Protokoll KoB årsmöte, 4/5 2022 Scandic Continental Stockholm
Deltagare: Magnus Efraimsson Vedum, Henric Fransson, Kristoffer Norr, Fredrik Nyberg Ballingslöv,
Per-Arne Andersson, Thomas Elvin Svedbergs, Lars Andréason Nord Design, Niklas Efraimsson
Kvänum, Erik Einarsson Lechner Svenska Holding, Stefan Högberg Kandre International. Från TMF var
Therese Forsmark, Sari Elo Schmitt, Cecilia Ask Engström och Sandra Furtenbach. Robin Ljungar och
Anders Rosenkilde TMF var med delar av mötet.
Med per telefon vid val av styrgrupp: Peter Bergwall Marbodal
Ordförande: Per-Arne Andersson
Sekreterare: Therese Forsmark

Projektledare: Sandra Furtenbach
Justerare: Lars Andréason + SF

To Do:s
Uppgift

Dialog med Prognoscentret kring badstatistiken igen
för att utveckla rapporteringen.
Renoveringsrapporten
Enkät - uppföljning branschkvalitet
BRÖK + tillhörande avtal
Arrangera, planera och bjuda in till KoB höstmötet i
Ballingslöv
Löpande informera KoB gruppen med mail och
aktiviteter
GTIN kök
GTIN bad
EPD Steg 2
Leda KoB styrgruppens arbete
Projektleda och driva gruppens och styrgruppens
frågor och projekt

Standard ”Byggnadsutformning – Bostäder –
Invändiga mått”
Nordbygg – se över nya former för samverkan

Vem

SF
SF
SF
SF
SF
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Arb. Grupp – fler kan ingå
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N
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Magnus, Fredrik K-P,
Styrgrupp + Ballingslöv Henric +
Kristoffer

SF
Magnus, Peter, Fredrik N
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Per-Arne, Carsten,
SF
Magnus
ordförande
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SF + styrgrupp
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OBS! Samtliga KoB företag välkomnas att vara med i våra branschgemensamma projekt.

1) Intro och välkommen – Per-Arne och Sandra
Erinrar om konkurrensrättens förbjudna samtalsämnen – alla accepterar.

2) Info från TMF ledning genom Cecilia Aske Engström: se presentation
a) Kriget i Ukraina
 AFRY-rapport om krigets konsekvenser
 Svenskt näringsliv driver frågan kring energi gentemot politiken.
 KoB önskar större engagemang önskas avseende Miljöbakspolitiken.

TMF har skapat en särskild webbsida där TMF publicerar löpande information om vad konflikten
kan innebära för våra medlemsföretag. https://www.tmf.se/om-tmf/utvecklingen-i-ukraina/ En

rapport om krigets konsekvenser för träråvara är under bearbetning. Och en enkät bland TMFs
medlemmar är genomförd ”Hur påverkas TMF:s medlemsföretag?” – här kan du se resultatet.
b) En färdplan för att öka användandet av svenskt trä i möbler och inredning kommer att
publiceras på Trä och teknikmässan i Göteborg – för att skapa bättre förutsättningar för att
låta våra medlemmar använda och hitta leverantörer. Hur kan vi använda mer svenskt lövträ
i svensk industri? Kan vi förädla träråvaran mer i Sverige? Kan vi få trä och möbelindustrin att
växa i Sverige? Detta gör TMF i samarbete med Svenskt Trä.
c) Skogsfrågan
Träråvaran och hur man i Sverige brukar skogen ifrågasätts och TMF håller därför på att ta
fram ett underlag till medlemmar för att man skall kunna argumentera varför trä är ett bra
material.
3)

Aktuellt TMF – Sandra presenterar
a) Nya på TMF:
Gustaf Frits har slutat som näringspolitisk expert. Ersätts av Simon Imner som börjar i maj.
Yvonne Identeg går i pension i sommar. Ersätts av Jacob som börjar i juni.
Sophie Hammarskjöld har slutat som kommunikationschef. En ersättare är i slutskede i
rekrytering.
En ersättare till Rickard Lindberg, rådgivare - arbetsmiljö och hälsa ska hittas
b) EPD projektet – forskningsprojektet är stängt och vägledning och slutrapport finns.
Erbjudandet till medlemmar är ej klart men arbete pågår.
C) GTIN, möte med riksbyggare har genomförts och inget vite skall ges de företag som ej har
GTIN på sina produkter, men riksbyggarna vill se att arbete med GTIN är igångsatt. TMF kommer
att bjuda in till ett möte för att få fram en branschgemensam dokumentation och vägledning.
Den 1/7 skall enligt riksbyggarnas plan GTIN finnas.

4) Hållbarhet – Robin Ljungar – se presentation
Den gröna given – med två områden som framför allt kommer påverka kök- och bad
1. Industrin ska verka för en ren och cirkulär ekonomi
2. Finansiering av omställningen
Sustainable Product Initiative (SPI)
- 30 mars lagförslag
- Direktivet dras tillbaka och ersätts av en förordning – innebär harmoniserad marknad i hela EU
- Vad som gäller kök- och bad:s produkter specifikt vet vi inte än – utan det kommer med tid
framgå i de delegerade akterna.
- EU-kommissionen ska ha svar på hela SPI förslaget i juni
Produktpass
- Vem ansvarar för produktpasset över produktens livscykel? Exempelvis när en annan aktör
renoverar produkten, är det denne eller ursprungsaktörens ansvar. Detta undersöks nu.

- SoC: diverse farliga ämnen OCH ämnen som kan försvåra reverse & recyckling
- Tidsplanen är oviss. Robin spår år 2026/2027 när de delegerade akterna är klara.
-Mål med produktpass:
1. Enskilda konsumenter ska kunna göra enklare medvetna hållbara val.
2. Främja den cirkulära ekonomin.

5) Verksamhetsåret 2021 KoB – Per-Arne summerar se presentation
a) Kök & Bad-gruppen ändrade sitt arbetssätt under 2021 och bildade en KoB styrgrupp för att
stärka gruppens arbete och bli en starkare röst både inom TMF och utåt gentemot andra
intressenter. Arbetssätt och föreskrifter samt struktur sattes. KoB styrgrupp genomförde sju
möten. Ett årsmöte och ett lunch-lunch-höstmöte genomfördes enligt tidigare struktur till
vilka alla KoB företag inom TMF inbjuds.
b) Under året avslutades källsorteringsprojektet, större delen av EPD projektet är klart men
projektet stängas ej på grund av restpunkter. Projekt branschkvalitet gick enligt plan och
lanserades 1 januari 2022. Hållbarhetsfrågor och näringspolitiska frågor har varit stående på
styrgruppens agenda.
c) Genomgång av kök i siffror
d) Genomgång av bad i siffror. Bad är svårare att mäta.
När den nya marknadsanalytikern är på plats på TMF ska vi sätta oss med prognoscenter och
se vad man kan göra åt detta.

6) En farligare, men också grönare, omvärld - hur kan det påverka företagen?
Henrik Isakson, policyansvarig handelspolitik Svenskt Näringsliv – se presentation
a) Kriget specifikt för vår bransch:
i) Importförbud för ryskt virke
ii) Exportförbud för lyxvaror
iii) Beröringsförbud” med många ryska individer och företag
iv) Ryssland; framtida källa till storskalig piratkopiering
b) Enkät om att Flytta hem produktion?
i) 10% svarar ja eller att man överväger flytta hem produktionen
ii) 10% svarar att man flyttar den närmre, till europeiska grannländer
iii) 80% svarar nej – utan lagerhållning ska lösa problematiken med leveranskedjor
c) Afrika handel?
i) Kina nått sin peak – här och nu
ii) Indien - inom horisonten
iii) Afrika - på väldigt lång sikt
7)

Prioriterade arbetsuppgifter för KoB 2022?
a) EPD generator steg 2*
i) 20% är kvar att göra för att få till en generator och erbjudande för KoB via IVL
ii) Projektet slutförs med ett företag och Vedum har valts ut att göra det.
iii) Materialdatabasen kommer att utökas efter insamlat önskemål från deltagande KoB
företag
b) Branschkvalitet följ upp
i) Enkät för att följa upp efterlevnad och användning kommer att ske

c) KoB näringspolitisk plan
i) Renoveringsrapporten är pausad iom att Gustaf Fritz har slutat och tas upp till hösten när
Simon börjar.
d) Säker vatten*
i) Flera köksföretag med i projektet om vattenskadeförebyggande i kök och ny
branschrekommendationen ”Säkra köket mot vattenskader” planeras q1 2023
e) GTIN
i) Möte för att få till en branschrekommendation och nivå för GTIN planeras. Se p3. C.
f) Hållbarhet och miljö (EU)
g) Standarder – under arbete
h) Inget mer saknas

8) + BRÖK & Ny konsumentköplag
– Konsumentverket, TMF och Walthon Advokater har tagit fram ett förslag på ny BRÖK,
branschöverenskommelse. Vi inväntar slutligt godkännande av Konsumentverket. En tillfällig
branschöverenskommelse med samma innehåll som vi förväntar oss att Konsumentverket
godkänner är skickad till KoB företagen att använda tills vidare. Tillhörande köpordrar är även
utskickade. De nya köpordrarna hänvisar till våra kök- och badinredningsguider som beskriver
normalt brukande och skötsel. Montage och installation av varorna kräver normalt fackkunskap.
Om varan monteras eller installeras av köparen, eller av någon annan än säljaren för köparens
räkning, ansvarar köparen i förhållande till säljaren för att arbetet utförs av därtill lämpad person
som har erforderlig fackkunskap.
Om annan än säljaren monterat eller installerat varan, ska den som utfört arbetet skriftligen
intyga att säljarens anvisningar har följts. Så en rekommendation är att det finns en rad för
signatur och företagsnamn av den som monterat.
9)

KoB styrgrupp
Valberedning: Niklas Efraimsson Kvänum och Sandra Furtenbach TMF
Valberedningen föreslår följande styrgrupp för 2022
Magnus Efraimsson Vedum Kök och Bad AB 1 år
Torgny Hellberg Modexa AB 1år
Fredrik Karlsson Peraldi Snêk AB 1 år
Per-Arne Andersson Svedbergs i Dalstorp AB 2 år
Carsten Friis INR Försäljning Sverige AB 2 år
Peter Bergvall Marbodal/Nobia 2 år.
Valberedningens förslag godkänns.
Styrgruppen utser inom sig ordförande på nästa styrgruppsmöte den 14 juni. Fram till dess sitter
Per-Arne som ordförande för styrgruppen.
Avtackning av Henric Fransson Ballingslöv AB för hans tid i KoB styrgrupp, men han sitter kvar i
TMF styrelse.

10)
a)
b)
c)
d)
e)
11)

Planerade KoB möten = SAVE THE DATE!
14 juni KoB Styrgrupp 8.30-10.30 digitalt
21 september KoB Styrgrupp 11-15 – fysiskt i Sthlm
16-17 november KoB gruppen höstmöte med studiebesök hos Ballingslöv
18 januari KoB Styrgrupp 8.30 – 10.30 digitalt
15 mars KoB Styrgrupp 8.30 – 10.30 digitalt

FoU Inredning & Möbler, Anders Rosenkilde se presentation
i2C interior innovation Center = Nationellt initiativ för hållbar omställning av svensk möbel- och
inredningsindustri som TMF är med och stödjer.
-

Samla material/dokument från flera aktörer för att ge det styrka
Företag ska kunna koppla upp sig till detta för att hitta information, utbildningar etc.

Det kommer en ny Byggproduktförordning: standard ”Byggnadsutformning – Bostäder –
Invändiga mått” håller på att göras om. Ex har man precis fått igenom att ”avlastning ska finnas i
nära (istället för direkt) anslutning till kylen.
Andra förändringar som önskas är:
12)

Krav på kök med låda med lås för knivar, behöver ej stå som föreskrift och kan tas bort enligt
KoB
Kran med hetvatten ”cooker” önskar KoB skall vara tillåtet.

Övriga frågor

Nordbygg: förslag om ett inredningstorg där kök och bad samlas. Kikar på möjligheter.
Trä- och teknik: TMF är där, trädagars, AFRY rapport
Stockholm Design Week
AB 04 & ABT 06 utbildning: digitalt 24 maj
Hållbarhetsnätverk: fysiskt 31 maj (möjlighet att se föredrag digitalt om man ej kan närvara)
BBR/Säker vatten utbildning: digitalt 3 juni

Protokoll skrivet av Therese Forsmark, TMF: _________________________________________
Justerat av:
________________________________________________________________________________
Sandra Furtenbach, TMF och

•

se presentation

Lars Andréason, NordDesign Kök

