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Det finns forskning som
visar att sjukfrånvaron är
lägre hos dem som jobbar
på ackord. De anställda
mår bättre och har roligare
på jobbet.

ATL ökar kvaliteten på arbetet
Ackordstidlistan (ATL) uppmuntrar dina
anställda till delaktighet, ansvarstagande och
smarta lösningar.
Genom systemet säkerställs att:

▶ Företagets intressen bevakas.
▶ Underlag till extra jobb kommer fram.
▶ Tidplaner följs.
▶ Andra yrkesgrupper inte hindrar eller
försenar elinstallationerna.

Besiktningsanmärkningar som kan härledas
till ackordslaget åtgärdas utan extra ersättning.
Ackordslaget tar också ansvar för att arbetstiden
används effektivt.
Du betalar för utförd arbetsuppgift, inte för
närvarotid. Du får dessutom en sluträkning på
arbetskostnaden (ackordsedel) och retursedel på
överblivet material, vilket underlättar företagets
efterkontroll.
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Med ackord fångar
vi upp ändrings- och
tilläggsarbeten i ett
tidigare skede vilket
gör att vi får en
smidigare fakturering

På www.ackordswebben.se
får du som arbetsgivare full kontroll
på ackordssedlarna och de är
samlade på ett och samma ställe.

ATL är tidsparande och modernt
ATL är ett effektivt lönesystem med smidig
administration.
Det har tagits fram gemensamt av parterna
Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och
Svenska Elektrikerförbundet (SEF).
Systemet används numera nästan alltid för att
beräkna arbetskostnaden vid upphandlingar
och anbud i branschen. Det togs fram 1989 och
priserna bygger på tidsstudier. Listan revideras
och kompletteras löpande av parterna och är
därför alltid aktuell.
På Ackordswebben, systemet för att hantera
ackordssedlar, har du som företagare möjlighet
att skapa ett konto. Därmed får du en smidigare
administration och fakturering. Hör av dig så
hjälper vi dig att komma igång.
ATL är helt enkelt ett modernt system för
lönesättning där du som företagare betalar för
vad du får – varken mer eller mindre.

Mer produktion per arbetad timme

Den största fördelen med ackord är ökad
effektivitet. Nedan är ett exempel hämtat ur
verkligheten.*
Du som företagare lämnar ett anbud till kund på
1 220 timmar. Om arbetet inte utförs på ackord
kan det komma att ta till exempel 1 250 timmar,
vilket ger en lönekostnad på 200 000 kr.
Om samma jobb hade genomförts på ackord
skulle resultatet kunna bli att jobbet blir klart
på 760 timmar vilket innebär att det frigörs 490
timmar att lägga på andra projekt. Det ger också
företaget en minskad lönekostnad med cirka
15 000 kr.
Därmed kan du som arbetsgivare få ut mer
producerad tid per anställd om ackordssystemet
används. Du får också med stor sannolikhet
nöjdare montörer som jobbar mer effektivt och
tjänar bättre.
* Exemplet utgår från ett projekt i Dalarna

ATL ökar effektiviteten i arbetet
Ett effektivt projekt har en genomtänkt
bemanningsplanering och klar arbetsfördelning.
Därför inleds arbetet med att företaget och
ackordslaget tecknar en ackordsöverenskommelse.
Här reglerar ni förutsättningarna för arbetet,
inklusive icke tidsatta arbeten som ackordslaget ska
utföra. Ritningar, beskrivningar och tidplaner gås
igenom, så att alla har samma bild av uppgiften.
Under projektets gång träffas ni löpande
för att stämma av och eventuellt uppdatera
överenskommelsen om det tillkommer
extrabeställningar eller sker ändringar. Detta
gör att arbetet hela tiden bedrivs med maximal
delaktighet och effektivitet.
Vill du veta mer om ATL?
Kontakta oss eller EIO. Kontaktuppgifter till
vår lokala organisation hittar du på vår hemsida
www.sef.se/regioner.
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Alla arbetsgivare har
inte sett fördelarna med
ackord. Det kan bero på
att man inte satt sig in i
hur det fungerar.

