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Attraktiv, sund och säker är tre ledord som har präglat vårt arbete under 2018 
 
Verksamheten har haft medlemsnyttan i fokus under året. Vi har bland annat ägnat oss åt 
påverkansarbete och synliggörande av våra medlemmars behov och förväntningar. I det större 
perspektivet präglades 2018 av ett riksdagsval som fick ett långt efterspel, sommarens extremväder 
med påföljande klimatdiskussioner samt en avvaktande bostadsmarknad trots att efterfrågan på nya 
bostäder finns.  
 
Bostadsbyggandet har under ett antal år legat på en mycket hög nivå, men i fjol påverkades den 
negativt av olika finansiella restriktioner för bostadsköparna. Restriktionerna har bland annat 
medfört att det blivit svårare för unga personer att köpa sin första bostad samt för familjer och äldre 
att flytta. Vi på Byggmästareföreningen konstaterar att behovet av nya bostäder och av en kraftfull 
bostadspolitik är mycket stort. 
 
Attraktiv, sund och säker är tre ledord som har präglat vårt arbete under året. Attraktiviteten handlar 
om att locka ny arbetskraft till vår bransch, oaktat om vi pratar om yrkesarbetare eller tjänstemän. 
Det är viktigt att få elever att välja yrkesprogram på gymnasiet och att dessa elever i förlängningen 
utbildar sig till yrken som branschen efterfrågar. Det är roligt att Framtidsrådets arbete fortsätter och 
att medlemsföretagens yngre medarbetare känner ett engagemang för branschens yrken. 
 
I arbetet för en sund bransch där det ska vara lätt att göra rätt och där det råder konkurrens på lika 
villkor, har vi beslutat att projektet Fair Play Bygg förlängs med två år. Fair Play Byggs arbete med att 
kartlägga och anmäla fusk samt att utbilda och informera myndigheter om hur de kan komma åt 
oegentligheterna är mycket viktigt. 
 
I oktober gavs boken Rättsfallsguiden – 173 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten ut. Boken är 
författad av entreprenadjuristerna på Stockholms Byggmästareförening som under 15 års tid årligen 
publicerat minireferat av viktiga domar som berör byggsektorn. Den nya boken används med fördel 
som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område. 
 
I slutet av 2017 startade ett upprop för jämställdhet och lika rättigheter under #metoo. Runtom hela 
världen vittnade kvinnor om sexuella trakasserier och kränkningar och olika branscher fick egna 
hashtags för att uppmärksamma problemen inom just sin sektor. I arbetet för jämställdhet har två 
välbesökta seminarier hållits under byggbranschens hashtag, #sistaspikenikistan. Om vi ska lyckas 
med att vara en attraktiv, sund och säker bransch är det av yttersta vikt att vi har arbetsplatser som 
är fria från sexuella trakasserier, inte minst för att lyckas behålla den arbetskraft som redan finns och 
att kunna attrahera den arbetskraft som behövs! 
 
Det pågående arbetet med projektet Medlemsnytta 2025 som inleddes 2016 har fortsatt under året 
och styrelsen har löpande arbetat med att hitta former och villkor för att ytterligare kunna bredda 
samverkan mellan föreningens och Sveriges Byggindustriers verksamheter. Främst har det handlat 
om föreningens kursverksamhet men även ledningssystemet BF9K har inkluderats i översynen och 
styrelsen har nu kommit fram till ett förslag som kommer läggas fram till medlemmarna under våren 
2019. 
 
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år då vi hoppas att få välkomna många nya medlemsföretag 
med vilka vi får hantera både pågående och nya frågor och vi på föreningen ser fram emot många 
kreativa diskussioner med våra medlemsföretag. 
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