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Karriärutveckling i Skaraborg:

Möjligheternas
marknad

På Campus Lidköping har man skapat ett
vinnande koncept när det gäller att stötta
ambitiösa ungdomar i början av sina karriärer,
antingen via examen från KavelbroGymnasiet
eller De La Gardie, eller från en tid som
anställd i div. branscher. På det sätt studierna
är upplagda, med väl förankrade praktikplatser
och lärlingstid, vidareutbildning, egen
Facebook-grupp för självstudier och utbyte av
erfarenheter, samarbete näringslivet och ibland
utlandspraktik (via EU-projektet Leonardo som
Campus Lidköping deltager i) skapar man flygfärdiga och efterfrågade VVS-arbetare. I
Skaraborg har man en tradition att skapa och
se möjligheterna. En nyckelroll i denna process
är utan tvekan YH-programmen på Campus
Lidköping. Programmet för VVS-ingenjör är en
utbildningsmässig fullträff enligt elever, lärare
och involverade VVS-företag.
Unga med ambitioner		
Har man som Pontus, 24 år, gått den halvlånga
men fullt logiska vägen
från studentexamen på
Kavelbrogymnasiet, via
praktikplats, till 1:a
anställning på VVSföretag, avstickare till
Norge, åter till kärleken
och Skaraborg, vidareutbildning på Campus till
VVS-ingenjör, examen i
Pontus Fahlgren
vår och ett kontrakt med
anställning på samma VVS-företag. Då har
man landat ganska bra, eller hur Pontus?
– Detta är definitivt mitt drömscenario som går
i uppfyllelse. Okej, jag har fått jobba en del för
att komma hit. Men är man tillräckligt envis,
motiverad och målinriktad så går det.
forts. sid 3

Ökad underhållsvolym på lång sikt
Industrifaktas senaste enkät (med 100 större
kommunala och privata bostadsbolag) visar
på en stabil ökning av underhållsvolymen för
bygg- och fastighetssektorn de kommande
fem åren.

KONJUNKTURBAROMETERN MAJ

Hushållen ser ljusare på
svensk ekonomi

Stipendieutdelning i Göteborg

Bästa eleverna
premieras
Dags för VVS 2000 att premiera de bästa
examenseleverna på våra västsvenska
Energiprogram & VVS-gymnasier. Uppskattat
och mycket goodwill åt föreningen. forts. sid 4

Slarv med personalliggare kan bli dyrt
Företagen får betala när man missar i rutinerna. Kontrollavgifter för 7,3 miljoner kronor för
fel med personalliggare har krävts in 2016. De
tre vanligaste felen enligt Skatteverket är:

Barometerindikatorn sjönk från 112,6 i april
till 111,0 i maj, men pekar fortsatt på ett
mycket starkt läge i ekonomin. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare i maj och signalerar
fortsatt om ett mycket starkt läge.
Industriföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste månaderna och produktions- och anställningsplanerna för
kommande tre månader är fortsatt mycket
optimistiska.

En växande VVS-marknad
En kartläggning som Sverige Bygger har gjort
visar att rengöring av kanaler och stamspolning, fasadrenovering och OVK är renoveringsåtgärder som planeras av flest bostadsrättsföreningar under de närmaste två åren.

Nytt lagförslag om upphandling
Regeringen föreslår nu att upphandlingsprocesser myndigheter och enheter i vissa fall
ska ställa krav på arbetstid, lön och semester
för leverantörens personal. Finansutskottet
föreslår att riksdagen säger ja till regeringens
förslag som i så fall är tänkt att träda i kraft
den 1 juni 2017.

1. Oregistrerade personer som är verksamma på byggarbetsplatsen. Dessa
måste registreras både vid arbetspassets
början och slut.

Föreningsstämma 2017
Dags att boka
in 2 december.
Läs mer
på sid 2.

2. Många bryr sig inte om att logga ut
när arbetspasset slutar. Detta kan ev.
bero på att många av systemen har en
automatisk utloggning vid midnatt.
3. Det saknas en elektronisk personalliggare, men den kan presenteras för
Skatteverket på olika sätt (som utskrift, USBminne eller mail). Att liggaren inte varit tillgänglig medför också kontrollavgifter.
För varje person som inte är registrerad får
arbetsgivaren böta 2.500 kr, för att inte ha
anmält en byggarbetsplats, 25.000 kr.
När personalliggare saknas eller är felaktig,
12.500 kr.

Var tredje golvbrunn felinstallerad

Eclipseär den enskilt svagaste punkten i
Golvbrunnen
våtrummet.
Ofta uppstår radiatorventiler
fuktskador på grund
Nästa generation
av att golvbrunnen blivit felmonterad. Detta
enligt försäkringsbolaget Gar-Bo som driver ett
arbete som ska minska antalet felaktigt monAutomatisk
terade golvbrunnar.
ering
Enkel injust

flödesbegränsni

ng

BUTIKER I VÄST:

Alingsås, Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, Eklanda),
Falköping, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping, Mariestad,
Skövde, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Varberg
Snart med
butik i Partille!

Perfekt för renovering

Vi gör det enklare att vara proffs
För mer information gå in på www.ahlsell.se

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020-81 00 22
Epost: support.se@imi-hydronic.com
www.imi-hydronic.se

Ökad satsning på
byggbranschen
I och med införandet av delen byggtekniska
förutsättningar i branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1, har arbetet med att sprida
kunskap och information intensifierats även till
andra delar av byggbranschen. Detta är en
avgörande kunskap för att kunna uppfylla
lagkrav och byggregler och få fackmässigt
utförda installationer.
Under 2017 hålls ett stort antal informationsträffar, specifikt riktade mot byggare och hustillverkare. Önskemål om att förtydliga hur
branschregler samspelar med lagkraven, samt

GUSTAVSBERG LANSERAR
NY STANDARD

- Säker Vatten deltar och är mycket aktiva på
fastighets- och byggmässor, men också på
sammankomster för försäkringshandläggare
och bygginspektörer, säger Fredrik Runius.
Värt att framhålla är den stora satsning som vi
gör tillsammans med Svensk Byggtjänsts
informatörer, som beskriver och förtydligar de
byggtekniska förutsättningarna när de besöker
företagen runt om i landet, avslutar Fredrik.

NYHET

VÄRLDENS KANSKE MEST
HYGIENISKA WC – HYGIENIC FLUSH
•
•
•

gränsdragningar mellan
olika yrkesgrupper, har
kommit från både VVSföretag, men även från
byggarna själva. Träffar
genomförs löpande
med bland annat Träoch möbelföretagen,
TMF runt om i landet,
men också med
enskilda husbyggare
och byggare. De
Fredrik Runius
välbesökta träffarna för
byggare inom landets
byggmästareföreningar fortsätter under året
med bland andra Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten, som föreläsare.

MODELLER FÖR ALLA BEHOV
ENKLARE RENGÖRING
SPOLAR RENT HELA VÄGEN UPP

Föreningsstämman 2 dec
VVS 2000s Föreningsstämma har alltid
högt i tak, är välbesökt och full av aktuella
frågor. En riktig inspirationsinjektion enligt
många. På kvällen går vi på Rondo och
rycks med av Bo Kaspers Orkesters
kritikerrosade krogshow ”Allt ljus på oss”.
Mer information kommer i september.

HYGIENIC FLUSH

WC MED
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WWW.GUSTAVSBERG.SE

Satsning på certifierade
projektledare
Installatörsföretagen lanserar en möjlighet för
projektledare i installationsbranschen att
kartlägga sin kompetens och certifiera sig som
projektledare. Certifieringen är planerad att
lanseras i slutet av augusti.

PETERS

LEDNING

Det händer mycket nu
Ljuset når snart sin kulmen under dygnet,
men i Västsverige har ljuset i orderböckerna
och konjunkturen bara börjat. Vi har mycket
att göra framöver. Med mer att göra är det
lätt att man missar både i ledarskap och
kvalité. En bra planering och fler projektledare är vad jag tror många företag kommer
att behöva framöver. Vi på VVS 2000
fortsätter vårt arbete för att locka mer
projektledare till branschen.
EIO och VVS-Företagen blir ett
Då var det slutligen beslutat. EIO och VVSFöretagen skapar en gemensam organisation både centralt och lokalt. Det har hörts
många röster både för och emot och olika
argument har diskuterats. Det hela har en
upprinnelse i att de stora bolagen driver på
för en effektivisering och minskade kostnader. Men på stämman meddelades det
glädjande att de flesta företag kommer att
få mindre avgifter. De flesta jag talat med
anser att en gemensam organisation centralt blir starkare och bättre, kan stå emot i
avtalsförhandlingar. Lokalt finns det en oro i
alla läger då vår möteskultur är olika. Även
om VVS 2000 som en oberoende organisation inte berörs direkt av beslutet så påverkas vi. Vi har tidigare samarbetat med VVSFöretagen och kommer nu att samarbeta
med nya Installatörs-företagen. Huruvida vi
skall ha gemensamma möten med EIO skall
vi diskutera vidare, men de flesta rösterna
inom VVS 2000 tror att vi behöver träffas
inom branschen lokalt för att nätverka.
Detta utesluter dock inte att vi har gemensamma aktiviteter.
Jag vill också att på allas våra vägnar inom
VVS 2000 tacka Wenche för de tio fina år
av support som hon givit oss med stort
engagemang. Vi önskar Wenche lycka till
då hon nu lämnar Installatörsföretagen och
övergår i egen verksamhet.
Känner du att du vill vara med i vår
gemenskap och nätverka så anmäl dig på
www.VVS2000.com så stödjer du
branschen och får ett unikt kontaktnät.
Är du inte medlem ännu? Kanske är
VVS 2000 just det bollplank och stöd som
du letar efter. Välkommen att kontakta
något av våra fem distrikt (sid 4), så får
du veta mer om oss och vad vi kan
göra för dig.

Jag önskar dig och
företaget en riktigt
härlig sommar!
Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Stöldskydda med ny teknik

SLUTA TA RISKER MED VATTNET! www.säkervatten.se

Idag är det allt vanligare att företagsbilar
använder sig av GPS-tekniken, framför allt för
att företagen har skaffat elektroniska körjournaler. GPS-sändare går även att sätta på
maskiner och utrustning. Minisändare är på
gång och de blir inte större än en femkrona
och kan t.ex. sättas på verktyg.

Vägga Gymnasieskola visar vägen

VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Advokat Erik Kjaer, MAQS Advokatbyrå
Göteborg AB erik.kjaer@maqs.com

På Vägga Gymnasieskola utanför Karlshamn
har VVS-lärarna – så mycket som det är möjligt
enligt läroplanen – bakat in teorin i den praktiska undervisningen. Allt för att eleverna ska bli
”anställningsbara” när de tagit examen efter
sina 3 år. Roger Petersson är VVS-läraren och
eldsjälen bakom den nya framgångsrika undervisningsmodellen. Roger, med ett tidigare förflutet som affärsutvecklare förklarar magin:

Löpande räkning –
enkelt men farligt

Kö till VVS-programmet
– Magi vet jag inte direkt, snarare mycket sunt
förnuft. Vi har scannat av vilka typer av VVSoch installationsföretag det finns i vår region,
för att dessa företags krav och önskemål ska
synkroniseras med det vi lär våra elever.
– Yrkesvalet VVS innebär att eleverna vill arbeta med händerna till största delen. Därför är i
stort sett all undervisning förlagd inne i verkstaden. Teknikhandboken och SäkerVattenreglerna är en naturlig del av verkstadslektionerna. Mobiltelefoner är förbjudna under
lektionstid. Dessutom arbetar en VVS-företagare från orten på deltid som lärare på skolan.
Extremt lärorikt och mycket uppskattat.
Senaste åren har man haft runt 35 sökande till
de 12 platserna.

konstruerat ”Säker Vatten-prov” och kan
branschreglerna utan och innan. Nästan alla
elever klarar branschprovet utan problem.
I vår 2017 går alla direkt ut till jobb.
- Vi gör allt vi kan för att våra elever ska ha
bästa kunskaperna med fullständiga betyg och
helt klart vara anställningsbara, avslutar en
stolt Roger Petersson.

Resultat som imponerar
Varje år får ca 80% av eleverna lärlingsplats.
Eleverna klarar redan andra året av att koppla
ihop en värmepanna, inkl. bockning av
värmeslinga, inkoppling av radiator och expansionskärl. I trean får eleverna rita upp ett badrum och sen bygga badrummet med alla
installationer. Eleverna får göra ett eget

Lågt elevunderlag ska inte stoppa yrkesgymnasium. VVS- och fastighetsprogrammet
erbjuds idag endast av 27% av Sveriges
kommuner. Detta vill regeringen ändra
förutsättningarna för. Planerna är, enligt gymnasieminister Anna Ekström (S), att installationssbranschen snart kan få starta egna
skolor med statliga medel.

Regeringen föreslår en ny lag om
försök med branschskolor

Möjligheternas marknad forts. från sid 1

LK Vattenfelsbrytare

- för vattensäkra hem
• Upptäcker, larmar och stänger av
• Kan styras och övervakas mobilt
• Kan kopplas till villalarm
• Inbyggt frysskydd
LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan 1910.
Vi förenklar för våra kunder.

– Jag känner att jag nu har bra på fötterna för
att platsa hos min framtida arbetsgivare, men
är tillräckligt ödmjuk att inse mina begränsningar. Detta kommer att bli spännande, intygar
Pontus.
Med så väl fungerande utbildningsställen och
nyutexaminerade VVS:are som har både goda
kunskaper och social kompetens, så är det
inte konstigt att många VVS-företag just i
Skaraborg har en stor konkurrensfördel jämfört
med sina konkurrenter. Därför är det så
spännande att fler och fler skaraborgsföretag
söker sig till och får uppdrag av företag och
större projekt i storstäderna långt utanför sitt
eget distrikt. Med denna process följer också
att fler och fler av de stora uppdragsgivarna
aktivt söker sina underleverantörer i Skaraborg.
Med rätt yrkeskompetens, respekt och hög
moral kommer man långt. Se bara på
företagen i Skaraborg..

Tuffare lagkrav för enskilda
avlopp på gång

SNABB UPPTÄCKT
AV DROPPLÄCKAGE
OCH BRUSTNA
LEDNINGAR

I landet finns idag närmare en miljon
fastigheter med avlopp som inte är anslutna
till kommunens avloppsnät. 350 000 beräknas
som undermåliga, 180 000 direkt olagliga.
Regeringen gav Havs- och Vattenmyndigheten
(HaV) uppdraget att utreda detta. Utredningen
ligger nu hos Miljö- och energidepartementet
som skickat ut den på remiss.

Legionellans år 2017
www.lksystems.se

Säker Vatten, Installatörsföretagen,
Swerea Kimab, Folkhälsomyndigheten och
Boverket lanserar i år en legionellaportal som
ska sprida kunskap på området.

Det är vanligt att hantverkare
ingår avtal med konsumenter
om att arbeten ska utföras på
löpande räkning. Det kan röra både stora
och små uppdrag. Hantverkaren känner
ofta en trygghet med ersättningsformen
eftersom hantverkaren tror sig få betalt för
sin nedlagda tid. Högsta domstolen har i en
nyligen meddelad dom kommit fram till att
det ställs höga krav på hantverkarens
arbetsredovisning för att näringsidkaren ska
få fullt betalt. Rättsfallet har mycket stor
betydelse för hur hantverkare ska hantera
och dokumentera det dagliga arbetet.
Det aktuella fallet rörde ett avtal mellan en
näringsidkare och en konsument där
näringsidkaren skulle utföra vissa byggarbeten på löpande räkning till ett visst timpris. När arbetet var klart ansåg konsumenten att den begärda ersättningen inte
var skälig eftersom tidsåtgången var orimlig. Högsta domstolen slog fast att det var
näringsidkaren som skulle bevisa att priser
var skäligt.
Vidare har högsta domstolen förklarat att
underlaget som näringsidkaren ska lägga
fram bör göra det möjligt för konsumenten
att bedöma det utförda arbetets art och
omfattning samt hur priset har beräknats. I
målet ansåg Högsta domstolen att sedvanliga tidssedlar som redovisade nedlagd tid,
men som inte beskrev och fördelade tid på
olika arbetsmoment, inte var tillräckligt. Av
det skälet var det inte möjligt att bedöma
om nedlagd tid för olika arbetsmoment var
rimlig. Detta tillkortakommande drabbade
näringsidkaren som inte fick mer betalt än
vad konsumenten ansåg vara rimligt.
Lärdomen från rättsfallet är att man som
näringsidkare måste vara noggrann med sin
tidsredovisning. De utförda arbetsmomenten måste beskrivas och arbetstiden måste
fördelas. För att undvika att gå miste om
ersättning måste organisationen skapa tydliga rutiner och ta fram dokumentationsmallar som används på arbetsplatserna. Det är
annars lätt att läxan blir dyr.
Erik Kjaer / Partner
Tel direkt 031-10 20 30
Mobil 0768-66 15 44

Byggbranschen mest skadedrabbat
Afa Försäkring har gjort en sammanställning
som visar att Elektriker, VVS-montörer och
övriga yrken inom byggbranschen är bland de
mest skadedrabbade på den svenska
arbetsmarknaden, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Men samtidigt överlag
bättre inom el- och VVS-branscherna. Stress
har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken,
ofta orsakat av bristande planering.

Första klassen för lärlingar på
IUC i höst
I höst startar Comfort-kedjan den första
klassen för lärlingar på IUC (Installatörernas
Utbildningscentrum) i Katrineholm.

Avsändare: VVS 2000, c/o Solweig Einarsson Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda
Alla stipendiaterna 2017 forts. från sid 1

Håll dig uppdaterad!

De la GardieGymnasiet, Lidköping:
1. Anton Larsson
2. Samuel Rosén
KattegattGymnasiet, Halmstad:
1. Joel Folkesson
2. Martin Söderlund

concepts for flow technology

KavelbroGymnasiet, Skövde:
1. Filip Söderström 2. Viktor Bäck
ViskastrandsGymnasiet, Borås:
1. Anton Råberg
2. Oskar Hall

armatec.se

YTC Lindholmen, Göteborg:
1. Markus Forsman 2. Felix Pedersen
ÖstraboGymnasiet, Uddevalla:
1. Jonathan Eriksson 2. Emil Söderqvist

2016 rekord för VVS-installationer
Den samlade volymen av VVS-installationer
uppgick förra året till 43,3 miljarder kronor, en
ökning med 14 %. För 2017 och 2018 väntas
en fortsatt stabil tillväxt, men i lugnare takt,
bl.a. beroende på att flera omvärldsfaktorer
kyler av marknaden. Allt enligt en ny
konjunkturrapport från Installatörsföretagen.

Trevlig
sommar!
önskar VVS 2000

Det har inte varit någon förändring i
regelverket om skattereduktion för
rot och rut på sista tiden.
Huvuddelen i regelverket är oförändrat sen
2009. Men de senaste åren har det ändå varit
ganska många justeringar och det är lätt att
missa något. På Skatteverkets hemsida finns
svar på nästan alla dina frågor om rot och rut.
Gå in även om du redan har full koll.
– Ta gärna 10 minuter lite då och då och förvissa dig om att det du redan vet faktiskt
stämmer, uppmanar Björn Engelbrektsson,
som arbetar med rot och rut på Skatteverket.
Alltid skönt att få bekräftelse på att man har
rätt. Eller upptäcka någon viktig detalj som
man kanske missat.
Digital brevlåda för snabba besked
– På skatteverket.se kan du se hur enkelt det
är att skaffa digital brevlåda. 1,4 miljoner personer har redan gjort detta och kan därför
skicka och ta emot myndighetspost elektroniskt. För dig som utför rottjänster kan det
innebära att Skatteverket når dig snabbare om
t.ex. något är oklart i en ansökan. Och ett
snabbt svar gör att du kan få din utbetalning
snabbare. En effekt av att många nu har digital
brevlåda är att handläggare på Skatteverket
snabbt kan ge ett svar eller önskemål om förtydliganden bara minuter efter att man skickat
en fråga till någon, säger Björn Engelbrektsson.

Bostadsproduktionen på
rekordnivå 2016
60 000 bostäder per år är ganska nära vad
industrin klarar kapacitetsmässigt som det ser
ut nu, menar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) när han summerar
bostadsmarknadsläget. Största hindret för att
kunna producera mer är bristen på arbetskraft.
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Tel 035-16 10 62
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Fax 035-16 10 01
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