
Om du har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet eller har frågor angående hängavtal kan du 
kontakta Krister Persson, Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Telefon: 010-601 13 58 E-post: krister.persson@byggnads.se
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Ordförande har 
ordet
Du läser nu andra numret av Bygg-
nads Skånes nyhetsbrev för företag 
med hängavtal. Vi hoppas att det här 
nyhetsbrevet kommer att hjälpa oss 
att få en bra dialog med er. Så här i 
början kan det vara svårt att hitta 
formen men vi hoppas att vi ska 
kunna fungera som ett bollplank för 
er i avtalsfrågor, att vi ska få ett bra 
samarbete helt enkelt.

Utöver nyhetsbrevet har vi även 
börjat med seminarium speciellt för 
er. Vi ser det som ett nytt forum som 
vi hoppas på ska ge nya möjligheter. 
Vi försöker hitta områden som är 
intressanta för er och tar gärna emot 
förslag på saker ni känner skulle vara 
intressant att få höra mer om.

Allt det här är en del av den utö-
kade service vi strävar efter att 
kunna erbjuda er med hängavtal och 
vi hoppas verkligen att vi når upp till 
era förväntningar!

Vänliga hälsningar,
Jonas Sjöberg, ordf. Byggnads Skåne

Så här går du som före-
tagare tillväga för att arbe-
ta med LÖSEN:

•	 Lämna din e-postadress och or-
ganisationsnummer genom att 
ringa eller mejla till Byggnads, 
kontaktuppgifter nedan.

•	 Gå in på Byggnads hemsida 
www.byggnads.se och gå in i 
rutan på höger sida där det står 
”LÖSEN - elektronisk gransk-
ning”. Logga in; användarnamn 
= organisationsnummer. Om du 
har fått ett lösenord ska det 
skrivas in - om det inte fungerar 
klicka då på texten ”glömtlö-
senord”, välj ”företag” och fyll i 
ditt organisationsnummer, så 
kommer ett nytt lösenord med 
e-post.

•	 När du kommer till nästa sida 
så är det viktigt att du läser 
vad som står där innan du går 
vidare.

•	 Inne i webbformuläret (Excel-
mallen) är det viktigt att du 
skriver rätt, annars kommer re-
dovisningen att makuleras - och 
du måste skicka in en ny redo-
visning.

•	 För dem som har avtalad må-
nadslön anges summan av den-
na.

•	 Skriv hur många timmar perso-
nen har jobbat och under löne-
summa - skriv lönesumman 
(bruttolönen) som personen 

har haft under löneperioden 
(inte timlönen).

•	 Skriv rätt fördelningstal*, en 
person som har yrkesbevis ska 
skrivas som 100, övriga ska 
skrivas efter var de ligger i löne-
stegen (se sid 50-55 i Byggavta-
let 2010).

•	 Avtalskod: Bygg har 28075 och 
Maskin 10075.

* Det finns dokument bakom 
inloggningen som ger svar på vad 
fördelningstal är och hur detta 
anges. Det finns även listor på län/
kommunkoder. Allt ligger i vän-
stermenyn under valet ”LÖSEN”.

Kontaktpersoner för LÖSEN på 
Byggnads Skåne:

Christina Mårtensson
christina.martensson@byggnads.se
010-601 13 53 (nås på fm)

Så här redovisar du
löner genom LÖSEN



Nytt sätt att teckna
utbildningsavtal VVS

Från 17 mars 2014, ska företaget 
och den som är anställd under 
utbildning själva registrera ett 
utbildningsavtal

I KUB ska 
företaget och 
den som är 
anställd un-
der utbildning själva registrera ut-
bildningsavtalet och följa upp ut-
bildningen. KUB kommer att göra 
det ännu tydligare vad en montör 
ska kunna och utbildas i under sin 
utbildningstid på företaget. För-
hoppningen är också att anställda 
under utbildning ska bli ännu mer 
förberedda på branschprovet.
För att kunna använda sig av KUB 

ska företaget vara kopplat till Tek-
nik-installationsavtalet VVS & Kyl, 
antingen som medlemmar hos VVS 
Företagen eller genom att ha ett 
hängavtal VVS med Byggnads. 
Företaget ansöker om inloggning 
till systemet och därefter kan ni 
registrera utbildningsavtalet, som 
därefter ska godkännas av den an-
ställde under utbildning.

Ansök om inloggning till KUB på 
www.vvsyn.se/kub där finns även 
mer information.

Har ni fler frågor kontakta:
Krister Persson, Byggnads Skåne,
e-post krister.persson@byggnads.se, 
tel 010-601 13 58. eller 
Berne Wetterlöv, Byggnads Skåne,
e-post berne.wetterlov@byggnads.se, 
010-601 13 75.

Hanna är Byggnads Skånes nya 
försäkrings - och rehabans-
varige. Hon började i maj och 
kommer att jobba med rehab-
frågor, arbetsskador, pensioner 
och givetvis försäkringsfrågor. 

Tidigare har Hanna jobbat på 
försäkringskassan under åtta år 
som utredare. Hon bor i Malmö 
tillsammans med man och två 
barn. I sommar har hon kuskat 
runt i husvagn och passat på att 
läsa så mycket som möjligt efter-
som böcker är ett stort intresse.

hanna.gunnarsson@byggnads.se
010-601 13 69

Nyanställd:
Hanna Gunnarsson

Ombudsmän
Byggnads Skåne

Magnus Alm - Malmö
010-601 13 12

Lars-Erik Andersson - 
Helsingborg
010-601 13 29

Dan Berger - Kristianstad
010-601 13 34

Johan Dahlberg - Malmö
010-601 13 37

Marcus Eriksson - Malmö
010-601 13 39

Pierre Esbjörnsson - Malmö
010-601 13 48

Joakim Frank - Malmö
010-601 13 40

Tommi Hakala - Helsingborg
010-601 13 19

Brian Hansen - Helsingborg
010-601 13 41

Patrik Johansson - Malmö
010-601 13 43

Valentin Jovanovic - Malmö
010-601 13 17

Roland Ljungdell - Malmö
010-601 13 47

Mikael Månsson - Malmö
010-601 13 51

Robert Nilsson - Malmö
010-601 13 55

Robert Nilsson - Helsingborg
010-601 13 57

Joakim Norgren - Malmö
010-601 13 22

Krister Persson - Malmö
010-601 13 58

Per-Jörgen Persson - Malmö
010-601 13 59

Tony Rosén - Malmö
010-601 13 18

Jan Roth - Helsingborg
010-601 13 62

Björn Schoug - Malmö
010-601 13 63

Jonas Sjöberg - Malmö
010-601 13 64

Andreas Sjögren - Kristianstad
010-601 13 67

Bengt-Göran Svensson - 
Kristianstad
010-601 13 72

Peter Svensson - Helsingborg
010-601 13 71

Mats Westberg - Malmö
010-601 13 74

Berne Wetterlöv - Helsingborg 
010-601 13 75

Roland Wiking - Malmö
010-601 13 76

Kontakt via e-post:
förnamn.efternamn@
byggnads.se



Byggnads har fr o m 2014 infört en serviceavgift för hängavtalsbundna företag, i denna 
avgift ingår bl a två årliga seminarier. Byggnads Skåne vill härmed bjuda in er till det 
andra seminariet för 2014.

Detta seminarium kommer att fokusera på hur granskning/LÖSEN fungerar samt allmän 
information om företagshälsovård. Vi bjuder på kaffe med fika.

Seminariet kommer att hållas på tre platser i Byggnads Skånes region.

Måndagen den 13 oktober, kl 14:00-16:00 på Byggnads Skånes Helsingborgskontor, 
Måndagsgatan 1 i Helsingborg.

Tisdagen den 14 oktober, kl 14:00-16:00 på Byggnads Skånes Malmökontor, 
Scheelegatan 27 i Malmö.

Onsdagen den 15 oktober, kl 14:00-16:00 på Byggnads Skånes Kristianstadskontor, 
Kanalgatan 94 i Kristianstad.

För att delta måste ni anmäla er till seminariet på skane@byggnads.se senast den 3 oktober.
Ange hur många ni blir, företagets namn och vilken ort som ni vill besöka.

Eventuella frågor besvaras av:
Krister Persson, krister.persson@byggnads.se, 010-601 13 58
Joakim Frank, joakim.frank@byggnads.se, 010-601 13 40
Valentin Jovanovic, valentin.jovanovic@byggnads.se, 010-601 13 17
Dan Berger, dan.berger@byggnads.se, 010-601 13 34
Roland Ljungdell, roland.ljungdell@byggnads.se, 010-601 13 47

Välkomna!

Inbjudan till
seminarium

Företagshälsovård ska registreras hos oss!
När ni tecknade avtal med oss skulle ni meddela vilken företagshälsovård ni anlitar. 
Vi saknar fortfarande uppgifter från en del företag så har du ännu inte meddelat oss 
går det bra att göra det till e-post: avtal4@byggnads.se



Huvudansvar
10 punkter

1. Ett huvudentreprenörsansvar skrivs in i Byggavtalet 
den 1 april 2014 och börjar att gälla fullt ut fr o m den 1 
januari 2015.
2. En arbetsgivare som anlitar en underentreprenör 
ska se till att underentreprenörenföljer reglerna om 
huvudentreprenörsansvar, om denne i sin tur anlitar 
en underentreprenör.
3. En underentreprenör som anlitar en underentre-
prenör ska rapportera vilka underentreprenörer som 
denne har anlitat.
4. Det är huvudentreprenören som ska sammanställa 
ovanstående rapporter och upprätta en lista över 
vilka underentreprenörer som har anlitats (under-
entreprenörslista).
5. Byggnads region har rätt att få ta del av uppgifter ur 
listan med underentreprenörer senast inom fyra dagar 
efter skriftlig begäran.
6. Om det visar sig att en arbetsgivare inte har kolle-
ktivavtal, förhandlingsvägrar eller inte har under-
lag för att kunna bedöma om arbetstagare har fått 
korrekt lön och ersättning kan Byggnads region - 
hos huvudentreprenören - begära att tvisten ska bli 
föremål för överläggning och utredning.
7. Om tvisten inte löses och den berör en arbetsplats 
där medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier, BI, är 
huvudentreprenör kan Byggnads påkalla att tvisten 
ska prövas i en särskild nämnd. Nämnden består av 
en representant från Byggnads och Sveriges Byggin-
dustrier och en opartisk ordförande.
8. Om nämnden finner att betalningsskyldighet före-
ligger ska en särskild fond se till att betalning sker.
9. Om det råder olika uppfattning om lön eller andra 
anspråk, eller att den betalningsskyldige arbetsgi-
varen inte har kollektivavtal, ska lön beräknas på 
särskilt sätt.
10. Betalningsskyldigheten kan avse högst 12 veckor.

RSO Skåne
Byggnads regionala skydds-
ombud (RSO) i Skånes 
avtalsområde.

Följande personer är utsedda 
till regionala skyddsombud av 
Byggnads Skånes styrelse:

Berne Wetterlöv, Samordning-
sansvarig,
010-601 13 75

Jonas Sjöberg,
010-601 13 64

Robert Nilsson (Hbg),
010-601 13 57

Dan Berger,
010-601 13 34

Per-Jörgen Persson,
010-601 13 59

Tony Rosén,
010-601 13 18

Andreas Sjögren,
010-601 13 67

Jan Roth,
010-601 13 62

Peter Svensson,
010-601 13 71

Tommi Hakala,
010-601 13 19

Ersättare:
Krister Persson, 010-601 13 58
Mikael Månsson, 010-601 13 51
Johan Dahlberg, 010-601 13 37
Robert Nilsson (Mö), 010-601 13 55
Lars-Erik Andersson, 010-601 13 29

Kontakt via e-post: förnamn.
efternamn@byggnads.se


