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Ett ännu större Almedalen
– som får ännu större betydelse
Almedalsveckan blev för vår och våra
medlemsföretags del mycket framgångsrik. Vi arrangerade på traditionellt vis ett
antal seminarier. Ämnena var renovering
av miljonprogrammet, finansiering av
boende och byggande, möbelföretagens
problem med lagen
om offentlig upphandling (LOU), samt
behoven av yrkesutbildning och rekrytering för industrin.
TMF:s medarbetare
medverkade också
som gäster i ett antal diskussionspaneler
och seminarier.

gor. Utöver detta ordnade vi också informella möten där politiker, företagare och
beslutsfattare fick möjlighet att träffas.
ALMEDALEN ÄR på
många sätt en märklig organism, icke
desto mindre är det
ett mycket välfungerande och inbjudande inslag i den
svenska demokratin.
Ingen annanstans
kan man spontant
och lika lätt träffa så
många beslutsfattare
och experter av olika slag. Tillgången till
statsråd och beslutsfattare är stor och de
spontana mötena fungerar verkligen.

”Ingen annanstans kan
man spontant och lika
lätt träffa så många
beslutsfattare och
experter av olika slag.”

MINGEL OCH MÖTEN är viktiga ingredienser i Almedalen. Vi var medarrangörer
till två välbesökta mingel – det ena hade
inriktning bygg och det andra industrifrå-

FÖR VÅR DEL är det oerhört glädjande att
notera att vi i andras ögon uppfattas som
en relevant och seriös samtalspartner vars

Näringslivet till
Almedalen
Almedalen är inte längre bara politikernas, medias och lobbyisternas
arena. Näringslivet kommer nu i allt
större utsträckning till Almedalsveckan, och allt fler näringslivstoppar syntes i diskussioner och på
föredragande plats.
– Det är tydligt att det politiska
livet vävs samman med näringslivet.
Företagande präglas i allt högre grad
av politiska beslut både på nationell
och inte minst europeisk nivå, och
företrädare för näringslivet har en
tydlig roll att spela i Almedalen, säger
David Johnsson, vd på TMF.

Politiker, beslutsfattare och branschföreträdare
– i stort sett ”alla” är på plats under Almedalen.
Här samtalar från vänster Claes Hansson,
Götenehus med Civil- och bostadsminister
Stefan Attefall (KD) och Gustaf Edgren, TMF.

åsikter tas på största allvar hos ministrar
och andra. Detta är en följd av flera års
målmedvetet arbete och närvaro. Att vi
dessutom i år lyckats locka så många
engagerade företagsledare att medverka
är extra glädjande. Vad vi tycker är en sak,
men när företagare av kött och blod säger
det tas det emot på ett helt annat sätt.
JAG ÄR FÖR MIN DEL övertygad om att
vi träffas igen nästa år – valåret 2014 – i
Almedalen. Ett Almedalen som då sannolikt, återigen, är större än någonsin.

David Johnsson
vd, TMF

Vill se ny modell för
upphandling av möbler
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
för möbler fungerar inte i praktiken.
– Vi vill ha konkurrens! menade
företrädare för svensk möbelindustri
under seminariet ”Vad händer när vi
skapar temporära monopol”.
En färsk rapport som presenterades
här påvisar att LOU för möbler har
brister.

Att det råder stora problem är tydligt.
Mattias Lundbäck, forskare från Ratio,
redogjorde för en ny rapport om upphandlingens konsekvenser för möbelindustrin. Denna visar bland annat hur
centraliserade inköp leder till att konkreta
egenskaper betonas, exempelvis pris,
färg och om det är lätt att städa under
produkten – på bekostnad av mer svårmätbara faktorer som design, nya tidigare okända finesser och brukarnöjdhet.
MEN ÖVERBETONING av veriferbara
egenskaper är bara ett problem. Risken

är också att konflikten mellan lokala
behov och central beställning skapar
utrymme för strategisk anbudsgivning.
– Nuvarande modell innebär i stort sett
att det skapas kortvariga monopolsituationer som sträcker sig över tre fyra år,
säger Cecilia Ask Engström, chef för
branschutveckling på TMF.
PARALLELLA AVTAL med fördelningsnycklar ses som ett bättre alternativ.
– Det behövs en ny modell. Nuvarande
LOU fungerar inte för upphandling av
möbler, förtydligar Cecilia Ask Engström.
Före 2008 kunde ett flertal aktörer
ramupphandlas. Kunderna kunde sedan,
från fall till fall, välja vem som anlitades.
Bedömningen är att detta skapade en
mer levande konkurrens, där företagen
kunde utmana varandra och där upphandlaren vid varje enskilt tillfälle kunde
välja den aktör som passade bäst.

Under seminariet hölls också en politisk diskussion mellan riksdagspolitikerna
Ardalan Shekarabi (S), Per Åsling (C) och
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

Vad tycker du om årets Almedalsvecka?
STEFAN LINDBÄCK,
VD, LINDBÄCKS BYGG
(andra året i Almedalen)
– Almedalen har ett brett utbud – det är ett digert
smörgåsbord som bara väntar på att bli ”taget”.
Jag fick ut väldigt mycket och jag tror att många
med mig anser att de seminarier TMF ordnade
var bra. Det tar ett tag innan man lärt sig hur man
utnyttjar forumet. Det är inte bara att komma dit
och tro att man blir uppbjuden.

PER-ARNE ANDERSSON,
KONCERNCHEF, KINNARPS
(Almedalsdebutant)
– Oerhört nyttigt! Och oerhört positivt. Det finns
oerhört mycket när det gäller kompetensutveckling att ta till sig som företagare, egentligen borde
hela företagsledningen vara här. Hur förs dialogen? Hur tänker beslutsfattare, och hur kommer
man till tidigare i påverkansprocessen? Den typen
av kunskap kan man inte få via tv:n.

PER GUTUNG,
MARKNADSCHEF, SKIDSTAHUS
(besökt Almedalen 3-4 ggr)
– Mina intryck är att Almedalen bara blir större
men att TMF fortfarande når ut med de frågor som
drivs. Man har blivit bra på att skapa nätverk och
relationer. Troligen är det också lättare att nå ut i det
stora utbudet av aktiviteter och seminarier om man
har hållit på ett tag med forumet. Jag skulle rekommendera folk som kommer hit att vara förberedda!

Stefan Attefall (KD) och Veronica Palm (S)
i debatt om bostadsfinansiering
Hur ska framtidens bostäder köpas
och ägas? Frågan är minst sagt omdiskuterad idag när bolånetaket gör det
svårt för det stora flertalet att köpa sin
bostad. TMF hade samlat en välmeriterad panel för att diskutera ämnet under
Almedalen.
Panelen bestod av Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), ordförande
i civilutskottet Veronica Palm (S), ordförande i skatteutskottet Henrik von Sydow
(M), samt Daniel Liljeberg, chefsekonom
Villaägarna. Ämnet för dagen var hur det
ska vara möjligt att köpa, finansiera och
äga sina bostäder. Idéer på finansiering
som diskuterades var bland annat någon
form av bosparande samt en fungerande
lånegaranti – två punkter som TMF ställer
sig bakom.

Veronica Palm (S) och Stefan Attefall (KD) i en omdiskuterad fråga. ”Det räcker inte med en politik som
förlitar sig till marknaden när man som liten aktör inte kan få lån för byggande”, menade Palm.

Miljonprogrammets
upprustning kan ge tillväxt
Minst 350 000 bostäder inom miljonprogrammet är i behov av renovering.
Detta kan ses som en stor utgift – eller
som en möjlighet att skapa tillväxt.
Ämnet togs upp i TMF:s seminarium
med titeln ”Vem som tar vid när staten
som byggde har kapitulerat”.

Finansieringen av renoveringarna är ett
problem. Vem ska stå för kostnaden?
Tål hyresgästerna hyreshöjningar? Makroekonomen Pekka Kääntä, som i en
rapport visat hur upprustningen kan finansieras, menar att grundfinansieringen ska
komma från bostadsbolagen – men att

staten ska fungera som finansiell motor.
– Vi har en unik ekonomisk möjlighet att
ta till vara på. Så väl konjunkturmässigt
som finansiellt är läget just nu väldigt gynnsamt för att göra satsningar på miljonprogramsområdena. Det kan bli en viktig tillväxtmotor i Sverige och samtidigt bana väg
för andra stabila EU-länder att göra samma
sak. När byggandet i stora delar av Europa
stannat av finns det också stor tillgång till
arbetskraft, menar Pekka Kääntä.
En annan aspekt som togs upp var att
man ska koppla in de boende själva i processen med att utforma framtida miljonprogrammen.
– Det är viktigt att göra förändringar nu,
men glöm inte att ta med expertisen – de
som bor i miljonprogrammen, menade
Carlos Riojas, vd på Miklo.

Den politiska panelen bestående av riksdagsledamoten i civilutskottet Jessika Vilhelmsson
(M) samt kommunalpolitikerna Yvonne Ruwaida
(MP), Stockholm, och Andreas Schönström (S),
Malmö, fick av moderator Lydia Capolicchio frågan om vilket som ska göras först: Energieffektivisering eller estetisk ombyggnation? Enigheten
var stor om att båda ska göras samtidigt.
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Samverkan ger rätt medarbetare
Antalet sökande till flera industriella
gymnasieutbildningar minskar och
vissa utbildningar tvingas lägga ned.
Samtidigt har företagen svårt att hitta
kompetenta medarbetare. Detta hotar
konkurrenskraften för svensk industri.
Men det går att göra något. Under TMF:s
seminarium om yrkesutbildning diskuterade en namnkunnig panel vad som krävs
för att få fram ändamålsenliga och väl
fungerande utbildningar – både för den
enskilde och för industrin. Samverkan
mellan industri och skola är ett framgångsrecept som Kinnarps och Falköping
jobbar aktivt med. Anpassningsbara
utbildningar som ger möjlighet att studera

Riksdagsledamöterna Tomas Tobé (M) och Ibrahim Baylan (S) i diskussion med Kinnarps koncernchef
Per-Arne Andersson om hur man kan locka ungdomar till industrin.

vidare var andra faktorer som togs upp för
att få fler elever att välja industriprogram.
Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i

utbildningsutskottet, slog fast att den viktigaste frågan på kort och medellång sikt
är just kompetensförsörjning.

Nollvision för byggarbetsplatser

– manifest överlämnat till arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsminister Hillevi
Engström mottar
manifestet.

Ingen ska förolyckas på sin arbetsplats på
grund av säkerhetsbrister. Det är målet
med den avsiktsförklaring som företrädare för 17 organisationer (däribland TMF)
inom svensk byggsektor tagit fram. Den 2
juni överlämnades denna till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Foto: Börje Hammarström

Byggbranschen ligger på femte plats när
det gäller antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. Därför har företrädare för 17 organisationer tagit fram en avsiktsförklaring
med det gemensamma målet att ingen ska
förolyckas på sin arbetsplats på grund av

TMF:s seminarier lockade fulla salonger och gav
goda tillfällen att knyta kontakter och nätverk.

Årets Almedalsvecka var rekordstor – och nästa
år, som är valår, beräknas bli ännu större.

Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
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säkerhetsbrister. I detta kan man läsa att
organisationerna ska jobba aktivt med att
minska antalet arbetsplatsolyckor, bland
annat genom ökad kunskap inom arbetsmiljö och genom att förbättra attityderna
till säkerhetsfrågor hos både företagsledning och arbetstagare.
– Jag är imponerad av det ansvar som
den svenska byggbranschen tar. Det är
såvitt jag vet första gången som branschen genomför en sådan här manifestation och jag gratulerar till det initiativet, sa
Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister, när hon tog emot avsiktsförklaringen.

Debatten
fortsätter
i sociala
medier –
och TMF
tar plats.

facebook.com/Traomobel
twitter.com/Traomobel

Följ oss
på Facebook
och Twitter!

