
Medlemskap kan erhållas av företag som är en utförande entreprenör med verksamhet inom 
murnings- putsnings- och fasadbranschen och är inregistrerat i svenskt handels- eller 
aktiebolagsregister i syfte att verka inom en svensk byggindustri, innehar F-skattsedel, finns 
upptaget i mervärdesskatteregistret, har ordnad ekonomi, och har tecknat ansvarsförsäkring för 
rörelsen samt erlagt beslutade medlemsavgifter.

Prövning och avgörande kring medlemskap beslutas av styrelsen inom huvudorganisationen 
Mur & Putsföretagen enligt gällande stadgar. Ansökan görs på särskild blankett som sänds till Mur 
& Putsföretagen. 

Medlemskap i huvudorganisationen Mur & Putsföretagen förutsätter samtida medlemskap i 
underliggande branschförening Mur & Putsföretagen-E, och omvänt.
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Antagna av Mur & Putsföretagens styrelse 2020-11-12

Kriterier för medlemskap för entreprenörer inom Mur & 
Putsföretagen och Mur & Putsföretagen-E

Medlemskap:

Antagna kriterier för medlemskapen:

 • Mur & Putsföretagen-E företag ska följa Mur- och Putsföretagens Uppförandekod.

 • Mur & Putsföretagen-E företag ska ha en stabil organisation och ekonomi som löpande   
  granskas av auktoriserade revisorer och berörda myndigheter.

 • Mur & Putsföretagen-E företaget ska uppfylla vid var tid gällande lagkrav avseende före 
  tagets åtagande i rollen som företag och arbetsgivare samt erläggande av skatt inklusive  
  mervärdesskatt.

 • Mur & Putsföretagen-E företag ska tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler  
  för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt.

 • Mur & Putsföretagen-E företag ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i  
  tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende och att man i väsentlig del av sin verksamhet,  
  med huvudsakligen egenanställd personal, bedriver mur-, puts- eller fasadentreprenader.

 • Mur & Putsföretagen- E företag är medlem i Byggföretagen samt i detta bundna till Bygg 
  företagens kollektivavtal.
 
 • I Mur & Putsföretagen-E företag ska en väsentlig andel av arbetsledande personal och   
  helst alla utbilda sig i ”Murning och Putsning klass 1”.

 • Mur & Putsföretagen-E företag bör årligen delta i minst en av de aktiviteter som Mur &  
  Putsföretagen och/eller Mur & Putsföretagen-E genomför. Med aktiviteter menas: Års  
  stämma, Höstmöte, Vinterkonferens eller påkallad Mur & Putsföretagen-dag/
  Medlemsmöte. 

 •  I Mur & Putsföretagen-E företag ska alla anställda inom putsning och murning ha godkänd  
  Mur & Putsföretagen digitala CFE-utbildning.



 1. Medlemsbevis från Byggföretagen alternativt kopia på ansökan om medlemskap 
  i Byggföretagen.

 2. Redogörelse för ägarförhållanden, ledning, antal anställda, säte och geografiskt   
  verksamhetsområde.
 
 3. Bevis om ansvarsförsäkring för verksamhetens omfattning.
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Särskilda villkor för nya företag som ansöker om medlemskap:

För att beviljas medlemskap skall följande uppvisas:

Varje medlem skall inom 1 år från beviljat inträde ha uppfyllt följande åtaganden:

 1. Erhållit medlemskap inom Byggföretagen.

 2. Utbildat en (1) person inom ”Murning och putsning, klass 1”.

 3. Utbildat all sin personal inom produktion i Mur & Putsföretagen CFE-utbildning. 

Varje medlem skall inom 2 år från beviljat inträde ha uppfyllt följande åtaganden:

För styrelsen relativt okända företag krävs att man årligen deltar på minst två av Mur & 
Putsföretagen eller Mur & Putsföretagen-E:s löpande aktiviteter. 

Med aktiviteter menas: Årsstämma, Höstmöte, Vinterkonferens eller påkallad Mur & 
Putsföretagen-dag/medlemsmöte. 

(Meddelas av Mur & Putsföretagens styrelse efter beviljande av medlemskap).


