Våra Kärnvärden som skapades för femton år
sedan har haft stor betydelse för oss på Dipart

Att Våra Kärnvärden skapades är det enskilt viktigaste som hänt oss på Dipart. Läs om hur
de skapades, reviderades samt vad de betytt för oss och vårt sätt att jobba på sidorna 4-9.

Sida 1

Rune har lämnat oss
Framtagandet av Våra Kärnvärden är det enskilda
arbete vi genomfört som betytt mest för oss. Det ligger
till grund för vår företagskultur och hjälper oss att hamna
rätt i dagliga beslut. Det är för all framtid ovärderligt.
Lika avgörande är det att vi lyckades engagera
Rune Brandinger som vår styrelseordförande under
perioden 2011-2016. Rune har betytt så oerhört
mycket för oss. Han var arkitekten bakom, och den
drivande kraften i, hela det arbete som genomfördes
för att få oss ut ur småföretagarlådan och bli
dagens Dipart. Rune tillförde med en generositet
som saknar motstycke all den kompetens och
vishet han skaffade sig från styrelseengagemang
i mer än 80 företag och ett långt innehållsrikt liv.
Jag kunde ända in i det sista ringa Rune, han hade alltid tid. Jag åkte över till honom och
hans fru Gerd och över en fika hjälpte han mig sortera ut det viktiga och se lösningar på
det som bekymrade mig. Dipart var ett av hans allra sista engagemang och jag vet att vi
låg honom varmt om hjärtat.
När Thomas och jag besökte Rune, bara några dagar innan han somnade in, lovades två
saker. Jag lovade honom att hälsa till alla på Dipart, och han ville verkligen att jag skulle
göra det. Det gör jag nu. Han berättade också att han skrivit en debattartikel.
Rune retade sig på hur bedrövligt Nya Karolinska är byggt vilket gör att alla fantastiska
människor som arbetar där i onödan får kämpa med allt som inte fungerar. Den blev inte
publicerad. Jag lovade att det ska den visst bli. Här kommer den med förord av Rune.
”Kära Monthlyläsare,
Den som bygger efterlämnar ett stort ansvar. Ingen av alla er som sysslar med bygg på Dipart
skulle ha lämnat efter sig ett så miserabelt jobb som personalen här på NKS tvingas handskas
med varje dag. Jag måste avreagera mig – därav artikeln.
Skönt att ni finns och att ni bygger!”
Rune

VD på Dipart Entreprenad och ansvarig utgivare Monthly
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NKS: en patientrapport
För några dagar sedan var det bra nära att jag kunde ha levererat råmaterial till en liten kvällstidningsrubrik: ”NKS: känd
direktör död på dass”. Lagom sannfärdig. ”Dass” – jag hade inte dött av toan på NKS utan av en obotlig lungåkomma.
Och ”känd”? Tja - anspråken på kändisskap, när det kommer till rubriker, är ju inte så stora.
Men eftersom jag överlevde kan det kanske vara intressant att höra hur en patient upplever NKS. Vad landstinget och
sjukhusledningen tycker vet vi ju, liksom resultaten av hundratals rapporter och utredningar. Och en enda patient, under
några dagar, är ju ett ynkligt stickprov. Det kan ändå vara intressant därför att det är upplevt och äkta.
Sammanfattning av intryck: alldeles riktiga grundtankar och tekniska visioner har havererat därför att det sista steget, det som
krävs för att tankar och visioner ska nå fram till patienten, inte blev taget. Under mina hittills åtta dagar i ett sjukrum på NKS
har jag varit omväxlande road och förbannad över hur mycket som inte fungerar när den tänkta lösningen väl ska användas på
patienten. Det handlar om allt möjligt, från små tekniska detaljer, som det skulle kosta någon krona att rätta till, till det mycket
allvarligare problemet att personalen kring patienten inte har fått rimliga förutsättningar för sitt arbete. Det handlar om mängder
av nya, ogenomtänkta och dåligt utprovade apparater, med för lite tid för utbildning och övning.
Några exempel från mina kvadratmetrar av NKS. En lungpatient behöver då och då inhalera ånga. Det sker via en mask över
näsan. Ångan leds dit genom en plastslang, som träs över en tapp på masken. Problemet är att slangen lossnar från tappen
efter någon minut, eftersom ångtrycket är högre än friktionen mellan tappen och slangen. En halv gänga på båda
komponenterna – tar en halv sekund att koppla ihop – skulle lösa problemet.
Min syreupptagning och en del annat mäts via en liten bricka på fingertoppen, av en mätdosa som ligger på sängen.
Den kräver fyra batteribyten per dygn. Helt orimligt. Min IPhone innehåller mycket mer elektronik än den här mätdosan
och fyra batteribyten per dygn finns inte ens på kartan. Och det är bara elektronik som ska drivas, inga pumpar eller andra
kraftkrävande apparater,
Även en lungpatient behöver gå på toa. Det är en kraftkrävande och i värsta fall tidsödande procedur, så ånga och syrgas
måste vara med hela tiden. Men slangarna är fixerade vid väggen och slanglängderna beräknade för sängen, inte till toan
som ligger åt motsatta hållet. Enkla praktiska problem, men de ska inte behöva lösas i morgonrusningen, av kanske alldeles
nyanlända undersköterskor, utan vara utprovade och intränade under en testperiod som det aldrig blev tid för på NKS.
Det var f ö i anslutning till den här proceduren som något inträffade – lite oklart vad – som höll på att kosta mig livhanken.
Det finns annat där man blir mer road än förbannad. Rakt framför min säng hänger en flott, platt storbildskärm. Där kan man
se på TV, som på vilket hotell som helst, men också på Internet! Fantastiskt! Den möjligheten måste ha kostat åtskilliga
miljoner ovanpå hotell-TV-nivån. Men fullständigt omöjlig att få att fungera. Jag har lyckan att förfoga över ett dussintal mycket
IT-kunniga barn och barnbarn. Under de gångna dagarna har alla haft med sig sina datorer, telefoner, adaptrar, sladdar, tid
och kunnande. Ingen har lyckats. Man kan få beskåda en fyraminuters instruktionsfilm, som man hoppas ska avslöja Internethemligheterna, Men den slutar när filmen når rutan ”Internet” En genomsnittligt IT-kunnig patient har inte en chans.
Bortkastade miljoner.
Men man ska inte vara orättvis. Där NKS kan spara så gör man det. Ur vattenkranen på tvättstället kommer det inget vatten.
Det sparar ju några kronor. Den ergonomiska engreppsblandaren stannar nämligen inte i det läge patienten ställt in den på
utan ramlar ner med en suck och stänger av vattnet. Dessutom sparas vatten upp på golvet, i mängder av felbyggda badrum.
Ännu har väl inget ansvar spårats upp för denna genanta fadäs. Men när ingen kan eller vill hitta ansvariga på Landstinget
eller Skanska är det åtminstone sunt att marknaden nu bestraffar Skanska. Marknadsandelarna sjunker. En storbyggare som
inte kan hantera ett vattenpass ska man undvika.

Men ur denna sörja av medioker teknisk arbetsmiljö reser sig den fantastiska personalen, från vaktmästare och undersköterskor till sköterskor och läkare. Ett engagemang, en grundläggande djup kompetens, en överväldigande empati. Det får
kompensera för mycket av tillkortakommandena. Men också – om detta engagemang hade fått stöd av en vettigt utformad
organisation, en fungerande teknik och nödvändig tid för utprovning och utbildning – då hade vi kanske haft det NKS som var
den ursprungliga, gemensamma drömmen.
Stockholm den 29 januari 2018.
Rune Brandinger
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Vi skapade Våra Kärnvärden redan 2003

Dipart var 2003 ett litet byggföretag specialiserat på balkonger och fönsterrenoveringar som
bestod av ett tjugotal personer som omsatte ungefär lika många miljoner. Vi hade precis lagt upp
vår första Vision där vi skulle omsätta 150 miljoner år 2010. Vi förstod att om vi någonsin skulle
nå dit behövde vi arbeta utifrån en likartad värdegrund. Mats tog bollen och arbetet påbörjades.

Hela Dipart samlat. Mats berättade vad en värdering
är och frågade ”Vad är viktigt för dig och för oss på
Dipart”?

Ärligt talat så var det inledningsvis en lite
frågande skara som undrade; ”Vad har han
nu hittat på?”. Men snart kom vi igång. Alla
fick på små gula post-it lappar skriva ner vad
de tyckte var viktigt ”Vi måste arbeta med
seriösa beställare så vi kan ha bodar och
slippa klä om i trapphusen” skrev någon.
Mats summerade och satte upp lapparna
under fem huvudrubriker.

Allt eftersom fylldes tavlan av lappar. Alla
närvarande hade fått skriva minst en och det
började synas tydligt vad vi alla ansåg vara
viktiga värderingar för oss på Dipart.
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Många av de meningar som hamnade på tavlan står än idag nästan ordagrant i Våra Kärnvärden

Jonas Gradin med flera
diskuterade värderingarna.

Andrzej, Thorsan, Jens, Johnny och Lillmatte diskuterar vilka
av alla värderingar som är de viktigaste. Vilka är verkligen vi?

När de olika grupperna sagt
sitt, och ett par förslag hade
tagits fram, reviderats och
manglats, blev våra första
Kärnvärden spikade.
Det är roligt att se att många
som var med 2003 fortfarande
arbetar hos oss.
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Vi reviderade Våra Kärnvärden 2008

Vi hade under fem års tid vuxit och förändrats som företag och ville skapa delaktighet för Våra
Kärnvärden hos alla nya på Dipart. Vi beslöt 2008 att under en heldag revidera Våra Kärnvärden.

Kim, Marie, Johan, Micke och Svensson diskuterade vår värdegrund vilket ledde till förslag på
hur den kunde kompletteras, förändras och bli bättre. Alla är efter mer än tio år kvar på Dipart.
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Pia Hjertfält med kollega ledde hela dagen. Det
var en utmaning att revidera Våra Kärnvärden
och att genomföra dagen så att alla var
delaktiga. Med facit i hand kan vi konstatera att
Pia gjorde ett riktigt bra jobb, och vi också.

Det finns en film på vår hemsida
från den här dagen. Många av oss
kan se oss själva prata, och det är
tio år sedan, lite roligt faktiskt.

Så här blev Våra ”nya” Kärnvärden, största skillnaden var att två nya värderingar kom till.
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Vad har Våra Kärnvärden betytt för vårt beteende?
Vi tror att det var Ari,
längst upp till vänster, som
någon gång, fritt citerat, sa
till Jens ”Du Jens, vi lever
ju inte Kärnvärdena ju, vi
har ju bara svenskar och
finnar på Dipart”. Efter Aris
kloka påstående
förändrades vårt
rekryteringsarbete och
idag är vi någonstans
mellan 25 och 30
nationaliteter på Dipart.
Ett vanligt foto från ett vanligt bygge. Tio personer, nio nationaliteter.
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”Vi bryr oss genom aktiva handlingar
för de utsatta i samhället”.

Carlos tolkar så att en spanskspråkig
kvinna får ett par fungerande glasögon.
Vi engagerar oss och står för vad vi gör. Våra Kärnvärden säger ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration
till andra”.

Elin och Linn hjälper en gäst hos
Convictus under en glasögondag..

Dino, en av Stockholms riktiga hjältar,
Vårt sätt att vara och åker sedan många år en Dipartbil.

agera har starkt
påverkats av Våra
Kärnvärden.
När Tsunamin kom så gick
vi ut och skramlade bössa
åt Plan International.
Thomas var outstanding.
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Stene och Lisa bygger om Dinos kök.

Vår MB-grupp arbetar för att Byggnads
medlemmar ska få jobba på ett bättre Dipart

Micke-Bygg, Lisa-Betong, Jonny-Bygg, Latif-Hus och Nicklas-Betong efter senaste mötet.

På mötet diskuterades följande:
• MB-gruppen har varit kritisk
till att UE får Dipartkläder.
Ledningen tog till sig frågan
och har nu beslutat att inga
fler kläder ska ges till UE.
• MB-gruppen anser att våra
etableringar håller för dålig
standard. Det har till och med
under 2018 funnits en
byggbod för 8 man vilket
strider mot avtalet. Max 6
personer i en bod är avtalat.
• Vi vill ha fler kvinnor i vår
produktion, då ska bodar och
verksamheten i stort
välkomna den utvecklingen.

Under mötet deltog förutom MB-gruppen även Mats, Elin, Kalle och
Jens från företagsledningen.

MB-gruppen ber alla medlemmar att
höra av sig gällande frågor där en
förändring eller förbättring önskas.
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Årets stormöte ska ha
temat: Inkludering!
Boka redan nu upp den 23 mars. Den dagen
viger vi åt vårt årliga stormöte. Så meddela alla
UE och leverantörer att ingen av oss från Dipart
kommer att vara på byggena den dagen.
Stormötet äger rum på Quality Hotel, Sickla.
Temat är inkludering. Vi kommer arbeta med
värdegrundsfrågor på ett aktivt sätt, där alla
kommer vara delaktiga. Det blir inte något sitta
still och lyssna under de passen, vi lovar.

Vi kommer också gå igenom hur föregående
år har gått samt hur resten av 2018 ska bli.
Läs gärna igenom vår Affärsplan 2018
ytterligare en gång inför dagen.
Vi kommer också ha en inspirationsföreläsare.
Vår förhoppning är att det blir många insikter
och desto fler skratt under det passet.

Efter stormötet kan alla
som har möjlighet följa
med och ta en afterwork
och något gott att äta.
Mer information kommer.
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Vi presenterar vårt affärsområde Bygg
I vårt affärsområde Bygg utför vi sedvanlig byggservice och entreprenader. Mixen mellan de två
avtalsformerna ger stabilitet och en jämn orderingång. Affärsområdet har en naturlig flexibilitet
som möjliggör detta. Viljan är att visa att trots att det är vårt minsta affärsområde kan det ändå
leverera den högsta kvaliteten och de mest nöjda kunderna.
Kim Tyborn har på kort tid skrivit avtal gällande byggservice med Akelius Fastigheter och JM
gällande en stor entreprenad som löper över två år. Bygg har sedan tidigare kvar HSB som kund
vilket är ett samarbete som fungerat bra under flera år. Vi passade på att höra oss för hur det går
för Kim, hans grupp och affärsområdet Bygg.

Om vi börjar med dig Kim, hur
länge har du jobbat på Dipart?
Ja, Jens berättade för mig
häromdagen att jag har varit här
i 10 år nu. Jag började som
snickarlärling och fortsatte
sedan som servicesnickare.
Därefter gick jag in som
projektledare på Dipart Syd.
Efter sammanslagningen
fortsatte jag som projektledare
på Bygg.

Kim började hos oss som snickarlärling, här en 10 årig bild ur arkivet.

Och nu är du affärsområdeschef på Bygg?
Ja, fast det känns inte som att
det är så stor skillnad. Det är
fortfarande jag och min grupp,
det har det varit länge. Vi är ju
ett väldigt litet affärsområde om
man jämför med de övriga.

Kim av idag. Mer mogen och en uppskattad kollega.
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Hur kom det sig att du började jobba med entreprenader?
Jag började med det för flera år sedan. Jag tyckte att det var roligt att variera arbetet lite.
I perioder hade min grupp dessutom för låg beläggning då det inte kom så många försäkringsskador så det var ett sätt att fylla ut med mer jobb. Därför var det naturligt att vi fortsatte med det.
Din grupp är i stort sett intakt sedan start, hur kommer det sig?
Det enkla svaret är nog att vi trivs ihop
och kompletterar varandra. Gruppen
har ju växt under åren, men vi har inte
haft någon direkt personalomsättning.
Vi har en rak och ärlig kommunikation
och alla drar åt samma håll. Vi är ett
gäng lojala dipartianer, som Jens skulle
utrycka sig.
Hur ser verksamheten ut idag?
För varje beställare har vi en ansvarig
hantverkare, som i sin tur har en grupp
hantverkare till sin hjälp. På sikt får vi
förhoppningsvis större och fler avtal och
det kommer kräva ett par projektledare,
men för tillfället rullar det på bra.

Åke längst ner till vänster har gått i pension men övriga är
aktiva, rutinerade, engagerade och samspelta byggproffs som
är stommen i affärsområdet Bygg.

Om du ser framåt, hur ser det ut om låt säga fem år?
Jag vill se att vi främst har två ben att stå på. Ett som baseras på stabila och bra ramavtal samt
ett som räknar på och genomför entreprenader. Det är en ordentlig utmaning, och vad vore livet
utan utmaningar!
Affärsområdet Byggs ansvariga hantverkare och de avtal de ansvarar för:
Både Martin och Erik är också duktiga på att driva entreprenader och avtal. Kim berättar att hans
fokus just nu är att hitta lämpliga utmaningar åt dem.

Håkan Gustafsson
ansvarar för HSB

Michael Axelroth
ansvarar för JM

Peter Svensson
ansvarar för Akelius

Martin Zetterblad-Hen

Erik Lundberg

Förutom de här fem finns det nästan tio yrkesarbetare till i affärsområdet som är lika skickliga
men som ännu inte hunnit få samma erfarenhet när det gäller att hålla i kundrelationer.
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Vi presenterar vårt affärsområde Bygg.
Micke Axelroth håller i det stora projektet åt JM.

Ställningarna reses runt det 13 våningar höga huset.

Micke mötte vår utsände vid etableringen.

Micke är en av affärsområdet Byggs ansvariga hantverkare. Vi besökte honom ute på det stora
projekt vi har åt JM i Solna. Arbetet beräknas pågå i ungefär två år. Det tar så lång tid på grund
av att de två stora huskropparna först ska strippas på puts. Därefter kan vi byta ut de underliggande gipsskivorna och isoleringen.
”Målet är att vårt arbete på det första huset ska vara färdigt i oktober i år och att vi då ska kunna
påbörja arbetet med det större huset.” Berättar Micke.
Ställningsbyggandet är i full gång och samtidigt monterar vi ner skiljeväggar av glas samt alla
balkongräcken. För närvarande sysselsätter bygget, utöver ställningsbyggarna, tre från Dipart.
”När putsen rivits och vi kan börja plocka bort de gamla gipsskivorna för att sedan montera nya
så räknar jag med att vi kommer behöva vara åtminstone dubbelt så många på plats. Det är
ungefär 2500 skivor som ska upp, med drygt 111 000 skruvar, och då behövs många händer.”
berättar Micke leende.
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Uppe på ställningen mötte vi Ranko som
precis blivit fast anställd hos oss. Ranko var i
full gång med att bygga en förvaringslåda för
demonterade skiljeväggar och balkongräcken.
”Jag ser hem härifrån,
rätt schysst faktiskt”

Detta är ännu en arbetsplats med magnifik utsikt!
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Vi presenterar affärsområdet Bygg.
Svensson håller i avtalet med Akelius Fastigheter.
I höstas skrev vårt affärsområde Bygg avtal med Akelius Fastigheter och samarbetet drog igång
direkt efter årsskiftet. Svensson utsågs till ansvarig hantverkare för avtalet. Med sina dryga 10 år
som servicesnickare på Dipart har han erfarenhet av egentligen allt som kan hända i en lägenhet.

Svensson mäter hur mycket fukt det finns i skivorna under plastmattan. Frågan han vill få besvarad är hur långt
han skall riva. Därefter sågar han ett snitt för att kunna bryta upp den fuktiga linoleummattan.

Avtalet är Byggs största och omfattar underhåll och skadehantering av ungefär 4000 lägenheter söder om Stockholm.
Peter sköter alla kundkontakter, samordnar den dagliga
produktionen och rycker ut i akuta fall. Nu när samarbetet nyligen
har startat är han dessutom högst delaktig i själva produktionen.
”Det är rent ut sagt skitmycket att göra just nu, och det är jättekul!
Adam och jag kör järnet och så tar vi hjälp av någon av de andra
när det behövs.” Berättar han.
”Men jag måste be snällt, för vi har alla ganska fullt upp.”
fortsätter han.
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En tioårig bild ur arkivet

När vi var klara hos Svensson tyckte han att vi skulle göra ett besök i Skogås på ett av hans
andra projekt, även det ett uppdrag från Akelius Fastigheter. Där var Bobby och Jonny i full gång
med att riva ut en brandskadad lägenhet. Hela lägenheten är totalförstörd och allt måste rivas ut
innan återställningen kan påbörjas.
Undrar om vi kan
rädda karmen?

Arbetet omfattar även omkringliggande lägenheter. Några har rökskadats under branden och de
som ligger på lägre våningsplan har skadats av vatten från släckningsarbetet.
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Vi presenterar vårt affärsområde Bygg.
Håkan håller i vårt viktiga avtal med HSB.
Håkan är suverän. Först och främst lojal sedan många år
tillbaka. Han kan Dipart på sina fem fingrar. Dessutom kan
Håkan service. Kunderna är i regel lyriska efter att han
löst en uppgift eller gjort en ombyggnad.
Att han håller i vårt ramavtal med HSB är en garanti för att
det ska fungera på ett bra sätt.
Håkan var tjänsteman en tid, men valde att släppa det och
fortsätta som snickare. En värdefull erfarenhet som säkert
leder till ökad förståelse för de olika rollerna vi har på
Dipart. Bra att pröva på, då lär man sig.

Vi hittade också några trevliga bilder på Håkan ur arkivet.

Håkan stöttade på HSB-projektet när vår utsände kom.
Han är erfaren, kunnig och bra på att få saker att
hända. Ovärderlig i gruppen.

Murarmicke. Behöver vi säga mer? Alltid när det ska
muras så kallar man på Murarmicke. Öppna spisar,
valv, you name it, han kan det!
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Murarmicke och Håkan på väg till HSBs fastighet på Edinsvägen.

Bygg utför återställningar i en av HSBs fastigheter i Nacka. Entreprenaden omfattar sex
lägenheter och gäller fuktskador, främst i kök och badrum, orsakade av ett stamstopp.

Murarmicke visar oss några av de stammar vi bytt ut. Att han är en
allkonstnär kommer väl till pass på ett sådant här förhållandevis
komplicerat jobb.
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Håkan och Murarmicke monterar en
duschvägg. ”Det ska vara klart idag, det
har jag lovat.” sa Håkan.

Vi presenterar vårt affärsområde Bygg.
Erik och Martin sköter komplicerade projekt.

Bilden är tagen av villaägaren under branden.

Projektet har involverat många av Byggs hantverkare

Erik och Martin ansvarar för Byggs stora skador och enskilda projekt som inte kommer från våra
avtal. I snart ett år har de till exempel hjälp en villaägare i Sätra att återställa hans hus efter en
brand, orsakad av ett elfel. Branden startade i garaget på natten och spred sig snabbt. Ägaren
vaknade av den knastrande elden och tog sig ut tillsammans med sin familj. Tack vare deras
snabba reaktion gick den största delen av villan att rädda, om än med stora skador.

Erik dokumenterar läggandet av det nya taket.

Martin tar en kaffepaus i byggandet av carporten.
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De flesta inom affärsområdet har på något vis varit delaktiga i detta projekt och Erik och Martin
som ansvariga för projektet utmärkte sig lite extra. Villans ägare var så nöjd med deras arbete att
han nominerade Dipart till priset Årets Byggföretag!

Syftet med tävlingen om priset är att identifiera och
hylla Sveriges bästa hantverkare. Tävlingen
baseras på företags kundrelationer och det är alltså
kunderna som avgör vem som vinner (inte en jury).
Företag som genomgående utgår ifrån kundernas
perspektiv genom att leverera god service & kvalitet
samt är professionella (välskött ekonomi, branschcertifieringar etc.) har därmed goda chanser att
vinna priset.
”Den absolut största bekräftelsen på att vi gör ett
bra jobb är såklart nöjda kunder. Det är jätteroligt
att vi har blivit nominerade!” Berättar Kim.

Rösta på Erik, Martin och Dipart på
http://a.hantverkargalan.se/2018/nominerade/dipart
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Fair Play Bygg träffade arbetsmarknadsminister
Ylva Johansson och pratade svartjobb

Fair Play Byggs Peringvar, Peter och Jens informerar Ylva om läget i byggbranschen.

Bakgrund:
På ett styrelsemöte 2014 i Stockholms Byggmästareförening slogs det fast att alla medlemsföretag skulle skicka sin personal på en åtta timmars utbildning i etik och moral. Jens sa då
”Varför ska de redan frälsta gå ännu mer i kyrkan? Varför går vi inte på bovarna istället?” Då sa
ordföranden i Byggmästareföreningen ”Jens kom med ett förslag på hur det ska gå till? Sagt och
gjort. Tillsammans med två andra ur styrelsen arbetades ett förslag fram. Efter två års
diskussioner och debatt så genomförde Byggnads Stockholm Gotland tillsammans med
Byggmästareföreningen projektet Fair Play. Läs mer på www.fairplaybygg.se
Presentationen för Ylva blev en succé.
Hon var intresserad, engagerad och
hade många frågor. Att hon bryr sig
rådde det inget tvivel om. Jens passade
också på att berätta historien om Ishaq
från Afghanistan som jobbar hos oss och
hur krångligt det var att anställa honom.
Hon kände väl till problematiken. Ylva
berättade varför det behöver vara så
besvärligt men lovade att ta med sig
frågan. Häftigast av allt var att Fair Play
kom på tal någon dag senare i Riksdagens frågestund. Läs mer på nästa
sida. Och självklart fick Ylva Monthly.

Ylva Johansson och Fredrik Sirberg från Byggnads
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Ett utdrag ur Riksdagens frågestund.
Anförande nr. 79 av Mathias Tegnér (S)
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ylva Johansson.
Vi socialdemokrater har under hela mandatperioden arbetat
hårt för ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Vi hör
från olika delar av arbetsmarknaden att arbetsmarknadsbrottsligheten biter sig fast och att organiserad brottslighet
tjänar pengar på skattefusk, trafficking och prisdumpning.
I veckan träffade jag representanter för Fair Play Bygg. Det
är en organisation som drivs av Byggnads Stockholm Gotland
och Stockholms Byggmästareförening. Organisationens syfte
är att stoppa kriminalitet och skapa sunda och trygga arbetsplatser där företag kan konkurrera på lika villkor. Deras arbete
är oerhört viktigt, särskilt i Stockholmsregionen där en stark
tillväxt och ett ökat byggande tyvärr också har lockat till sig
organiserad brottslighet. Därför undrar jag: Hur arbetar
regeringen för att stävja arbetsmarknadsbrottsligheten?
Anförande. 80 Arbetsmarknads.- och etableringsminister
Ylva Johansson (S)
Fru talman! Tack, Mathias Tegnér, för en mycket viktig fråga!
Den arbetslivskriminalitet som förekommer är oerhört allvarlig.
Inte minst finns det flera bevis på att den är särskilt
omfattande inom just bygg- och anläggningsbranschen. Det
här får förödande konsekvenser för individer som ofta blir
utnyttjade och utsatta för farlig, ibland livsfarlig, arbetsmiljö.
Dessutom blir seriösa aktörer utkonkurrerade av de oseriösa
aktörerna, och därmed riskerar vi att få en väldigt farlig
utveckling.
Fair Play Bygg gör ett imponerande arbete. De tipsar ju om
olika oseriösa och kriminella aktörer. Jag tror att de förra året
lämnade in 40-50 tips till olika myndigheter som då kunde
agera. Regeringen agerar också i och med ett särskilt
uppdrag till Arbetsmiljöverket, som har till uppgift att
samordna ett antal olika myndigheter som gemensamt gör
tillslag på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket, Skatteverket,
gränspolisen, Ekobrottsmyndigheten och andra relevanta
myndigheter gör gemensamma insatser.

Vi på redaktionen konstaterar att den ansvarige ministern känner till att byggbranschen har problem med organiserad brottslighet. Den drabbar seriösa
företag och kanske allra mest, de som arbetar under fel villkor på byggena.
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Vi ska från och med nu lägga våra egna tätskikt!

Jacob och Thomas träffar Icopals företrädare och ett avtal skrivs under.

Vi har i flera av våra affärsområden ofta tätskiktsarbeten. Tidigare har vi köpt dessa arbeten av
specialistföretag. Då de ofta har fullt upp har servicen inte alltid varit tillräcklig och framförallt har
de inte kunnat komma på överenskommen tid. Vi har nu valt att införliva denna kompetens i allt
det vi redan gör själva. Det ska ske med start våren 2018.

Som en del i det arbetet utbildar vi oss. På bilderna ser vi representanter från Icopal som lär oss
tätskiktsarbetenas ädla konst. Efter dessa mer akademiska studier kommer ett antal praktiska
utbildningar som vi ska genomföra under våren. Vi kommer, tack vare det här, kunna planera vår
produktion på ett bättre sätt och framförallt säkerställa att sluttider respekteras.
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Vi provkörde våra framtida transportbilar

Vi är mitt i en upphandling av servicebilar.
Jonas som är ansvarig för ramavtalet gällande
bilar bjöd in Ford, Peugeot samt Mercedes till oss
samt, förstås, representanter från samtliga affärsområden. Här skulle det testas, provköras och
utvärderas.

Vi har ett 60:tal Fordar idag och de har varit lyckade.
Driftsäkra och uppskattade bilar

Peugeot hade en liten utställningsmonter bredvid sin bil
och delade ut dajm och kepsar. Det blev minus-poäng i
utvärderingen. Men ingen kan ta ifrån dem, att de har
fina bilar.

Niaz och Thomas tittar kritiskt på Mercedes.

Jonas diskuterar med några av bilförsäljarna.

Augustin och Carlos fyller i utvärderingsblanketten
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Hur vi väljer att se ut är viktigt
Det är en del av hur våra kunder upplever oss som företag.

Så här såg en av våra lastbilar ut under en alltför lång tid. Den fungerade och gjorde sitt jobb.
Men ser det proffsigt ut att komma med den? Ja, kanske…kanske inte.
En sak är klar, den hade inget gemensamt utseendemässigt med alla våra andra fordon så vi
beslöt att göra något åt saken. Den fick ett nytt grafiskt utseende. Sedan tidigare har vi beslutat
att gå över till svarta bilar. Nu under 2018 är meningen också att vi ska titta på och modernisera
vår logotyp. Det är ett stort projekt och vi kommer få all anledning att återkomma till det.
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Så här ser lastbilen ut nu. Samma bil, samma flak men den har fått den kärlek den törstat efter.
Och håll med om att den ser betydligt mer professionell ut.

Vårt utseende är viktigt. Kunder ska känna igen oss,
och vi ska se prydliga och proffsiga ut.

Björn framför en av våra etableringar. Man ska känna
igen oss, där är Dipart, igen.
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Vi har haft en arbetsdag med våra glasögon

Vi rivstartade vårt projekt Vision.nu med en arbetsdag hemma hos Tinne. Hon är tillsammans
med Katta en av drivkrafterna bakom Vision.nu och utan henne hade aldrig 6000 av Stockholms
mest utsatta fått fungerande glasögon. Ishaq var med för första gången och fick lära sig hur man
skiljer på glasögon som är progressiva och de som inte är det. Erika och Katta mätte sedan
styrkorna innan glasögonen kunde paketeras och sorteras in i väskorna.
Datum för vårens besök på härbärgena sattes också. Första besöket blir den 1 mars på
Klaragården, som är ett härbärge enbart för kvinnor. Två andra besök är också inplanerade,
12 april och 17 maj. Dessa är än så länge inte platsbestämda så mer information kommer.
Alla besök på härbärgena sker på betald arbetstid och är giltig frånvaro från produktionen, så
länge man stämt av med sin närmaste chef. Varmt välkomna att boka in er hos Erika via mail,
erika@dipart.se .

Daniel hjälpte en gäst på
Frälsningsarméns sociala center

René assisterade med att sköta
journalkartoteket.
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Grzegorz och Jens var med på
CrossRoads.

