
 
 

Vackra höst och nya friska vindar! 
Vet ni vad som är helt fantastiskt förutom den vackra hösten med sina orange och eldröda, 
sprakande kronverk och förföriska frostiga friskhet? Det känns som vi når igenom i kampen 
om sund byggsektor. Fler har anslutit av små och mellanstora företagen och nu kommer 
även de stora bolagen och de kommer med full kraft. Det är coolt, spännande och magiskt. 
Jag skönjer en ny framtid.  
 
Det är ett tag kvar, mycket att justera, reglera, förklara, informera men jämfört med 
tidigare när Sveriges byggindustrier (BI) och storbolagen talat om sund konkurrens, men 
misslyckats med att visa detta i handling, så har de nu sund byggsektor i handling som 
första punkt på agendan på sina gemensamma möten. BIs styrelse är enad, stark och 
tydlig. ”Nu skall vi få stopp på svartjobben, få bort de oseriösa bolagen och få en sund 
konkurrens tillbaka”. Peab och Veidekke visar vägen för en verklig sund konkurrens och är 
fantastiska förebilder för sina branschkollegor – nu hoppas vi att hela byggsverige följer 
efter! 
 
Det gör mig glad att det från politiskt håll fattats flera goda beslut – nu gäller det att de 
lagförslag som kommit inte blir tandlösa. Det är exempelvis viktigt att rätt kontrollfunktioner 
finns. Det är idag facken som kontrollerar löner och andra arbetsvillkor för utländska 
arbetare. Det är en praktisk omöjlighet då vi i dagsläget har flera hundra tusen utsända 
arbetare i Sverige. Kommunerna kunde stötta upp det här med att anställa kontrollanter, 
det har Köpenhamns stad gjort - en superidé tycker jag. 
 
En ytterligare del är att länderna inom EU måste börja agera i samverkan och utbyta 
information, annars blir det svårt att hantera den fria rörligheten på ett sätt som inte blir fri 
"rörighet". EU måste även öka trycket på de medlemsstater som inte skapar effektiva 
system för skattekontroll och individbestämning. Som det är idag varierar såväl kvalitet som 
kvantitet på tillgänglig information.  
 
I mitt förra VD-brev riktade jag uppmärksamhet mot att vi behöver få fler kvinnor i 
branschen. Det gläder mig stort att branschen idag kan stoltsera med kvinnliga ledare i två 
av byggsveriges viktigaste positioner– VD för Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-
Svärd och ordförande för Byggcheferna Kajsa Hessel. Som jag skrev i mitt tidigare VD-brev 
är jag övertygad om att branschen och samhället gynnas av att gubbväldet luckras upp och 
nya mer moderna och sunda värderingar kommer på plats.  
 
Jag är laddad till tänderna för att fortsätta kampen för en sundare byggsektor och kommer 
fortsätta kämpa tills vi är på rätt köl – är ni med mig? 

 


