
Näringslivsfrågor
Den svenska modellen
• Vi värnar den svenska modellen där parterna tecknar kollektivavtal, och där  

hänsyn tas till industrins villkor
• Viktigt med bra villkor för våra medlemsföretag och deras medarbetare så att de 

stärker företagen i den tuffa konkurrens som idag råder
• Det ska alltid vara en fördel att ha kollektivavtal
• Våra kollektivavtal ska bidra till att säkra återväxt och rekrytering för plåt- och  

ventilationsbranschen

Företagande
• Entreprenörskapet måste värnas
• De risker man tar som egenföretagare måste löna sig
• Regelkrånglet för företagare måste aktivt minska
• Hänsyn måste tas till storlek vid offentliga upphandlingar
• Det måste bli lättare att driva företag
• Skattetrycket på företagande måste minska

Bostadspolitik
• Det behövs en jämn byggtakt, både för nyproduktion och ombyggnad
• Det behövs ett utvidgat rot-avdrag som omfattar hela beståndet av bostadsfastig-

heter
• Det behövs ett riktat rot-avdrag för ombyggnation i energisyfte ”klimat-rot”
• Amorteringskraven för privatpersoner ska tas bort

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

Vår syn på saken
 - om Plåt & Ventföretagens ställningstaganden

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom 
byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. 

Vi har cirka 950 medlemsföretag runt om i Sverige. Plåt & Ventföretagens mål är 
lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett 
ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. 

I den här skriften kan du läsa om Plåt & Ventföretagens syn på frågor som berör  
näringslivet, arbetsgivaransvaret och branschen. Budskapen och åsikterna har  
sammanställts av förbundets personal och styrelse och därefter godkänts av  
medlemsföretagen via Ordförandekonferensen den 14 oktober 2021.



Arbetsgivarfrågor
Rekrytering
• Medlemsföretagen måste kunna hitta rätt arbetskraft. Något måste göras åt 

missmatchning
• Utbildningar för byggnadsplåt respektive ventilation på gymnasial nivå måste 

finnas tillgängliga i hela landet
• Vi bejakar att de medarbetare som söker sig till vår bransch har en stabil  

utbildningsbakgrund som fungerar som plattform för ett livslångt lärande
• Värna lärlingssystemet, våra yrken kräver färdigutbildning i företag utöver 

grundutbildning inom skolsystemet
• Medlemsföretagen efterfrågar medarbetare med teknisk utbildning på yrkes-

högskolenivå. Större resurser bör därför läggas på den utbildningsformen

Social hållbarhet
• Vi verkar för en jämställd bransch där alla ska trivas och känna sig inkluderade 

oberoende av kulturell bakgrund, kön eller ålder, och som är fri från all form av 
diskriminering och trakasserier. Ansvaret gäller även arbetstagaren

• Vi arbetar för att samtliga ska förstå värdet av mångfald, och att det bidrar till en 
utveckling av både våra medlemsföretag och byggbranschen i stort

Arbetsmiljö
• De arbetsplatser som våra företag erbjuder ska vara säkra och trivsamma,  

med en god arbetsmiljö som ger ett i längden hållbart arbetsliv

Branschfrågor
Kvalitet
• Vi värnar om både hantverksmässig och teknisk kvalitet, och verkar för att  

företag och deras anställda har yrkesbevis, samt förekommande certifieringar 
och auktorisationer beroende på sin verksamhet

• Vi värnar branschens vedertagna standarddokument så som AB, ABT, AMA- 
litteraturen från Svensk Byggtjänst med mera

• Vi vill medverka till en ren byggbransch utan inslag av medvetet fusk, och för 
 att uppnå det finns verktyget ID06

Fossilfri byggbransch
• Vi strävar efter att vår bransch ska vara delaktig i att uppnå FN:s klimatmål
• Vi deltar i avsiktsförklaringen att byggbranschen ska vara fossilfri senast år 2045
• Vår bransch ska också vara klimatneutral, konkurrenskraftig och hållbar både i 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt hänseende
• Vi verkar för att positionera våra medlemsföretag, så alla ska förstå värdet av  

deras leveranser. Vikten av att välja långsiktiga och energismarta ventilations-
lösningar, och att välja det helt återvinningsbara och återanvändningsbara 
materialet plåt i olika varianter och utföranden

Vår omvärld
• Ett teknikskifte är på gång, och digitaliseringen accelererar. Vi strävar efter att 

samtliga medlemsföretag ska kunna delta i den utvecklingen utefter sina egna 
förutsättningar


