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Förord
Bakgrund
Minskande bygginvesteringar dämpar tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen är att bostadsproduktionen
faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år. Ett fortsatt starkt byggande av
offentliga lokaler och anläggningar samt stigande privata anläggningsinvesteringar utgör däremot en positiv
motvikt. Fram tonar bilden av en tidigare het konjunktur som numera är under kraftig nedkylning. Det visar
Sveriges Byggindustriers rapport ”Byggkonjunkturen 2019, nr 1” 1.
Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, menar att svensk ekonomi mår i grund och botten
rätt bra men det finns några områden med omfattande strukturella reformbehov, där bostadsmarknaden är
en av dem. Svensk ekonomi går just nu in i en tydlig konjunkturförsvagning, vilket påverkar hälsotillståndet
negativt. Även här spelar bostadsmarknaden en avgörande roll.
Byggkonjunkturrapporten visar även på att den positiva sysselsättningsutvecklingen har fortsatt under årets
inledning, men både bristen på kvalificerad arbetskraft och en dämpad BNP-utveckling bromsar upp sysselsättningstillväxten.

Föreningens verksamhetsplan
Vår verksamhetsplan för 2019 till 2022 beskriver vad vi som förening för undertaks- och systemmellanväggsrelaterad verksamhet ser som viktigast att göra för att bidra till en positiv utveckling av den svenska undertaks- och systemmellanväggsbranschen. Här ser vi en möjlighet för anslutna medlemmar att stärka sin verksamhet ytterligare för att stå starkt rustade vid nästa konjunkturvändning.
Kompetensförsörjningen blir här en viktig faktor liksom Säkert undertak som en framgångsfaktor för certifierade företag. Med auktorisationen på plats har föreningen säkrat ett av de viktigaste fundementen inom
intresseorganisationen. Ett certifierat undertaksföretag ska ses som den självklara parten i en allt mer utsatt
konkurrenssituation.
Vi kommer att sträva efter att underlätta och förbättra kompetensförsörjningen inom undertaks- och systemmellanväggssektorn, stärka relationer och inflytande på bl a utbildnings- och standardiseringsorganisationer
och etablera Säkert undertak på marknaden. Detta för att främja en sund och seriös verksamhet, säkerställa
kvalificerad arbetskraft och för att synliggöra undertak och systemmellanväggar som en attraktiv produkt på
marknaden. Detta innebär aktiviteter som ställer krav på riktade insatser från föreningen och dess medlemmar. Genom att aktivt arbeta tillsammans för att stärka undertaks- och systemmellanväggsbranschen står vi
bättre rustade inför eventuella konjunkturförändringar.
Våra resurser ska användas så effektivt som möjligt till nytta för våra medlemmar. En engagerad styrelse, ett
dedikerat kansli och stor delaktighet från våra medlemmar med fokus på Säkert undertak och kompetensförsörjning är vägen fram.
Under 2019 till 2022 blir vi en branschförening att räkna med!

Stockholm, 2019-05-21
Bengt Öquist
Ordförande
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Från https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/BI_Analys/BK1_2019.pdf hämtad 2019-05-21.
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Verksamhetsplan: 2019 - 2022
Undertaks- och mellanväggsbranschen
Med vision 2030 som fokus ska Undertaksföreningen under åren 2019 till 2022 leda och driva

utvecklingsarbetet för Undertaksföreningen genom att verka för:
•
•

•
•
•
•
•

Att Undertaksföreningen är den givna ingången för undertaks- och mellanväggsrelaterade
frågeställningar
Att föreningens namn har ändrats så att det täcker in systemmellanväggar som produkt och
koncept och att verksamheten inkluderar ”systemmellanväggar” på samma självklara sätt som
undertak gör idag.
Att genom olika initiativ och aktiviteter främja användningen av undertaks- och systemmellanväggsprodukter
Undertaks- och systemmellanväggsbranschens utveckling såväl tekniskt som kommersiellt
Att företräda branschen utåt samt följa utvecklingen inom branschen beträffande nya material och
metoder
Att etablera och upprätthålla förbindelser med andra utbildnings- och standardiseringsorganisationer som t ex BYN, SBI och SIS och verka för bättre villkor för medlemmarna
Få en tydlig översikt på vilka som är undertaks- och systemmellanväggsentreprenörer i Sverige och
inleda samarbete med UC och SBI avseende kategorisering för en mer träffsäker framtida statistik

Medlemmarna
Utgångspunkten är att:
1. Föreningen verkar för att utveckla stöd och hjälpmedel för att bidra till att medlemmarnas verksamhet
utvecklas.
2. Samtliga medlemmar verkar för att utveckla och bidra till föreningens verksamhet.

Aktiva medlemmar
Föreningens verksamhet bygger på att föreningens medlemmar tar en aktiv del i, och aktivt verkar för,
föreningens frågor.

Medlemsrekrytering
Föreningen ska representera branschen, som då behöver fånga upp en majoritet av den verksamhet som
arbetar med undertak och systemmellanväggar. Föreningen ska därför verka för att 70 % av alla
undertaksentreprenörer i Sverige är medlemmar i Undertaksföreningen.

Medlemsservice
För att etablera föreningen som en tydlig kanal för undertaks- och systemmellanväggsrelaterade frågor vill
föreningen kunna erbjuda medlemmarna och andra intressenter rätt kunskap.
•
•

Föreningen ska erbjuda en handbok i tekniskt kunnande om undertak och systemmellanväggar i
montage, konstruktioner som material för de som verkar i branschen
En dedikerad teknisk resurs ska ingå i kansliets dagliga verksamhet
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Utbildning
För att främja arbetsmarknaden inom undertaks- och systemmellanväggsrelaterad verksamhet med adekvat
och kvalificerad kompetens ska Undertaksföreningen fortsätta erbjuda utbildningar inom relevanta områden,
som för montörer och företagsledning.
Genom att etablera ett effektivt koncept för attraktiva utbildningar för montörer och företagsledning ska
utbildningar även kunna erbjudas på ett antal orter ute i landet och vid behov företagsanpassade
utbildningar lokalt.
Undertaksföreningen ska ta en aktiv del i och företräda branschen i samarbete med de institutioner och
myndigheter (som SIS, arbetsmiljöverket, gymnasium o dyl) som verkar i medlemmarnas intressen.
En prioriterad del är att verka för att fler undertaksmontörer utbildas.
För att kunna etablera ett effektivt utbildningskoncept behöver föreningen se över sitt systemstöd för

utbildningar och events.

Säkert undertak
Utgångspunkten för arbetet ligger i att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och främja en hållbar
utveckling av undertaks- och systemmellanväggsbranschen inom byggsektorn. Undertaksföreningen ska
därför verka för att:
•
•
•

80 % av föreningens medlemmar är Säkert undertakscertifierade
Säkert undertak etableras som en framgångsfaktor för branschen
Dialogen med leverantörer har utvecklats till att innehålla produktinformation och förmåner till
Säkert undertak-certifierade företag

Kommunikation
Undertaksföreningen strävar efter att fungera som en kunskapsbank för medlemmar och andra intressenter
för att:

•
•
•
•
•

Bli den självklara ingången för undertaks- och systemmellanväggsrelaterade frågor
Skapa en synlighet som viktig branschorganisation
Stärka konkurrenskraften för medlemsföretagen
Synliggöra undertak och mellanväggar som produkt och koncept
Verka för att undertaks- och mellanväggsorienterad utbildning är attraktiv och aktuell för att höja
kompetensnivån och få fler att utbilda sig

Här ska vi arbeta med att:

• Fortsätta utveckla Undertaksportalen.se och föreningens webbplats
• Driva kommunikationsarbetet mot intressenter (organisationer, myndigheter, utbildningsinstanser, m m)
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Prioriteringar 2020
o

Att 60 % av Undertaksföreningens medlemmar är Säkert undertak-certifierade

o

Att rekrytera de större av ännu ej anslutna undertaks- och mellanväggsrelaterade
verksamheter som medlemmar så att vi med fog kan säga att vi representerar undertaksoch mellanväggsmarknaden

o

Att etablera en fungerande och effektiv utbildningsverksamhet

o

Att etablera goda kontakter med intressenter som standardiseringsinstitut, myndigheter,
leverantörer, m m

Strategi för vårt arbetssätt
o

Vi ska använda och kommunicera den kunskap som finns inom föreningen och bland
medlemmar mellan varandra.

o

Vi ska utveckla samarbeten inom områden som stärker medlemsföretagen.

o

Vi ska arbeta tillsammans med medlemmarna i gemensamma åtaganden

o

Vi ska utveckla våra interna samarbeten och arbeta i team
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