker Catharina och fortsätter: 

Vilka frågor brukar du få av de studenter 
du träffar vid dina besök? 

– Oftast handlar de om karriärvägar: 
”hur gjorde du?”, ”hur tänkte du?”, 
”vilken bakgrund har du?”, ”hur får 
man praktikplats?”. I min roll som 
ambassadör möter jag många ungdomar, 
bl.a. vid yrkeshögskolans utbildning i 
Malmö, där jag representerar Byggchef-
erna. Nyligen var jag på Linnéuniver-
sitetet i Växjö och närmast på tur står 
ett besök vid högskolan i Malmö. Vid 
dessa besök delar jag med mig av mina 
erfarenheter och min syn på ledarskap: 
jag förordar ett modernare, mjukare 
där det hänger på ledarskapet om vi 
ska få en schystare bransch. Jag berättar 
att det är viktigt att man är positiv, är 
beredd att visa vad man går för och inte 
rynkar på näsan åt ”enklare” uppgifter. 
Konkreta råd som förhoppningsvis kan 
vägleda studenterna, säger Catharina 
Holmström entusiastiskt.

Fler engagerade ambassadörer
– Det tar tid att kartlägga alla relevanta 
utbildningar och sälja in ett så här pass 
ambitiöst och omfattande program, 
säger Anne Stampe, ansvarig för 
utveckling av Byggchefernas ambas-

Fler engagerade ambassadörer behövs

Genom att Byggcheferna 
är så aktiva med att 
bevaka branschen har 
jag fått lära mig massor 
om både opinionsbild-
ning och politik, engagemanget 
i Almedalen är ett exempel som 
inspirerat mig.

Catharina Holmström, 
vd Sawi Byggnads AB och en av 

Byggchefernas ambassadörer.

Byggchefernas ambassadörsprogram, som 
startade 2009, representerar olika delar av 
samhällsbyggnadssektorn: beställar-, konsult-, 
produktions- och förvaltning. Syftet är att genom 
dialog med kolleger och studenter delta i för-
ändringsarbetet i branschen och på så sätt på-
verka inriktningen i olika frågor. Det handlar om 
kunskapsöverföring inom områden som bl.a. 
etik, arbetsmiljö, ledarskap, mångfald och håll-
bart byggande i samband med den pågående 
generationsväxlingen. Programmet kommer nu 
att utvecklas för att man ska nå fler högskolor 
och yrkesprogram i fler delar av landet och 
rekrytering av nya ambassadörer kommer därför 
att ske i början av året. Kontaktperson är Anne 
Stampe, anne@twoforbusiness.se. 

faKta

Catharina Holmström, vd för Sawi Byggnads AB och en av Byggchefernas engagerade ambassadörer, träffar studenter och pratar jobb. 
foto: Anne StAmpe

Den senaste tiden har 
vi blivit kontaktade av 
flera skolor med önske-
mål om att få besök av 
våra ambassadörer, 
och det är ju jätteroligt! 
Ambassadörerna blir det goda 
exemplet som inger hopp hos 
eleverna. 

Anne Stampe, ansvarig för 
Byggchefernas ambassadörsprogram.

Generationsskifte i byggbranschen

sadörsprogram och verksam i det egna 
företaget Two for business. 

Under det senaste halvåret har 
antalet ambassadörsbesök och aktiviteter 
blivit fler och i takt med det har intres-
set från högskolor, yrkesprogram och 
pedagoger också ökat markant. 

– Den senaste tiden har vi blivit 
kontaktade av flera skolor med önskemål 
om att få besök av våra ambassadörer, och 
det är ju jätteroligt! Ambassadörerna blir 
det goda exemplet som inger hopp hos 
eleverna och de får lära sig att bygga broar 
– även mänskliga. När ambassadörerna 
föreläser och svarar på frågor breddas 
perspektivet hos studenterna. De ser att 
det finns olika karriärvägar och valmöj-
ligheter som gör att man kan nå sitt mål. 
De kvinnliga ambassadörerna kan också 
ge ett kvinnoperspektiv; att förmedla 
sin syn på hur det är att vara kvinna i 
byggbranschen, säger Anne Stampe. 

– Eftersom vi märkt att studenterna 
verkligen har utbyte av dessa besök, 
där Byggcheferna på detta sätt ger 
högskolorna en kostnadsfri föreläsning 
som både bekräftar och kompletterar 
utbildningen inom olika områden, kom-
mer vi nu att bygga ut programmet med 
fler ambassadörer i fler delar av landet. 
Målsättningen är 30 personer som kom-
mer rekryteras via Byggcheferna. 

Vilken profil ska en ambassadör ha?

– Vi vill gärna ha dem som påbörjade 
sitt medlemskap i Byggcheferna via 
studerandemedlemskap, eldsjälar som 
brinner för att inspirera morgondagens 
kolleger och som tycker om att bidra 

med egna erfarenheter. Men framförallt, 
man måste ha tid och lust. Dessutom 
måste man tycka om att tala med män-
niskor och att bjussa på sig själv, säger 
Anne Stampe med eftertryck. 

Text: Pamela Collin

Dags för stämma!
13–14 september 2013 är det 
återigen dags för Byggchefernas 
föreningsstämma. Var med och på-
verka framtiden, redan nu går det bra 
att skriva motioner och skicka in till:

Byggcheferna/Lars Bergqvist
Box 120 69
102 22 Stockholm

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

 – Det är oerhört viktigt för 
hela samhällsbyggnadssektorn 
att vi fortsätter att vara en stark 
och aktiv spelare som gör väl-
placerade inlägg på arenan, säger 
Lars Bergqvist, Byggchefernas 
ordförande, och flaggar för att 
det i september är dags för 
Byggchefernas stämma. 

– Men det räcker inte med att vi växer 
i antal. Byggcheferna behöver ett större 
engagemang bland sina medlemmar. I 
den här verksamheten duger det inte att 
förlita sig på att någon annan gör jobbet. 
Det håller inte i längden och det handlar 
faktiskt om solidaritet, poängterar Lars 
Bergqvist.

Under två dagar – 13 och 14 
september – håller Byggcheferna sin 
föreningsstämma (som hålls vart fjärde 
år) då de totalt 30 ombuden från de sju 
lokalavdelningarna runt om i landet 

medlemmar den största branschföreningen 
och växer alltjämt. 

Byggcheferna växer
– Det är roligt att vi växer, men för 
att vi ska kunna vara med och påverka 
inriktningen och bejaka demokratin i 
Ledarna vill det till att våra medlemmar 
ställer upp så att vi får den representa-
tion vi har rätt till, understryker Lars 
Bergqvist och fortsätter:

– Det är lite av en utmaning att 
locka folk till en del av de lokala 
avdelningsmötena där ju ombuden till 
stämman ska väljas. Vi kommer därför 
att arrangera möten runt om i landet där 
vi informerar om verksamheten i kom-
bination med olika trevliga aktiviteter 
som förhoppningsvis ska öka intresset 
för att engagera sig på olika sätt: ställa 
upp som ombud, skriva motioner med 
idéer och önskemål om inriktningen 
etcetera.

Snart dags – gör din stämma hörd!

Byggcheferna
Box 120 69 
102 22 Stockholm 
08-598 990 00 
byggcheferna@ledarna.se 
www.byggcheferna.se

Följ Byggcheferna på 

För dig som
är ledare i
byggbranschen.
Rätt fack. Bli medlem.

Ledarnas kongress går av stapeln nästa 
år och på den klubbas riktlinjer, eventu-
ella krav på motparter och dylikt.

Demokratiskt underskott
– I det sammanhanget är det alltså 
viktigt att vi är representerade och 
engagerar oss. Men möjligheten att 
påverka börjar med vår egen stämma. 
Vill man vara med och påverka utveck-
lingen och sin egen roll och inte ta 
rättigheter för givna är det viktigt att 
man deltar aktivt. Idag fokuserar vi på 
fyra områden: ledarskap, etik, mångfald 
och chefens arbetsmiljö. Men vad ska vi 
fylla dessa områden med? Och vad vill 
medlemmarna ha tillbaka? Som ombud 
och via motioner är stämman och 
föreningsmöten utmärkta tillfällen att 
göra sin röst hörd. Här läggs grunden 
för Byggchefernas framtida verksamhet 
och inriktning, säger Lars Bergqvist.

– Om allt färre deltar aktivt i 

samhällslivets representativa organ 
och bara förlitar sig på att någon annan 
ska göra jobbet, riskerar vi ett demo-
kratiskt underskott som på sikt kan 
äventyra hela demokratin, konstaterar 
Lars Bergqvist. n

Text: Pamela Collin

Idag fokuserar vi på 
fyra områden: ledar-
skap, etik, mångfald 
och chefens arbets-
miljö. Men vad ska vi 
fylla dessa områden 
med? Och vad vill medlemmarna 
ha tillbaka? 

Lars Bergqvist, 
ordförande i Byggcheferna

samlas för att fatta ett antal viktiga 
beslut: man väljer styrelse, fastslår 
budget och medlemsavgift och beslutar 
om verksamhetens inriktning, bland 
många andra viktiga frågor. 

Ombud väljas
Men först ska ombud till stämman 
väljas och det äger rum via de lokala 
avdelningsmötena under våren. Parallellt 
med val av ombud pågår ett förbere-
dande valberedningsarbete som mynnar 
ut i att en ordinarie valberedning ska 
kunna tillsättas på stämman.

Ledarnas demokrati bygger på dess 
branschföreningar där ombuden väljs 
till Ledarnas beslutande organ efter 
respektive förenings medlemsantal. 
Byggcheferna är med sina drygt 14 900 

13 och 14 september i år  håller Byggcheferna sin föreningsstämma. Här en bild från förra stämman. foto: Börje Hammarström

13–14 september 2013 är det 
alltså dags för Byggchefernas 
föreningsstämma. Var med och på-
verka framtiden, redan nu går det bra 
att skriva motioner och skicka in till:

Byggcheferna/Lars Bergqvist
Box 120 69
102 22 stockholm

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

Byggcheferna
Box 120 69 
102 22 Stockholm 
08-598 990 00 
byggcheferna@ledarna.se 
www.byggcheferna.se

Följ Byggcheferna på 

Byggbranschen 
utvecklas snabbt. 
Hinner du med?
Vi hjälper dig hålla koll. Bli medlem.

 Nu pågår val av ombud till 
Byggchefernas föreningsstämma, 
som hålls 13–14 september. Totalt 
30 ombud ska väljas och de sju 
lokalavdelningarna runt om i 
landet jobbar intensivt med olika 
aktiviteter för att locka medlem-
mar till sina respektive årsmöten. 

Först ut var avdelning Väst som höll sitt 
årsmöte den 14 mars på Varvsmuseet i 
Lundby på Hisingen i Göteborg. De 18 
personer som dök upp fick förmånen att 
lyssna på ett intressant föredrag med 
bildvisning om Göteborgs varvshistoria 
av två entusiastiska medlemmar från 
Varvsmuseets ideella förening. 

– Den här föreningen har samlat 
material om varven i Göteborg, Göta-
verken, Lindholmen & Eriksberg, från 
slutet av 1800 talet till dess de lades 
ner i slutet på 1970 talet, berättar ord-
föranden i avdelning Väst, Bo Olsson, 
som till vardags arbetar som Platschef 
på Granova Bygg (nyligen namnbytt till 
RCC). 

Avdelning Väst har skrivit flera 
motioner och bland de frågor som disku-
terades på årsmötet fanns kostnadsfritt 
medlemskap för gymnasieelever samt 
medlemslån.

– Själv tycker jag att den viktig-
aste frågan för Byggcheferna just nu 
är medlemsrekrytering. Det är viktigt 
att börja redan i gymnasieskolan och 
sedan gäller det att vara aktiv på alla 
högskolor som har byggutbildningar. 
I det sammanhanget är Byggchefernas 

ambassadörsprogram ovärderligt, 
betonar Bo Olsson.

Mellansverige
Lokalavdelning Mellansverige höll ett av 
sina tre årsmöten den 16 mars på Karl-
stads stolthet, Löfbergs Lila Arena. Ett 
25-tal medlemmar mötte upp och när de 
sedvanliga årsmötespunkterna avhandlats 
bjöds deltagarna på föredrag av ledarnas 
Anna Nilsson som redogjorde för rappor-
ten ”Hållbara chefer”. Därefter blev det 
underhållning när Färjestad slog Modo i 
kvartsfinal med 2–1. Byggchefernas Lars 
Bergqvist var märkbart nöjd med både 
uppslutningen och matchen … 

– Det är lite av en utmaning att 
locka folk till de här avdelningsmötena, 
men det är mycket viktigt att medlem-
marna kommer eftersom ombuden till 
stämman ska väljas. Därför lägger vi 
ner lite extra krut på att få till möten 
som håller en hög standard och som 
kan skapa engagemang. Som ombud 
och via motioner är stämman och 
föreningsmöten utmärkta tillfällen att 
göra sin röst hörd och lägga grunden för 
Byggchefernas framtida verksamhet och 
inriktning, säger Lars Bergqvist.

Avdelning Öst
På avdelning Östs årsmöte kom 
ganska många inlägg och frågor från 
flera engagerade medlemmar som upp-
märksamt lyssnade till Iréna Franzén, 
avtalsansvarig för byggområdet inom 
Ledarna, när hon delade med sig av 
rapporten ”Hållbara chefer”. Ett 25-tal 
medlemmar tog plats i NCC:s Inforum 
i Solna på kvällen den 10 april efter att 
först ha intagit en välsmakande buffé. 

– Att vara chef blir allt tuffare, 

Nu väljer Byggcheferna sina ombud

Att vara chef blir allt 
tuffare, kraven ökar och 
det har blivit svårare att 
attrahera unga 
människor att anta 
utmaningen. Det innebär att vi måste 
arbeta än mer med att ge chefen 
rätt förutsättningar och en fullgod 
arbetsmiljö.

Iréna Franzén, avtalsansvarig för 
byggområdet inom Ledarna. 

Först ut var avdelning Väst som höll sitt årsmöte den 14 mars på Varvsmuseet i Lundby på Hisingen i Göteborg. Foto: Bo oLsson

Vi behöver ett större 
innehåll, och det gäller 
hela landet. Hur ska vi 
nå ut till de 70 procent 
på de mindre företagen 
där vi behövs mest?

Catharina Lindén,
ordföranden för avdelning Öst

kraven ökar och det har blivit svårare 
att attrahera unga människor att anta 
utmaningen. Det innebär att vi måste 
arbeta än mer med att ge chefen rätt 
förutsättningar och en fullgod arbets-
miljö, poängterade Iréna Franzén.

Någon ur publiken påpekade att det 
handlar om tillförsel av resurser: ”Det 
måste finnas tillräckligt med folk, nu 
när man både är ekonom, kontorist och 
personalansvarig. När organisationen 
slimmas för hårt finns det ingen plats 
att växa och lära i, pyramiden blir helt 
enkelt för smal”.

Ordföranden för Byggcheferna, 
Lars Bergqvist, gav i sitt anförande 
medlemmarna ett historiskt perspektiv 
på Byggcheferna genom att blicka både 
bakåt och framåt. 

– Byggchefernas rötter finns i en 
120-årig historia, vi växer kontinuerligt 
via våra olika rekryteringskampanjer och 
vi har nu passerat 15 000 medlemmar, 
sa han bland annat.

Ordföranden för avdelning Öst, 
Catharina Lindén, efterlyste idéer på 
aktiviteter för medlemsmöten: 

– Vi behöver ett större innehåll, och 
det gäller hela landet. Hur ska vi nå ut 
till de 70 procent på de mindre företa-
gen där vi behövs mest? Vi behöver fler 
engagerade medlemmar.

En mycket uppskattad aktivitet som 
avdelning Öst brukar ha på hösten är 
klubbordförandekonferensen.

– Då bjuder vi in alla medlemmar 
och då har vi alltid ett tema, det gångna 
verksamhetsåret hade vi mycket givande 
grupparbeten kring mångfaldsfrågan, 
berättar Catharina Lindén och under-
stryker att hon är glad åt att så pass 
många kom på årsmötet.

– Det kom faktiskt fler än vad som 
hade anmält sig, och det är extra roligt 
för det brukar vara det omvända. Jag 
tycker också det känns bra att vi trots 
att vi inte är så många fick igång flera 
spontana diskussioner.

Vilken fråga tycker du själv är viktigast för 
Byggcheferna framöver?

– Arbetsmiljön, och den arbetar vi 
ju mycket med, både den fysiska och 
psykosociala. Ledarskapsfrågor är 
överhuvudtaget mycket viktigt. 

text och foto: Pamela Collin

Läs mer om de kommande lokala årsmötena runt 
om i landet på Byggchefernas webb som uppdateras 
minst en gång i veckan.

Byggcheferna
Box 120 69 
102 22 Stockholm 
08-598 990 00 
byggcheferna@ledarna.se 
www.byggcheferna.se

Följ Byggcheferna på 

Bra ledare vill
alltid bli bättre. 
Nästa steg?
Vi stöttar dig i din chefsroll. Bli medlem.

Denna siDa innehåller meDlemsinformation från Byggcheferna

 − Rekrytering av nya unga 
medlemmar är livsviktig med 
tanke på det pågående genera-
tionsskiftet. Därför känns det 
mycket roligt att vi tack vare vår 
satsning på ambassadörer lyckats 
få fart på ungdomarna. 

Det säger Lars Bergqvist, ordförande 
för Byggcheferna, när han får frågan om 
vad som varit viktigast under de fyra år 
som förflutit sedan Byggchefernas förra 
stämma, 2009.

− Vi har fått flera nya ungdomar som 
är villiga att ställa upp och engagera sig 
ute på skolor och i andra sammanhang 
för att informera om Byggchefernas 
verksamhet. Styrelsens uppfattning är 
att vi ska fortsätta att satsa på ambassa-
dörsprojektet, säger Lars Bergqvist med 
tanke på de beslut som ska fattas på den 
kommande stämman, 13 september.

− För att vi – och det gäller alla 
organisationer – ska lyckas med att 
rekrytera nya medlemmar krävs det att 
vi syns och hörs. Därför menar vi att vår 
närvaro i olika mediala sammanhang 
som bl.a. satsningen på Byggvärlden, 
som är branschens största och mest 
framgångsrika oberoende tidning, varit 
lyckosam och är något vi ska fortsätta 
att lägga resurser på. Det gäller även 
vår närvaro i sociala medier. Men det är 
minst lika viktigt att lägga resurser på 
att få ett större engagemang bland våra 
medlemmar. Därför önskar vi satsa mer 
på att få till fler och bättre medlems-
möten, poängterar Lars Bergqvist. 

Viktiga beslut
På Byggchefernas stämma den 13 sep-
tember ska ett antal viktiga beslut fattas 
som blir avgörande för hur verksamhe-
ten ska utformas framöver. Det gäller 
ekonomi, val av styrelse samt ombud till 
Ledarnas representantskap och kongress. 
Dessutom ska de 30 ombuden ta ställ-
ning till ett antal motioner. 

− Bland motionerna finns en åter-
kommande som är kritisk till Ledarnas 
sifferlösa avtal. Man menar att det 
haltar; cheferna är för styrda av ramar 
uppifrån och abdikerar alltför ofta från 

Stämma 
på gång

sin skyldighet att utvärdera respektive 
individs prestation och förmåga. Det 
råder också en brist på kunskap hos nya 
medlemmar om vad avtalet innebär. 
Styrelsen ser allvarligt på att Ledarna 
inte lyckas få avtalet att fungera som 
avsett och vi menar att den generella 
kritik som finns hos flera olika parter 
idag, är befogad. Vi föreslår därför att vi 
gör en genomgripande enkätundersök-
ning inom bygg som fastslår hur 
avtalet fungerar i praktiken bland våra 
medlemmar runt om i landet. Vi vill 
också tillsätta en arbetsgrupp som 
utreder alternativ till avtalet, säger Lars 
Bergqvist.

Tre av de 11 motioner som kommit 
in handlar om fondering av medel, hur 
de ska användas. Det finns  förslag på 

Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, ser fram emot en stämma med många bra beslut och där det blir tillfälle att träffa kolleger från olika 
delar av landet.

fler och bättre medlemsaktiviteter som 
engagerar och är mer genomtänkta. Ett 
par andra motioner handlar om chefens 
arbetsmiljö.

− Byggcheferna har ju bejakat 
chefens psykosociala arbetsmiljö via 
ett antal uppmärksammade aktiviteter 
genom åren, men vi märker att pressen 
på chefen hårdnar alltmer i takt med 
att bemanningen reduceras. Vi står 
också mitt uppe i ett gigantiskt 
generationsskifte så vi vill genomföra en 
ny arbetsmiljöundersökning och vi vill 
också titta på om vi kan tillhandahålla 
fler utbildningsmöjligheter, berättar Lars 
Bergqvist.

En motion handlar om att Bygg-
cheferna ska värna sin ställning som 
ett opolitiskt fackförbund för alla, där 

Det är mycket glädjande att vi fått in så 
pass många motioner. Det är medlem-
marna som bygger organisationen, 
och att bygga rätt från grunden; det 
kan ju våra medlemmar.

de fackliga avtals- och arbetsrättsliga 
frågorna står i centrum.

− Det är mycket glädjande att vi 
fått in så pass många motioner. Det 
tyder ändå på ett visst engagemang och 
det är ju oerhört viktigt för att hålla 
demokratin vid liv. Det är medlem-
marna som bygger organisationen, och 
att bygga rätt från grunden; det kan ju 
våra medlemmar, säger Lars Bergqvist 
med ett leende och tillägger: jag ser 
fram emot en stämma där vi kommer 
att fatta många bra beslut och där det 
blir tillfälle att träffa kolleger från olika 
delar av landet. 

Text: Pamela Collin
Foto: Rolf Matthies
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Sociala medier

HEMSIDAN

Hemsidan är en viktig kanal som fortfarande har för lite besök. Vi har under 
slutet av året byggt en ny sida där ambassadörerna får ett eget utrymme och 
där vi också skapat en ”kampanjsida” för #schysstbygge vars syfte är att få 
igång en diskussion om kulturen och umgängessättet i branschen.

Vi ska även starta upp ett kalendarium för att marknadsföra våra aktivite-
ter.

FACEBOOK

I början av året har vi gjort en kampanj för att locka fler ”följare” på FB-
sidan och vi är nu uppe i 1 283 följare. Om detta är bra eller dåligt är inte 
lätt att säga. Vi kan jämföra med t.ex. Ledarna som har drygt 2 600 följare 

VI VILL VETA VAD DU TYCKER
Delta i Debatten på facebook och vinn en surfplatta

Alla organisationer behöver en livlig debatt. Därför 
är det livsnödvändigt för oss att ha en nära och 
snabb dialog med dig som medlem. Här är Face-
book en viktig kanal. 

Men för att vår Facebooksida ska bli så bra som 
möjligt behöver vi veta vad du vill ha ut av den. 

Därför vill vi gärna att du går in på Facebook och 
svarar på en enkät om vad vi kan göra för dig. Säg 
vad du tycker, så fixar vi det! Enkäten hittar du på  
facebook.com/byggcheferna under rubriken ”Delta 
i debatten”. Passa dessutom på att lämna ett bra 
chefstips, så är du med och tävlar om en surfplatta!  

KLAGA INTE 
I TYSTHET, 

GÖR dET 
på fAcEbooK

ISTÄLLET.

Vi vill veta vad du tycker! Delta i debatten  
på Facebook så kan du vinna en surfplatta.

Säg din mening på www.facebook.com/byggcheferna
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och Sveriges Byggindustrier som har drygt 300 så framstår våra siffror som 
ganska bra. Vi kommer att fortsätta försöka att locka fler att aktivera sig här.

TWITTER

Twitter-kontot har vi i första hand startat för att nå ut till media med våra 
nyheter.

Idag följer ca 730 twitter-användare vad vi skriver där, och vi har produce-
rat 650 tweets.

YOUTUBE

Vår aktivitet på Youtube har sjunkit något sen vi lämnade vår tidigare 
PR-byrå.

Under året har vi producerat filmer i samband med olika aktiviteter såsom 
Årets byggchef och ESF-projektet. En film om stämman finns också att se 
där.

Vi har också presenterat en film i samband med vårt ”macho-projekt” 
under rubriken ”Hur macho är du+”.

Totalt har dessa filmer resulterat i drygt 800 visningar.
Under de tre år vi funnits på Youtube har vi ca 5 300 visningar av våra 

filmer
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Nyhetsbrev

 

Januari

Stoppa fallrisker
Generationsskiftet i byggbranschen
Kvinnor i byggbranschen saknar kvinnliga förebilder
Boktips
Byggmässan Öresund

Februari

Den svenska byggmarknaden
Vem blir Årets byggchef
Boktips: Sexuella trakasserier på arbetsplatsen vanligare än man tror
Gör din stämma hörd
Gruvarbetare-ett hett jobb
Byggmässan Öresund

Mars

Medlemslöner för byggbranschen
Årets byggchef – på Youtube
Är du intresserad av att bidra med din kunskap, erfarenhet och din syn på 
ledarskapet?
ID06 Kontrollen måste förbättras
Byggcheferna påtalar vikten av att komma åt svartarbete
Byggmässan Öresund

April

Byggcheferna på Högskolan i Halmstad
Nytt avtal med Byggvärlden
Byggcheferna håller möte i Örebro
Få kvinnor i grabbig byggbransch
Cheferna har stort ansvar att öka mångfalden
Klaga inte i tysthet gör det på Facebook i stället!

Maj

Nu pågår val av ombud till Byggchefernas föreningsstämma den 13-14 
september
Byggcheferna ESF projekt på Youtube
Även chefer har rätt till skyddsombud
Gruvarbetare får lika mycket dagsljus som dem som arbetar på kontor
 Ledarnas löneavtal
Klaga inte i tysthet gör det på Facebook i stället!
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Juni

Nu pågår val av ombud till Byggchefernas föreningsstämma den 13–14 
september
Byggcheferna ESF projekt på Youtube
Även chefer har rätt till skyddsombud
Gruvarbetare får lika mycket dagsljus som dem som arbetar på kontor
Ledarnas löneavtal
Byggchefernas stämma

Augusti

Machokulturen inom byggbranschen måste utrotas
Ledaravtalets möjligheter
Lätt att falla, svårt att fälla
Tycker du om att tala om ditt jobb?
Stor inspektion i sommar-Ungas arbetsmiljö i fokus 
Byggchefernas stämma

September

En säker arbetsplats
God stämning, viktiga val, fart på debatten …
Byggföretag testar förbandslåda mot psykisk ohälsa
Nya regler för buller ska ge fler bostäder
Familjen eller afterwork?

Oktober

Undersökning visar kompetensbortfall i byggbranschen 
Byggchefernas stämma 2013 på Youtube
Välkommen till ett seminarium om hållbara chefer
Ny dom öppnar för seriösare upphandling 
En chef som håller i längden
Seminarium: En säker arbetsplats

November

Nu har vi släppt vår nya webb
Vem blir årets byggchef 2014
Vi har ett gemensamt ansvar
Risk att bli utnyttjad när man är helt grön
Förbättra arbetsplatsen med säkerhetsvisaren
Döden på jobbet- En bok man bara måste läsa
Unga byggchefer besöker högskolor

December

God jul och ett gott nytt år önskar Byggcheferna
Byggcheferna 2013
Rundabords-samtal
Kolla in nya Byggcheferna.se
Vi hälsar alla nya medlemmar från Svevia välkomna till Byggcheferna.
Kontorsmiljö kan påverka upplevelsen av ledarskap
Riksbyggen vill bidra till fler hyresrätter

I princip samma nyhetsbrev har gått ut till högskolorna.
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Årets byggchef 2013

Priset till Årets byggchef är ett samarbete mellan Byggcheferna och tidningen 
Byggvärlden och 2013 delades det ut för fjärde gången. 

Byggcheferna står dessutom för själva priset som består av en tredagars-
utbildning i konsten att framträda. Priset är också sponsrat av Ledarstudion 
som också är utbildare.

Arbetet med priset till Årets byggchef 2013 påbörjades redan i slutet av 
2012 med annonsering efter kandidater både via tidningen Byggvärlden samt 
utskick via Byggchefernas kanaler till medlemmarna. Intresset var stort och vi 
fick som vanligt en tuff uppgift att sortera och bedöma kandidaterna. 

Till vår hjälp att bedöma och utse årets vinnare har vi en jury samt en 
konsultbyrå som gör utvärdering och intervjuar referenser.

Kriterierna för att vinna priset är:

• Uthållig lönsamhet
• Kundrelationer
• Etiskt agerande
• Ledarskap
• Förnyelse

Juryn har bestått av:

Lars Bergqvist (sammankallande)
Joachim Berner
Åsa Söderström-Jerring
Per-Erik Josephsson
Hidayet Tercan
Susanne Bengtsson (Byggvärlden)
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Vinnare av årets pris var Helena Söderberg från Zublin Scandinavia AB där 
hon jobbar som Projektchef. Det är andra året som en kvinna erhåller priset.

Juryns motivering var: 

”Norra Länken är ett tekniskt komplicerat infrastrukturprojekt där 
berg- och betongtunnlar byggs genom ett naturkänsligt område.

Helena Söderberg har med ett starkt engagemang och med stor krea-
tivitet bidragit till projektets framgång, både tekniskt och ekonomiskt. 
Hon är alltid inriktad på högsta nivå av kvalitet i hela projektet. 

Helena är också en uppskattad ledare - både av företaget och bestäl-
laren - för sin smidiga förmåga till problemlösning och samarbete. 

Med ett rakt och tydligt ledarskap, ett strukturerat arbetssätt och med 
stor teknisk kompetens har hon tagit en ledande position hos en av de 
utländska aktörer som slagit sig in på den svenska marknaden. Helena 
får dessutom högsta vitsord av beställaren.

Med denna motivering tilldelas Helena Söderberg utmärkelsen Årets 
byggchef 2013.”

Vi har sedan tre år tillbaka delat ut priset som en överraskning på vinnarens 
arbetsplats. Så även 2013. En film från detta tillfälle finns att se på Youtube.

 I skrivandes stund pågår insamling av kandidater till 2014-års pris.
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Ambassadörskapet

Syftet med Ambassadörskapet och BCs närvaro i skolorna är att i ett tidigt 
stadium marknadsföra BC samt att vara med och påverka nästa generation i 
attityd, engagemang och kunskap.

Ambassadörskapet har under året haft rekordaktivitet. Vi har levererat 
inte mindre än 17 besök av olika karaktär på olika skolor. Besöken är mycket 
uppskattade.

På Chalmers har vi deltagit i den så kallade Brobyggartävlingen där vi 
sponsrat evenemanget sen detta event startade. Kopplat till detta evenemang 
har det hållits föreläsningar vid flera tillfällen. 

AKTIVITETER:

Januari:

Chalmers Lindholmen, Göteborg, Lars Bergqvist och ambassadören Anders 
Oscarsson. Ämnet var Ledarskap. Deltagarna ville också veta mer om Anders 
erfarenheter ute i verkligheten.

Februari:

Borlänge Campus, Anne Stampe, Anna Beuger och Ledarnas föreläsare Johan 
Frisö. Arbetsmarknadsdag och föreläsning, ämnet var Ledarskap och grup-
putveckling. Åk 1-3 var inbjudna. Ca 70 deltog. Ambassadören Catharina 
Holmström deltog per telefon för att kunna ge studenterna olika kopplingar 
och egna erfarenheter av sitt ledarskap inom branschen.

Mars:

Malmö, Byggchefernas Ambassadörsprogram i samarbete med Malmö 
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Högskola arrangerades ett studiebesök på NCCs projekt Triangeln, ambas-
sadören Liana Georgiu var ansvarig för aktiviteten. Ca 30 deltagare.

April: 

Högskolan i Halmstad, Lars Bergqvist, Anne Stampe, Anna Beuger och ny 
ambassadör Hampus Levén Svensson. Föreläsning och öppen diskussion i 
ämnet Etik. 35 deltagare.

Maj:

Malmö Högskola, ambassadörerna Catharina Holmström och Liana 
Georgiu. Föreläste om hur de hamnade i byggbranschen och deras egna 
erfarenheter.

Juni:

Älvkullegymnasiet, Karlstad, Lars Bergqvist och ambassadören Anders 
Oscarsson föreläste för åk 3 inför deras avslutning. Ämnet var Etik.

Augusti:

Ambassadörsträff Stockholm, informationsträff för nya ambassadörer, Lars 
Bergqvist och Anne Stampe. Efter genomförd ambassadörskampanj fick vi 
möjlighet att träffa Azra som var med i Ledarskapet, som nu valde att komma 
tillbaka, Fredrik Lundvall, Stefan Henriksson och Fredrik Wikman (som 
valde att kliva av). Några av de nya kunde tyvärr inte närvara vid denna träff. 
Men blev introducerade per telefon och genom skolaktiviteter.

September:

Malmö Högskola, ambassadören Liana Georgiu deltog på uppropet av 100 
nya elever, berättade om sig, sitt arbete, BC och ambassadörerna.

Pubkväll på Malmö högskola, ambassadören Catharina Holmström blev 
inbjuden av vår kontaktperson och presenterade Byggcheferna och ambas-
sadörsprogrammet.

Borlänge Campus, Anne Stampe, Anna Beuger Ericsson, ambassadör 
Jeanet Corvinius och föreläsare Anders Lindh. Föreläsning Ledarskap – Att 
leda sig själv för att kunna leda andra. Åk 1, 2 klasser, ca 50 deltagare.

Helsingborg Campus, Anne Stampe, ambassadörerna Hampus Levén 
Svensson och Liana Georgiu, föreläsare Anders Lindh. Föreläsning Ledarskap 
– Att leda sig själv för att kunna leda andra, vi hade 60 deltagare som också 
fick göra ett personprofiltest vilket var mycket uppskattat.

Helsingborg Campus, ambassadörerna Anders Oscarsson och Azra Kadri-
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basic. Föreläsning Etik, 60 deltagare. Anders och Azra skapade diskussion 
och genomförde olika rollspel för att förtydliga olika situationer som kan 
uppstå på arbetsplatsen. Mycket uppskattat.

Chalmers Göteborg, Anne Stampe, Lars Bergqvist. Brobyggardagar med 
tävling och aktiviteter.

Vi deltog under 3 dagar denna vecka. 110 deltagare. 
Dag 1: Presentation om Byggcheferna och Ambassadörsprogrammet, An-

ders Oscarsson och Dastan Media Ringlund berättade om ambassadörskapet 
och om sina erfarenheter. Tävlingsdeltagarna skulle delas in i arbetsgrupper 
inför brobyggandet i samband med detta valde vi (Ambassadörsprogram-
met) att genomföra en föreläsning med fokus på Ledarskap med föreläsaren 
Robert Karjel (Under 2010 var Robert Karjel posterad i Adenviken för att på 
uppdrag av FN och EU leda sin helikopterdivision i arbetet med att bekämpa 
de pirater som hemsöker den somaliska kusten) som berättade om sitt situa-
tionsanpassade ledarskap, faran där ute gjorde att varje beslut kunde handla 
om liv eller död.

På eftermiddagen fick vi nöjet att genomföra en teambuilding föreläsning 
som avslutades med hinderbana. Till vår hjälp hade vi Henrik Lindqvist och 
Jesper Matti från företaget Mango.

Dag 2: Tillsammans med inbjudna företag och sponsorer deltog vi i en 
utställning och mingellunch, vi genomförde olika aktiviteter och tävlingen 
Ren Bygg Bransch i vår monter. Ambassadören Mattias Ivarsson var med 
och svarade på studenternas frågor om hans erfarenheter inom branschen. Vi 
hade hög aktivitet under denna ”mingeltimme”.

Dag 3: Deltog vi under finaldagen, ägnade tillfället att prata med studen-
terna och deras förväntan på framtiden inom byggbranschen. Vi gjorde ett 
starkt intryck och avtryck dessa dagar. 

November:

Linnéuniversitetet i Växjö, Anne Stampe, Anna Beuger, Lars Bergqvist och 
föreläsaren Anders Lindh. Arbetsmarknadsdag och föreläsning om Ledarskap 
– Att leda sig själv för att kunna leda andra, deltagarna fick göra ett person-
profiltest. Ca 90 deltagare och några företagsrepresentanter som också deltog 
på arbetsmarknadsdagen. 

December:

Malmö högskola, Catharina Holmström, föreläsning för byggproduktionsle-
dare, Catharina fick berätta om sina erfarenheter och om hur hon hamnade i 
branschen.

Malmö Högskola, Anne Stampe, Anna Beuger, ambassadörerna Anders 
Hinn och Liana Georgiu, föreläsare Anders Lindh, Föreläsning Ledarskap 
– Att leda sig själv för att kunna leda andra, deltagarna fick göra ett person-
profiltest. Ca 40 deltagare

Projektet drivs av Anne Stampe, Two for business
 

Seminarier

Chefens arbetsmiljö har varit i fokus efter årets avtalsförhandlingar. BI har 
i samverkan med Ledarna/Unionen och Sv. Ingenjörer arrangerat seminarier 
där Byggcheferna har deltagit på scen. Rubriken var ”Hållbara chefer”.
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Övriga aktiviteter

ESF-projektet ”Mera mångfald bättre balans”

Projektet som startade 2011 avslutades 2013-04-30 och den ekonomiska 
delen blev avklarad precis innan årsskiftet.

Förutom de avslutande seminarierna som vi hade med Asplunds bygg i 
Skövde (23/1) Peab (5/3) och Fristads bygg (27/3) har vi besökt alla företag 
som varit med för att delge dem en projektrapport och sammanställning av 
utbildningsseminarium för just deras företag samt en jämförelse med dem 
andra, detta fick företaget i tryckt utgåva samt i ett USB minne. Cirka 700 
har deltagit i projektet, lite under vårt mål men det var 700 engagerade 
byggare och det är inte dåligt.

Två fristående konsulter har under hela perioden granskat vårt projekt och 
intervjuat företagsledningar samt ett urval av anställda, De har avlämnat en 
utvärderingsrapport som är upptryckt i 50 ex. helt enligt ESFs regler.

Vi har under året även granskats av ESFs revisorer och fick med beröm 
godkänt.

Projektgruppen har lagt ner ett gediget arbete i detta projekt. Ansvarig från 
Byggcheferna har varit Lars Tengvall.
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PR-aktiviteter

 
I Almedalen gjorde vi i år comeback efter att ha vilat under 2012. I år blev 
rubriken ”Machokulturen sitter i väggarna”. Tillsammans med en ny PR-byrå 
diskuterade vi fram ett upplägg som vi trodde skulle hålla medialt. Vi fick 
också klartecken från BI att de var intresserade av att delta. 

Istället för ett pressmöte med debatt gjorde vi en installation där vi och BI 
höll ett kortare pressmöte och vi informerade om den enkätundersökning vi 
gjort om byggarnas syn på kulturen på våra arbetsplatser.

Vi fick bra media-genomslag även i år med inte mindre än 69 artiklar och 
ett Radioreportage.

Lars Bergqvist fick även sköta utfrågningen av CUFs ordförande Hanna 

fördomar mot
homosexualitet

44 procent upplever

i byggbranschen



22

Wagenius på ett BBIS seminarium om svartarbetet. Det var fullsatt på denna 
aktivitet.

Lars Tengvall deltog i en annan övning i en debattpanel där man diskute-
rade hur man kan ”Korta vägen” till arbete för invandrade akademiker. Idag 
tar det 7 år och man vill ner till 2 år.

I slutet av året bestämde vi oss för att göra ytterligare en enkätundersök-
ning om machokulturen men nu bara bland kvinnor.

Resultatet var inte upplyftande och det framkom tydligt att kvinnor och 
även män lämnar branschen på grund av jargong och attityder. Vi tog kon-
takt med TV om detta och fick napp hos Rapport som gjorde ett reportage 
som var nästan 3 minuter långt. Man citerade vår enkät, de intervjuade en 
medlem som slutat på sitt jobb och Lars Bergqvist fick svara på frågor om 
orsakerna.

Enkäten bland kvinnor hade rekord i svarsfrekvens och intresset var stort i 
branschen.

Vi följde upp aktiviteten med ett ”rundabordssamtal” med ett tiotal 
deltagare från branschorganisationer och företag. Planen för 2014 är att vi 
ska arrangera ett seminarium omkring detta. 

En film, ”Hur macho är du” har producerats på Youtube och vi har även 
lanserat ett test på hemsidan, samt en särskild kampanjsida under rubriken 
#schysstbygge.

Vi har skrivit Pressmeddelande i samband med utdelande av priset Årets 
byggchef.

Ordföranden har varit synlig i diverse medier.
Vad vi kan konstatera efter många års PR-verksamhet är att vi nu är intres-

santa för kommentarer och blir ofta kontaktade av media och planeringen för 
eventuellt deltagande i Almedalen 2014 har startas upp.
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Byggbranschen i samverkan (BBIS)

Byggbranschen i samverkan, som består av byggarbetsgivarna och bygg-
facken, tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom 
byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på 
lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. De anställda 
ska ha säkra arbetsförhållanden. Branschens anseende ska stärkas för att 
attrahera framtida medarbetare. Oseriösa aktörer på alla nivåer och delar av 
branschen, såväl privatpersoner och anställda som företag, ska få svårt att 
agera inom sektorn. För att försvåra för oseriösa aktörer har Byggbranschen 
i samverkan lagt fast ett åtgärdsprogram – ”Krafttag mot svartarbete”. 
Programmet kan komma att i efterhand kompletteras med fler förslag till 
åtgärder. Gruppen består idag av 12 organisationer. 

BBIS har under året jobbat vidare med det 12-punktsprogram som tagits 
fram. 

• Inför legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna 
(ID06)

• Ställ krav på närvaroredovisning i kontraktshandlingarna
• Låt Skatteverket göra oanmälda arbetsplatsbesök
• Inför ett höjt och permanent ROT-avdrag
• Gör företags skattestatus tillgänglig elektroniskt för privata aktörer
• Utveckla Skatteverkets informationsverksamhet
• Specificera skatteinbetalningar på individnivå
• Försvåra möjligheterna att missbruka olika välfärdssystem
• Inför omvänd skattskyldighet för moms
• Löpande kontroll av företag med F-skatt
• Vidta åtgärder mot “målvakter” i fåmansföretag
• Krav på skriftlighet vid uthyrning av arbetskraft
• Kommunicera etiska regler/förhållningssätt
• Opinionsbilda brett mot svartarbete

Vi har nått framgång på de flesta av dessa punkter. Det som återstår och är 
av avgörande betydelse hur vi ska lyckas bromsa det organiserade svartarbetet 
är Skatteverkets möjligheter att göra oanmälda besök på våra arbetsplatser 
för att göra närvarokontroller samt införa månadsrapportering av inbetalning 
av sociala avgifter på individnivå. Vissa framsteg har gjorts i diskussioner 
med regeringen om detta och vi hoppas nu att det snart genomförs.

Nätverk har bildats ute i landet och Byggcheferna är aktiva i några av dem. 
Lars Bergqvist har varit representant i den styrgrupp som styr verksamhe-

ten och Sofia Löfberg har fram till sin föräldraledighet suttit i kommunika-
tionsgruppen. 
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Medlemsutvecklingen

 Medlemsutvecklingen har under 2013 varit mycket positiv. En av orsakerna 
är att Ledarna har förändrat föreningsstrukturen och att det då hittats 
byggare i föreningar som försvinner.

Bland annat har vi fått en större representation inom fastighetsförvaltning.
Vi har också växt av egen kraft.
Totalt har vi ökat med 1 585 medlemmar. Detta trots att vi haft ett utflöde 

på drygt 1 100 medlemmar. Ett starkt rekryterings- och säljarbete gör att vi 
trots utflödet växer.

Byggchefernas vänner har också ökat något och är nu uppe i 1 716 med-
lemmar.  

 
 

Medlemsutveckling totalt 2013

Ålder 2013
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Ledarnas Representantskap 2013

Byggcheferna var representerade med sina ombud på Ledarnas representant-
skap som under årets gick av stapeln i Stockholm. Flera av ombuden var 
aktiva i talarstolen när Byggchefernas förslag diskuterades. Vi fick också en 
representant i Ledarnas valutskott som ska jobba fram till Kongressen 2014.

Förhandlingsverksamheten

Avtalsrörelsen 2013

Under avtalsrörelsen 2013 omförhandlades 11 centrala avtal där Byggchefer-
na sitter med i delegationen. De arbetsgivarorganisationer som vi förhandlade 
med var; Sveriges Byggindustrier, EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentre-
prenörerna, Målarmästarna, PLR, VVS Företagen, Fastigo I- och K-avtalet, 
Almega Fastighetsarbetsgivarna samt Almega Järnväginfrastruktur.

Förändringarna i stort:
Det blev treårs avtal på samtliga avtalsområden, och det var allmänna 

villkor som omförhandlades.
Förändrade skrivningar i Ledaravtalen (dock inte på Almegas avtalsom-

råde), förändringarna gav förtydligande i förhandlingsordningen som innebär 
att man behöver inte ”hänga ut” en enskild medlem för att komma åt brister i 
löneprocessen. 

Hållbara chefer – ledarna är överens med samtliga arbetsgivarorganisatio-
ner att arbeta med frågan under kommande avtalsperiod. Under hösten 2013 
arrangerades två stora seminarier inom ramen för ”en säker arbetsplats” där 
ingår samtliga sju arbetsgivarförbund inom byggsektorn.

Föräldraledighetstillägget hamnade på 6 månader, vilket var en förbättring 
för samtliga avtalsområden. Däremot försämringar vad gäller uttag på 
Fastigos båda avtalsområden

Byggnära och Fastigo fick nytt avtal om förutsättningar och villkor för 
fackliga förtroendevalda. Övriga arbetsgivarorganisationer inom bygg och 
fastigheter är inte redo att teckna på ett sådant avtal.

Ny skrivning i Speciella bestämmelser för Ledarna på byggnära samt 
att avtalet nu omfattas av samtliga arbetsgivarförbund inom den byggnära 
sektorn.

Delpensionslösning – Möjlighet att gå i delpension från 60- respektive 62 
års ålder infördes på samtliga avtalsområden utom Almega Fastigheter och 
Almega järnväginfrastruktur. Dessutom påbörjades ett framtida sparande i 
syfte att gå i delpension 0,2 % avsätts i år 2014 och ytterligare 0,3 % avsätts 
år 2015.

Följande arbetsgrupper tillsattes och skall redovisas under avtalsperioden;
Mångfald och ickediskriminering – BI samt byggnära
Förutsättningar för fackliga företrädare – BI
Visselblåsare – BI samt byggnära
Hållbara chefer – Fastigo och Almega
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Avdelningarna

 

AVDELNING ÖST

Styrelse 2012–2016

Ordf, Catharina Lindén, Anjobygg/NCC   
Vice ordf, Yvonne Stenman , Skanska Sverige AB 
Lars-Göran Sjöberg, Ramirent  
Claes Ullén, Sveab AB 
Benny Jansson, Byggresursen  
Jeanet Corvinius, Skanska Sverige AB 

Kvarvarande ledamöter 2012–2014

Bo Wikström, AB Väsbyhem 
Darko Brajkovic, JM AB 
Hans Pegner, Skanska Sverige AB 
Pier Karlevall, Coor Service Management 
Kenth A Sjölin 
Adjungering av ledamöter för speciella uppdrag sker vid styrelsemöten.
Budget:  150 000 kr/år. 
Medlemsantal: 5 622 st. 2013  
(2012 – 4 963 st-)

Verksamheten/uppdrag:

• Styrelsemöten 1/3, 31/5, 23/8, 8/11 

• Årsmöte (Solna Vallgatan 5, 10/4 2013)
Tema Hållbara chefer 
Irena Franzén, Ledarna, informerade även om avtalsrörelsen  
Information från RS 23–24 maj Waterfront Stockholm 2013 
Lars Bergqvist informerade om aktuell information från Byggcheferna. 
Information från Ledarna.  
Fyllnadsval av 2 st. ledamöter. 
Val av 10 st. stämmoombud till BC:s stämma. 
RS ombud.

Klubbordförandekonferensen 18 oktober–19 oktober
Viking Line m/s Grace  
Tema: ”hållbara chefer” med föreningen Hjärnkoll, Selene Cortez.  
Ett seminarium som handlar om balansen mellan arbetsliv och fritid för  
att undvika utbrändhet. Vilka signaler man ska upptäcka och hur man 
ska hantera olika situationer.
Grupparbete ”motioner till Ledarnas kongress”. 
Information från Byggcheferna, Ledarna samt andra informationskanaler  
såsom förhandlingsdelegationer etc. 
Rapport från 
• RS 23–24 maj Waterfront Stockholm 
• Byggchefernas stämma 13-14 sept. 2013,  
• Ledarnas arbete 
• Byggchefernas arbete 
• Gemensamma övriga diskussioner och idéer gränsöverskridande bygg/ 
 installation, infrastruktur.
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RS-ombud

Catharina Lindén
Jessica Löfström
Yvonne Stenman
Johan Wegin
Jonas Nyqvist 

Ledamot i Ledarnas Förbundsstyrelse.

Yvonne Stenman 

Ledamöter i Byggchefernas styrelse.

Jessica Löfström
Yvonne Stenman
Catharina Lindén 
Johan Wegin 
RBB (Regionala Branschrådet Bygg)
Catharina Lindén (Adjungerad)
Ledarnas nämnd för medlemsfrågor
Catharina Lindén

AVDELNING VÄST

Medlemsantal: 2585 st.

Styrelsen har bestått av:

Bo Olsson, ordförande, sekreterare, Granova Bygg 
Ulf Johansson, kassaansvarig , NCC Construction Skaraborg 
Jonas Ohlsson, ledamot, PEAB väst 
Kjell Bengtsson, ledamot, Skanska väg, Göteborg 
Stefan Granander, ledamot, HTE Garden 
Per-Arne Sjöberg, ledamot, Holmens Rörgille
Suppleanter:
Gösta Lennerås, NCC Construction Göteborg 
Håkan Lundberg, Granova Bygg AB
Pär Rask, PEAB Väst 
Fredrik Närman, NCC Construction Göteborg
Adjungerad: 
Anders Oscarsson, Granova Bygg AB, (Ambassadörerna)

Fördelning:
Stor Göteborg 5 ordinarie + 4 Suppleanter
Skövde/Skaraborg 1 ordinarie 
Fyrstad   Ingen representant

Verksamhet

Styrelsen har haft 5 möten i Göteborg. Årsmötet hölls på Volvomuseet, 
Arendal.

Ett möte med förtroendevalda på Lökeberg var kallat till. Inställt på grund 
av för dålig anslutning. 
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AVDELNING MELLANSVERIGE

Antal medlemmar per den 31/12-13 var 1 609 stycken vilket är en ökning 
med 62 st.

Under 2013 har hållits årsmöte i Karlstad där ombud från avdelningen till 
Byggchefernas stämma valdes.

Kallelser till möten i Örebro och Västerås har skickats ut men det blev för 
få anmälda så dessa fick ställas in.

De som blev ombud till Byggchefernas stämma var Lars Johansson och 
Per-Erik Bratt.

Ordförande för avdelningen har varit Lars Bergqvist.

AVDELNING SYD

Antal medlemmar 2  534 st.
Byggcheferna Skåne - Blekinge har under året haft ett fysiskt möte den 17/6 

i JM Huset i Malmö, på mötet behandlades val dels till styrelse men också till 
representanter till Byggchefernas stämma.

I samband med mötet hölls ett föredrag av Börje Hammarström bransch-
ansvarig för Byggcheferna som handlade om Hållbara chefer.

Vi har också representerat i Arbetsförmedlingens bygg-grupp 3 gånger 
samt Galaxen kontinuerligt och högskolorna och YH utbildningar i vår 
region dels i styrgrupper samt som föredragshållare.

Hans Stuhr Anders Lood, Catharina Holmström, Alf Svensson
Ordförande i avdelningen är Lars Tengvall
Vi är också representerade i BBIS 
Avdelningen har ett samarbete med internationella kvinnoföreningen samt 

Drömmarnas Hus

AVDELNING SMÅLAND-HALLAND

Antal medlemmar 1 449.
Ingen verksamhet har förkommit under året

AVDELNING NORRA NORRLAND

Antal medlemmar 1 273
Ingen verksamhet har förekommit under året.

AVDELNING GÄVLE/DALA/SUNDSVALL

Antal medlemmar 1 405.
Ingen verksamhet har förekommit under året.
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

1 (7)

Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelsen för Byggcheferna avger härmed följande årsbokslut.

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

2 (7)

Resultaträkning Not 2013-12-31 2012-12-31

Intäkter
Medlemsintäkter 7 554 189 5 924 497
ESF 1 046 443 1 552 757
Övriga intäkter 0 7 450

8 600 632 7 484 704

Kostnader
Byggcheferna, gemensamt -277 684 -317 672
ESF -1 112 976 -1 959 009
Föreningsstämma -436 754 0
Föreningsstyrelse -722 362 -507 895
Arbetsgrupper -1 375 0
Beredning -292 809 -273 487
Kompetensutvecklingsgrupp 0 0
Arbetsmiljögrupp 0 0
VU -196 631 -178 976
Deltagande i branschorg. -157 113 -192 247
Högskolor -182 087 -219 910
Mässor -19 459 -140
Rekryteringsaktiviteter -125 073 -175 398
Föreningsavdelningar -218 373 -154 057
Projekt -20 111 0
Rekrytering unga vuxna 0 0
Seminarier kurser 0 0
Tidskrift Byggvärlden -2 268 591 -1 769 198
IT/Hemsida -1 377 187 -986 367
Investering hemsida 0 0
Webb TV 0 0
PR aktiviteter -760 863 -199 046
Arbetsgrupp 0 0
Almedalen -356 441 -70 598
Ambassadörerna -686 962 -317 905
Kostnader Stugor 0 0

-9 212 851 -7 321 905
Rörelseresultat -612 219 162 799

Resultat från finansiella poster
Utdelning 0 71 852
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 292 15 397
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 263 -1 113

12 029 86 136
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

3 (7)

Resultaträkning Not 2013-12-31 2012-12-31

Resultat efter finansiella poster -600 190 248 935
Bokslutsdispositioner  1 80 000 -1 000 0000
Resultat före skatt -520 190 -751 065

Skatt på årets resultat  2 -3 945 -18 567
Årets resultat -524 135 -769 632
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

4 (7)

Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar
Aktiv förmögenhetsförvaltning 1 484 551 1 484 551
Summa anläggningstillgångar 1 484 551 1 484 551

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 0 7 450
Övriga fordringar 220 31 883
Skattefordran 47 443 28 876
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 886 074 763 497

933 737 831 706

Likvida medel 908 304 1 444 220
Summa omsättningstillgångar 1 842 041 2 275 926

SUMMA TILLGÅNGAR 3 326 592 3 760 477
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

5 (7)

Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3
Fritt eget kapital
Kapitalbehållning 1 734 108 2 503 740
Årets resultat -524 135 -769 632

1 209 973 1 734 108
Summa eget kapital 1 209 973 1 734 108

Avsättningar
Fond Föreningsstämma 2010 0 80 000
Fond Medlemsmedel 1 000 000 1 000 000
Summa avsättningar 1 000 000 1 080 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 875 413 679 136
Övriga skulder 5 901 15 828
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 235 305 251 405
Summa kortfristiga skulder 1 116 619 946 369

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 326 592 3 760 477

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

6 (7)

Tilläggsupplysningar

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen, årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Sociala avgifter på decembers lön har omklassificerats från en upplupen kostnad till en övrig
skuld. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om
annat ej anges.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad förbundet fått eller kommer att få.
Medlemsavgifter, bidrag och övriga intäkter periodiseras så att intäkten förs till den period som
den avser.

Noter

Not 1 Bokslutsdispositioner
2013 2012

Avsättning fond medlemsmedel 80 000 -1 000 000
80 000 -1 000 000

Not 2 Skatt på årets resultat
2013 2012

Skatt på årets resultat 0 -18 567
Återförd skatt föregående år -3 945 0

-3 945 -18 567
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Stockholm mars 2014

Lars Bergqvist Lars Tengvall

Johan Wegin Dastan Media Ringlund

Peter Sjöquist Jessica Löfström

Catharina Lindén Alf Svensson

Egon Waldemarsson Yvonne Stenman

Pär Rask

Byggcheferna
Org.nr 802010-9842

7 (7)

Not 3 Förändring av eget kapital
Kapitalbehåll- Årets

ning resultat
Belopp vid årets ingång 2 503 740  -769 631
Vidarebalansering av
föregående års resultat -769 631   769 631
Årets resultat  -524 135
Belopp vid årets
utgång 1 734 108 - 524 135

Stockholm  den         /       2014

 Lars Bergqvist Lars Tengvall

Johan Wegin Dastan Media Ringlund

Peter Sjöqvist Jessica Löfström

Catharina Lindén Alf Svensson

Egon Waldemarsson Yvonne Stenman

Pär Rask
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