
Nu börjar den demokratiska 
processen att mejsla fram för-
bundets krav inför kommande 
avtalsrörelser. I slutet av februari 
2016 ska parterna utväxla avtals-
krav.

Våren 2016 löper avtalen  ut för 
Installation, Kraft, Thyssen och 
Radio & TV.

– Kraven ska komma från medlem-
marna ute på arbetsplatserna i 
form av avtalsmotioner. Utifrån 
upplevelserna av hur det ser ut 
och hur det skulle kunna bli bättre. 
Avtalsmotionerna från en verksam-
hetskrets ska senare behandlas på 
ett allmänt möte innan de skickas 
vidare till förbundet och förhand-
lingsdelegationerna, säger Urban 
Pettersson.

Allt mer globala arbetsplatser
– Vi arbetar på alltmer globala vill-
kor. På arbetsplatserna finns firmor 
från olika nationer. Elektriska ar-
beten kan utföras av kamrater som 
inte är organiserade i vårt förbund. 
Vi måste hitta former för att sam-

verka och stärka vår gemensamma 
position och hindra lönekonkur-
rens, säger Pettersson.

Hålla ihop i LO
– Inom LO måste vi få till en 
samverkan som håller fullt ut hela 
vägen. Inte minst är det viktigt 
att lönegapet mellan arbetare och 
tjänstemän inte växer ytterligare.

Kampen för  god arbetsmiljö
– Det finns många oroande tecken 
när det gäller arbetsmiljöerna och 
säkerheten. Pressade byggtider 
och krav på högre och snabbare 
avkastning riskerar liv och hälsa. 
Samtidigt pressas skyddsombuden 
och hamnar i en svår sits. Detta 
måste vi hitta lösningar på. Du ska 
inte behöva vara orolig för att gå till 
jobbet, säger Pettersson.
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Nu börjar arbetet med att mejsla fram medlemmarnas krav inför nästa avtalsrörelse. 

Inför 
Avtalsrörelsen
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AVTALAT
Info från förbundsledning & verksamhetsenheten

Svenska Elektrikerförbundet 08-412 82 82  postbox.fk@sef.se

Urban Pettersson, förhandlingsavdelningen.



Nu är det du som har huvudrollen

Öppna möten beslutar i varje VK

Vad händer sen i avtalsrörelsen
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Föreberedelserna för avtals-
rörelsen 2016 har börjar. Nu är 
det du och dina arbetskamrater i 
klubben som ska säga hur ni vill 
ha det. 
   Varje medlem har rätt att skriva 
en avtalsmotion som handlar om 
förändringar i avtalet eller helt 
nya krav. Detta arbete kommer 
att pågå fram till sommaren.

Vem kan skriva en motion?
Du kan skriva en enskild motion. 
Men det går också bra om några 
arbetskamrater slår sig ihop eller ni 
gör det via klubben.
På nästa sida hittar du lite praktiska 
råd som underlättar.

Vad kan den handla om?
Den måste beröra det avtalsom-
råde du arbetar inom t ex Instal-

lation. Ju konkretare du är desto 
större möjlighet har du att nå 
framgång. Det kan handla om allt 
som ingår i nuvarande avtal men 
också nya saker du vill tillföra.

Ett bra tips är att skaffa ett avtal 
och bläddra igenom det. 

Arbetar du inom Installations- 
avtalet eller Kraftverksavtalet finns 
bra studiematerial på fyra träffar 
som går igenom de viktigaste  
bitarna i avtalet. Det handlar om  
t ex lön, ersättningar, traktamenten, 
resor, ledighet och arbetsmiljö.

Vilka avtalsområden 
handlar det om?
Se baksidan så ser du vilka avtal 
som ska förhandlas.

Vart ska jag skicka motionen?
Se kartan på baksidan över verk-
samhetskretsarna. På hemsidan 
kan du se adresserna och telefon-
numren om du vill fråga. Annars 
kan du kontakta regionkontoret.

Mellan juli till september ska alla 
Verksamhetskretsar (VK) ordna 
allmänna möten där man ska be-
handla inkomna avtalsmotioner. 
Som motionär ska du givetvis gå 
dit och argumentera för din eller 
klubbens motion.

På detta möte ska det beslutas 
vad man tycker om motionen 
innan man skickar den vidare till 
förbundet. 

Mötet kan avstyrka eller tillstyrka. 
Men mötet kan också ta delar av 
motionen och komplettera och 
göra det som verksamhetskretsens 

egen avtalsmotion.
Senast 1 oktober ska varje VK 

skicka sina antagna krav. Man ska 
också bifoga avslagna motioner till 
förbundet. Där får respektive för-
handlingsdelegation och förhand-
larna ta del av alla motioner.

Förhandlarna och förhandlings-
delegationerna går igenom alla 
motioner och VK:s krav. Delega-
tionerna består av förtroendeval-
da i produktionen, ombudsmän 
och förhandlare.

Förslag till förbundsstyrelsen
Förhandlare och delegationer arbe-
tar fram ett förslag till avtalsförslag 
för varje avtalsområde. Det ska 
förbundsstyrelsen ta ställning till 
runt årsskiftet 2015/16.

I februari byter man krav
I slutet av februari träffar man sina 
respektive avtalspartners (arbets-
givarna) och utväxlar avtalskrav. 
Därefter sätter själva förhandlings-
processen igång mellan parterna.

LO Samordningen
Parallellt med förbundets avtals-
arbete finns ett gemensamt arbete 
som sker inom LO mellan alla 
fackförbunden. Det handlar om att 
samlas kring vissa gemensamma 
krav för att uppnå större styrka. 
Det handlar bl a om löneutrym-

met, hur man ska lyfta exempelvis 
kvinnolönerna men även andra 
frågor.

I oktober 2015 fastställer LO:s 
styrelse och representantskap 
innehållet i det som kallas 
LO Samordning.



Praktiska råd - skriva avtalsmotion
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Det finns lite praktiska råd som 
kan vara bra att tänka på när du/
klubben skriver en avtalsmotion.  
De kan underlätta för er att få 
igenom kraven.

För dig som arbetar på Instal-
lationsavtalet eller Kraftverks-
avtalet kan det vara bra att gå 
studiecirkeln ”Ditt avtal”. Det är 
fyra träffar som går igenom de 
viktigaste bitarna i avtalet. På 
träffarna kan diskussionerna ge 
tips om bra förslag för avtals-
motion. Tänk på att ni tillsam-
mans kan skriva motion.

1) Tänk på vilka som ska 
läsa motionen. 
Skriv vanlig svenska. Krångla inte 
till det. De som ska läsa är arbets-

kamraterna i klubben, 
verksamhetskretsen och 
förhandlingsdelegatio-
nen samt förbundssty-
relsen.

2) Ta bara upp 
ett ämne 
Håll dig till ett ämne/
förslag. Skriv hellre en 
ny motion om det är 
flera saker du vill ha 
fram. 

Skriv enkelt och 
krångla inte till orden. 
Glöm inte att under-
teckna motionen. 

Uppge namn och  
vilket företag/klubb som 
den kommer ifrån.

3) Kort rubrik
Skriv kort vad motionen 
handlar om:

Exempel.
Fler timmar för vidareutbildning på betald 
arbetstid.

4) Inledning
Beskriv kort vad du vill förändra. 

Exempel. 
För att kunna hänga med i yrket behövs 
mer regelbunden vidareutbildning. Annars 
är det risk att man gör fel eller hamnar 
efter i kunskap.

5) Problem
Gå sedan kort in på vad du upp-
lever som problem och vad du vill 
ändra på eller de förbättringar du 
vill ha fram. 

Exempel.  
Vi möter ständigt nya produkter och får 
nya hjälpmedel som ska hanteras. Trots de 
får de flesta av oss bara ett fåtal timmar 
vidareutbildning i snitt per år.

6) Argument
Berätta varför du vill ha en förbätt-
ring/ändring. Vad blir följderna av 
ditt förslag.

Exempel. 
Med mer kunskap klarar man arbetet effek-
tivare och riskerna för att göra fel minskar. 

7) Yrkande
Du ska avsluta med det som är ditt/
era krav. Det gör du/ni med en eller 
två att-satser som tydligt samman-
fattar ditt krav. Det underlättar om 
du inte har för många att-satser.

Exempel.
att  minst två timmar i veckan används till 
fortbildning
att  om fortbildningen inte blir av så utgår 
ledighet istället.

8) Vart skickar jag min motion?
Du skickar den till ditt region-
kontor (se karta baksidan) Adress 
hittar du på vår hemsida.

Om Dig & Ditt avtal!

Grundläggande om dina rättigheter.
Installationsavtalet

Studiematerialet är uppdelat i fyra olika delar som utgör 
kärnan av villkor för ditt arbete. 
Tanken är att ni ska träffas fyra gånger och gå igenom 
en del av studiematerialet varje gång. 

Fyra delar – fyra träffar
• Första delen –  Lön, ersättningar.
• Andra delen – Arbetstid, permission.
• Tredje delen – Arbetsmiljö.
• Fjärde delen – Reseregler, arbete utanför hemort, utlåning.

Har du tid och intresse finns ett femte avsnitt som handlar 
om Anställning.

Kom med du också - kontakta:
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Aktuella avtalsområden - kortfakta
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Installationsavtalet är förbundets 
största avtalsområde. Det omfattar om-
kring 20 000 elektriker. 
Motpart: EIO (Elektriska Installatörs-
organisationen).
95 % av medlemmarna arbetar i el-
företag med färre än 25 anställda. Större 
företag är: Bravida, Goodtech, Caverion, 
Imtech och Midroc Electro.
Det finns 2 800 EIO-företag med sam-
manlagt 26 500 anställda som omsätter 
33 miljarder kronor.

Thyssenavtalet omfattar medlemmar 
som arbetar som hiss- och rulltraps-
tekniker/montörer inom koncernen 
Thyssen.
Motpart: Teknikarbetsgivarna

OBS! Medlemmar anställda av Otis 
omfattas av Installationsavtalet.

Radio & TV avtalet omfattar tekniker 
som arbetar med reparationer av hem-
elektronik. Motpart: Svensk Handel.

Kraftverksavtalet är förbundets näst 
största avtalsområde. Det omfattar över 
1 500 montörer som arbetar på privata 
kraftverk, eldistribution, linedragning 
och reparation. 
Motpart: EFA (EnergiFöretagens 
Arbetsgivareförening). 
Energiföretag vars verksamhet 
omfattar energiproduktion 
och eldistribution samt 
därtill hörande service, 
underhåll och byggnation.
Ledande företag är Fortum, 
One-Nordic, E.ON, 
Eltel och Infratek.


