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Protokoll från Hissförbundets vårmöte 2019 

 
Tid: Tisdag den 21 maj 2019, kl. 10.00-12.15 
Plats: Villa Källhagen, Stockholm 
 

Bilagor:  
Bilaga 1: Deltagarlista 
Bilaga 2: Presentation Anna Broman 
Bilaga 3: Resultat Mentimeter 
 

1. Mötet öppnas 
Föreningens ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen till Hissförbundets vårmöte.  

2. Presentation Anna Broman, Sveriges Byggindustrier 
Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, presenterade aktuella 
utvecklingar i den svenska byggindustrin med fokus på bostadsbyggandet. Trots en bra 
sysselsättning vänder byggandet nedåt, även om Göteborg och Malmö kan upprätthålla sitt 
byggande mer jämnt än Stockholm och övriga riket. Stora inbromsningen sker för närvarande 
bland bostadsrätter. Historiskt sett har dock hyresrättsbyggandet alltid följt 
bostadsrättsbyggandet varav det även väntas en avmattning även på detta område. Anna 
gick även igenom de bostadsrelaterade punkterna i januariöverenskommelsen där 
regeringen dock ännu inte kunnat leverera konkreta beslut. Detta gäller även 
investeringsstödet för hyresrätter, där påbyggnadsbonusen ingår.   
 

3. Presentation Per Ferm, Stegborgs EL-evator 
Per Ferm, erfaren hissmontör och tidigare fotbollsspelare, berättade gripande om 
handhavandefelet som kostade honom båda ben. Han uppmanade alla att ta säkerheten på 
största allvar och att motstå viljan att gå på rutin. Även om han betonar att det är ytterst varje 
individ som måste ta ansvar för sin egen säkerhet ser Per dock också att branschen sitter i 
en rävsax med allt kortare byggtider. Säkerheten kostar pengar och tid – något som 
företagen kan bli bättre på att räkna in när projekten kalkyleras. 
 

4. Presentation Jaakko Kaivonen, KONE Skandinavien 
Jaakko Kaivonen, VD för Kone Skandinavien, anknöt till Per Ferms erfarenheter genom att 
berätta om vilka lärdomar företaget dragit efter att 2017 ha förlorat en erfaren kollega i en 
tragisk klämolycka. Han betonade hur viktigt det är att implementera en omfattande 
säkerhetskultur i hela företaget. Självklart måste all kunskap och utrustning stå till förfogande, 
men för att verkligen lyckas behöver man nå fram till medarbetarnas känslor också - något 
som Kone försöker göra genom bland annat en berörande film om olyckan som även visades 
på årsmötet.  
 

5. Diskussion ”Safety First” 
Med utgångspunkt i dagens presentationer reflekterade deltagarna olika frågor som ställdes 
via Mentimeter. Av Hissförbundet önskas fram för allt mer information och utbildning, men 
även problematiken med ensamarbete på byggen samt stress genom för korta ledtider 
belystes. Se bilaga 3.  
 
 

 



 

 
 

 

  
  

6. Sammanträdets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 
-----------------------------------  ------------------------------------ 
Anne Geitmann   Daniel Nyman 
 

 


