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PRISSÄTTNING LEVERANTÖRER

INLÄMNARE
Jimmy Lejonhammar

BAKGRUND
Flera av de större aktörerna inom den Svenska bygg & anläggningssektorn ser fortsatt mellan fing
rarna trots uttalade strategier och mål för fair play med underleverantörers prissättning. Aktivt väljer 
och köper upp entreprenörer med så låga/ lägsta priser att det är orimligt att bedriva seriös verk
samhet enligt Svensk lag och fortsatt ger tvivelaktiga gamla och nya företag till fortsatt verksamhet 
luft under vingarna.

YRKANDE
Att ytterligare krafttag tas gemensamt med andra förbund, organisationer och myndigheter. 

Motion 1:
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Byggchefernas stämma 2021

PRISSÄTTNING LEVERANTÖRER
Styrelsens yttrande, motion 1:

STYRELSENS YTTRANDE
Styrelsen delar motionärens åsikt om att prissättning och andra delar som har med schysta och  
affärsmässiga villkor i branschen är en mycket viktig fråga. Vi håller också med om att det är i sam
arbete med andra förbund, organisationer och myndigheter som frågan måste drivas. Därför vill  
vi fortsätta de samarbeten vi redan har på detta område tillsammans med bland andra Ledarna.  
I dag samarbetar Byggcheferna i två olika initiativ: Sund konkurrens & schyssta byggen och Bygg
marknadskommissionen – den senare samfinansierar vi med Ledarna. 

Sund konkurrens & schyssta byggen är ett nationellt projekt som samordnas av Byggföretagen  
i samarbete med Byggnads, Elektrikerförbundet, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen,  
Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, SEKO och Unionen.  
Projektet arrangerar exempelvis den 20 oktober för andra året i rad en konferens med fokus på att 
uppnå sund konkurrens i bygg och anläggningsbranschen. Syftet är att ta gemensamma kliv mot 
konkreta åtgärder och förändrade arbetssätt i linje med visionen om ett hållbart samhällsbygge i 
världsklass. 

Byggmarknadskommissionen startades i februari 2020 med syfte att motverka kriminalitet inom 
byggbranschen, genom att kartlägga problem och föreslå åtgärder. Kommissionen är ett sam arbete 
mellan företag, fackförbund och intresseorganisationer med anknytning till byggsektorn. Under  
2020–2021 utreder kommissionen hur det ska ske. Kommissionen är finansierad men oberoende  
av de stora byggföretagen och organisationerna inom sektorn varav Byggcheferna genom Ledarna  
är en. En stor del av Byggmarknadskommissionens verksamhet består av att publicera rapporter  
som belyser olika delar av kriminalitet och fusk i byggbranschen. Varje rapport lanseras med ett  
seminarium som går att se i efterhand.

STYRELSENS FÖRSLAG
Att motionen anses besvarad.


