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Händelserikt Jubileumsår
Den 17 juni firande Stockholms Byggmästareförening 130 år och bjöd in medlemmar och
samarbetspartners till ett tårtkalas på Wennerbergsgatan 10. Att som förening bedrivit verksamhet
under så lång tid och med ett stort medlemsantal visar på att vi gör skillnad och ger våra
medlemsföretag mervärden.
Under året har ett nytt samarbetsavtal mellan Byggmästareföreningen och Sveriges Byggindustrier
(numera Byggföretagen) tecknats vilket tydliggör vikten av samarbete och samverkan. I samband
med tecknandet av avtalet skedde en överlåtelse av både verksamhetsledningssystemet BF9K och
Byggmästareföreningens kursverksamhet till Byggföretagen. Syftet med överlåtelsen var ökad
medlemsnytta och vidareutveckling av verksamhetsledningssystemet och kursverksamheten för
medlemsföretag i hela landet. Både kursverksamheten och BF9K som grundats i liten skala i
Stockholm, och var nu redo att vidareutvecklats till att bli nationella verksamheter för alla
medlemsföretag i Sverige.
I augusti lanserades Byggbranschens Utbildningscentrum, en nationell kursverksamhet med en
konkurrenskraftig digital plattform som samlar kurser och utbildningar inom byggbranschen som
våra medlemsföretag efterfrågar. Bildandet av Byggbranschens Utbildningscentrum var möjligt
genom det utvecklande samarbete som skett av byggmästareföreningens kursverksamhet och
byggindustrins Entreprenörsskola.
I egenskap av fastighetsägare och aktör inom byggbranschen beslutade styrelsen att startade arbetet
med Byggarnas Hus. Målet är att Byggarnas Hus på Wennerbergsgatan ska vara den naturliga
mötesplatsen för våra medlemmar och för branschen som helhet, och att detta ska bidra till att öka
branschens attraktivitet. Arbetet är fortfarande i sin linda men vi kommer under 2020 att börja skissa
på hur vi kan anpassa fastigheten för att ge våra medlemmar en fysisk plats för
informationsinhämtning, rådgivning, utbildning, kunskap och andra tjänster som är nödvändigt för
företagandet. Nästa steg i arbetet är att utlysa en arkitekttävling för att se vilka möjligheter våra
lokaler har för att kunna bli denna nya moderna mötesplats.
Under året har vi bidragit till arbetet med att ta fram den nya digitala Arbetsgivarguiden som lanseras
i februari 2020. Arbetet har pågått under året och denna tjänst kommer att underlätta arbetet
väsentligt för våra medlemmar som nu också kan söka snabba svar digitalt.
Fair Play Byggs arbete för en sund konkurrens i byggbranschen har fått ett stort genomslag och blivit
uppmärksammat i media och hos våra beslutsfattare, både nationellt och inom EU. Projektet lyfts
upp som ett bra exempel på samarbete för att motverka osund konkurrens.
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år med våra pågående och nya frågor tillsammans med våra
medlemsföretag. Vi på föreningen ser fram emot många kreativa diskussioner med våra befintliga
och nya medlemsföretag.
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Förvaltningsberättelse 2019

Under årsmötet delades stipendier ur
Byggmästare Erik Forss´ stipendiestiftelse
ut till 28 studenter på byggingenjörsutbildningarna vid KTH, KTY, Nackademin och Hermods. De fick dela på totalt
215 000 kronor.

Allmänt om verksamheten
Medlemmar
Vid årets slut 2019 hade föreningen 815
aktiva medlemmar (2018: 845 och 2017:
799 medlemmar), under året har 29
medlemmar inträtt i föreningen samtidigt
som 59 företag lämnat på grund av
organisationsförändringar, arbetsbrist eller
konkurs.

Efter årsmötet föredrog Pär Holmgren,
naturskadespecialist på Länsförsäkringar
och tidigare meteorolog på Sveriges
Television, om klimatets utveckling.
Därefter avnjöts en trerätters middag och
det 20-tals inspirerande bandet Frank
Martini & His Orchestra underhöll gästerna
i Spegelsalen.

För att ge de nya medlemsföretagen information om föreningens verksamhet och om
de rättigheter och skyldigheter som följer av
medlemskapet genomförs regelbundna
introduktionsmöten. Under 2019 har 11 sådana introduktionsmöten anordnats.

130-årskalas den 17 juni
Den 17 juni bjöds medlemmar och
samarbetspartners på 130-årskalas i
föreningen lokaler på Wennerbergsgatan
10. Det var på dagen 130 år sedan
Stockholms ledande byggmästare träffades
på Hôtel du Nord vid Kungsträdgården och
bildade Stockholms Byggmästareförening.

Antalet medlemsföretag som under året
tagit del av föreningens service har uppgått
till totalt 553. Detta innebär att 68% av
medlemsföretagen har deltagit i föreningens
medlemsmöten, bransch-utskott, kursverksamhet, erhållit rådgivning i entreprenadjuridiska ärenden och i arbetsgivarrelaterade frågor eller varit föremål för
lokal facklig förhandling. Motsvarande
siffror för 2018 var 67% och 2017 var 69%.

Båtutflykt den 27 augusti
Medlemmarna samlades efter
sommarsemestern på Nybrokajen för att gå
ombord på båten för avfärd mot Ekensdal
där gästerna fick gå i land och blev
serverade en välkomstdrink innan gästerna
serverades en trerättersmiddag. Kvällen
avslutades med en bussresa tillbaka till
city.

Förenings- och styrelsesammanträden
Föreningen har haft ett årsmöte, ett kvartalsmöte, ett extra föreningsmöte och en
medlemsträff i form av en båtutflykt. Det
extra föreningsmötet hölls i februari och
medlemmarna fattade då det första beslutet
om att teckna nytt samarbetsavtal samt avtal
om verksamhetsövergång med Sveriges
Byggindustrier, numera Byggföretagen.

Kvartalsmöte den 28 november
I november samlades medlemmarna till
kvartalsmöte på Nationalmuseum.
Nationalmuseum tilldelades föreningens
ROT-pris 2019 och temat för kvällen var
en specialanpassad rundvandring i
lokalerna med fokus på de tekniska
utmaningarna i renoveringsarbetet.
Därefter förflyttade sig gästerna till
restaurangen och avnjöt en trerätters
middag.

Årsmöte den 4 april på Grand Hôtel
Torsdagen den 4 april samlades 135
deltagare till föreningens årsmöte på Grand
Hôtel. Utöver de normalt förekommande
punkterna vid årsmötet med fastställande
av balans- och resultaträkningar och val av
styrelseledamöter fattade årsmötet det
andra beslutet om att teckna nytt
samarbetsavtal samt överlåtelse av
verksamhet med Byggföretagen.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft 18 sammanträden, varav ett konstituerande samt 9
I

Under året har en översyn av fastighetens
tekniska status påbörjats i syfte att ta fram
en underhållsplan för fastigheten och en
styrgrupp bestående av tre representanter
från styrelsen är utsedda att leda arbetet
tillsammans med verkställande direktören.

cirkulationssammanträden om
medlemsärenden. Under året har styrelsen
genomfört två strategikonferenser med
fokus på nya arbetsformer och utökat
samarbete med Byggföretagen.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Fair Play Bygg
Den 19 februari 2016 startades
verksamheten Fair Play Bygg som är ett
samarbete mellan byggmästareföreningen
och Byggnads Stockholm-Gotland.
Bakgrunden till beslutet om att inrätta Fair
Play, som togs 2015, var att hitta former
för att försvåra osund konkurrens från
företag som inte följer samhällets
spelregler och lagar vad gäller skatter och
avgifter samt åtaganden i övrigt gentemot
anställd personal. Målsättningen är att
gemensamt hantera information och utreda
misstankar om osund konkurrens. Gruppen
har under året utökats med en person och
består av tre personer som tar emot och
utreder tips. I mars presenterades en
rapport som summerade verksamheten
under året som gått och under
politikerveckan i Almedalen arrangerades
ett välbesökt seminarium där företrädare
för regering och myndigheter medverkade.
Styrelserna i Stockholms
Byggmästareförening och Byggnads
Stockholm-Gotland beslutade i början av
2018 att driva projektet vidare i ytterligare
två år. Det innebär att Fair Play Bygg
kommer att bli ett projekt under 5 år.

Nytt samarbetsavtal och avtal om
verksamhetsövergång
Ett arbete har bedrivits för att hitta former
för ökad samverkan mellan
byggmästareföreningen och Byggföretagen
i syfte att öka medlemsnyttan och undvika
dubbelarbete. Arbetet resulterade i att
föreningen tecknade två avtal med
Byggföretagen, ett Samarbetsavtal samt ett
Avtal om verksamhetsövergång. Avtalet
om verksamhetsövergång innebär att
verksamhetsledningssystemet BF9K samt
den kursverksamheten som föreningen
bedrivet överlåts till Byggföretagen från
den 1 maj 2019 tillsammans med
föreningens anställda. Samarbetsavtalet
innebär en överenskommelse om
samverkan mellan förbundet och
föreningen där föreningen även i
fortsättningen kan bedriva utskottsarbete
och projekt. Avtalet reglerar även
föreningens roll som hyresvärd till
Byggföretagens verksamheter som bedrivs
i fastigheten.
Fastigheten
Samarbetsavtalet med Byggföretagen
tydliggör och säkerställer föreningens roll
som fastighetsägare och hyresvärd. Avtalet
ger föreningen en ekonomiskt långsiktig
förutsättning att utveckla fastigheten
tillsammans med Byggföretagen under
namnet Byggarnas Hus. Syftet med
Byggarnas Hus är att skapa en
samlingsplats för branschen – ett ”nav” för
byggindustrin i regionen - en plats där
medlemmar får tillgång till information,
rådgivning, utbildning, kunskap och andra
tjänster som är nödvändigt för
företagandet.

Under året har 361 tips kommit in till Fair
Play som har en regelbunden och nära
samverkan med myndigheter för att snabbt
kunna lämna över ärenden. Under året har
241 stycken bearbetade tips överlämnats
till berörda myndigheter. Det är en ökning
med 193 procent mot föregående år. Den
stora ökningen (241 st) av överlämnade
ärenden beror på att det sedan början av
året är tre personer som arbetar med att
bearbeta inkomna tips.
Centrum för Byggeffektivitet
Centrum för byggeffektivitet (CBE) vid
KTH bildades 2016 och ByggmästareII

För fjärde året i rad medverkade
Byggmästareföreningen i arkitektur- &
byggfestivalen Open House Stockholm. Ett
50-tal besöksobjekt höll öppet för
allmänheten som kunde besöka byggnader
och anläggningar som normalt inte är
tillgängliga. Närmare 10 000 personer tog
tillfället i akt att besöka byggnaderna och
fick på detta sätt en inblick i utvecklingen
av Stockholmsregionen.

föreningen är en av 25 partners som bildat
detta centrum för att skapa närmare
kontakter mellan den produktionsnära
forskningen och utbildningen vid KTH.
Medel beviljades vid Byggmästareföreningens årsmöte 2015 och uppgår till
500 tkr per år under en femårsperiod.
Styrelsen beslutade under våren att
fullfölja sin medverkan i CBE och utsåg
Jan Kjellson som ny representant från
föreningens sida till styrelsen för Centrum
för byggeffektivitet efter Elisabeth Martin
som valt att frånträda sig uppdraget.

Ekonomi
Föreningens intäkter under 2019 uppgår till
26 887 139 (33 172 060) kronor och
rörelseresultatet före finansiella poster till
2 383 987 (1 783 276) kronor.
Det förbättrade resultatet härrör sig främst
till minskade personalkostnader, ökade
intäkter i och lägre kostnader i
fastighetsrörelsen.

BF9K – Certifieringssystemet för
byggbranschen
Byggmästareföreningens
certifieringssystem, som etablerades 2000
har överlåtits till Byggföretagen per den 1
maj 2019. Inför överlåtelsen värderades
verksamheten av en extern part och
Byggföretagen erlade en köpeskilling för
verksamheten.

Föreningens resultat före
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
3 122 330 (4 477 426) kronor.

Open House Stockholm
Förändring av eget kapital
Föreningen
Ingående balans
Disp. av föreg. års resultat
Årets resultat
Utgående balans

Byggnadsfonden
1.878.517

Balanserat
resultat
73.180.671
3.476.623

1.878.517

Flerårsöversikt
Föreningen
Omsättning

Årets
resultat
3.476.623
- 3.476.623.
2.302.739
2.302.739

76.657.294

Summa
78.535.811
2.302.739
80.838.550

2019

2018

2017

2016

2015

24 254 073

32 101 548

31 415 186

30 761 471

27 698 331

Resultat efter finansiella poster

3 122 330

4 477 426

1 676 439

8 371 735

11 277 984

Årets resultat

2 302 739

3 476 623

1 104 784

6 550 338

9 030 293

90 487 437

92 745 600

89 676 266

86 761 451

83 662 758

91%

86%

85%

87%

83%

Balansomslutning

Soliditet

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Fritt eget kapital i föreningen
Årets resultat
Summa

76.657.294
2.302.739
78.960.033

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning överförs
III

78.960.033

BRANSCHUTSKOTTENS SAMMANSÄTTNING 2019
BF9K
Johanna Jansson, ordf.
Niclas Wendel
Robert Aideheim
David Thorberg, ny från maj 2019
Annika Nieminen, ny från juni 2019
Pelle Åkerström, tom juni 2019
Udo Garbe, tom juni 2019
Erika Arenborn, tom april 2019
Oskar Johansson, tom mars 2019
Lennart Andersson, sekr.

SBG Byggen AB (BTH Bygg AB)
Habitek Byggentreprenad AB
Ekens Golv AB
Fog & Fönsterservice i Stockholm AB
Metrolit Byggnads AB
SBG Byggen AB
Bäckströms Anläggning AB
SBG Byggen AB (Q-gruppen Bygg AB)
Gutarnas Byggtjänst AB
Stockholms Byggmästareförening

Bostadsutskottet
Staffan Grundmark, ordf.
Fredrik Arpe
Anne Schönberg, ny sept 2019
Olle Berglund, ny sept 2019
Sima Zangiabadi
Peter Skott
Mårten Othérus
Mikael Åslund
Linda Leppänen
Peter Lindwall, tom sept 2019
Britta Blaxhult, tom sept 2019
Anna Broman, adj
Kristin Andersson
Henrik Benterås Lucht sekr.

Besqab Projekt och Fastigheter AB
Järntorget Bygg AB
Bonava Sverige AB
Einar Mattsson Projekt AB
Peab Bostad AB
Skanska Sverige AB
Veidekke Eiendom AB
JM AB
Ikano Bostad AB
Bonava Sverige AB
Einar Mattsson Projekt AB
Byggföretagen
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Byggmästareförening

Egenföretagarutskottet
Claes Johansson, ordf; febr 2019
Jan Johansson
Marcus Andersson
Nils Hanson
Richard Danielsson
Johan Ericsson
Håkan Karlsson
Hans Åkerlund, sekr.

C. Johansson Byggtjänst AB
Zool Byggkonsult AB
Constrera AB
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
Håltagarna Borrteknik Sverige AB
John Ericsson Plattsättning AB
Riviära entreprenad AB
Stockholms Byggmästareförening

Entreprenadutskottet
Mats Kimby, ordf.
Christian Benfatto
Arne Eriksson
Johan Sjöberg, från okt
Fredrik Jihammar
Jan Johansson
Per Wall
Irene Knutar
Roger Holmqvist, tom sept 2019

IN3PRENÖR AB
JM Entreprenad AB
MVB Öst AB (BTH Bygg AB)
ByggPartner i Dalarna AB
Peab Sverige AB
Skanska Sverige AB
Veidekke Entreprenad AB
NCC Sverige AB
MVB Öst AB
IV

forts. Entreprenadutskottet
Jörgen Munk, tom okt
Claes Sahlin, sekr.

ByggPartner i Dalarna AB
Stockholms Byggmästareförening

Konsumententreprenadutskottet
Samuel Bardh, ordf.
Lars Janrik
Jan Johansson
Johan Wiklund
Lennart Andersson
Anders Larsson
Martin Peterson, sekr.

Gärdets Bygg AB
Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag
Zool Byggkonsult AB
Dipart Entreprenad AB
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Byggmästareförening
Stockholm Byggmästareförening

LOU-utskottet
Henrik Nyberg, ordf.
Christoffer Hallersbo
Anders Arfvén
Tobias Andersson
Camilla Magnusson
Örjan Jönsson
Fredric Kastevik, from sept 2019
Maria Andersson, sekr.

IN3PRENÖR AB
Skanska Sverige AB
Veidekke Entreprenad AB
SVEAB Anläggning AB
NCC Sverige AB
Peab Anläggning AB
Järfälla Va- & Byggentreprenad AB ”JVAB”
Stockholms Byggmästareförening

ROT-utskottet
Jennie Fridolin, ordf.
Anders Arfvén
Lars Benton
Bilan Danho, tom juni
Johan Malk
Henrietta Ludwig, sekr

NCC Sverige AB
Veidekke Entreprenad AB
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Reomti Bygg AB
Stockholms Byggmästareförening

Teknik - och miljöutskottet
Jenny Winblad von Walter, ordf.
Maria Uhrus
Mikael Jonasson, tom mars 2019
Martin Sundvall, from maj 2019
Tobias Klarbo
Peter Nilsson
Kenneth Wilén
Monika Gustavsson, from maj 2019
Marianne Hedberg, adj.
Birgitta Govén, adj.
Lennart Andersson, sekr.

Bonava Sverige AB
Besqab Projekt och Fastigheter AB
Peab Anläggning AB
Åke Sundvall Byggnads AB
JM AB
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
Arvet Produktion AB
Veidekke Entreprenad AB
Byggföretagen
Byggföretagen
Stockholms Byggmästareförening
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STYRELSE och REVISORER
Styrelse
Ledamöter:
Anders Arfvén, ordf.
Mikael Hultqvist
Bengt Staaff
Maria Zimdahl
Christian Benfatto, adj
Peter Neuberg
Marcus Andersson
Claes Johansson
Margareta Hansson
Thomas Håkanson, vice ordf.

Suppleanter:
Anna Mellström
Lotta Niland
Anders Sandelius
Bilan Danho (tom juni)
Peter Söderlund
Jonas Fermelin-Wiklund
Johan Ericsson

Verkställande direktör
Kristin Andersson
Revisorer
ÖhrlingsPricewaterhousecoopers med huvudansvarig revisor Cesar Moré, auktoriserad revisor
med suppleant Evy Jacobsson, auktoriserad revisor
Av föreningsstämman vald revisor Göran Sundvall
med suppleant Fredrik Forsberg

VI

