
Vad kan vi göra för dig?

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

En presentation om vad det innebär att 
vara medlem i Plåt & Ventföretagen,  
om fördelarna och förmånerna. 



I den här broschyren berättar vi om vad det innebär att 
vara medlem i Plåt & Ventföretagen och vilka fördelar 
och förmåner som vi erbjuder. 

Välkommen till oss!
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Medlemskapet passar alla företag! 
Medlemsföretagen utnyttjar sitt medlemskap på många 
olika sätt, mycket beror på hur det egna företaget ser ut. 
Både ensamföretagaren och det större företaget med 
många anställda finner sitt medlemskap värdefullt.

PLÅT & VENTFÖRETAGEN



Plåt & Ventföretagen är förbundet som samlar drygt 900 svenska företag 
inom byggplåt och ventilation med omkring 9 300 anställda. Förbundet  
grundades 1900. 

Affärsidé
Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbild-
ning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare 
företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra 
branscher.

Mission
Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision
Genom medlemsnytta blir Vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom 
våra branscher ska och vill vara våra medlemmar.



Vårt erbjudande 
Arbetsrättsliga frågor
Plåt & Ventföretagen är både ett 
bransch- och arbetsgivarförbund och 
tecknar fyra kollektivavtal. Ett avtal 
tecknas med Byggnads samt varsitt 
tjänstemannaavtal med Unionen, 
Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Har du anställda är det ännu mer  
lagar, förordningar och föreskrifter 
att hålla reda på. Vi har koll på allt 
inom arbetsrätten som:
• Personalfrågor – semester, tjänst- 
 ledighet, permittering
• Anställningar – olika former,  
 uppsägning, provanställning
• Arbetsmiljöfrågor – systematiskt  
 arbetsmiljö- och brandskydds- 
 arbete, säkerhetsfrågor 

Entreprenadjuridik 
Förbundets entreprenadjurist erbjud-
er medlemmar entreprenadrättslig 
rådgivning och utbildning. 

Branschsektioner
I våra två branschsektioner hjälper 
vi medlemsföretagen med bransch-
specifika frågor samt bevakar och 
påverkar. Deltagarna i sektionerna 
kommer från hela landet.

Sektionerna är indelade i: 
• Plåt & Byggnadsteknik
• Ventilation

Regionverksamhet
Vi har kontor runt om i Sverige, från 
norr till söder. Det finns bra nätverk 
som lokalföreningar och regionråd 
där branschfrågor och åsikter venti-
leras. 

Lokalföreningarnas uppgift är att 
driva frågor som är viktiga för med-
lemmarna, till exempel frågor om 
lönsamhet och rekrytering.



Information/bollplank
Företagare är skyldiga att följa en 
mängd lagar, förordningar och före-
skrifter. Vi informerar dig om det som 
är viktigt för dig. Oss kan du kontakta 
med frågor om det mesta. Många 
frågar oss om allt som inte revisorn 
kan svara på. 

Vi har företagsrådgivare i Umeå, 
Växjö, Göteborg och Malmö. Våra 
arbetsrätts- och entreprenadjurister 
sitter i Stockholm. Du är varmt väl-
kommen att vända dig till dem med 
dina frågor och funderingar.



Kursverksamhet
• Arbetsrätt
• Entreprenadjuridik
• Företagsutveckling – 
 Lönsamt företagande och Hållbart  
 företagande
• Trygg plåt - Auktorisation
• Effektiv projektledning
• Mät Rätt (injusteringsutbildning)
• Skotta säkert 
• Taksäkerhet & arbetsmiljö
•  AMA Hus 18
• Frisk luft

Nätverk
Vi har nätverken Framtidsgruppen 
och Administratörsnätverket. Det är 
kostnadsfritt att delta i nätverken.

Framtidsgruppen är till för medlem-
mar som är företagsledare, delägare 
eller har liknande befattning inom 
plåtslageri eller ventilation. Syftet 
med nätverket är att bidra med kom-
petensutveckling, ge inspiration och 
motivation i deltagarnas ledarskap 
och ett bredare nätverk.

Administratörsnätverket riktar sig till 
de befattningshavare som fungerar 
som en sorts spindel i nätet på före-
taget som både vill bolla frågor och 
kompetensutveckla sig på områden 
som rör tjänsten eller den personliga 
utvecklingen.

Handböcker och trycksaker
Vi tar fram hjälpmedel i olika former 
för att underlätta ditt företagande. 
• Arbetsgivarhandboken
• Teknikhandboken
• Branschanpassade blanketter
• Entreprenadjuridiska skrifter
• Marknadsföringsartiklar
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Systematiskt brandskyddsarbete

Kvalitet och miljö
• Medlemskapet (kontroll vid inträde)
• Trygg plåt - Auktorisation
• Certifiering ventilationsmontör
• Certifierad injusterare



Försäkringar
Finfa – en del av Svenskt Näringsliv
I medlemskapet ingår rådgivning 
som erbjuder våra medlemmar stöd 
gällande försäkringar och pension.

Som tillägg till medlemskapet 
erbjuder vi möjlighet till branschan-
passade försäkringar.

Företagsförsäkring
Skräddarsydda företagsförsäkringar 
kan omfatta:  
• Egendom
• Allrisk
• Maskin
• Lyft & transport
• Avbrott
• Rättsskydd
• Ansvar
• Tjänsteresa

Det finns dessutom tilläggsförsäk-
ringar exempelvis fastighetsförsäk-
ring, motorfordonsförsäkring och 
avvecklingsförsäkring. 

Arbetsgivarens ansvar för de  
kollektivavtalade försäkringarna 
och tjänstepensionen 
Företag som är bundna av kollektiv-
avtal ska teckna försäkringar och 
tjänstepension för de anställda. Det 
är du som arbetsgivare som ansvarar 
för att teckna och betala de kollektiv-
avtalade försäkringarna och tjänste-
pensionen.

Kollektivavtal och försäkringar för 
de anställda
Företag som är medlemmar i ett 
arbetsgivarförbund inom Svenskt 
Näringsliv är vanligtvis bundet av ett 
kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår 
skyldigheten att teckna kollektivavta-
lade försäkringar och tjänstepension 
för de anställda.

Detsamma gäller för arbetsgivare 
som har slutit kollektivavtal med ett 
fackförbund, så kallade hängavtals-
företag. Försäkringarna för arbetare 
tecknas hos Fora och för tjänstemän 
hos både Fora och Collectum.

Entreprenadgaranti/ 
fullgörandeförsäkring 
Är du trött på att inteckna huset eller 
företaget när du tar bankgarantier? 
Som medlem kan du teckna en för-
säkring (fullgörandegaranti) istället.



Medlemsförmåner 
Medlemsföretagen är många tillsam-
mans, därför kan vi teckna förmånliga 
rabattavtal. På förbundets hemsida 
finns mer information om avtalen. 
Inom bland annat dessa områden 
finns rabattavtal: 
• Bilavtal
• Drivmedel
• ID06-kort
• Arbetskläder
• Program & IT

Kreditupplysning/inkassotjänst 
Har du kontroll på dina kunder och 
deras ekonomi? Som medlem har du 
fri kreditupplysning. Det finns även 
ett förmånligt rabattavtal för inkasso-
tjänster.

IT-tjänster
Vi har avtal med flera leverantörer av 
branschanpassade IT-lösningar för:
• Kvalitetssäkring 
• Projektredovisning
• Kalkylering för plåt och ventilation
•  Körjournal
• IT-säkerhet
• Bevakning av offentliga upphand- 
 lingar

Marknadsföring
Vi arbetar mycket med att marknads-
föra förbundet, exempelvis genom att 
delta på mässor, skriva debattartiklar, 
annonsera och skicka ut nyhetsbrev.  
Tillsammans med Svenska Bygg-
nadsarbetareförbundet driver vi  
PVF Yrke & Utbildning. Deras uppdrag 
är att locka fler unga till plåt- och 
ventilationsbranschen. Genom PVF 
anordnar vi SM i plåtslageri för  
gymnasieelever.

Hemsidan
På vår hemsida kan du marknadsföra 
det egna företaget så att beställarna 
lätt hittar ditt företag. För medlem-
marna finns där även bra verktyg och 
matnyttig information.  

Vår branschtidning
Plåt & Vent Magasinet kommer ut 11 
gånger per år. Upplagan om cirka  
3 000 exemplar hamnar hos: 
• Medlemsföretag
• Privata och offentliga beställare 
• Byggföretag 
• Arkitekter
• Fastighetsägare





08-762 74 44 
info@pvforetagen.se
www.pvforetagen.se


