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Förlängning och finansiering av ”Fair Play” i ytterligare 2 år
På ett extra föreningsmöte den 12 februari 2015 beslutades att Stockholms
Byggmästareförening tillsammans med Byggnads Stockholm Gotland och berörda
myndigheter skulle starta ett gemensamt projekt. Projektets startades i syfte att motverka
osund konkurrens på byggmarknaden i Stockholm och skulle pågå under 3 år. Föreningsmötet
beslutade att ge styrelsen mandat att disponera ett belopp på maximalt 4,5 mkr ur föreningens
förmögenhet för att etablera samarbetet under förutsättning att Byggnads Stockholm Gotland
anslår lika stor andel.
Verksamheten inom Fair Play Bygg startade sedan den 19 februari 2016 och syftar till att ge
myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Det
ägarna vill uppnå med projektet, är att tillsammans motverka oseriösa och kriminella krafter
inom byggbranschen som skapar snedvriden konkurrens genom missbruk av system och
bristande säkerhet.
Under projektets tredje år (2018) har Fair Play Bygg fått in över 200 tips och lämnat vidare ett
80-tal bearbetade ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och
Polisen. Projektets ägare tycker att Fair Play Byggs arbete är viktigt och att vi som
branschorganisation och arbetstagarorganisation kan och bör förse myndigheter med
kvalitativ information för att motarbeta kriminella element i byggbranschen. Stockholms
Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland står enade när det gäller sund
konkurrens och en byggbransch som är fri från kriminalitet. Genom arbetet med Fair Play
Bygg vill vi bidra till att uppnå den visionen.
I januari 2018 tillsatte projektets ägare en ”Framtidsgrupp” för att utvärdera verksamheten
samt föreslå hur arbetet ska bedrivas efter projektets avslut i februari 2019.
Den av styrelsen tillsatta Framtidsgrupp har överlämnat förslag till hur arbetet med Fair Play
Bygg kan fortsätt efter projektets avslut i februari 2019. Framtidsgruppen konstaterar att
under projektets första två år har sammanlagt 247 tips tagits emot och att 98 av dessa har
överlämnats till berörda myndigheter. För tips inlämnade under 2016 har Skatteverket
återkopplat att de fattat beslut om upptaxering och avgifter på ca 18.9 mkr.
Framtidsgruppen föreslog, i april 2018, till styrelserna i respektive ägare att förlänga projektet
i ytterligare två år, Det innebar att Fair Play kommer att bedrivas som ett projekt i totalt 5 år.

Styrelsen i Stockholms Byggmästareförening beslutade den 7 april 2018
-

Fair Play Bygg förlängs med två år samt aktivt uppmärksamma myndigheter på deras
ansvar
Uppdrag och målsättning tydliggörs
De personella resurserna utökas till ca 2,3 tjänster
Uppdra till VD att tillsammans med Byggnads att ta fram en plan för hur Fair Play
Bygg ska kunna medverka till minskat stuprörstänkande hos ansvariga myndigheter
Utöka de ekonomiska ramarna till 2 mkr per år för respektive ägare (Stockholms
Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland)
Uppdra till VD att skriva ett nytt avtal med Byggnads om att förlänga projektet

Förslag till beslut på årsmötet 4 april 2019
-

Styrelsen får mandat att disponera ytterligare ett belopp om 4,0 mkr ur föreningens
förmögenhet för att bedriva Fair Play i totalt 5 år. Styrelsen bedömer att de anslagna
medlen finansierar ytterligare två års verksamhet vilket innebär att projekt totalt kostar
föreningen 8,5 mkr.

-

De medel som anslås av BF motsvaras av det belopp som anslås av Byggnads
Stockholm Gotland
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