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Proposition: Nya avdelningar - Medlemsnära 
 
Bakgrund 
 
Syftet med att omorganisera Elektrikerförbundets geografi är att öka organisationsgraden, 
skapa inflytande och insikt samt stärka relationerna mellan förtroendevalda och förbundet. 
Ledordet har varit ”Medlemsnära”. 
 
Dagens Elektrikerförbund blöder medlemmar. Vi minskar stadigt och har de senaste 20 åren 
tappat ungefär 3 500 aktiva medlemmar. Samtidigt har vi haft en enorm högkonjunktur och 
byggbranschen har bara ökat. Elektrikerförbundet har en alarmerande organisationsgrad på 
omkring 50–60 procent sedd över hela landet. Vissa delar – främst Norrland - utmärker sig 
positivt och har en organisationsgrad runt 75 procent och uppåt medan storstadsregionerna 
har störst potential att utvecklas. Men vi har inte bara tappat medlemmar, även 
förtroendevalda ute på företagen har blivit färre under de senaste åren. Förbundet har blivit 
mer introvert och i jakten på att nå effektivitet har vi missat något annat – relationerna. För 
det är i möten mellan människor med gemensamma intressen som fackförbunden är 
spunna. 
 
Enligt förslaget kommer förbundet delas i 13 avdelningar för att minska ytorna 
avdelningarna ska överblicka och för att begränsa avståndet för förtroendevalda behöver ta 
sig för att delta i avdelningarnas fysiska aktiviteter. 
 
Underlag 
 
Utredningen och förslaget är berett av stadgekommittén som fick uppdraget av 
förbundsstyrelsen i samband med stadgeöversynen. 
 
Stadgekommittén har tagit hänsyn till naturliga rörelsemönster mellan olika städer och 
regioner och hur människor där rör sig. Som exempel kan nämnas att delar av Sörmland 
nästan helt åker till Stockholm för att utföra arbete medan det sällan eller aldrig 
förekommer att en elektriker i Örebro skulle åka till Mariestad för att jobba. 
 
Vidare har man tittat på hur organisationsgraden ser ut i landet och hur urbaniseringens 
utveckling sett ut de senaste 20 åren, vissa städer växer och där behöver vi satsa om vi ska 
lyckas vända den fallande organisationsgraden i storstäderna. 
 
LO:s geografiska organisation har också varit en del av underlaget i det förslag vi 
presenterar. Att flera avdelningar i Elektrikerförbundet kan vara med i samma LO-distrikt ser 
vi inte som något negativt. Vi har i möjligaste mån försökt att följa de gränser som LO har för 
att inte krångla till det med att en avdelning hör till två LO-distrikt. 
 
Det största, och på många sätt det absolut viktigaste, underlaget har verksamhetskretsarna 
själva lämnat in. Alla Verksamhetskretsar har kommit med kommentarer och åsikter om vad 
som skulle kunna passa in utifrån deras perspektiv om en effektiv och medlemsnära 
avdelningsverksamhet.  
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Utgångspunkter 
 
Stadgekommittén har haft det medlemsnära organiseringsarbetet, medlemmarnas makt och 
påverkan samt avstånd till förbundet som de tre stora grundpelarna i den nya kartan.  
Med medlemsnära anser vi att möjligheterna till att träffas fysiskt är viktigt. I de delar av 
landet där det är ekonomiskt möjligt ser vi att en 10 mils radie är absolut största resegräns, 
många gånger är en snävare radie att föredra. I storstadsregionerna är det tidsåtgången vid 
resa som är viktigare än antal kilometer till mötet. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter 
att träffas, men är enbart ett komplement till fysiska möten. Medlemsnära arbete innebär 
att vi stärker demokratin, att vi ökar tillgängligheten för medlemmarna att vara delaktiga och 
att vi som organisation har möjlighet att snappa upp vad som händer och sker i våra 
medlemmars vardag. Avtalsbevakning samt närhet mellan förbundet och våra 
förtroendevalda på arbetsplatserna är också en naturlig del av det medlemsnära arbetet.  
 
Maktförhållande 
 
Stadgegruppen har sett över hur mandatfördelning till Centrala representantskapet och 
Kongress skulle kunna se ut baserat på dagens medlemsantal och vart de bor. Framför allt 
har det varit viktigt att alla avdelningar har minst ett grundombud och gärna ligger i spannet 
att de får ett utjämningsmandat. Vi har beaktat avdelningarnas tyngd i de beslut som 
förbundet fattar gemensamt. 
  
Räkneexempel mandat  
     

Avdelning Antal medlemmar  Fördelning Mandat, 
grund 

Mandat, 
utfyllnad Totalt  

28 1598 4,9732 4 1 5 
15 908 2,8258 2 1 3 
21 1206 3,7533 3 1 4 
31 1171 3,6443 3 1 4 
20 1787 5,5614 5   5 
16 1150 3,5790 3 1 4 
1 2408 7,4941 7   7 

26 1099 3,4203 3   3 
18 1223 3,8062 3 1 4 
10 1250 3,8902 3 1 4 
8 2026 6,3052 6   6 
5 880 2,7387 2 1 3 
2 1288 4,0084 4   4 

Summa mandat 17994  48 8 56 
 
medlemsstatistik från 2021-11-08     
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Förslag till beslut 
 
Med ovanstående beskrivning samt de bilagor i from av kartor i enlighet med förslaget 
föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet 
 
 
att förbundsmötet antar indelningen av nya avdelningar i enlighet med bilden ovan 
 
att förbundsmötet antar avdelningsnamnen i form av siffror enligt förslaget på bilden ovan 
 
att förbundsmötet beslutar om att den nya geografin börjar gälla samtidigt som stadgarna 
 


