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Varsel om sympatiåtgärder med anledning av stridsåtgärder vid 
Hometec Security Gbg AB 
 
Bakgrund 
 
Svenska Elektrikerförbundet har sedan april 2020 förhandlat med Hometec 
Security Gbg AB (556978-2245) för att få till stånd ett kollektivavtal. Hometec 
Security Gbg AB har emellertid vägrat att teckna kollektivavtal med förbundet. 
 
Förbundets krav på kollektivavtal har sin grund i den svenska modellen som utgår 
från att det för allt arbete ska finnas ett för arbetet tillämpligt kollektivavtal. 
Kollektivavtalet reglerar villkoren i arbetet men ger också arbetstagarna, genom 
den fackliga organisationen, inflytande på arbetet och arbetsmiljön.  
 
Arbetsgivarens handlande sker helt mot arbetstagarnas vilja. Genom Hometec 
Security Gbg AB agerande kan förbundet inte garantera sina medlemmar, 
anställda hos Hometec Security Gbg, förmåner på kollektivavtalsnivå till exempel 
pension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, övertidsersättning och liknande 
anställningsvillkor. Företaget kan på detta sätt komma att undvika att konkurrera 
på lika villkor inom Larm och Säkerhetstekniksbranschen. 
 
 
Sympativarsel från och med onsdagen den 23 september 2020 kl. 06.00 
 
Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande 
sympatiåtgärd från och med onsdagen den 23 september 2020 kl. 06.00. 
 



1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete, som utförs av 
medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet, 
med fast anslutning och/eller framdragning av elinstallation för anslutning 
av larmanläggning som tillhandahålls av Verisure.  

 
2. Arbetsinställelsen avser de elektriker som under stridsåtgärden är 

beordrade att utföra arbetsuppgifter enligt punkten 1. 
 

3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i 
blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas 
av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om 
arbetet överlåts på annan.  
 

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är 
sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas 
inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras 
ledigheter. 
 
Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Svenska Elektrikerförbundet har 
träffat kollektivavtal med Hometec Security Gbg AB eller Svenska 
Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.  
 
 
Sympativarsel från och med fredagen den 25 september 2020 kl. 06.00 
 
Svenska Elektrikerförbundet varslar mot bakgrund av ovanstående om följande 
sympatiåtgärd från och med fredagen den 25 september 2020 kl. 06.00. 
 

1. Stridsåtgärden omfattar arbetsinställelse av allt arbete som utförs av 
medlemsföretag vid Installatörsföretagen bundna av Installationsavtalet 
vid; 
- Bussdepån Ljungarum, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping; 
- Hisingsbron, Göteborg. 
 

2. Arbetsinställelse avser de elektriker som under den dag varslet träder i 
kraft är beordrade att arbeta på berörda arbetsplatser. 

 
3. Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsinställelse försätts samtidigt i 

blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas 
av arbetsinställelsen. Blockaden innebär att åtgärden kvarstår även om 



arbetet överlåts på annan. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat 
arbete för elektriker som inte omfattas av arbetsinställelsen.  

 
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är 
sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas 
inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras 
ledigheter. 
 
Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Svenska Elektrikerförbundet har 
träffat kollektivavtal med Hometec Security Gbg AB eller Svenska 
Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.  
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