Du behövs för att skapa schyssta byggen och sund konkurrens
Sverige växer. Det byggs hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Det
är goda nyheter för byggbranschen. Tyvärr finns det en baksida: byggboomen för med sig en hel del
lycksökare. Företag och personer som inte har i branschen att göra.
Sveriges Byggindustrier och Byggnads tar därför nu initiativ till ett brett samtal om schyssta byggen och
en sund konkurrens. Vi kommer att prata om hur det ser ut idag och hur vi vill ha det i framtiden. Vi vill
involvera alla som arbetar i branschen eller på annat sätt påverkar den. Bara tillsammans kan vi skapa
ordning och reda, så din kunskap är viktig.

Så här går det till
●

I mitten av januari 2019 kommer ett workshopmaterial att vara tillgängligt att använda som
stöd för samtal om schyssta byggen och sund konkurrens.

●

Samtalen kan ske i samband med t ex arbetsplatsträffar, bygg-, projektgrupps-, ledningsgruppsoch styrelsemöten. Sammankallande till mötet leder samtalet med hjälp av tydlig instruktion.

●

Träffarna hålls i grupper om 10–30 personer, med samtal i små grupper.

●

Samtalet görs i två delar där varje del tar 15 minuter.

●

Resultatet dokumenteras direkt i ett webbaserat verktyg.

●

Den 31 mars ska resultatet vara inlämnat.

●

Workshopmaterialet kommer att kunna laddas ned från www.sverigesbyggindustrier.se/ws och
www.byggnads.se/schysstabyggen

Vad händer sedan?
Med samtalen som grund får vi en bild av var vi står idag och hur vi vill att framtiden ska se ut. Utifrån
detta kommer en brett sammansatt grupp att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet.
Vi vet att många i vår bransch vill göra rätt. Därför är det här samtalet nödvändigt. Det ni ser, tänker och
säger har betydelse. Bara med er hjälp kan vi skapa en attraktiv, sund och säker bransch. Tack för att ni
vill hjälpa till!
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