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BILAGA 8 Installationsavtalet
- ny lydelse av hela bilaga 8

Överenskommelse
mellan Föreningen
Installatörsföretagen
och Svenska
Elektrikerförbundet
om gemensam
syn på elsäkerheten

Föreningen Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet är överens
om betydelsen av ett gemensamt arbete på elsäkerhetsområdet i syfte att trygga
såväl de anställdas säkerhet vid elinstallationsarbete som säkerheten hos
installationen då den tas i bruk.
Detta innebär
• Att när montör utses att vara elsäkerhetsledare vid arbete där fler än en
montör deltar tillämpas § 1 nedan,
• Att när montör utses att kontrollera att den installation arbetet avser uppfyller
de föreskrifter och villkor som gäller för utförandet tillämpas § 2 nedan,
• Att parterna gemensamt inrättar en elsäkerhetsgrupp i enlighet med § 4.
Anmärkning
En god elsäkerhet förutsätter engagemang och intresse från såväl arbetsledning som personal.
Åtagande som elsäkerhetsledare respektive att tilldelas kontrolluppgift är förtroendeuppdrag.
Därför bör samförstånd föreligga mellan samtliga berörda före utseendet.

§ 1 Utseende av elsäkerhetsledare
När montör utses att vara elsäkerhetsledare skall detta ske skriftligen. Detta kan
ske särskilt för varje arbete eller för viss typ/typer av arbeten.
Montören skall ha erforderlig kompetens att leda elsäkerhetsarbetet.
Montören skall vara fullt förtrogen med arbetet och arbetsmetoden samt ha
nödvändig kännedom om arbetsplatsen.
Montör, som utsetts till elsäkerhetsledare, skall inför varje arbete ha erhållit
• Beskrivning av arbetet,
• Uppgift om vilka som deltar i arbetet,
• Erforderliga resurser och beslutsbefogenheter,
• Instruktion om innebörden av föreskrifter och särskilda anvisningar i för
arbetsuppgiften tillämpliga delar.
Saknar montören erforderlig kompetens för arbetsuppgiften skall denne inte
utses till elsäkerhetsledare.
Mellan arbetsgivaren och elsäkerhetsledare (montör) träffas överenskommelse
om kompensation.

§ 2 Montör med kontrolluppgift
Om montör tilldelas kontrolluppgift av arbetsgivaren skall detta ske skriftligen.
Skriftlighetskravet kan uppfyllas exempelvis genom att montör som tilldelats

kontrolluppgift får ta del av uppdragsbeskrivningen för aktuellt arbete där
kontrolluppgiften framgår.
Kontrolluppgift kan tilldelas särskilt för varje arbete eller för viss typ/typer av
arbeten.
Arbetsgivaren skall förvissa sig om att montören har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet och att montören har fått ta del av vilka kontroller
som ska utföras.
Montören skall inför varje arbete ha erhållit
• Instruktioner om vilken/vilka kontroller som skall utföras samt innebörden
av dessa,
• Erforderliga resurser,
• Instruktion om innebörden av föreskrifter och särskilda anvisningar i för
arbetsuppgiften tillämpliga delar.
Saknar montören erforderliga kunskaper och färdigheter skall denne inte åläggas
kontrolluppgift.
Om kontrolluppgiften innefattar kontroll av andra arbetstagares pågående eller
utförda arbeten skall mellan arbetsgivaren och montör som tilldelats kontrolluppgift
träffas överenskommelse om kompensation.
Anmärkning
Om montör skall tilldelas kontrolluppgift skall det framgå av kompetenskort eller motsvarande att
montören har kompetens för detta. Det förutsätts att arbetsgivaren och montören har diskuterat
frågan.

§ 3 Överenskommelse om kompensation
Överenskommelse om kompensation skall vara skriftlig och träffas i samband
med delegeringen och utseendet.
Kompensationen skall t.ex. kunna
• utgå som ett tillägg på månadslönen
• utbetalas som en engångssumma för det enskilda uppdraget
• utgå i form av ledighet utan avdrag på månadslönen
• eller annan anställningsförmån
Om uppdraget återlämnas av montör med kontrolluppgift respektive
elsäkerhetsledare bortfaller aktuell kompensation.
Överenskommelse om kompensation skall, oavsett form, anknytas till uppdraget,

vilket innebär att kompensation för uppdraget som
• montör med kontrolluppgift för andras arbeten, respektive som
• elsäkerhetsledare vid arbeten där mer än en montör deltar,
för viss typ/typer av arbeten skall gälla för en period om högst ett år och vid
projekt för den period uppdraget pågår.
Kompensationen skall motsvara minst 2 procent av månadslönen/174 per timme.

§ 4 Elsäkerhetsgrupp
Elsäkerhetsgruppens uppgift är att löpande följa tillämpningen av detta avtal
och lagstiftningen på området och föreslå sådana åtgärder, arbetsbestämmelser
och utbildningsinsatser som erfordras för att trygga elsäkerheten inom det
område parterna har ett gemensamt ansvar.
Gruppen består av 4 ledamöter. Föreningen Installatörsföretagen och Svenska
Elektrikerförbundet utser två ledamöter vardera. Endera parten kan om behov
uppstår begära att parterna gemensamt skall utse en opartisk ledamot, tillika
ordförande.
Elsäkerhetsgruppen ska göra en arbetsordning för sitt arbete där bland annat
antal möten per år och sätt för sammankallande av möten regleras. Parterna
svarar gemensamt för kostnaderna för gruppens arbete.

§ 5 Skiljeförfarande
Tvist i fråga som rör tillämpning av detta avtal avgörs genom skiljeförfarande.
Parterna utser för varje tvist en skiljeman vardera. Dessa två skiljemän utser
därefter en tredje skiljeman, vilken blir skiljenämndens ordförande.
Skiljenämnden sammanträder i Stockholm.
Kostnaden för skiljeförfarandet betalas av förlorande part.

BILAGA 2 Installationsavtalet
- ny lydelse av bilaga 2 § 1 D

Överenskommelse angående
tillämpning av medbestämmandelagens
(MBL) förhandlingsregler i samband
med anlitande av underentreprenör
samt vid lån av montör eller inhyrning
av montör från bemanningsföretag

§1 D Information till inlånad/inhyrd montör
Vid inlåning/inhyrning av montör skall montören delges information om arbetet
och egenkontrollprogrammet i berörda delar.
(Befintlig anmärkning till § 1 D tas bort )

