
Hissförbundets höstmöte 2019

19 november 2019, Teknikföretagens Branschgrupper, Stockholm
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Program
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08.30-09.00 Samling och kaffe 

09.00-09.45 Hissförbundets medlemsmöte och extra föreningsstämma 

09.45-10.00 Våra nya medlemmar presenterar sig 

SafeLine Sweden 

10.00-10.20 Kaffepaus

10.20-11.00 En hårsmån från recession - Finns någon bottenkänning?  

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen 

11.00-12.00 Sveriges Allmännytta gör sin digitaliseringsresa – Hur kan 

hissbranschen ta bostadsbolagen till nästa nivå? 

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert Sveriges Allmännytta 

12.00-13.00 Avslut & Lunch

13:00-16:00 Möte Teknik- och Säkerhetskommitté



Uppförandekod för medlemmar och representanter
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Extra föreningsstämma
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Agenda
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1. Sammanträdets öppnande 

2. Val av mötesordförande och protokollförare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av två justeringsmän 

6. Prövning om årsmötet blivit behörigt sammankallat 

7. Fyllnadsval till styrelse

8. Sammanträdets avslutande



7. Fyllnadsval till styrelsen
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Nuvarande styrelse
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• Daniel Nyman, Hissmekano 2019/2020

ordförande

• Jaakko Kaivonen, KONE AB 2018/2019

vice ordförande

• Åke Carlsson, Hissgruppen / Motum AB 2019/2020

• Diego Garcia, OTIS AB 2019/2020

• Richard Bergstedt, ThyssenKrupp Elevator Sweden AB 2018/2019

• Vikén Martarian, Schindler Hiss AB 2018/2019

• Martin Idbrant, Aritco Lift AB 2018/2019



Valberedningens förslag
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• Daniel Nyman, KONE AB 2019/2020

ordförande

• Diego Garcia, OTIS AB 2019/2020 

vice ordförande

• Åke Carlsson, Hissgruppen / Motum AB 2019/2020

• N.N., ThyssenKrupp Elevator Sweden AB 2018/2019

➢ ge styrelsen mandat att utse ledamoten under året

• Vikén Martarian, Schindler Hiss AB 2018/2019

• Martin Idbrant, Aritco Lift AB 2018/2019

• Fredrik Sälgström, ALT Hiss AB 2019/2020



Medlemsmöte
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Agenda
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1. Sammanträdets öppnande 

2. Val av mötesordförande och protokollförare

3. Rapport från serviceverksamheten 2019

4. Förslag till verksamhetsplan 2020

5. Förslag på budget 2020

6. Fastställande av serviceavgifter för 2020 

7. Övriga frågor

8. Sammanträdets avslutande



3. Rapport från serviceverksamheten 2019
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Hissförbundets övergripande mål 2019
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1. Verka för en hög säkerhetsnivå på hissar och rulltrappor för både 

användare och arbetstagare

➢Att dela erfarenheter prio 1 inom Styrelsen och i Hissförbundets Teknik-

och Säkerhetskommitté

➢Dialog med Boverket, Departement, Swetic om                                            

säkerheten för användarna

➢Insamling av olycksstatisk och statistik om korgdörrar

➢Årsmöte: ”Safety First”

➢Närvaro i media för påverkan och vid incidenter

Rapport 2019



Hissförbundets övergripande mål 2019
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2. Säkerställa fortbildning och kompetensförsörjningen till 

hissbranschen

➢Stöd YH och Arbetsförmedlingens uppdragsutbildning

➢ Totalt 53 studerande 2019/2020

➢ Xenter: förlängning med 5 år

➢ Kungsbacka: sannolik förlängning i januari

➢Kursverksamhet i Stockholm och Göteborg

➢ 10 kurser med totalt 130 deltagare

➢ BAS, Entreprenadjuridik, Oljor

Rapport 2019



Hissförbundets övergripande mål 2019
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3. Stärka Hissförbundet som branschens röst 

gentemot riksdag, regering och andra 

organisationer, offentliga som privata

➢Tre nya medlemmar

➢Fortlöpande kontakt med nyckelorganisationer 

➢Omvärldsbevakning genom representation i 

relevanta forum

Rapport 2019



Hissförbundets övergripande mål 2019
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4. Skapa förutsättningar för långsiktig, hållbar tillväxt i branschen

➢Verkar för skydd i korgöppningen

➢Påverkansarbete för att behålla påbyggnadsbonusen

➢Marknadsföring av stöd för efterinstallation

➢Ökat kunskapen hos Fastighets-

ägare

Rapport 2019



Hissförbundets övergripande mål 2019
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5. Göra hissbranschen till en attraktiv, modern och stolt bransch

➢Medlemmar följer kvalifikationskrav

-> säkerställer kvalité inom branschen

➢Styrelse och kommittéer verkar för 

information och utbildning inom 

regelverk mm.

Rapport 2019



4. Förslag till verksamhetsplan 2020
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Marknadskrafter
Market forces

• Försvagad konjunktur Economic stagnation

• Bostadsbrist Lack of housing

• Urbanisering Urbanisation

• Demografi Demographical changes

• Fokus på säkerhet Safety focus

• Klimat och miljö Climate and environment

• Globalisering Globalisation

• Digitaliseringen Digitalisation

Verksamhetsplan 2020
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Möjligheter och utmaningar för branschen 
Opportunities and challenges for the industry, and thus the association

• Lågt ränteläge bäddar ev för statligt subventionerade moderniseringar (ex 

säkerhetsåtgärdar)                                                                                                       
Low interest rates -> precondition for state financed modernisation?

• Bostadsbrist, gammal installerad bas av hissar och miljonprogrammet                  
Lack of housing, old installed base and the milion programme

• Brist på kompetent arbetskraft / tekniks kompetens urholkas                                
Lack of skilled manpower / decrease in level of technical skills

• LOU (inköp/sälj) => oseriösa avtal => branschen uppfattas som oseriös                          
Public procurement => non-serious contracts => bad image for lift industry

• Varierande regelefterlevnad Differing levels of compliance

• Liten bransch med begränsade resurser och inflytande                                                    
Small industry with limited resources and influence

• Efterinstallation av hiss i befintliga trapphus sker i låg utsträckning                                      
Low degree of installation of lifts in existing buildings

Verksamhetsplan 2020

19



Syftet med Hissförbundet 
Objective

• Syftet med Hissförbundets verksamhet är att verka för hela hissbranschens 

positiva utveckling                                                                                                          

The objective of Hissförbundet is to work for the positive development of the entire Swedish Lift industry.

Verksamhetsplan 2020

20



Hissförbundets övergripande mål 
Overall targets

1. Verka för en hög säkerhetsnivå på hissar och rulltrappor för både användare och 

arbetstagare                                                                                                                 

Work for a high level of lift and escalator safety for users and workers)

2. Säkerställa fortbildning och kompetensförsörjningen till branschen 

Ensure the supply of skills and further training to the industry

3. Stärka Hissförbundet som branschens röst gentemot riksdag, regering och andra 

organisationer, offentliga som privata                                                                                      

Strengthen Hissförbundet as the industry’s voice towards parliament, government and other organisations – public as well as private

4. Skapa förutsättningar för långsiktig, hållbar tillväxt i branschen

Create a foundation for long term, sustainable growth

Verksamhetsplan 2020

21



Mål 1: Verka för en hög säkerhetsnivå på hissar och 

rulltrappor för både användare och arbetstagare 
Work for a high level of lift and escalator safety for users and workers

• Skapa en heltäckande olycks- och tillbudsrapportering som underlag för 

regelförändringar                                                                                                            

Create a complete accident/incident reporting process for Sweden as the basis for achieving changes to regulations

• Fortsätta öka kunskapen om hiss- och rulltrappssäkerhet hos allmänheten                      

Continue to educate the public about lift & escalator safety

• Fortsätta påverka fastighetsägare och andra nyckelaktörer för en ökad hiss- och 

rulltrappssäkerhet

Continue to influence property owners and other stakeholders for increased lift & escalator safety

Verksamhetsplan 2020
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Mål 2: Säkerställa fortbildning och kompetens-

försörjningen till hissbranschen 
Ensure the supply of skills and training to the lift industry

• Säkerställa kvaliteten inom branschen                                                                                 

Ensure the quality within the industry

• Fortsätta utveckla och marknadsföra Yh-utbildningen i Tumba och Kungsbacka                                          

Continue to improve and market the training programme in Tumba and Kungsbacka

• Skapa förutsättningar för medlemsföretagen att känna till gällande regelverk 

genom information och utbildning                                                                                             

Lay the foundation for the member companies to be familiar with current regulations through information and training

• Främja kunskap om att hissbranschen är en högteknologisk bransch för att 

attrahera arbetskraft                                                                                                        

Show that the lift industry is a high tech industry in order to attract labour

Verksamhetsplan 2020
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Mål 3: Stärka Hissförbundet som branschens röst 
A strong voice

• Växa organisationen genom att samla alla Sveriges hissföretag oavsett storlek som 

uppfyller de grundläggande kvalitetskriterierna                                                                           
Grow the association by gathering all Swedish lift companies that fulfill the basic quality critia, no matter the size

• Skapa en ännu närmare relation med Boverket, Swetic, SIS och övriga relevanta 

branschaktörer                                                                                                               
Tighten the relations with the Swedish Housing board, Swetic, SIS and other key stakeholders

• Identifiera de politiska nyckelaktörerna som påverkar hissbranschen och 

vidareutveckla Hissförbundets externa kommunikation                                                              
Identify political key stakholders that influence the lift industry and develop the external communication further

• Säkerställa högkvalitativ omvärldsbevakningen genom representation i relevanta 

forum                                                                                                                        
Ensure a high level of quality in the external monitoring through representation in relevant foras 

Verksamhetsplan 2020
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Mål 4: Verka för långsiktig och hållbar tillväxt 
Foundation for long term, sustainable growth

• Krav på skydd i korgöppningen för bostadshus i BFS                                                       
Requirement for car door protection in residential buildings

• Öka kunskapen om hissar och rulltrappor hos Fastighetsägare 
Increase property owner’s knowledge about lifts and escalators

• Fortsätta marknadsföra och arbeta för att bibehålla statligt stöd för efterinstallation 

och modernisering av hissar i befintliga flerbostadshus 
Market existing state subsidies for lift installation/moderniization and lobby for them to stay

Verksamhetsplan 2020
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Styrelsens mål 2020 
Board of director goals 2020

• Övergripande ansvara för att följa upp Hissförbundets mål                                        

Overall responsibility for following up Hissförbundet’s goals

• Fokusera på säkerhetsfrågor, både för arbetstagare och användare                                                             

Focus on safety issues, for workers and users

• Vidareutveckla samverkan med nyckelaktörer

Extend cooperation with key stake holders

• Stödja pågående aktiviteter för att säkerställa kompetensförsörjningen                             

Support activities aimed at ensuring the supply of competence

Verksamhetsplan 2020
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Teknik- och säkerhetskommitténs mål 2020 
Technical & Safety Committee goals 2020

• Främja säkerhetsarbetet inom medlemsföretagen                                                                      
Promote the member companies’ safety work

• Fortsätta att arbeta för att förbättra olycksrapporteringen nationellt och till ELA                       
Continue to improve the accident reporting nationally and to ELA

• Driva frågan att lyfta över delar av EN81-80 till BFS2018:2 och fortsätta verka aktivt 

för krav på skydd i korgöppningen på befintliga hissar i bostadshus 
Lobby for the implementation of relevant parts of EN81-80 into BFS2018:2. Continue to work actively to get authorities to introduce requirement

for car door protection in residential buildings

• Bevaka SIS’ och INSTAs arbete med olika hisstandarder 
Observe the work within SIS and the INSTA Group on several standards for elevators

• Fortsatt samverkan med Swetic
Continuous cooperation with Swetic

Verksamhetsplan 2020
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Kommunikationskommitténs mål 2020 
The Communication Committee goals 2020

• Verka aktivt för krav på skydd i korgöppningen på befintliga hissar i bostadshus                                             
Work actively for requirements for car door protection in residential buildings

• Fortsätter påverka politiken för att bevara och förbättra de statliga stöden för 

efterinstallation av hiss i befintliga flerbostadshus                                                                        
Continuous lobby work for state subsidies for lift installation in existing multi-storey houses

• Verka för ökad antal efterinstallationer och moderniseringar av hiss genom 

kommunikationsinsatser gentemot fastighetsägare och allmänheten 
Work to increase number of installation of lifts in existing buildings and modernisations through information to property owners

• Vidareutveckla kommunikation och samverkan med aktörer som Hissförbundet 

behöver påverka för att nå sina mål samt identifiera nya nyckelpersoner och 

organisationer som påverkar hissbranschen Continue to develop the communication and cooperation with

stakeholders that Hissförbundet needs to influence and identify new contacts and organisations who affect the lift industry

• Fortsatt samarbete med relevanta mässor runt om i landet
Become a strategic partner for relevant trade fairs i Sweden

Verksamhetsplan 2020

28



Utbildningskommitténs mål 2020 
Education Committee goals 2020

• Stödja aktiviteter för att säkerställa kompetensförsörjning och fortbildning                      
Support activities aimed at ensuring the supply of competence

• Säkerställa att hissteknikerutbildningarna på YH-nivå kontinuerligt utvecklas 

inklusive stödja ansökan om förnyat beviljande 
Ensure the continuous development of the lift fitter training programmes including supporting the reapplication for continued public funding

• Bevaka INSTAs arbete för att ta fram förslag på system för certifierat 

hissföretag/hisstekniker. 
Observe INSTA’s inquiry regarding authorisation of lift installation companies/lift fitters

• Främja kunskap om att hissbranschen är en högteknologisk bransch för att 

attrahera arbetskraft                                                                                                        
Show that the lift industry is a high tech industry in order to attract labour

Verksamhetsplan 2020
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5. Förslag på budget 2020
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Budget 2020

31

953 Hissförbundet Result 2016 Result 2017 Result 2018 Budget 2019
Forecast (31/10-2019)

(105,7 kr/m)

Budget 2020

raised fees (110 kr/m)

Revenue

95300  Member fees 1 101 257 1 169 884 1 213 632 1 213 632 1 211 017 1 305 000

95302  Meetings and travel costs 115 028 80 000 90 000 0 0 0

95304  Communication 4 000 0 0 0

95305  Courses 378 100 303 200 243 328 300 000 323 000 200 000

95306 Other income 2 201 0 0 0

95307  Member fees - new members 65 144 22 591 4 850 20 000 50 344 20 000

Income from the non-profit association 51 142 68 039 110 126 119 248 121 102 130 500

Total revenue 1 659 529 1 647 714 1 664 137 1 652 880 1 705 463 1 655 500

Expenses

Basic fee to TEBAB -69 268 -72 120 -81 420 -88 763 -88 763 -88 720

95300  Secretariat -1 007 889 -1 062 673 -1 130 780 -1 150 000 -1 150 000 -1 150 000

95301  Miscellaneous expenses secretariat 0 0 -1 525 -10 000 0 0

95302  Meetings and travel costs -248 942 -198 714 -144 523 -110 000 -95 000 -100 000

95303  Laywer -40 400 -46 400 -34 800 -45 000 -49 200 -80 000

95304  Communication -15 000 -60 409 -107 823 -50 000 -15 000 -30 000

95305  Courses -253 302 -241 548 -160 935 -200 000 -255 000 -200 000

95306  Miscellaneous expenses -4 633 -3 420 -10 662 -5 000 -5 000 -5 000

Total expenses -1 588 291 -1 685 283 -1 672 468 -1 658 763 -1 657 963 -1 653 720

Result 71 238 -37 569 -8 331 -5 883 47 500 1 780

Balance brought forward 9 883 81 121 43 552 35 221 35 221 82 721

Closing balance 81 121 43 552 35 221 29 338 82 721 84 501



6. Fastställande av serviceavgifter för 2020 
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Fastställande av serviceavgifter 2020
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Serviceavgift 2020

• Fast avgift (50%) ca 18 094 kr (lika 2019)

• Rörlig avgift (50%) ca 110 kr/miljon (106 kr/miljon/år, 2019)

Medlemsavgift 2020 (Ej för beslut)

Rörlig avgift ca 47,5 kr/miljon (50 kr/miljon/år, 2019)



7. Övriga frågor ?
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Notera i kalendern!

35

29 januari 2020, Frihandelsdagen, Stockholm

14 maj 2020, Hissförbundets vårmöte 

https://www.tebab.com/wp-content/uploads/sites/37/2019/11/TECHNETWORK-inbjudan4.pdf


Våra nya medlemmar presenterar sig

SafeLine, Fredrik Karlsson
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Kaffepaus
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Välkommen till seminariedelen
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08.30-09.00 Samling och kaffe 

09.00-09.45 Hissförbundets medlemsmöte och extra föreningsstämma 

09.45-10.00 Våra nya medlemmar presenterar sig 

SafeLine Sweden 

10.00-10.20 Kaffepaus

10.20-11.00 En hårsmån från recession - Finns någon bottenkänning? 

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen 

11.00-12.00 Sveriges Allmännytta gör sin digitaliseringsresa – Hur kan 

hissbranschen ta bostadsbolagen till nästa nivå? 

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert Sveriges Allmännytta 

12.00-13.00 Avslut & Lunch

13:00-16:00 Möte Teknik- och Säkerhetskommitté



En hårsmån från recession

Finns någon bottenkänning? 

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen 
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Sveriges Allmännytta gör sin digitaliseringsresa –

Hur kan hissbranschen ta bostadsbolagen 

till nästa nivå? 

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert Sveriges Allmännytta 
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Lunch!

Kl. 13 möte med Teknik- och Säkerhetskommittén
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Tack!

Daniel Nyman, styrelseordförande Anne Geitmann, generalsekreterare

daniel.nyman@kone.com | 072 885 00 18 anne.geitmann@tebab.com | 072 212 46 61
42


