
Mer ansvar åt  
förtroendevalda 
i Byggnads



Fullmakt i Byggnads
Som fullmaktstagare i Byggnads representerar du organisationen 
och har samma funktion och mandat som en ombudsman.  
Vi söker fackligt förtroendevalda  
som har ett stort engagemang  
och vill utveckla sig själva och  
sitt fackliga uppdrag.  
Är du intresserad?  
Kontakta Byggnads i din region.

SOM FULLMAKTSTAGARE FÅR DU:

✔ Möjlighet att påverka mer  
✔	 Utbildning genom Byggnads
✔ Rådgivning och stöd från en handledare
✔ Hjälp och stöd på vägen



ROLLEN SOM FULLMAKTSTAGARE
När du blir fullmaktstagare förhandlar eller överlägger du med 
företaget i Byggnads namn, istället för att en ombudsman gör det. 
Du får ansvar för en eller flera frågor. Ansvaret innebär att det är du 
som sköter kontakter och förhandlingar gentemot företaget och dina 
arbetskamrater. Du håller regionen löpande informerad om vad som 
händer i ditt företag. 

Fullmakt kan ges för:

       Att förhandla om in- och utlåning.
       Arbetstid.
       Lön.
       Hantera överläggning vid uppsägning av personliga skäl.
       Godkänna underentreprenörer.
       Begära ut huvudentreprenörslistor. 
       Planera och överlägga om facklig utbildning samt hantera          
       rättstvister.

STÖD FRÅN DIN REGIONEN
Som fullmaktstagare är det viktigt att du får kompetens för upp-
draget och det stöd du behöver från Byggnads. Du kommer att få 
utbildning och en personlig kontakt på Byggnads i din region. 
Ni kommer att ha kontakt både kring arbetet med avtals- och ut-
bildningsfrågor. Men även diskutera om facklig tid och bemötande 
från din omgivning. Byggnads finns där för att stötta dig i ditt arbete 
oavsett vilket stöd du behöver.  

”Jag brukar lösa förhandlingar 
över en kopp kaffe på morgon.  
Vi brukar aldrig vara ovänner runt 
förhandlingsbordet utan försöker 
resonera och hitta en lösning.”

Jörgen Moberg,  
fullmaktstagare Byggnads väst



Vill du veta mer om uppdraget  
som fullmaktstagare?
Kontakta fullmaktsansvarig  
på Byggnads i din region eller läs mer 
på byggnads.se/fullmakter. 

Uppdrag 
fullmaktstagare
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NORRBOTTEN
010-601 10 05 

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10 

MELLANNORRLAND
010-601 10 03 

GÄVLEDALA
010-601 10 02  

MÄLARDALEN
010-601 10 04

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08
   
ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11  

 
ÖST
010-601 10 12 
 
VÄST
010-601 10 09 

SMÅLAND-BLEKINGE
010-601 10 07 

SKÅNE
010-601 10 06   
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