
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 
 
 
Styrelserna för BFB, HiB och Riv och Saneringsentreprenörerna föreslår följande 
huvuduppgifter i en gemensam handlingsplan för branschföreningarna att drivas under BFB:s 
namn. 
 

- Fortsätta arbetet med en gemensam certifiering av medlemmarna där villkoret för 
att bli certifierad är att företagets personal har kompetens inom arbetsmiljöfrågor 
motsvarande RAM. Kontrollen/ansvaret och bevisbördan för detta ligger på 
respektive företagsägare/chef och kompetensen kan förvärvas genom 
webbutbildningen RAM eller genom tidigare utbildningar med motsvarande 
innehåll/omfattning. 
 

- Förbättra redovisningsrutiner och uppföljning av ekonomin i enlighet med de 
synpunkter som framförts i samband med revision. 
 

- Befästa och utveckla det nu påbörjade projektet med BFB:s leverantörsmedlemmar 
att utveckla råd, riktlinjer och ev. informations- och utbildningaktiviteter för 
medlemmarna så att vi förbättrar det generella stödet inom arbetsmiljö och 
säkerhet. Syftet är att kunna använda resultatet av projektet till att förbättra 
informationen till beställarledet och därmed stärka medlemmarnas position vid 
anbudlämnande. 
 

- Fortsätta arbetet att arrangera lokala/regionala medlemsmöten som komplement 
till våra två årliga medlemsmöten. Planen är att genomföra tre medlemsmöten 
under verksamhetsåret 2019. De aktuella mötena är norr, mitt/öst och syd. Ett möte 
i västra Sverige hölls hösten 2018.   
 

- Fortsätta arbetet att inhämta underlag och information från större aktörer från 
bygg- och beställarledet så att våra BFB-krav samverkar med de krav som beställarna 
har på entreprenörer inom BFB:s verksamhetsområden i samband med upphandling. 
Detta gäller specifikt RAM. 
 

- Uppdatera BFB:s RAM-utbildning. 
 

- Utveckla BFB:s medlemsmöten med innehåll/programpunkter som kan bidra med 
nya idéer, ny kunskap och nyttiga tips för verksamheten.  
 

- Bevaka och delta i Sveriges Byggindustriers arbete att utveckla samverkan med 
specialföretagen inom BI. 
 

- Fortsatt löpande information till medlemmar via medlemsbrev och hemsida. 
 

- Ta fram en folder/broschyr/kundtidning med information och fakta om föreningen, 
inspirerande artikel om branschen, information om medlemsnytta mm. Skriften ska 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kunna tryckas och även användas på webben och syftet är att den ska kunna 
användas gentemot både medlemmar, företag vi vill ska bli medlemmar och även 
mot beställare och andra branschaktörer. 
 

- Fortsätta arbetet för att höja statusen på yrket/branschen (håltagning, rivning, 
sanering) inklusive arbetet att få fram tydligare yrkeskategorisering för vår bransch.  
 

- Förbereda och om möjligt genomföra det beslut som togs på årsmötet 2018 gällande 
avveckling av de två ursprungsföreningarna och istället driva all verksamhet och 
ekonomi i en och samma förening – BFB. Tillhörigheten till 
håltagningsentreprenörerna respektive riv- och saneringsentreprenörerna kvarstår 
och blir då i form av sektioner (motsv.). Medlemsidentiteten ska vara lika tydlig som 
tidigare utifrån respektive medlemsföretags verksamhet 
 

- Fortsätta utveckla medlemsnyttan utifrån önskemål och inkomna förslag från 
medlemmarna. 

 
 
Styrelserna för BFB, Håltagningsentreprenörerna samt Riv- och Saneringsentreprenörerna 
 
 
 


