
INFORMATION

Nya ackordsfaktorN:

Blandade känslor bland 
företagen

Nya normtidsberäkningen har under hösten 
varit ett intensivt debattämne ute på företagen...

Forts på sid 4

B r a n s c h K l i p p

Ny konjunkturbedömning BI
Byggindustrin försätts i vänteläge på grund 
av den pågående konjunkturavmattningen i 
svensk ekonomi. Det visar en ny konjunktur-
prognos från Sveriges Byggindustrier. 
Bostadsinvesteringarna stiger svagt nästa år 
tack vare ett ökat nybyggande som driver 
branschen när anläggningsbyggandet avtar. 
Lokalinvesteringarnas positiva utveckling 
bidrar till uppgången 2013.

Konjunkturnedgång men ingen kris
Så bedömer LO-ekonomerna det ekonomis-
ka läget både för Sverige och internationellt. 
Men vi har en tillväxt i Sverige. Prognosen för 
i år är en procent.

Minskat bostadsbyggande 2013
Bostadsbyggandet fortsätter att minska 
enligt  Boverket. Man bedömer att 22.800 
bostäder påbörjas i år och att det minskar till 
22.000 nästa år. Bolånetaket och det osäkra 
konjunkturläget har gjort att försäljningen av 
nya småhus och i viss mån även bostadsrätter 
har minskat. Småhusbyggandet är idag på 
en mycket låg nivå. Byggandet av hyresrätter 
har också minskat, men mycket tyder på att 
det främst är en tillfällig svacka. Mer info på 
www.boverket.se

Vid avtalsförhandlingarna våren 2012 för VVS-
avtalet så var ackordsparagrafen en av frågorna 
som fanns med. Frågan om förtjänstriktpunkt-
erna hade redan diskuterats vid tidigare avtals-
förhandlingar. 
Ackordskommittén som är en partsammansatt 
grupp som jobbar med förändringar av norm-
tidssystemen, fick i uppdrag att lämna ett 
förslag på eventuella förändringar av de olika 
förtjänstriktpunkterna.

– Ett av förslagen från ackordskommittén var  
att byta namn till Ackordsfaktor för att rimma 
bättre med justa ackordsöverenskommelser, 
menar Leif Ekström, ansvarig för ackordsfrågor 
på VVS Företagen. – Samt att istället för regio-
nala/lokala riktpunkter införa ett system med 
3-5 olika nivåer i landet. Då skulle man kunna 
använda samma beräkningsunderlag (löne-
underlag) för framtagande av nya ackordsfaktorn 
i hela landet. Vid avtalsförhandlingarna enades 
sedan parterna om denna uppgörelse.

Ackordsfaktorn
Den 1 januari 2013 införs därför en ny faktor 
(ackordsfaktorn) för ackord som normtidsbe-
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Ny ackordsfaktor  
ersätter den gamla  

LFP, RAP, LAP och ASP

GRATTIS 
ALLA

PROFFS
Läs mer på www.johnfredrik.se

Från 1 december 
finns John Fredriks

ProffsCenter i Sisjön.

Fullfunktionsgrossist
för alla VVS-proffs.
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räknas efter Normtid VVS, Tidlista Isolering, 
Tidlista Industrirörmontage och Normtid 
Sprinkler. Ackordsfaktorn är länsvis indelad i  
tre nivåer för VVS. Mer information om de olika 
nivåerna, tillämpningar, geografiska skillnader, 
procentsatser, ackordsfaktorns storlek m.m. 
kan du läsa om på VVS-Företagens hemsida.

Vad händer med gamla ackord som  
pågår efter den 1 januari 2013?
Ackord som beräknats efter gällande förtjänst-
riktpunkter under 2012 och som pågår även 
2013 och längre, berörs inte av förändringarna 
gällande ackordsfaktorn. 

Lokala förtjänstriktpunkter som är tecknade 
mellan parterna VVS Företagen och Byggnads 

LFP

RAP

LAP

ASP

KonjunkturBarometern nov
För andra månaden i rad pekar alla konfidens-
indikatorer nedåt. Barometerindikatorn föll när-
mare sju enheter i november, från 92,7 till 86,0 
och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för 
närvarande är betydligt svagare än normalt. 
Liksom förra månaden bidrog alla sektorer i 
näringslivet negativt i november. Byggföretagen 
är pessimistiska inför de närmast kommande 
månaderna och räknar med att såväl orderin-
gång som byggande och sysselsättning fort-
sätter att minska. Dessutom aviseras ytterligare 
prissänkningar. Även konfidensindikatorn för 
hushållen minskade betydligt i november. 
Utförligare information, siffror och statistik, se 
www.konj.se

Årets Föreningsstämma 1 dec: Efter sed-
vanliga årsmötespunkter med bl.a. val och 
verksamhetsberättelser drog stämman vidare 
med de uppskattade kunskaps- och idé-
inläggen. Dessa gav oss närvarande mycket att 
diskutera under dagen och fundera vidare på 
hemma i egna vardagen. Givetvis fick vi en 
ordentlig genomlysning av konjunkturläget 

Välbesökt,  
engagerande och 

matnyttigt
(Anders Bergvall) med analyser av flera instituts 
och organisationers prognoser. Samt många 
matnyttiga tips och handgripliga sätt att tackla 
dagens och nästa års konjunkturläge.
Nästa inlägg handlade om konsten att behålla 
och få nya kunder. Peter Garnbratt höll i trådarna 
och de intensiva diskussionerna. De flesta var 
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p e t e r s   l e d n i n g

Läs in  
framtiden
En klok affärsstrateg sa en gång “De aktiva 
är de som lever bäst i sämre tider”. Vi får så 
mycket information från alla håll om hur 
ekonomin ser ut, om bostadsbyggande och 
andra investeringar som planar ut eller 
bromsar in och vad man som företagare 
måste tänka på inför framtiden. Det är viktigt 
att vi vare sig övertolkar eller undertolkar alla 
data och besked från marknaden.
Det finns egentligen bara tre vägar att välja 
när det flaggas för sämre tider:

1 Man blir orolig och tar till kraftfulla juste- 
 ringar i verksamheten. 
 Vilket vi i VVS-branschen sällan gör.

2 Man avvaktar (alldeles för länge) och ser  
 vad som händer. Detta hör jag mycket om  
 i vår bransch.

3 Man tar till sig fakta om läget från många  
 källor, gör egna riskanalyser och ser var  
 man troligtvis kommer att få problem. Man  
 sätter upp scenarier för olika situationer,  
 inkl. handlingsplaner för dessa. Hur många  
 gör detta? 

Handla med eftertänksamhet 
– och snabbt!
Planerar du enligt vägval 1 eller 2 ovan, så 
förlorar man ofta pengar, ibland många 
kunder och i värsta fall hela företaget. Att 
handla enligt vägval 3 med eftertänksamhet 
men ändå relativt snabbt är nog ändå det 
bästa, inser fler och fler. Så, foten över 
bromspedalen och följ sedan fakta kontinu-
erligt från flera olika källor.

Anfall är ofta bästa försvar
Aktiv kundvård blir än viktigare när kunderna 
minskar eller blir försiktigare. Och glöm 
aldrig de kunder du  redan har idag! Dela 
upp kunderna och din bearbetning i befintliga 
kunder - andras och ”fria” kunder - kanske 
skall du ha olika strategier för dessa.
Viktigt just nu är att både företagen och 
intresseorganisationer som VVS 2000 aktivt 
arbetar med försäljning och målinriktad 
marknadsföring. Vi arbetar intensivt för att se 
till att våra medlemsföretag sticker ut i 
mängden genom vår kvalitetsstämpel, syns 
och hänger med på vad som händer på 
marknaden. Vi arbetar efter en mycket klar 
målsättning, nämligen att våra medlems-
företag skall komma ur denna nedgång i 
konjunkturen starkare än sina konkurrenter.
Vad kan du själv göra för att nå dit?

Du som inte redan är medlem
I Västsverige finns VVS 2000 representerat 
genom fem olika distrikt: Borås, Fyrstad, 
Halland, Göteborg och Skaraborg. Närheten 
i de lokala träffarna och kunskapen om loka-
la frågeställningar är angelägenheter som är 
viktiga för att behålla och förstärka kvaliteten 
hos våra medlemsföretag – och vår förening.
Om du inte redan är medlem – kontakta 
någon i våra/ditt distrikt 
(se kontaktpersoner på 
sid 4). Det kan bli en av 
de bästa investeringarna 
du gjort på länge.

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Koncentration av marKnadsföringen

Kraftsamling som 
ska ge resultat
Höstens satsning på marknadsföring har 
koncentrerats på två riktigt säljande Annons-
bilagor (för Skaraborgs- resp. Boråsdistriktet). 
Man har i mycket nära samarbete med alla 
distriktens medlemmar kommit fram till var sin 
heltäckande folder, där varje medlemsföretag 
fått utrymme att förutom sin logga och 
kontaktuppgifter, även kunna lägga in aukto-
risationer, certifieringar, specialföreningstill-
hörigheter, licenser m.m. i form av vedertagna 
symboler och märken.
  
– Vi har märkt ett stort engagemang och höga 
förväntningar från alla medlemsföretagen i 
dessa två första distrikten, förklarar Peter 
Garnbratt, föreningens ordf. – Vi hoppas och 
tror att utskicken på inte mindre än 2 x 20.000 
utvalda villahushåll, båda regionernas alla 
bostadsrättsföreningar, samt spridningen på 
olika hämtlager ska ge eko och många, många 
nya kundkontakter (och goda affärer) för våra 

Det har snart gått fyra år sedan introduktionen 
av det efterlängtade ROT-avdraget. Vad har 
egentligen hänt sedan dess? Största föränd-
ringen var att fakturamodellen infördes från 1 juli 
2009. När fakturamodellen kom kunde man 
bara ansöka på papper. Skatteverket väntade 
150 000 ansökningar för andra halvåret 2009 – 
och fick 400 000! Och i början var 25% av 
pappersansökningarna felaktigt ifyllda. Felen i 
pappersansökningarna har sedan minskat 
kraftigt. Utförarna har också fått möjlighet att 
elektroniskt ansöka om utbetalning, vilket 
medfört att felen blivit ännu färre. Idag betalar 
Skatteverket normalt ut på 5 arbetsdagar om 
man ansöker elektroniskt motsvarande 10 
arbetsdagar på papper.
 
Elektronisk ansökan underlättar för alla
En korrekt ifylld elektronisk ansökan utbetalas 
normalt på 5 dagar. – Så har du inte skaffat 
e-legitimation förr, så gör det nu! Ska du söka 
för din enskilda firma räcker det med e-legitima-
tion. Ska du söka för ditt aktiebolag måste du 
först registrera dig med blankett SKV 4851, 
Anmälan e-tjänster utbetalning husarbete, 

medlemmar. Utskicken gick iväg under 
november och spreds även i intressanta orter 
utanför ”medlemsorterna”. Nästa år tänker vi 
göra samma satsning för de övriga tre distrikten, 
avslutar Peter.

förklarar Björn Engelbrektsson på Skatteverket
– Från 2014 räknar vi med att du ska kunna ge 
behörighet till din bokföringsmedhjälpare att 
sköta dina rot-ansökningar elektroniskt, avslu-
tar Björn.

Fortsatt ökning av ROT

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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18 VVS-proffs nära dig
Få hantverksarbeten är så viktiga som VVS. Allt måste absolut vara 100% rätt från början. Anlita därför alltid en 

trygg, säker och förtroendeskapande leverantör nästa gång. Branschorganisationen VVS 2000 har förvissat sig 

om högsta kvalitet på sina noga utvalda medlemsföretag. Nedan får du en förteckning över Skaraborgsregionens 

18 medlemmar. Bara att välja och vraka!

• Service • Installation • Butik 

0515-131 65
Hollendergatan 30, 521 41 Falköping 

www.frab.nu

• Installationer • Service • Värmepumpar • Fjärrvärme

0515-72 17 70
Terminalgatan 2, 521 63 Falköping 

www.vastgotaror.se

VVS-installationer 

Rör • Sanitet 

Värmepumpar

0706-07 27 95
Värme & Sanitet Paulsson & Son, Storgatan 16, Herrljunga

Allt inom VVS

0708-76 49 91
Truve Gustavsberg, 531 70 Lidköping

Filsbäcks VVS-service

Störst med lokal förankring 
010-475 25 55

Sockerbruksgatan 11, 531 40 Lidköping

Vi utför alla typer av rör- el- vent- och kylinstallationer

0501-165 40
Fax: 0501-178 94, Industrigatan 5, 542 35 Mariestad 

www.yit.se

• Installationer • Service • Värmepumpar • Fjärrvärme

0500-44 45 00
Kylarvägen 3, 541 34 Skövde 

www.vastgotaror.se

Vi hjälper er med alla slags VVS-arbeten

www.widellsror.se
Tfn: 0510-23 110, Fax: 0510-23 117

Mail: patrick@widellsror.se

Störst med lokal förankring 
010-475 21 80

Kylarvägen 12, 541 34 Skövde

Det mesta inom VVS

0512-603 46
Mobil: 0703-39 81 09  •  Fax: 0512-605 02

Varavägen 5, 534 73 Stora Levene

Levene Rör AB 

Från inspiration. Till installation.

0515-102 39
S:t Olofsgatan 7. info@svenssonsror.se 

www.svenssonsror.se

Störst med lokal förankring 
010-475 25 55

Storgatan 22, 467 40 Grästorp

Från inspiration. Till installation.

0506-307 95
Björnemossegatan 3, 548 22 Hova

Fax: 0506-307 77   www.bad-varme.se/hova

Allt vi säljer kan vi installera 

0510-865 00
www.hovbygruppen.se

Installation • Energioptimering • Badrum • Butik • Kakel & klinker • Ventilation • Värmepumpar

BEHÖRIG  

VÅTRUM 

Din kompletta VVS-installatör

0709-90 14 88
Söne, 531 97 Lidköping

Alla typer av rörinstallationer

0708-87 12 21
Tfn: 0501-167 60, 0501-718 97

Karlsrogatan 15, 542 33 Mariestad

Mariestads Rörfirma Björn

0709-25 43 42
Tfn: 0500-46 21 26, Fax: 0500-44 06 61

ulf@borjesrorobygg.se

VVS-installationer • Värmepumpar & -pannor •Badrum • Kakel & klinker • Avlopp & dränering

Allt inom VVS. Installation Thermia värmepumpar 

0512-402 43
Bengt: 0709-64 10 91, Mattias: 0706-42 20 43

FAlköping

FAlköping

HerrljungA

liDköping

liDköping

MArieStAD

SköVDe

liDköping

SköVDe

StorA leVene

FAlköping

gräStorp

HoVA

liDköping

liDköping

MArieStAD

SköVDe

VeDuM

I VVS 2000 är 
bara de 
bästa med

www.vvs2000.com

24 VVS-proffs nära dig Få hantverksarbeten är så viktiga som VVS. Allt måste absolut vara 100% rätt från början. Anlita därför alltid en 

trygg, säker och förtroendeskapande leverantör nästa gång. Branschorganisationen VVS 2000 har förvissat sig 

om högsta kvalitet på sina noga utvalda medlemsföretag. Nedan får du en förteckning över Boråsregionens 24 

medlemmar. Bara att välja och vraka!

Ett pålitligt VVS-företag

033-41 41 61
AB Borås Rörinstallationer 

Kråkeredsvägen 109, 504 46 Borås

Mobil: 0733-12 85 11. Fax: 033-12 28 75 

Mail: tomas@abri.nu   www.abri.nu

VVS-Installationer och service 

033-41 26 80
BVT BRÄMHULTS VÄRMETEKNIK AB 

Kilsundsgatan 12, 504 68 Borås 

Mail: info@bvtvvs.se  

Fax: 033-41 87 11

Allt inom VVS
0705-86 70 77

Mail: roosab@telia.com

Allt inom VVS

0321-600 14
Mobil: 0705-38 29 17

Mail: malmqvistror@goteborg.riksnet.se

Malmqvist Rör

Vi installerar allt vi säljer
Specialister på allt som rör, el, kök badrum,  

vatten och värme

0320-180 00
Muraregatan 1
511 55 Kinna

Vi utför allt inom VVS

0325-716 00
Limmareds Rör AB 

Västra Järnvägsgatan 6 

514 42 Limmared

LIMMAREDS RÖR

C623

VÄRMEPUMPAR
www.ericssonsror.se
Boråsvägen 31, 512 53 Svenljunga

Österängen 2, 511 98 Hyssna

info@e-ror.se

Patrik: 0706-89 44 41  
Kenneth: 0706-89 44 42 
Bosse: 0730-89 44 43 

vvsservice@hotmail.com 

Vatten & Värmeinstallationer • Service & Reparationer • Smidesarbeten

Allt inom VVS
0703-64 29 24

Årebo 5, 504 95 Borås. 

Mail: arebo.bjorsell@telia.com

BJÖRSELLS RÖRSERVICE
Allt inom VVS och  

värmepumpar

033-13 94 10
www.energiror.se                    

info@energiror.se

Återvinn 
avloppsvärmen!
Måttanpassade avloppsvärmeväxlare

0705-23 96 36
mikael@rormontage.com

Alla slags rörarbeten
Värmepumpar • Pannor • Pellets 

Badrum • Försäljning

0320-701 69
Bäckabovägen 3, Fritsla

0706-21 06 94, 0730-67 01 69

Allt inom VVS-arbete 
Värmepumpar • Service

0320-123 91
Lars: 0705-51 23 91

Ulf: 0705-51 50 88

Claes: 0703-29 25 60

info@nsb.nu  www.nsb.nu

Vattenrening • Värmepumpar • Värme 

Pelletsbrännare • Sanitet • ROT

0321-201 66
info@bogesundsror.se 

Nyebergsvägen 12 

523 93 MarbäckHeta
arbeten

Vi utför allt inom VVS. Även 

installation Thermia värmepumpar

0321-301 04
Hantverkshuset, Plantvägen, Timmele

Mobil: 0705-13 01 04 

info@timmeleror.se

www.timmeleror.seHeta
arbeten

Berglunds Rör – en Thermia  

återförsäljare för alla

0321-720 31
jakob@berglundsror.se

claes@berglundsror.se

Vi kan Rör El & Vent

033-17 07 70
Bravida Sverige AB, div Syd  

Ålandsgatan 13 
504 41 Borås

www.bravida.se

Vi installerar allt vi säljer
Specialister på allt som rör  
badrum, vatten och värme

033-430 30 40
Getängsvägen 12, Borås

www.hogbergs.se

HÖGBERGS RÖR  Getängsvägen 12, Borås.  Tel 033-430 30 40

Öppettider: Mån–Fre 9.30–18.00  Lörd 10.00–13.00

www.hogbergs.se

HÖGBERGS RÖR

Drömmer du om ett nytt, fräscht badrum, låt oss göra jobbet. 

Comfort Färdigt Badrum är en trygg och Comfortabel 

helhetslösning som innebär att vi ansvarar för hela din 

renovering, från första badrumsskiss till färdig installation. 

Professionellt, i tid och enligt fast offert. Kom in till oss så 

berättar vi mer. Välkommen!

Dags att renovera 
badrummet?

Högbergs_122x90_K4.indd   1
2012-08-22   13.51

Vi utför alla typer av rör-el-vent  

och kylinstallationer

033-47 41 00
Fax: 033-47 41 30  

Katrinedalsgatan 13 A 

504 51 Borås

www.yit.se

Din biovärme expert

0321-100 60
Mobil: 0705-31 79 89

info@ulricehamnsrortjanst.se

www.ulricehamnsrortjanst.seHeta
arbeten

Utför allt inom VVS,  

även värmepumpar och  

pelletsbrännare

Boråsvägen 20, 511 56 Kinna

Fax: 0320-145 05

ror-sanitet@telia.com

Utför allt inom VVS  

Värmepumpar • Pellets • Solvärme • Badrum

033-10 16 90
Borås Rör & Sanitet AB 

Sundshultsvägen 2 

504 78 Sandhult

Vi kan!
Värmepumpar • Vedpannor • Solfångare • Pelletspannor

0325-700 49
post@tranemoror.se 

Åkerivägen 1, 514 33 Tranemo

Din lokala installatör 

0322-62 06 51
Stenberg

Hobergs Gränd 2
Vårgårda

Vårgårda 
Rörinstallationer

BoRåS

BoRåS

BoRåS

DAlStoRp

KInnA

lImmARED

SVEnljUngA

UlRIcEhAmn

BoRåS

BoRåS

BoRåS

FRItSlA

KInnA

mARBÄcK

tImmElE

VEgBy

BoRåS

BoRåS

BoRåS

gRönAhög

KInnA

SAnDhUlt

tRAnEmo

VåRgåRDA

Fritsla
Limmared

Dalstorp

Grönahög

Vegby

Marbäck

Timmele

Vedum

Väring

Stora Levene

Hova

Sandhult

Nossebro

mot Stockholm

mot Malmö

mot Oslo

mot Karlstad

K u n d i n f o r m a t i o n  f r å n  b r a n s c h o r g a n i s a t i o n e n  V V s  2 0 0 0

Söker du en 
duktig VVS:are  

nära dig?

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000 VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000
VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS-företag 
att välja bland

Nästa uppslag

VVS 2000

Fritsla

Limmared
Dalstorp

Grönahög

Vegby

Marbäck

Timmele

Vedum

Väring

Stora Levene

Hova

Sandhult

Nossebro

mot Stockholm

mot Malmö

mot Oslo
mot Karlstad

K u n d i n f o r m a t i o n  f r å n  b r a n s c h o r g a n i s a t i o n e n  V V s  2 0 0 0

Söker du en duktig VVS:are  
nära dig?

Nästa uppslag

VVS-företag 
att välja bland

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

VVS 2000

nog eniga om att detta borde vi inom branschen 
ta mer på allvar och lära oss mycket mer om. 
Det är ett känt faktum att det är de kundaktiva 
företagen som klarar sig bäst när konjunkturen 
svajar. Önskemål kom snabbt upp om att 
genomföra dessa övningar lokalt ute i distrikten. 
Den ökade satsningen på lokal marknadsföring 
och stor distribution av annonsbilagor fick 
många lovord. Många ville t.o.m. utöka detta 
ytterligare.
Mötet avslutades med Conny´s som vanligt 
uppfriskande rapport om Septemberfonden. 
Samt föreningens ekonomiska status, som visar 
på att det finns muskler att fortsätta stötta alla 
våra medlemsföretag med rätt och verkningsfulla 
insatser. Stor applåd och sedan fortsatte 
snacket, idéerna och de glada minerna hela 
dagen lång...

Årets Föreningsstämma... forts från sid 1
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VVS-jurISteNS rådIga ruta
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

AMA har sedan tillkomsten av standard-
avtalet AB i stort sett utgjort mall för hur 
svenska entreprenadavtal konstruerats. 
Detta har lett till att inte bara själva avtals-
reglerna utan även regelstrukturen som 
sådan har harmoniserats inom den svenska 
entreprenadbranschen. Entreprenadavtal 
ser ju som bekant ut på ungefär samma 
sätt.

Vad är då AMA för något och hur ska AMA 
tillämpas? AMA är ett referenssystem som 
används för att strukturera och sätta 
samman administrativa föreskrifter och olika 
mer tekniska dokument som ingår i ett 
entreprenadavtal. I AMA återfinns en stor 
mängd koder, t.ex. AFC.23, som var och en 
avhandlar en viss given fråga. Koden 
AFC.23 handlar exempelvis om ÄTA-arbe-
ten. AMA innehåller dessutom inte bara 
koder att referera till utan även färdiga 
avtalstexter. Det betyder att det i en 
kontraktshandling räcker med att hänvisa till 
en viss kod i AMA för att hela avtalstexten 
som anges under den aktuella koden i AMA 
ska gälla. För att förstå hela avtalets 
innebörd måste alltså läsaren inte bara läsa 
själva avtalet utan även AMA.

AMA är uppbyggt kring en viss hierarki 
mellan dess regler. Koderna rangordnas 
enligt följande exempel (fallande rang-
ordning); AF, AFC.1 Omfattning, AFC.15 
Varor m.m., AFC.151 Varor från entrepre-
nören. Enligt den så kallade pyramidregeln 
gäller att en hänvisning till en kod i AMA att 
även utgör en hänvisning till de koder som 
är överordnade den kod som hänvisats till.

Nyligen har då den administrativa delen av 
AMA reviderats och AMA AF 12 har sett 
dagens ljus. Den mest centrala förändringen 
är att kapitlet om allmänna arbeten (AFH) 
och hjälpmedel (AFJ) har slagits samman till 
ett gemensamt kapitel (AFG). Vidare har 
man stuvat om bland koderna en hel del. En 
central ändring är också att reglerna om 
försäkring har anpassats till Byggandets 
kontraktskommittés nya riktlinjer för 
ansvars- och allriskförsäkring.

En sak är säker – det nya systemet innebär 
att läsaren på nytt får sätta sig med AMA i 
hand för att fullt ut förstå det entreprenadavtal 
han eller hon har i sin hand.

Erik Kjaer / Partner
Phone direct +46 31 10 72 00
Mobile +46 709 25 25 90

Nu kan de auktoriserade VVS-företagen ladda 
ner den nya, förbättrade intygs-appen som 
Säker Vatten tagit fram. Det är egentligen 4 
appar, två för smartphones och två för läsplattor. 
Funktionen är densamma och är ett enkelt sätt 
att skriva de intyg som branschreglerna och 
auktorisationen kräver. Givetvis är även denna 
nya version kostnadsfri och hämtas från Apples 
App Store eller från Androids Google Play. Sök 
efter "Säker Vatten (NY)”.

Efter nerladdningen startar du genom att fylla i 
branschlegitimationsnummer, som  sedan ligger 
kvar i appen. Har du ett kombinerat leg med 
ID06 börjar numret med BB. Sen loggar du in på 
samma vis som tidigare, med hjälp av företagets 
auktorisationsnummer och lösenord.

Som tidigare finns möjlighet att beskriva 
arbetsmoment med ett antal förvalda alternativ 
eller skriva fritext. Eventuell avvikelse kan också 
skrivas in. Upp till 10 bilder på arbetet kan 
bifogas intyget. Bilder kan tas på färdig 
installation eller under arbetet och sparas i 
kameran för att sedan skickas med intyget.

– Det känns kul att kunna ge medlemmarna nya 
verktyg som underlättar arbetet för dom, säger 
Säker Vattens VD Thomas Helmerson. Det är 
viktigt att skriva intyg och dokumentera de jobb 

AMA AF 12  
– Nya koder

man gör. Kan vi underlätta för företagen genom 
att erbjuda lätthanterliga  appar, så gynnar det 
både auktorisationen och branschen – och inte 
minst den enskilde montören, avslutar Thomas.

Företagen kan som tidigare hitta intyget på 
medlemssidorna, eller genom att få med intyget 
på sina arbetsordrar. Mer information hittar du 
på medlemssidorna på www.säkervatten.se.

Nya appar att skriva  
intyg med

www.gustavsberg.se

Tvättställsblandaren Nautic fick bästa 
testresultat i de tuffa effektivitetstesterna 
utarbetade av SIS TK 519 och Kiwa. 
Hemligheten är vår justerbara värme- och 
flödesfunktion som sparar vatten och 
upp till 50 procent energi. Det fiffiga är 
att spaken återgår till ett energisparande 
komfortläge så fort den släpps. 

NAUTIC BÄST I KLASSEN. 
ENERGIKLASS A.

Konjunktur med 
många olika kraftfält

Trots orosmoln och faktiska nedgångar på flera 
områden finns det även ljusa faktorer att ta fasta 
på. Faktorer som fungerar som kraftfält både för 
ekonomin i stort som för enskilda företag och 
branscher. – Trots att vi hade en försämrad 
tillväxt i svensk ekonomi så sent som andra 
halvåret 2011, att de statsfinansiella problemen 
i södra Europa fortsätter, att börsmarknaden är 
fortsatt orolig, att byggbranschen bromsar in, 
så måste vi fokusera mer på de starka och 
positiva sidorna, menar Anders Bergvall, 
distriktsansvarig Göteborgsregionen VVS 2000.
 
Det finns så många möjligheter
Vi har fortfarande låg reporänta i Sverige. Den 
stigande arbetslösheten öppnar för ev. sänkning 
av räntan. Bygginvesteringarna kommer att öka 
med 1% enligt BI under 2013. Lokalinveste-
ringarna ökar också under 2013. Efterfrågan på 
nya bostäder kommer även i fortsättningen att 
vara hög och hushållens köpkraft kommer att 
vara fortsatt stark. Behovet av genomgripande 
renovering av miljonprogrammets hyresbostäder 
är mycket stort.
Att analysera och kartlägga klara och planerade 
byggprojekts omfattning, byggbudget och tid-
planer inom sin egen region är ett annat sätt att 
mer konkret se möjligheterna. Dessa uppgifter 

hittar du på www.bygg.org (Sveriges Byggin-
dustrier, kräver inloggning!) – Det finns kraftfält 
som både är drivande och hindrande. Båda är 
viktiga för alla att vara medvetna om och ha en 
strategi för hur man ska hantera, avslutar 
Anders.
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Avsändare: VVS 2000, c/o Solweig Einarsson Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda

Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.se

Andreas Aristiadis Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Hallandssektionen
Joakim Johansson  Tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.se

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Skaraborgssektionen
Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Lars-Erik Larsson Tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@nvs.se

Boråssektionen
Peter Sjögren Tel 033-13 94 10 
Mobil 0706-30 38 23 
E-post: peter@energiror.se

Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

Fyrstadssektionen
Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 0706-85 14 98
E-post: jakob.hagberg@yit.se

Johan Wennberg Tel 0520-47 28 00
Mobil 0705-77 42 88 Fax 0520-141 54 
E-post: johan.wennberg@bravida.se

Göteborgssektionen
Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 0705-86 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Kontakt & Support VVS 2000
VVS 2000 Support c/o Solweig Einarsson
Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0735-53 25 65 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
Tel 0300-251 21 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com

Andreas Aristiadis, v. ordf. Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Styrelse och kontaktpersoner

Redaktion & annonser
Redaktion: Peter Garnbratt, VVS 2000, 
Göran Köllerström, ReklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

033-1800 200
0346-577 50

www.robholm.se

Rent.
Ifö Clean är en extremt slät glasyr. 
Så slät att smuts och kalk har 
svårt att fastna. Redan nu förser 
vi de fl esta av våra produkter med 
vår nya glasyr.

Ifö Clean 
- lättare att hålla rent.

Virtuell produktionsplanering  
ger effektivare, säkrare  

och lönsammare installationer

Genom att använda virtuell produktionspla-
nering, dvs 3D CAD-modeller, s.k. Bygginfor-
mationsmodellering, kan man redan i plane-
ringsstadiet upptäcka eventulla problem vid 
installationer, till exempel krockar eller trånga 
utrymmen. 
Därigenom säkerställer man att få ett säkrare, 
lugnare och mer kostnadseffektivt bygge, i 
synnerhet när installatören involveras redan i 
projekteringsskedet.

och som gäller under 2013, så är det dessa som 
gäller och skall användas hela perioden, utan 
några avtalshöjningar.

Oro för ökade kostnader för företagen 
från årsskiftet
– När det gäller oron för ökande kostnader så är 
vi medvetna om att företagen kan uppfatta 
denna förändring som en direkt lönehöjning, 
speciellt där nuvarande riktpunkt skiljer sig 
mycket från den nya ackordsfaktorn, fortsätter 
leif.

– Detta är naturligtvis inte avsikten, utan båda 
parterna (VVS företagen och Byggnads) påpe-
kar nu på, att med den nya ackordsfaktorn är 
det viktigt att man jobbar med de olika norm-
tidsystemen på rätt sätt, från beräkningar till 
analyser. Då kommer vi också att får ett funge-
rande ackordssystem. Det är också viktigt att 
påpeka att VVS-avtalet är ett flexibelt avtal för 
olika löneformer, så varje företag borde hitta 
någon löneform som passar just deras företag. 
Det behöver ju inte vara ackord, avslutar leif.

Ny ackordsfaktor... forts från sid 1

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000
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...och gruppvis tillsammans med VVS företa-
gens representanter. En del har sett det som en 
nyttig lektion i konsten att analysera och kon-
struera rättvisande ackordssystem. Andra har 
undrat varför man ska behöva rätta sig efter en 
övergripande mall, när det ändå är företagen 
själva som i sin värld ser till att alla medarbetare 
har geografiskt rättvisande och attraktiva löne-
system.

– Visst kan man säga att vi kanske borde varit 
bättre på att analysera  och konstruera ackord-
systemen, menar Sören Adolfsson, chef på 
installationsbolaget i Göteborg. – men vi har ju 
en mångårig tradition att sköta detta på ett 
smidigt sätt för att komma fram till rättvisande 
avtal med Byggnads, likaväl som väl fungerande 
löne- och ackordsystem för våra anställda. Jag 
tror att nya ackordsfaktorn kan ställa till med en 
del bryderier, inte minst när det gäller rättvisan-
de nivåer beroende på var i landet du verkar. Att 
det nya systemet medför automatiskt högre 
riktvärden och därmed högre lönekostnader för 
företaget  är väl något man får lära sig att leva 
med efter årsskiftet. Eller så kanske man får 
börja tänka i lite nya banor, avslutar Sören.


