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”Almedalen är en
världsunik mötesplats”
Politiken och det stundande riksdagsvalet
kom i ännu större utsträckning än vanligt
att prägla Almedalen. TMF hade därför
medvetet valt att genomföra något färre
seminarier och debatter, och i stället satsa
på enskilda möten med politiker och andra
beslutsfattare. TMF:s seminarier, som var
välbesökta, handlade om tre områden;
byggande, offentlig upphandling samt
rekrytering till industrin.
BYGGSEMINARIET, med medverkan
av bland annat bostadsminister Stefan
Attefall, handlade om möjligheterna att få
till stånd ett varierat stadsbyggande där
hänsyn bland annat ska tas till att sju av tio
svenskar vill bo i småhus.
VI ARRANGERADE ÄVEN ett seminarium
om hur regelverket för offentlig upphandling slår hårt mot möbelindustrin och hur
man med relativt små grepp kan lösa problemet. En lösning som såväl riksdagsledamöterna Ardalan Shekarabi (S) och
Lotta Olsson (M) utfäste sig att genomföra
om de vinner valet.
VÅRT TREDJE SEMINARIUM handlade
om problemen med stor ungdomsarbetslöshet, samtidigt som industrin har
svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Även här medverkade riksdagsledamöter från bägge blocken och bidrog till
stimulerande diskussioner. Vi hade flera
engagerade medlemsföretag som medverkade i möten och diskussioner. Flera
av företagen har deltagit under flera år och
värdesätter såväl Almedalsveckan som att
TMF medverkar där.
ALMEDALEN ÄR TROTS ALLT en världsunik mötesplats där öppenhet och åsiktsfrihet råder, och där det finns möjlighet att
enkelt träffa de flesta beslutsfattare under
informella former. Även om veckan i vissa
fall lider av växtvärk är det en fenomenal
arena att framföra och få gehör för sina
åsikter på och ett praktiskt exempel på
medverkande dialog och demokrati som
verkligen är värd att värna om.

David Johnsson
vd, TMF

Nytt rekord
–igen!
Almedalsveckan fortsätter att sätta årligt
rekord. 2014 – då det är ett så kallat
supervalår med såväl EU- som riksdagsval – arrangerades över 3 500 seminarier
och drygt 30 000 besökare kom till
Visby. Det innebär en ökning med mer än
1 000 seminarier jämfört med ifjol!

Bostadsfrågor
hett i Almedalen
Bostadspolitik tippas bli en av de viktigaste frågorna i höstens riksdagsval
och det märktes också under 2014
års Almedalsvecka. Drygt 10 % av
seminiarieutbudet hade inriktning mot
bostadspolitik, stadsutveckling och
fastighetsfrågor, vilket gjorde att fastighetsrelaterade frågor fick ett rekordstort
utrymme. Dessutom presenterade Alliansregeringen ett uppmärksammat förslag, ”Sverigebygget”, med investeringar
på 400 miljarder kronor för 100 000 nya
bostäder fram till 2035.

”Undersökningar visar
att 60–70 procent vill bo
i småhus.”
Stefan Attefall (KD), bostadsminister

TMF inledde veckan med ett sedvanligt byggmingel med nätverket Svensk Byggnäring.
En av gästerna som såg ut att trivas var
bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Småländsk smartness

TMF i samarbeten

En nyskapande bostadsmodul ledde till
bostadspolitisk aktivitet i Almedalen. Smart
Housing Småland byggde – tillsammans med
Hjältevadshus och några andra partners – en
bostadsprototyp som skulle visa möjligheterna
med trä och glas i kombination med ny teknik.
Bostadsmodulen var tänkt som en av lösningarna för bristen på bostäder till rimliga priser.

TMF var även medarrangör till andra seminarier,
bland annat Ratios ”Framtidens kompetens” samt
Industrirådets och Teknikcolleges ”Vågar Sverige
satsa på att utbilda ungdomar i världsklass?”.
Sveriges Träbyggnadskansli, där TMF är en av
ägarna, tog med sitt seminarium ”Nytt byggande
för en ny tid – med klimat i fokus” upp hur klimatinsikter kan omsättas till politiska styrmedel.

Foto: Smarthousing

Huset beboddes under veckan av politiker från
de flesta riksdagspartier, en eller två
i taget. Dagen efter
intervjuades de
sedan om hur de
vill lösa bostadskrisen.

”Industrin vann matchen!”
I Industriområdet i Visby arrangerade organisationssamarbetet ”Industrin tar matchen” 29
seminarier och fem mingel under Almedalsveckan. Mest uppmärksamhet väckte modevisningen ”Kläder som du inte trodde fanns – nya
material på catwalken”, som sågs av 650
personer och som inleddes med ett seminarium
där forskare berättade om utvecklingen av nya
hållbara material, inklusive återvinning. Modevisningen utsågs också till årets seminarium i

Almedalen av politiknyhetssajten, Makthavare.
Läs mer på http://industrintarmatchen.se/
Industrin tar matchen består av följande
organisationer: EnergiFöretagens
Arbetsgivareförening, Grafiska Företagen,
Innovations- och kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Skogsindustrierna, SveMin, Teknikföretagen, Sveriges Textil- och Modeföretag
samt TMF (Trä- och Möbelföretagen).

Attefall:

”Fristäder – värt ett försök”
Bostadsminister Stefan Attefall (KD)
ställde sig positiv till försök med
fristäder och en ökad flexibilitet för
byggnation i stadsmiljö, när han
gästade TMF:s seminarium ”Hur kan
drömmen om den varierade staden
förverkligas?”.
– Fristäder är värt att försöka och
det kommer att prövas i positiv anda.
Bostadsministerns löfte kom som svar
på ett förslag från paneldeltagaren, arkitekten och samhällsdebattören Jerker
Söderlind. Jerker lämnade två förslag till
förbättrad varierad stadsmiljö:
1) Avskaffa strandskyddet och gröna
kilar.
2) Inför fristadslagstiftning.
– Jag tycker att det låter jättespännande. Jag tycker att man ska ha försök
eller tester, och jag är för en ökad flexibilitet i våra kommuner. Det är en bra idé
att låta kommunerna komma med fler
stadsidéer, sa Stefan Attefall.
ANDRA IDÉER under seminariet kom
från Karolina Keyzer, Stockholms stadsarkitekt, som förordade satsning på

mindre stadsdelar; med lyckosamma
exempel från Holland och Tyskland.
TMF:S GUSTAF EDGREN, som arbetar
näringspolitiskt med småhusfrågor, var
nöjd med debattklimatet.
– Jag tycker att det var ett bra seminarium där panelen diskuterade de stora, viktiga frågorna kring en mer varierad urban
miljö – frågor som öppnar upp för TMF:s
medlemmar att komma in och konkurrera
om utrymmen i, och nära staden.
* Med fristad i byggsammanhang menar man
en stad/stadsdel som undantas från befintliga
byggregler, exklusive gällande basala funktioner
eller säkerhet.

Jerker Söderlind menar att vårt regelverk
är ett hinder för att skapa en en varierad
stadsmiljö. Tillbaka till 1800-talets lagar
när det gäller pris, byggande och
arkitektur, uppmanade han.

Seminariet om den varierade staden var välbesökt och idéerna många. Här är det, fr v,
arkitekterna Karolina Keyzer och Jerker Söderlind som debatterar med politikerna
Eva Nypelius (C) och Stefan Attefall (KD).

”Nu vill vi se praktisk handling”
När TMF lyfte LOU-frågan i Almedalen
var det med ett tydligt fokus på den
konkurrenshämmande rangordningsprincipen, samt att få politikerna att
agera i frågan.
– Nu vill vi se praktisk handling, kommenterade EFG:s vd Marcus Westdahl.
Panelen 2014 var en mix av möbelindustrin, juridisk expertis samt politiker. Till
skillnad från 2013 var panelen klart mer
lösningsinriktad och argument mot den
kritiserade rangordningsprincipen saknades inte.
Möbelföretagen talade om en risk
för koncentration av stora koncerner,
ett system där ”vinnaren tar allt”, där
det blir likriktning, bristande innovation
samt mindre utrymme för flexibilitet och
behovsanalys i upphandlarsituationen.

Kort sagt – hämmande konkurrensfaktorer där konkurrensen endast uppstår
vid själva upphandlingstillfället och där
det skapas monopolsituationer som låser
marknaden under de år som avtalen gäller.

finns en politisk majoritet för det här. Både
Ardalan Shekarabi och Lotta Olsson har
lovat att de ska driva frågan i riksdagen i
september och står de vid sitt ord, så ska
det här lösa sig, menade Westdahl.

PÅ EN RAK FRÅGA om rangordningsprincipen bör avskaffas svarade politikerna:
– Jag kan inte lova att vi använder just
den verktygslåda ni vill ha, men jag kan lova
att vi ska se över problemet, sa Lotta
Olsson, riksdagsledamot för Moderaterna.
Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot
för Socialdemokraterna, var desto mer
tydlig i sitt svar:
– Ja.
Marcus Westdahl vågade vara lite mer
optimistisk.
– Vi är helt överens i frågan och det

TMF:S CECILIA ASK ENGSTRÖM var
nöjd med utfallet av debatten.
– Det var bra att företagen var tydliga
i sina krav och att de lyfte vilka problem
det här vållar för branschen. Årets seminarium visade en större vilja från politikerna att öppna upp för att släppa principen om rangordning. Vi har fått igång en
dialog med politikerna och nu gäller att
de vågar implementera det.
Fotnot: Rangordningsprincipen började användas från 2008 och var egentligen ett juridiskt förarbetsuttalande som blev praxis inom offentlig
upphandling.

Både Ardalan Shekrabi (S), till vänster, och Lotta
Olsson (M), till höger, lovade att ta tag i
rangordningsprincipen i höst.
Panelen bestod av Ardalan Shekarabi (S), Catharina Piper, advokatfirman Lindahls, Lotta Olsson
(M), Marcus Westdahl, vd EFG, Kinnarps Sverigechef Jonny Wigholm, Sune Lundqvist, vd, Input
Interiör samt TMF:s Cecilia Ask Engström.

Två röster om Almedalsveckan:
MARCUS WESTDAHL, VD, EFG
– Almedalen är nästan ogreppbart och det är spännande att se och försöka förstå det politiska spelet.
Oavsett vad man tycker om Almedalen så är det
en av få möjligheter för oss företagare att samla
relevanta människor, myndigheter, utredare,
riksdagsledamöter eller ministrar för den frågan
man driver. Och det gäller LOU specifikt – en fråga
vi jobbat med i nästan fyra år. I år kom vi dessutom
med en tydlighet i frågan och det kändes som om
det var värt att lägga tid på det hela.
Mest positivt med veckan?
– Jag fick ganska raka besked, framförallt från
Ardalan (Shekarabi, reds.anm) angående en
förändring av LOU. Det ska bli spännande att se
om man kan göra verklighet av de orden.

CLAES HANSSON, VD OCH
KONCERNCHEF, GÖTENEHUS,
STYRELSEORDFÖRANDE, TMF
– Almedalen är ett tillfälle att underhålla de
kontakter vi företagare har skapat. Men hela
företeelsen Almedalen är svår att bedöma värdet
av. Generellt tycker jag dock att vi når ut väldigt
bra med TMF i Almedalen. Nu gäller det bara att
vidmakthålla den ställning vi byggt upp. När det
gäller Almedalen är det lätt att man försvinner i
mängden och ska man vara objektiv är det nog
andra företag/organisationer som får fram sitt
budskap bäst. Men det är ju också ett resultat av
hur mycket man satsar.
Mest positivt med veckan?
– Jag tycker byggminglet på söndagskvällen
var mycket bra.

Mediaspjuth 157-6550

TMF:s Gustaf Edgren (t h) var nöjd med
debattklimatet i Almedalen. ”Det diskuterades
stora viktiga frågor”.
Samsynen mellan forskning, näringsliv och politiker finns – det vi saknar är ett ledarskap för att ta
det här vidare. ”Här måste alla ta ansvar”, menade Henrik Smedmark, TMF (tvåa från höger).

Missmatchen kan lösas
TMF avslutade sina seminarier under
årets Almedalsvecka med hur vi ska
locka ungdomar till vår industri. På
plats fanns näringsliv, forskare och
ungdomsanalytiker – och lovande politiska ambitioner.

nen en riktning mot anti-auktoritet och
självförverkligande och det blir en baksida i det här sammanhanget.

ULRIK SIMONSSON från Ungdomsbarometern kom in på termen ”alla
dörrar öppna-mentaliteten” där ungI samband med seminariet lyfte TMF
domar bestämmer
tre förslag som ska säkra industrins
sig allt senare i ett
kompetensförsörjning:
enormt utbildnings1) Gör det enklare att välja till praktisk
och vägvalsutbud
kompetens istället för att välja bort
där arbetsmarknateoretisk kunskap.
den ofta kommer för
2) Stärk yrkesutbildningen och låt
branschen vara med och forma
långt bort och måste
innehållet – från gymnasiet till vuxenjobba för att väcka
utbildningen och Yrkeshögskolan.
intresset.
3) Fler platser i vuxenutbildningen med

Hur löser vi missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten
och industribehovet?
Det gav nio paneldetagare sin syn på
i ett seminarieum
arrangerat av TMF
och GS-facket. Den
stora frågan är hur vi
bättre anpassning till arbetslivet och
får ungdomar med
industrins kompetensbehov.
rätt och relevant komMEN DET FINNS
petens till trä- och
HOPP. Björn
möbelindustrin?
Nordén, verksamhetsansvarig på Jobba
– Vi behöver 1 000 industriarbetare per i Västerås, höll en inspirerande dragning
år och 250 stycken som utexamineras
om sitt arbete i Västmanland,där man i
från yrkesutbildningar, förklarade Henrik
Västerås under 2,5 år dubblerat antalet
Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. sökande till tekniska utbildningar.
– Det gäller att prata med ungdomar –
HENRIK LINDBERG, forskare på Ratio,
inte om dem.
talade om Sveriges höga etableringsålder (28–29 år) och att en studievillig
HENRIK SMEDMARK VAR NÖJD med
nation ofta inte har utbildningar som
seminariet och framförallt det viktiga i att
är relevanta för de behov som finns i
”att” blivit ett ”hur”.
näringslivet och ute på arbetsplatser.
– Jättebra att vi kan flytta oss från att– Dessutom har den yngre generatiofrågan till hur-frågan.

Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24

E-post: info@tmf.se
www.tmf.se

I Almedalen möts branschkunniga och
politiker. Här är jurist Catharina Piper i
samspråk med Lotta Olsson (M).

Sätten att
skapa uppmärksamhet
är många i
Almedalen.
Cirkusartister
som bjuder
på sina
konster var
ett av dem.

Debatten fortsätter i sociala
medier – och de
frågor som TMF
tog upp berör.

Traomobel
Traomobel

Följ oss
på Facebook
och Twitter!

Foto: TMF
och Tommy
Söderlund.

