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Verksamhetsberättelse
Svenska Elektrikerförbundet 

Inför CR 30-31 maj 2012



Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2011. 
De kompletta handlingarna med årsredovisning mm finns på förbundskontoret som separat dokument.
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Samhällskittet luckras upp
Vanliga löntagare har noll att hämta från 
Alliansregeringen. Deras ”Jobbpolitik” 
ställer fler utanför trygghet och gemen-
skap. Jobbavdragen, 80 miljarder med 
orättfärdig profil, har gett en månadslön 
extra åt dem som redan har jobb. Det 
sker till priset av ett samhälle där soli-
dariteten raseras. Försämringarna av 
sjukförsäkring och A-kassa leder till att 
fler ställs utanför arbetsmarknaden och 
hamnar i ett fattigt Sverige. 
   Reinfeldt kan inte ljuga bort att 
inkomst- och förmögenhetsklyf-
torna ökar. SCB, SNS och OECD 
visar detta. Enligt OECD är Sve-
rige ett av de länder där ojäm-
likheten vuxit allra mest under 
2000-talet.
    I SvD rapporteras att inkom-
sterna för den fattigaste tiondelen 
av befolkningen ökat med bara 1,7 
procent på 20 år. Samtidigt har 
den rikaste tiondelen under sam-
ma period fått hela 63 procent. 
Den fattigaste tiondelen i dag har 
567 kronor mindre i plånboken 
varje månad jämfört med 2006.
   Varje skattekrona som Alliansen 
ger i Jobbavdrag är en skattekrona 
som tas bort från fler händer och 
fötter inom vården, som går till 
privat konsumtion istället för un-
derhåll av t ex järnvägen, försko-
leplatser eller till att öka antalet 
arbetsmiljöinspektioner på byg-
gena.
   Vi elektriker tjänar hyfsat men 
vet att solidaritet innebär att vi 
stödjer de lägre avlönade, inte 
minst kvinnor, som sköter välfärd 
och service. De ska också ha an-
ständiga löner och arbetsvillkor. 
Som elektriker är vi beroende av 
att våra barn har det bra i för-
skola/skola, att våra föräldrar på 
äldre dagar får en bra omsorg och 
att sjukvården fungerar när det händer 
något. 
   Vi vill att ungarna ska ha en bra fritid 
och kulturupplevelser. Bussar, tunnelba-
nor och tåg ska fungera. Går jag till kvar-
terskrogen vill jag att de som lagar maten 
och serverar den ska ha schyssta villkor, 
precis som de som jobbar på Coop, Bilia, 
Byggmax eller ICA-butiken. Det kall-
las med ett krångligare ord – solidarisk 
lönepolitik.̈

Det finns en Blå plan och 
den påverkar oss
Alliansen har ideologiska fränder i det 
Blåa Europa. De ser mer till företagens 
och kapitalets gränslösa frihet än att lön-
tagarna ska ha anständiga sociala villkor. 
Därför har vi Lex Lavallag som hindrar 
fackförbund i Sverige att tvinga utländ-

ska företag här att teckna kollektivavtal. 
Högern har öppet tagit ställning för att 
det är okey med olika lön för likvärdiga 
arbeten. Därför har vi också problem 
med svart arbetskraft, fiffel och båg in-
om byggbranschen.
   När det gäller arbetsmiljön har reger-
ingen rustat ner samhällets resurser. 
Därifrån har vi ingen hjälp i kampen mot 
pressade byggtider som sliter ut männis-
kor i förtid. Att det dör minst en bygg-
nadsarbetare i månaden på jobbet verkar 

okey. Det skulle varit världskrigsrubriker 
i media om en polis, doktor, lärare eller 
soldat per månad hade dödats i tjänsten.  
Vi är mindre värda i Reinfeldts värd.
   Den Blå planen lånar ord och fjädrar 
från arbetarrörelsens historia. Det är en 
bara en kuliss. Konsekvent rustar de ner 
samhällets resurser och styrka. De vill 
ersätta det gemensamma med privata 
entreprenörer. De vill luckra upp spel-
reglerna på arbetsmarknaden.

De vill knäcka facket
Högern har historiskt motarbetat starka 
fackförbund. De har sin ideologiska för-
ankring bland företag och arbetsgivare. 
Därför är de ointresserade av att stärka 
löntagarnas ställning mot arbetsgivar-
na. Därför ser du aldrig några reformer 
i riksdagen kring förbättrad arbetsmiljö 
och stärkt ställning för skyddsombuden.  

   Likadant är det med löntagarnas rättig-
heter när det gäller integriteten i arbets-
livet. Arbetsgivarnas lagliga rätt att vara 
orättvisa, arbetsledningsrätten, ifråga-
sätts inte alls. Tuffare krav på företagen 
att ta ansvar för pressade byggtider, ar-
betsmiljö, rehabilitering eller motverka 
arbetsskador är lika ointressant.
   D e t  s e n a s t e  e x e m p l e t  ä r 
Elsäkerhetsverkets idiotiska förslag om 
att ändra behörighetsreglerna för elek-
triker. Ett förslag, som om det genom-

förs, tvingar elektriker att skaffa 
F-skattesedel och bli företagare 
när de får fullt elansvar för utförda 
jobb. Sådana brutala grepp för att 
utrota Elektrikerförbundet har inte 
ens Svenskt Näringsliv eller EIO 
lyckats komma på. 

Det räcker inte
Vi har gjort kraftfulla ansträng-
ningar för att stärka organisatio-
nen. Mycket har varit nödvän-
digt och det finns mer att göra. 
Vi behöver f ler ombudsmän och 
förtroendevalda, oftare, ute på ar-
betsplatserna för avtalsbevakning. 
Det slarvas för mycket med t ex 
arbetsmiljön, löner och pressade 
byggtider. Vi har krångel med LAS 
och bemanningsföretag. Det måste 
stävjas och det gör vi inte på kon-
toren. 
   Vår största motpart Elektriska 
Installatörsorganisationen, EIO, 
försöker via bråk om kontrollav-
gifterna bakvägen torpedera vårt 
ackordssystem för att få fram ett 
företagsstyrt system. Detta är oer-
hört allvarligt. Ackorden är avgö-
rande för våra löner. Det får även 
månadsavlönade inse, annars är de 
torsk.
   EIO vill inte samverka och ha dia-
log. De väljer konfrontation i fråga 
efter fråga. De odlar myter om 

vår konfliktbenägenhet när vårt största 
problem är en motpart vars främsta för-
handlingsvapen är att säga nej, nej och 
åter nej. EIO vill inte ha ett modernt 
arbetsliv. De vill vrida klockan tillbaka. 
De krånglar när det gäller ELY/ECY och 
andra samarbetsorgan, de ljuger om el-
bränder och elsäkerheten.
   Vi vill hitta mer kraftfull samverkan 
inom 6F. Vi behöver helt enkelt bli ett 
tuffare gäng i byggbranschen för att 
matcha arbetsgivarna. Och vi måste - i 
klartext - få ett LO som håller sams och 
har en tuffare ledning. Det är krig nu 
och då måste LO fokusera på strategiska 
frågor och släppa mindre viktiga saker. 

Inledning

3
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Biståndsverksamheten

Facklig samverkan - 6F

Det har varit ett intensivt år för 
biståndsverksamheten med nya 
riktlinjer från SIDA där de vill 
att vi skall vara mer involverade i 
projekten. 
Vi jobbar nu tillsammans med 
vår världsfederation BWI på ett 
helt nytt sätt där vi är delaktiga 
hela vägen från planering till 
genomförande och utvärdering. 
Det ger oss en bra överblick över 
våra projekt. Vi har vid besök på 
projekten i Polen/Ukraina samt 
Indien sett att de följer de riktlin-
jer vi satt upp. Skulle det uppstå 
problem kan vi snabbt gå in och 
dra i handbromsen. Allt för att se 
till att våra medlemmars pengar 
används på rätt sätt.

Våra projekt löper på bra med 
huvudinriktning på Decent work 
kampanjen inför fotbolls EM i 
Polen/Ukraina. 

Kampanjen går ut på att de som 
bygger arenorna skall göra det 
på schysta villkor både löne- och 
arbetsmiljömässigt. Sverige kva-
lificerade sig ju som bekant och 
kommer att få spela på arenor 
där arbetet har genomförts med 
schyssta villkor! 

Även i Brasilien där de har fått 
både fotbolls VM samt sommar-
OS har kampanjen skjutit fart.
I Indien där vi varit med och bil-
dat en federation ser vi nu framåt 
mot att ta nya steg vad gäller 
utvecklingen. Målet är att kon-
centrera oss på multinationella 
företag som är verksamma där för 
att skriva kollektivavtal med dem 
och se till att de följs. SIDA har 
även genomfört en revision på ett 
av våra projekt och vi har gjort ett 
mycket bra jobb enligt dem. Det 
sporrar oss!

Arbetet inom 6F har 
präglats av ett par saker. Ett 
administrativt projekt med 
syfte att effektivisera admi-
nistrationen. 

Det sker bland annat genom 
att fem förbund flyttar till 
samma adress. Transport 
står utanför det här projek-
tet. Vidare förs diskussion 
kring samlokalisering av 
tidningsreaktioner och A-
kassor. 

Gemensamma förberedelser för 
avtalsrörelsen 2012 blivit mer 
konkreta under 2011. Avtals-

sekreterarna inom 6F har under 
året hanterat ett flertal stora frå-
gor. Det har handlat om ett nytt 
Industriavtal samt frågan om 

hur LO-förbunden skall 
samordna förhandlingarna 
i avtalsrörelsen 2012. Det 
arbetet går in i skarpt läge 
tidigt under 2012. 

De studieansvariga har 
under året färdigställt en 
ny, för 6F gemensam, ut-
bildning. Det är en Grund-
läggande Förtroendevald 
Utbildning, GFU. De första 
utbildningarna kommer 
att startas under första 
halvåret 2012, efter att ett 

handledarlag rekryterats under 
2011 och utbildats under starten 
av 2012.
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Vita jobb

Fackligt-politiskt arbete och 
De Fackliga Samhällsbyggarna

Förbundet har fortsatt fokusera på 
att Verksamhetskretsarna pratar 
mer politik och att vi ökar antal 
medlemmar i SAP. 

Verksamheten under året har till 
stor del präglats av avvaktan och 
osäkerhet. 

En nytändning i projektet har 
utvecklats under 2011. 
Fackförbunden Transport, Bygg-
nads, Fastighet, Elektrikerna och 
Kommunal har med hjälp av Kurt 
Junesjö och Staffan Holmertz ord-
nat möten, träffar, föreläsningar 

samt utbildning i frågorna som rör 
offentlig upphandling. 

Arbetsgruppen har träffat Riks-
dagspolitiker, Kommuner samt 
Landsting för att informera om 
vad som gäller i Sverige och 

Europa angående upphandling. 

Resultatet innebär att ett flertal 
kontrollanter kommer utbildas 
i första hand Malmö där Vita 
arbetets grunder ska gälla vid 
upphandling.
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Svensk Byggnads- och 
Träarbetarfederationen, SBTF
De förbund som ingår i SBTF 
är, Byggnads, Elektrikerna, GS, 
Målarna, SEKO och Unionen. 

Ordförandeskapet går runt bland 
förbunden. Från december 2011 
och två år framöver är det Elek-
trikerna som är ordförande. 

Det ställs allt högre krav på vår 
förmåga att både förändra, för-
hindra och delta i de nya fackliga 
utmaningarna som den gränsö-
verskridande utvecklingen leder 
oss till. Därför har SBTF lagt lite 
extra fokus på hur EUs lagstift-
ning påverkar våra branscher. 

Under det gångna året har vi sett 
hur fackliga villkor och rättig-
heter ställts mot EG-fördragets 
principer om fri rörlighet på 
arbete, kapital och tjänster. Ge-
mensamt har fackföreningarna 
kämpat för att föra fram vikten 
av vår svenska modell. 
Vi vill inte att arbetsgivarna tjä-
nar pengar på att bedriva rovdrift 
på arbetare genom att betala 
usla löner och erbjuda skamliga 
arbetsförhållanden. 

De allmänna frågor som SBTF 
särskilt följt under året är: 
l  Säsongsanställningsdirektivet, 

l  Energieffektivitetsdirektivet, 
l  Huvudentreprenörens ansvar, 
l  Svaveldirektivet, 
l  Arbetstidsdirektivet och 
l  Gränsöverskridande arbets-
kraft och socialdumping. 

Skogs- och träfrågor som beva-
kats under året är; 
l  Byggnation i trä,
l   Illegal avverkning, 
l  Sociala rättigheter och 
l  uppstart av ett projekt om 
nanoteknologi. 

Arbetsmiljögruppens frågor 
under året har varit; 
l  Direktiv om muskel- och ske-
lettbesvär, 
l  Direktiv om elektromagne-
tiska fält och 
l  Direktiv om cancerogena 
stoft och material (trädamm och 
kvarts). 
Bygg- och anläggningsfrågor 
under året har varit; 
l  Europeisk kampanj kring av-
lägsnande av existerande asbest i 
byggnader och 
l  Huvudentreprenörens ansvar.

Inom NEUK har fokus legat på 
att ta fram underlag som vi-
sar vilka krav som ställs på en 
elektriker som ska in i något av 
de nordiska länderna och arbeta 
som elektriker. Det arbetet fort-
sätter 2012.

 I maj skulle NEUK-konferensen 
ha varit. Den fick ställas in 
p g a ett askmoln från en isländsk 
vulkan.

Nordisk Elutbildningskommitté, NEUK
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Nordisk avtalsgrupp

Under året har NEF haft sin 
ordinarie kongress. Förbundet 
representerades av Jonas Wal-
lin, Thomas Sandgren och Arne 
Dufåker. 

Ett tema på kongressen var 
det förslag till ny behörighets-
förordning som det svenska 
Elsäkerhetsverket lagt fram. 
Förslaget fick stor kritik av samt-
liga närvarande nordiska Elektri-
kerförbund. Förbunden ställde 
sig även bakom ett gemensamt 
uttalande i frågan. 

NEF har haft löpande möten hela 
året. Frekvensen för olika grup-
per, NEF AU, NEF U, NEF NAG, 
har varit olika. AU har haft fem 
möten. 

Under hösten genomfördes ett 
seminarium. Tema var Elsäkerhet 
och ackord. 
NEF AU har länge diskuterat hur 
vi skulle kunna berika NEF med 
elektrikerförbund runt om i värl-
den. Så vitt vi vet finns det utöver 
i Norden renodlade elektriker-

förbund i länderna USA/Canada, 
Irland, Australien och Holland. 

Under 2010 besökte NEF AU 
USA och 2011 var vi inviterade 
till Irländska förbundet. Efter att 
vi presenterat våra förbund för 
varandra så kunde vi konstatera 

att vi är väldigt lika. Samarbetet 
med Irländska elektrikerförbun-
det kommer att fortsätta och 
förhoppningsvis utvecklas.

 I ett första steg så kommer de att 
delta vid ett NEF AU möte per år.

Nordisk avtalsgrupp startade 
som en samarbetsgrupp för att 
stödja det fackliga arbetet för de 
som arbetade över de nordiska 
gränserna, men har utvecklats till 
en avtalsgrupp numer. 

Ledamöter i gruppen är de fem 
förhandlingsansvariga i respek-
tive lands elektrikerförbund i 
norden, samt har kompletterats 
med områdesansvarig vid möte 
om specialområde som ackord. 

Gruppen möts framför allt då 
Nordisk Elfederation har sam-

manträde men även haft två 
möten i gruppens regi. Arbetert 
under 2011 har handlat om 
erfarenhetsutbyte om ackords-
prislistor där Danmark har 
förhandlat fram en lista liknande 
den svenska modellen, samt om 
koordinering inför avtalsrörel-
serna 2012.

Det kan konstateras att de 
system för avtalsförhandlingar 
som liknar varandra mest är det 
svenska och norska systemen. 
Med anledning av det har också 
det svensk-norska samarbetet 

fördjupats inför avtalsrörelserna. 
Norska El og IT har haft stor 
nytta av det arbete SEF bedrivit 
kring personlig integritet, och 
från svensk sida har vi haft god 
hjälp av våra norska kamraters 
arbete med ellagstiftning och 
behörighetsbestämmelser. 

Inför avtalsrörelsen 2012 har 
planerats möte mellan SEF och 
El og IT:s förhandlingsavdel-
ningar som ett resultat av NAG:s 
verksamhet.

Nordisk Elfederation, NEF
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Förbundets styrelse, revisorer och 
funktionärer
Förbundsstyrelse
Jonas Wallin  
Förbundsordförande.

Thomas Sandgren, 
1:e vice ordförnde.

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1. 

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2.

Jonas Lindgren
Ledamot från VK 8.
 
Thomas Hovberg
Ledamot från VK 9.
    
Kenneth Nylén
Ledamot från VK 15.

Stanley Nilsson
Ledamot från VK 16.

Mikael Karlsson
Ledamot från VK 21

Göran Rönnbäck
Ledamot från VK 28.

Arvid Sjögedahl
Ledamot från VK 31

Ronny Wenngren
Förhandlingsavd. adjungerad.

Förbundsrevisorer
Åke Persson, VK 21,

Robert Wallin, VK 1. 

Lennart Albinsson, VK 8.

Roland Ilemark, VK 31.

Totalt anställda i förbundet
Ombudsmän
Tjänstemän
Administration/service
Summa    

1 januari 2011
48 män    2 kvinnor
 2,5män    2 kvinnor
  3 män  39 kvinnor
53,5  43

31 december 2011
48 män       2 kvinnor
  2,5 män   2 kvinnor
  2 män  38 kvinnor
52,5  42

Personal på förbundet 
med personal-, enhets- och 
avtalsansvar.

Ronny Wenngren
förhandlingschef

Arne Dufåker,
Installationsavtalet.

Göran Söderlund,
Arbetsmiljö, försäkringar, 
elsäkerhet.

Urban Pettersson,
Thyssenavtalet

Ulf Carlsson, 
Kraftverksavtalet, Larm- och 
säkerhetsavtalet, Elektroskandia-
avtalet, Radio/TV-avtalet.

Mikael Pettersson,
Ackordskontrollen

Personalchef
Malin Thimerdal

Ekonomichef
Helena Eriksson

Johnny Hägerman

Serviceenheten
Thomas Persson

Kommunikation
Sven Lindberg



9

Förbundets representation

Jonas Wallin, 
förbundsordförande.
Riksbyggens styrelse, EUU:s 
styrelse, ETG:s styrelse, Fast-
ighetsbolaget Rönneberga 
kursgård, Modern teknik i 
Stockholm, styrelse (fram till 
bolagsstämman), EAR (Vilande), 
ETAK Arbetsmiljökommitté, 
NEF Au, NEUK, SBTF samar-
betsråd, LO:s styrelse, LO:s 
Representantskap, Eljo fonden, 
Avtalsnämnd Manpower EL & 
Tele AB, 6 F Ordförandegrupp, 
6 F Rådet, World Skills Swe-
den ordf., AFA Trygghetsbolag 
styrelse.

Thomas Sandgren, 
1:e vice ordförande.
LO:s Representantskap, 
LO:s Förbundssekreterargrupp, 
LO:s Utbildningspol. utskott, 
LO:s Centrala Utbildningskom-
mitté, Riksbyggen BO Spar:s 
styrelse, SBTF:s arbetsgrupp 
för yrkesutbildningsfrågor, ECY 
nämnden och ECY Au, 
A-Kassans styrelse, EUU:s kurs-
råd och bolagsstyrelse, NEUK, 
NEF, utbildningsgrupp, Modern 
Teknik i Stockholm AB (fram till 
bolagsstämman), Personalkom-
mittén, 6 F Rådet, 6 F Styrgrupp, 
AFA styrelse.

Ulf Carlsson, 
2:e vice ordförande 
Elektrikerförbundets Solida-
ritetsfond, LO:s Represen-
tantskap, A-kassans styrelse 
Au, FOLKSAM-SEF Försäk-
ringskommittén, FOLKSAM 
Liv stämma, ersättare, EUU:s 
styrelse, suppleant, Skyddskom-
mittén, ordf., EBR Elbyggnadsra-
tionalisering, HMS Arbetsgrupp 
inom Svensk Energi, SEK-TK11, 
LO:s Energiutskott (vilande), 
LO:s kraftgrupp (vilande).

Ronny Wenngren, 
förhandlingschef.
SBTF:s Avtalsgrupp,
LO:s Råd för avtalsfrågor, 
LO:s Arbetsrättsgrupper, 
LO/TCO Rättsskydds styrelse, 
och AU, A-kassans styrelse, 
Arbetsdomstolen, ersättare, 
Nordisk Avtalsgrupp, NEF, 
Avtalsnämnd Manpower 
EL & Tele AB, BOOST AB 
Tecnical Power, styrelseledamot.

Arne Dufåker, 
ombudsman.
EUU:s styrelse, suppl., 
SEF-EIO:s Elsäkerhetsgrupp, 
LO:s EU Rättskommitté, 
LO:s Bemanningsavtalsgrupp, 
LO:s Omställningsförsäkrings-
grupp, SEF-EIO:s Elsäker-
hetsgrupp, Intertek-SEMKO:s 
certifieringskommitté, Intertek 
SEMKO:s rådgivande nämnd.

Göran Söderlund, 
ombudsman.
LO:s Miljö- och arbetslivsut-
skott, LO:s Europagrupp, 
LO:s Jämställdhetsråd, LO:s 
Försäkringskommitté, 
Folksam – SEF försäkringskom-
mitté, Folksam Livs stämma, 
suppl. ETAK Arbetsmiljö-
kommitté,  SEF-EIO:s 
Elsäkerhetsgrupp, 
SEK TK 724, NBTF:s Arbets-
miljögrupp, Elsäkerhets-rådet, 
IFBWW Arbetsmiljögrupp, 
FOLKSAM FOLO.

Urban Pettersson,
ombudsman.
SEK-TK 64 teknisk kommitté,
NEF Hiss Arbetsgrupp.

Mikael Pettersson, 
ombudsman.
A-kassans styrelse, suppl., 
SFU, SAP och LO-förbunden.

Malin Thimerdal, 
personalchef.
AFO styrelse, suppl.
AFO Förhandlingsdel. suppl.
Förbundets skyddskommitté.
Förbundets personalkom.

Johnny Hägerman 
LO:s försäkringshandelsbolag, 
FOLKSAM:s Fondstyrelse, 
FOLKSAM:s förvaltningsråd, 
suppl. Swedbanks samrådsmöte, 
Nordea Ekonomiskt nätverk.

Sven Lindberg 
LO:s informationsråd.

Thomas Persson,
personalchef. 
LO Data, A-kassans styrelse. 

Resurser utanför 
förbundskontoret

Nicklas Tempel, 
ombudsman Region Syd.
EBTF styrgrupp för EWC.

Nicklas Enström, 
ombudsman Region Mitt.
Biståndsansvarig, 
LO:s Internationella kommitté
 
Elektrikernas 
Arbetslöshetskassa
Thomas Sandgren, ordf.
Ulf Carlsson, sekr. v.ordf.
Ledamöter:
Kjell Drotz, Thomas Persson,
Ronny Wenngren, Nicklas 
Enström, Peter Sindahl, 
(Statens representant), 
Elisabeth Lane, 
(Statens representant), 
suppleant.
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Centrala Representantskapets möten

CR Åkers Runö 8-9 juni 2011
Flera talare inskärpte allvaret i 
olika attacker som berör varenda 
medlem. Några exempel:

l   LO-samordningen är hotad.
l  Elsäkerhetsverket utmanar 
landets elektriker.
l  Arbetsgivarna samordnar sig 
för att försvaga facket.
l  Kollektivavtalens ifrågasät-
tande börjar få fäste.
l  Högeralliansen ökar inkomst- 
och förmögenhetsskillnaderna.
l  Näringslivets girighet fortsät-
ter ohämmat.
l  Allt mer av vårt gemensamma 
bjuds ut till försäljning.
l  EU sviker löntagarna utifrån 
högerideologiska prioriteringar.

Noterat & beslut
CR i juni är ett årsmöte. Den 
gångna verksamheten ska avrap-
porteras och nya planer och mål 
redovisas. 

På dagordningen stod bl. a. årsre-
dovisning och verksamhetsberät-
telse 2010, förslag till stadgar för 
klubbar, advokatförsäkring, an-
svarsfrihet, rapporter, en motion, 
verksamhetsplanering 2011-

2014, avtalsfrågor och Avtal 2012 
samt 6F. 

Val skulle ske till Centrala Valut-
skottet, efter Ulf Carlsson som 
numera ingår i förbundsledning-
en. Flera var nominerade och i en 
jämn omröstning valdes Bengt 
Thunholm, VK 31.

En vakant plats som ersättare i 
förbundsstyrelsen fanns. Till den 
valdes Peter Andersson, 44 år, 
elektriker på Skellefteå från VK 
28. Peter sitter också i VU för VK 
28.

Sebastian Brandt, VK 8 hade 
motionerat till CR om att stödja 
ETC:s kampanj med 250 000 kr 
för att starta rödgröna veckotid-
ningar runt om i landet. Frågan 
engagerade flera talare som alla 
var frustrerade över den totala 
blå mediadominansen i Sverige. 
Förbundsstyrelsen ville i sitt 
utlåtande avslå motionen vilket 
också blev CR:s beslut. 

Det antyddes dock från för-
bundsledningen att de var en del 
idéer på gång inom det medie-
området. 

Ett förslag till nya klubbstadgar 
diskuterades. CR beslutade en-
hälligt att ställa sig bakom det.

Arbetsgivarna är eniga och 
agerar samordnad
Den mest kollektiva samman-
slutningen i Sverige idag är nog 
arbetsgivarna. De satsar stenhårt 
på solidaritet. De investerar utan 
att blinka miljarder för att stötta 
tuffa arbetsgivare som säger 
nej, nej och åter nej till facket. 
Arbetsgivarna har en  långsiktig 
strategi som innebär:

l  Splittra LO:förbunden.
l  Minimera avtal mellan LO och 
Svenskt Näringsliv.
l  Ersätt riksavtal med företags-
avtal lokalt.
l  Individuella avtal istället för 
generella.
l  Företagskonstruerade presta-
tionslönesystem.
l  Mindre samverkan och dialog 
i partsammansatta organ.
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Vi ser detta tydligt när det gäller 
vår största motpart EIO. Där har 
produktionens företrädare skuf-
fats undan i toppen till förmån 
för jurister och teknokrater. 
Man försökte slaviskt följa SN:s 
upplägg i Avtal 2010. De vill 
bryta sönder ackordssystemet 
och jävlas med oss om kontroll-
avgifterna. De har dragit ned, 
nästan avbrutit, samarbetet inom 
ECY/ELY.

Vad har vi gjort & 
vad ska vi göra
Vi har sett och varnat för ut-
vecklingen länge. Vi har också 
förberett oss.

l Vi genomförde en omfattande 
stadgeändring och omorganisa-
tion för att stärka oss, organisa-
toriskt och ekonomiskt, som ett 
självständigt yrkesförbund.
l Vi inledde en samverkan med 
andra förbund inom LO – 6F för 
att inte ”försvinna i kollektivet” 
och lösa gemensamma saker 
bättre och effektivare.
l Vi inledde ”Koll på jobbet” för 
att öka avtalsbevakningen och 
förankringen ute på arbetsplat-
serna.
l Vi har haft uppsökerier för att 
stimulera diskussion, förslag och 
mobilisering inför Avtal 2012.
l Vi lyckades samla alla de fem 
fackförbunden som organise-
rar landets 50 000 elektriker till 

ett gemensamt remissvar till 
Elsäkerhetsverket. 
l Vi hade egen monter på Elfack 
i Göteborg bemannad av, om-
budsmän, fackligt förtroende-
valda och Unga elektriker. De 
träffade tusentals elektriker och 
många andra bl. a. över 1 000 
ungdomar.

Allt det här har ökat vår kraft i 
relation mot motparter, myndig-
heter och inom LO.

Vi vill fortsätta, bli bättre. Förnya 
oss. Förmå att tänka nytt. Vara 
beredda på att snabbt ställa om 
fokus i organisationen utifrån 
vad som sker på arbetsmark-
nad och i samhället. Det ställer 
större krav på att våra regioner 
och verksamhetskretsar trimmar 
organisationen och att vi får mer 
av team som drar åt samma håll. 
Det är för lyxigt att pinka in små 
revir när förbundet attackeras. 
Bra exempel är:

l Förtroendevalda och ombuds-
män är än mer ute på arbetsplat-
serna och tar del av den praktiska 
avtalsbevakningen och skapar 
personliga kontakter.
l Koncernklubbsverksamheten 
kommer igång i ett brett spektra.
l Vi vill genomföra en mycket 
stor mobilisering och förankring 
av våra avtalskrav inför Avtal 
2012.

l Vi vill få igång en rejäl diskus-
sion om prestationslönesystem 
när arbetsgivarna attackerar 
nuvarande ackordssystem. Det 
kostar förbundet för mycket att 
släppa den betydelse ackorden 
har för löneutvecklingen. Det 
är förödande för den allmänna 
lönenivån.
l Vi vill få igång studierna, 
rekrytera och utbilda många fler 
förtroendevalda. 
l Skolinformationen kan skötas 
bättre. Vi vill minst träffa alla av-
gångselever. Det är dyrt att slarva 
bort de ungdomar som ska bli 
morgondagens medlemmar och 
förtroendevalda.
l Koll på jobbet och aktivt upp-
sökande kampanjer kring olika 
ämnesområden kan ske kontinu-
erligt.
l Det elektroniska förbundet 
kommer att genomföras.
l Vi vill få ut mer konkreta resul-
tat i den praktiska verksamheten 
av samarbetet inom 6F både i 
verksamhet, ekonomi och kon-
kreta samarbeten ute i verksam-
hetskretsarna.

Advokathjälp som 
medlemsförmån?
På CR ställdes frågan om en 
advokatförsäkring kan bli en del 
av medlemskapets värde. CR fick 
en genomgång av hur den tanken 
fötts i Norge och där omfattas 
av tre LO förbund (Sjömännen, 
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Transport och Industri och En-
ergi). Inom Industri och Energi i 
Norge har idag 40 000 medlem-
mar advokatförsäkringen. Enligt 
Industri och Energi har försäk-
ringen hjälpt dem i rekryteringen 
och varit bra PR. 
Den här typen av tjänster har 
inte vanliga LO-medlemmar 
fått del av tidigare. Elektrikernas 
medlemmar råkar ut för juridiska 
problem som 
alla andra. Det 
kan handla om 
köpavtal man är 
oense om, oavsett 
det handlar om 
huset, bilen eller 
båten. Eller ta allt 
strul som kan bli 
kring en separa-
tion.

Snacka avtal 
med de flesta 
av våra med-
lemmar
Det är en tuff tid 
för fackfören-
ingar. Vi kläms åt 
av både höger-
politiker och ar-
betsgivare. I hela 
Europa vill högern få skattebeta-
lare och löntagare att ensamma 
bära bördorna av kapitalisternas 
spekulationskaruseller och kort-
siktiga girighet. 

Analysen är enkel att göra. 
Många ekonomer har gjort den i 
USA, inom EU och i Sverige. Po-
litiken har gjort att inkomst- och 
förmögenhetsskillnaderna ökat. 

Arbetsgivarna blir lika militanta 
inför 2012 som de var under 
förra avtalsrörelsen. De kommer 
inte att nöja sig med att vilja mi-
nimera löneökningarna i pengar, 
de vill riva upp tidigare utfästel-
ser och de vill framför allt ha mer 
makt ute i arbetslivet. Därför 
attackerar de centrala avtal. De 
vill ha bort besvärliga fack.
Förbundet hoppas mycket på 

sammanhållningen inom 6F inför 
avtalsrörelsen. Det är nu den 
prövas ordentligt. På 6F förbun-
dens gemensamma avtalsträffar 
upplevdes en stark gemensam 
nämnare: ”Vi står upp i avtalsrö-
relsen 2012!”

Vi har börjat mobiliseringen 
inför avtal 2012. Organisationen 
har varit runt i hela landet och 
träffat många tusen medlemmar 

på arbetsplatserna. Vi vill mer. Vi 
vill träffa fler. Alla våra ombuds-
män och förtroendevalda kom-
mer att åka ut och snacka avtal 
med medlemmarna. Det finns 
en stor förändrings- och förbätt-
ringsönskan hos landets elektri-
ker. Våra motparter gör en grov 
missbedömning om de tror att de 
kan runda oss.

Att Elsäkerhetsverkets förslag 
om elsäkerhet stoppas är en 
ödesfråga för förbundet. Genom-
förs det har vi inget förbund utan 
en massa F-skattande elektriker 
som ska försöka reda ut besvär-
liga ansvarsfrågor med kund och 
företagen kring installationer. 

Förslaget är ogenomtänkt och 
fungerar inte i praktiken. Det 
vore hedrande om elföretagen 
också vågade säga det i klartext. 
Här kommer vi att ha två opini-
onsbildande processer. Den ena 
intern. Varenda medlem kommer 
att få veta vad förslaget innebär. 
För de kommer i högsta grad att 
bli påverkade om det blir verklig-
het. 

Det andra skedet är att väcka 
allmän opinion och börja bear-
beta politiker och beslutsfattare. 
De behöver få upp ögonen för 
att Elsäkerhetsverket försöker 
slå ”blå dunster” i ögonen på folk 
när de påstår att förslaget leder 
till ökad elsäkerhet.
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CR 23-24 november 
Upplands Väsby

Advokatförsäkring ny 
medlemsförmån
Från 1 maj, 2012, kommer med-
lemmarna i Elektrikerna, som 
första fackförbund i Sverige, att 
erbjudas en advokatförsäkring. 
Det handlar om en individuell 
försäkring till kollektivt pris, 60 kr 
i månaden. 

Förbundet har genomfört en med-
lemsavstämning bland medlem-
marna. 2 412 yrkesaktiva medlem-
mar deltog i omröstningen. 1 452 
(62 %) röstade för medan 960 (39,8 
%) röstade nej. Av de som röstade 
gjorde över 70 procent det via 
SMS, resten via hemsidan.

Beslut om budget och 
avgifterv 2012
Förbundsstyrelsens förslag till 
budget 2012 och Verksamhets-
plan godkändes av CR. Där ingick 

beslut om samtliga avgiftklasser 
förbundet använder sig av. 

Tuffaste avtalsrörelsen på 
länge väntar 2012
Vi står inför en av de besvärligaste 
avtalsrörelserna på länge, mitt i 
en ekonomisk kris. Med en enig 
arbetsgivarfront som vill betala 
mindre och bestämma mer. Med-
lemmarna vill självklart ha reallö-
neökningar, en rimligare del av det 
resultat de faktiskt arbetat ihop. 

Kraven därutöver handlar om att 
få modernare villkor i arbetslivet. 
Så att de ska kunna orka jobba till 
pensionen, inte behöva dö i förtid 
för att det dammar eller kroppen 
slits ut av dåliga arbetsmiljöer. 

Man vill ha arbetstidsförkortning 
och underlätta för unga med barn 
att kunna kombinera det med att 
jobba. Aldrig har vi hört att våra 
medlemmar vill ha det som våra 
motparter önskar. Aldrig hör vi 
någon fråga om individuella avtal. 
Aldrig tycker någon att firman ska 
få bestämma mer över hur, när och 
var de ska arbeta. Aldrig har vi sett 
ett förslag från våra medlemmar 
om säsongsanpassade arbetstider 
eller lösare anställningsformer. 

Val på CR
Fyllnadsval som ersättare till för-
bundsstyrelsen genomfördes i två 
fall.  Per-Ola Nilsson, VK 8 ersatte 

Peter Mårtensson, som blir om-
budsman.  
Ulrik Pehrsson, VK 2 ersatte Tho-
mas Åberg, som blir ombudsman. 

Tre ordföranden förbereder, leder 
CR och Förbundsmötet. 
Johan Olin, VK 2, har avsagt sig sitt 
uppdrag liksom Peter Mårtensson, 
VK 8. 
CR valde nu som ordinarie 
Sebastian Brandt, VK 8 och 
Joe Mayer, VK 31. 
Till ersättare valde CR 
Christer Nylander, VK 15.

2011 år Blåslampa
En fackligt förtroendevald eldsjäl 
från VK 9 utsågs av förbundsord-
förande Jonas Wallin till 2011 års 
Blåslampa. Motiveringen lyder: 

”Tomas Gustavsson har utöver 
sitt gedigna arbete i sin verksam-
hetskrets varit Sverige runt och 
blåst liv i den fackliga aktiviteten, 
propagerat för ackordsarbete, 
informerat om Elsäkerhetsverkets 
behörighetsförslag och inte minst 
gjort ett hästjobb när det gäller att 
få medlemmar ute på arbetsplatser 
att skriva avtalsförslag. I sin fack-
liga vardag har Tomas och hans 
kamrater visat att det går att värva 
medlemmar och engagera fler i 
det fackliga arbetet. Nyckeln heter 
att vara ute på arbetsplatserna och 
snacka.”
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Förhandlingsverksamheten

Ett år mellan 
två avtalsrörelser
Under hela tvåtusentalet har vi 
tecknat treåriga avtal på instal-
lationsområdet, utom 2003 då 
det var en förtida uppsägning av 
avtalet. 

2010 blev ett trendbrott då vi is-
tället tecknade ett tvåårigt avtal. 
Detta har betytt att vi haft en 
betydligt kortare förberedelsetid 
än tidigare. Samtliga våra avtal 
löper dessutom ut under 2012, 
vilket satt spår i 2011 års verk-
samhet på det viset att mycket 
har handlat om att inleda arbetet 
inför avtalsrörelserna.

Projekt för fler 
Avtalsmotioner
Nytt för denna gång var att vi 
startade ett centralt projekt för 
att på ett samordnat sätt bedriva 
insamling av avtalsmotioner. 
Förbundsstyrelsens avsikt med 
att samordna insamlingen av 
förslag på detta vis var att ge våra 
medlemmar en samlad och en-
hetlig bild över de problem och 
möjligheter vi står inför. 

Till projektledare för detta utsågs 
först Peter Mårtensson från VK 
8. När projektet skulle inledas 
övergick Peter till en ombuds-
mannatjänst i region Syd. 

Då blev Tomas Gustafsson, VK 9, 
projektledare. 1000 mil av resor 
gjordes inom projektets ram med 
flyg, tåg och bil. 1408 medlem-
mar träffades och informerades 
om avtalsrörelsen, vilket resul-
terade i över 1 500 avtalsförslag 
från våra medlemmar, att jämfö-
ras med 280 förslag till 2007 års 
avtalsrörelse.

Interaktivt  på hemsidan
 Parallellt med projektet ”avtals-
motioner” inleddes en satsning 
på hemsidan för att ge medlem-
mar möjlighet att direkt på hem-
sidan sända in förslag. Resultatet 
av projektet och avtalsmotio-
ner via hemsidan utvärderas i 
samband med att den sedvanliga 
utvärderingen av avtalsrörelsen 
görs. 

LO-samordning och 6F
Avtalsrörelseförberedelserna 
fortsatte genom att förbundet 
beslöt ansluta sig till LO-samord-
ningen. 

Nytt för denna gång var att 
förbunden inom 6F inför sam-
ordningsbeslutet anordnade sex 
regionala konferenser för att dis-
kutera samordningsfrågan. Det 
gav intressanta och givande dis-
kussioner som gav hjälp åt priori-
teringar, som vi kunde bära med 
oss in i samordningen. Att 6F var 
så samordnade var avgörande för 
att jämställdheten kunde inrym-
mas i samordningen. 
Oroande för framtiden är att tre 
förbund, IF Metall, GS och Livs 
inte anslöt sig. 
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11 förbund i Samordningen-
Denna gång är det en samord-
ning med elva förbund. Försöket 
med att samordna alla 14 för-
bunden sprack på jämställdhets-
potterna. De övriga tre ville inte 
acceptera att 100 kronor skulle 
finnas i en pott för jämställda 
löner. 

Troligen var det nya industriav-
talet en avgörande faktor för att 
dessa förbund inte ville ansluta 
sig till LO-samordningen.

Stor bredd i avtalsförslag
 Den mängd avtalsmotioner som 
glädjande nog kom in har gett 
förhandlingsdelegationerna ett 

omfattande arbete med priori-
teringar och sammanfattning av 
avtalskrav. Avtalsförlagen har 
inrymt allt från bättre passform 
på arbetskläder till höjning av 
lönerna. De slutgiltiga kraven 
kommer att fastställas av för-
bundsstyrelsen vid sitt ordinarie 
möte i januari 2012.

Elsäkerhetsverkets berörig-
hetsförslag och domstolar
Elsäkerhetsarbetet och dom-
stolsprocesser har tagit mycket 
av resurserna i anspråk under 
året. När det gäller elsäkerheten 
lyckades vi ena fem förbund om 
ett gemensamt remissvar, det var 

IF Metall, Kommunal, SEKO och 
Pappers som tillsammans med 

Elektrikerförbundet skrev under 
och skickade in ett svar på den 
remiss som elsäkerhetsverket 
gått ut med.  Samtal med po-
litiska förträdare och mycket 
kampanjande ute hos allmänhe-
ten har sedan vidtagit. Planering 
för att träffa regeringsförträ-
dare finns också i frågan om 
elsäkerheten.
AD processer
Domstolsprocesser har framför 
allt varit om villkor för prak-
tikanter. Tyvärr kunde inte 
den processen genomföras till 
slut. EIO var dåligt förberedda. 
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Vi tvingades lägga ut ett nytt 
prövningstillfälle. Det gör att det 
målet genomförs 2012. 

Kontrollavgifter största 
AD målet
Processen om kontrollavgifter 
slutfördes dock under årets sista 
månad. När dom kommer vet 

vi inte i dagsläget, då domstolen 
inte ens kunde meddela ett preli-
minärt datum för dom. Detta ef-
tersom det var det största målet i 
AD:s historia.

Ny medarbetare
Under året kunde vi hälsa Mikael 
Pettersson välkommen till för-

bundskontoret, Mikael kom från 
en anställning som lokalombuds-
man med stationering i Uppsala 
inom region Mitt. 

Förhandlingsverksamheten
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Ackordskommittén
Sammansättning
Mikael Pettersson Förb.
Kjell Lindberg  Avd 1
Michael Norberg Avd 2
Mikael Olsson  Avd 8
Niklas Ljungberg Avd 9
Mikael Olsson  Avd 15
Mikael Karlsson Avd 21
Ove Johansson  Avd 28
Bengt Thunholm Avd 31

Sammanträden
Ackordkommittén har under året 
haft ett sammanträde i Stock-
holm där gick vi igenom förslag 
till förändringar i prislistan samt 
en planering för nästa års nytids-
sättningar. 

En arbetsgrupp har under året 
framarbetat ett förslag på nya 
tider i listan efter samma modell 
som föregående år och frekvens-
listor. Förslaget ska pressenteras 
för EIO 2012. (Urban Pettersson, 
Morgan Andersson, Peter Jöns-
son och Mikael Pettersson har 
deltagit). 

Ackcent uppdaterad
Den nya dataplattformen och 
Ackcent har uppgraderats under 
året vid flera tillfällen. Uppdate-
ringarna har handlat om utveck-
ling och uppgradering samt fler 
användarvänliga funktioner har 
tillförts. 

En lokalt framtagen video finns 
på hemsidan för en enkel intro-
duktion av Ackcent 2.0. 

Utbildning och information 
om ATL
Studiematerial har uppdaterats 
och foldern ”En ledande montörs 
arbetsuppgifter” har börjat revi-
deras. Endast två deltagare var 
anmälda till årets utbildning. De 
flyttades till en utbildning 2012.  

Tvister och stämningar
till AD
Under året har även regionerna 
fortsatt att genomfört tvister 
angående inkasseringsavtalet 
och inleverering av kontrollav-
gifter. Under december månad 
har Arbetsdomstolen genomfört 
förhandlingarna om kontrollav-
giften.

Ackordskontroll
Ackordskontrollen har ge-
nomfört en konferens för om-
budsmän och handläggare i 
ackordskontrollen. Konferensen 
handlande om hur vi bedriver 
verksamheten, kompetens-
utveckling av personalen och 
kvalitetssäkring av arbetet enligt 
ackordkontrollsstadgarna och 
upparbetade rutiner.

Flera uppdateringar och även 
en ny version för att klara nya 

Windows 7 har utvecklats och 
installerats i Regionernas servrar. 

Statistik

Ackordssedlar
2012 granskades totalt 2581 
ackordssedlar. Arbetad tid på 
ackordssedlar är 2 990 906 tim-
mar. 

Flest antal sedlar har VK 8 med 
755 ackordssedlar. Den äldsta 
som inlämnade en ackordssedel 
var 66 år de yngsta var 21 år. 

Lön
l  Genomsnittsförtjänst för ack-
ordsarbetare har under året varit 
på Installationsavtalet 185,72 
kronor per timme, (+ 0,57 %).
l  Ackordsvolymen på Installa-
tionsavtalet är 13,84 % (- 1,32).

Månadslöner avtalsområden
Medelvärdet är följande:
l  Installationsavtalet – 27 085 kr 
per månad. 
l  Kraftverksavtalet – 26 952 kr 
per månad. 
l  Larm och Säkerhetsavtalet – 27 
438 kr per månad.

Ackordsverksamheten 
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Under året har förbundet va-
rit med om ett av AD:s längsta 
mål genom tiderna. I slutet av 
november och större delen av 
december genomfördes huvud-
förhandlingar. Målet handlade 
från början om företagen har 
skyldighet att inkassera kontroll-
avgift för oorganiserade. 

De företag vi stämt var Bravida, 
Midroc, APC och Browik. Före-
tagen företräddes av advokatfir-
man Cederquist, via ombuden 
Jens Tillqvist och Robert Strom-
berg, istället för av EIO. Orsaken 
till att målet blev omfattande 
kan tillskrivas ”Advokaterna”. De 
gjorde allt som låg i deras makt 
för att krångla till och bredda 
målet. 

SEF företräddes av LO TCO 
Rättsskydd. Förbundsjuristerna 
Annelie Olsson Anderbjörk, 
Sussanne Lundberg och Robert 
Sjunnebo var ombud. 

Målet är väldigt okomplicerat. 
Vi har ett inkasseringsavtal där 
företagen har till uppgift att in-
kassera kontrollavgift till SEF på 
0,5 %. Det var ostridigt i målet att 
företagen inte gjort det eller gjort 
det försent. Under förberedelser-
na till målet hävdade motparten 
att orsaken till att företagen inte 
inlevererat kontrollavgift är att 
avtalet bryter mot äganderätten 
och Europakommissionen för 
mänskliga rättigheter. Motparten 
hämtade argumentation utifrån 
Evaldssondomen. 

Motparten hävdade att vi inte 
använde pengarna till ackords-
kontroll utan till allmänfacklig 
verksamhet. För att kunna bevisa 
det begärde motparten att vi 

skulle skicka över vår bokföring 
till deras kontor. Vi motsatte oss 
det. 

Domstolen prövade frågan och 
fann att vi var skyldiga att visa 
upp våra räkenskaper. Man gav 
motparten edition. Eftersom 
vi endast var skyldiga att visa 
vår bokföring, fick motparten 
komma till oss och titta på rä-
kenskaperna. Efter genomgångna 
räkenskaperna vaknade motpar-
ten till liv och bytte uppfattning. 

Nu hävdades att inkasseringsav-
talet reglerar hur pengarna får 
användas. Motpartens uppfatt-
ning var att pengarna endast 
fick användas till gransking, 
beräkning av ackordsedlar samt 
blanketter. 

Ungefär samtidigt påstod mot-
parten att ackord inte är huvud-
löneform på installationsavtalet, 
utan det är ackord endast när det 
upprättas en ackordsedel som 
sänds in till ackordskontrollen. 
Det skulle innebära att endast 
15-20% var ackord. Det innebar 
att vi valde att föra bevisning i 
målet. Det gjorde vi genom att 
begära granskning av företagens 

tidssedlar. Det bestreds av mot-
parten. Nu var det vår tur att få 
edition. Vi genomförde en gran-
sking som omfattade ungefär 
fyra miljoner timmar. Den visade 
att vår uppfattning om ackord 
som huvudlöneform stämde. 
Motparten påstod att vad som 
står på tidsedlarna saknar 
betydelse, utan det är ackord-
sedeln som är avgörande. Över 
huvud taget vägrade motparten 
att vitsorda något som vi sa. Vi 
var tvungna att föra bevisning i 
minsta detalj. Tonen blev hårdare 
och desperatare från motparten 
ju närmare rättegång vi kom. 

Dagen innan huvudförhandling 
skrev Åsa Kjellberg-Khan en arti-
kel i Aftonbladet där SEF utpe-
kades som skattefifflare. Artikeln 
sa att vi bryter mot de mänskliga 
rättigheterna. Hon fortsätter i 
artikeln och förkunnar en egen 
dom där vi förklaras skyldiga. 
När rättegången startat råder det 
inga tvivel om att EIO är ute efter 
att skada SEF. Motparten gjorde 
flera fackfientliga uttalanden i 
rättegången t.ex. ”varför ska man 
vara med i facket”. Motparten 
jämförde den ”kränkning” som 
de oorganiserade utsätts för 
när de måste betala kontrollav-
gift med tortyr. SEF blev även i 
domstolen utpekade som skat-
tebrottslingar. 

Dom kommer att meddelas 
under våren 2012. Oavsett hur 
domstolen dömer kommer vi att 
vinna. Det finns ingen som helst 
möjlighet för Svenska Elektri-
kerförbundet att acceptera ett 
angrepp som har för avsikt att 
försvaga oss.

Kontrollavgiftsmålet



19

Sammanställning IS-avtalet 2011
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Skillnader i utbetald lön för elektriker på ackord 
respektive fastlöneavlönade (månadslön), 2011
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Installationsavtalet

Arbetsmarknaden för elektriker 
var god 2011, framförallt i stor-
stadsregioner och gruvindustrin i 
norra Sverige. 

Avtal om skift har slutits. Mon-
törerna arbetar 7 dagar för att 
sedan vara lediga 7 dagar. När 
det ena skiftlaget är ledigt tar det 
andra över arbetet. På det sättet 
blir det produktion veckans alla 
dagar och SEF:s medlemmar, 
som ofta har långa resvägar till 
hemmet, får en längre ledighet.

Lönetvisten med det värmländ-
ska bemanningsföretaget Werm-
tec Support AB fick sin slutliga 
lösning. Trots att SEF hade en 

överenskommelse med företa-
get sedan ett år tillbaka vägrade 
företaget att betala. 

SEF sa då upp Tillträdesavtalet 
för arbete i Norge med företaget. 
Samtidigt meddelade SEF vän-
nerna på EL&IT om vilka åtgär-
der SEF vidtagit. Det innebar att 
Wermtec Support AB omedel-
bart blev utslängda från en stor 
arbetsplats i Norge. 

Företaget hörde då av sig till SEF. 
500 000 SEK fördes över till LO-
TCO rättsskydd samma dag. SEF 
kunde sedan fördela pengarna till 
berörda medlemmar.

Den 15 november genom-
förde förbundet ett forum för 
utveckling, "Ny Teknik" med 
ett femtontal medlemmar från 
hela landet. Henrik Junzell EIO 
var inbjuden att medverka och 
samtala med SEF:s medlem-
mar. Samtalet visade att det går 
utmärkt att arbeta med "Ny Tek-
nik" inom Installationsavtalets 
verksamhetsområde.

Efter genomgång och samman-
ställning av ca 400 avtalsmotio-
ner kunde förhandlingsdelega-
tion IS enas om vad som ska 
prioriteras i nästa års avtalsrö-
relse
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Thyssenavtalet omfattar sedan 
en omorganissation 2010 två 
företag Thyssen hiss AB och 
Thyssen Rulletrappor AS.

 Motpart är TAG (teknikarbets-
givarna). 

Avtalsområdet har 64 medlem-
mar, vilket är en minsking med 
tre medlemmar från 2010. 
Under året har inga centrala 
förhandlingar genomförts.

Thyssenavtalet

Larm- och Säkerhetsavtalet 
Avtalet började gälla från år 
2001, då som ett företagsavtal för 
Securitas Larm, numera Nis-
cayah AB. 

Förutom Niscayah AB omfattar 
avtalsområdet anställda inom SA 
Bevakning AB, som har sagt upp 
avtalet till den 31 mars 2012 och 
Pele Security AB, som har blivit 
uppköpta av Schneider Electric. 

Övriga avtal är: Larmtjänst i Hal-
land AB, Allux Säkerhetssystem 
AB, Falköpings Larm & Över-
vakning, Monitor Larm & Be-
vakning i Gbg AB, Baab Security 
AB, Atlantic Security AB, Allux 
Säkerhetssystem AB, Monitor 
Larm & Bevakning i Gbg AB och 
Falköpings Larm & Övervakning. 

Antal medlemmar på avtalsom-
rådet var 275 i december 2011. 
Det är en minskning med 23 
medlemmar under året.

Niscayah AB blev medlemmar 
i arbetsgivarorganisationen 
Almega 2010. Enligt företaget 
vill man ha kvar sitt företagsavtal 
med Elektrikerförbundet och det 
är också vår klara målsättning. 

Målsättningen är att de som 
arbetar med larm och säkerhets-
området kan jobba inom samma 
branschavtal. Olika framtidsstu-
dier visar på en stor tillväxt inom 
säkerhetsområdet, det är ett skäl. 

Därför är det en prioriterad upp-
gift att organisera de som arbetar 
inom säkerhetsområdet och öka 
tillämpningen av Larm & Sä-
kerhetsavtalet genom att teckna 
kollektivavtal med dessa företag.

De lokala parterna som för-
handlar direkt med företaget, 
Niscayah,  har under året fortsatt 
diskussionerna om nya lösningar 
för prestationslönesystem samt 
genomfört ett 10 tal förhand-
lingar. Inga central förhandling 
har initierats under 2011. 
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Medlemstapp
Antalet medlemmar på avtals-
området minskar. Vi tappade 127 
medlemmar under året. 
Det är mest stora bolag, som  
One Nordic (tidigare E.ON-ES), 
Fortum och Infratek som drar 
ner på antalet montörer. 
En ny koncern, Relacom, har till-
kommit, man övertog ca 80 talet 
montörer från Fortum.

Sju centrala förhandlingar har 
genomförts, fem med Fortum, 
en med Infratek och en med Falu 
Elnät. 

Nytt Arbetsmiljöavtal
Nytt Arbetsmiljöavtal har teck-
nats under året mellan EFA-SEF-
SEKO och tjänstemannaförbun-
den, det mesta var redaktionella 
förändringar. 

Arbetsgrupper
Fyra arbetsgrupper har varit 
igång mellan EFA och SEF och 
avslutats under året. 
Resor och traktamenten, Eta-
bleringsförhandling, Individuell 
lönesättning och Avtalspension. 
I de tre första har det ej varit 
möjligt att nå en överenskom-

melse, i den sistnämnda däremot 
utmynnade i en gemensam folder 
mellan EFA, SEF och FORA.

Utbildning
Under hösten genomfördes en 
tvådagars FFV-utbildning med 
35 deltagare på Rönneberga 
kursgård. 

Även en tvådagars skyddsom-
budsutbildning kraftverk med 
25 talet deltagare genomfördes 
i slutet på året, även denna var 
förlagd på Rönneberga.

Kraftverksavtalet
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Krympande område
Förhandlingsverksamheten har 
varit låg på området. Under året 
har det genomförts en central 
förhandling. Den handlade om 
driftinskränkningar. Ärendet 
förlikades innan målet kom upp 
i AD. 

Medlemsantalet har tyvärr även 
i år minskat och är nu nere i en-
dast 109 medlemmar. 

De flesta företagen är oorganise-
rade vilket innebär att avtalsom-
rådet inte har någon stark och 

tydlig motpart. Framtiden för 
branschen är tyvärr allt annat 
än ljus då verkar det som om 
det inte kommer att vara lön-
samt att laga elektronikutrust-
ning. 

Det råder också priskrig på nya 
produkter samt att teknikut-
vecklingen fortsätter i samma 
snabba takt.

23

Radio-, TV-, Data- och 
Elektronikteknikeravtalet

Elektroskandiaavtalet
Minsta avtalsområdet
Det här är förbundets minsta 
avtalsområde. 

Till skillnad från det övriga små 
avtalsområdena finns här flera 
fackligt aktiva. Verksamheten 
bedrivs i en riksklubb för hela 
företaget. 

På området finns 66 medlemmar. 
Det är en blygsam ökning från 
förra årets 63 medlemmar. 

Det största företaget är medlem i 
Teknikgrossisternas Arbetsgivar-
förening, TGA. Övriga företag är 
hängavtalsföretag. 

Under året har inga centrala 
förhandlingar genomförts.
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Arbetsmiljöverksamheten

Säkra Elinstallationer
Hanteringen av 
Elsäkerhetsverkets förslag till ny 
behörighetslagstiftning gjorde att 
fem fackförbund, Elektrikerna, IF 
Metall, SEKO, Pappers och Kom-
munal lämnade ett gemensamt 
remissvar. 
   Förbunden anser att förslaget 
på ett allvarligt sätt försämrar 
elsäkerheten om det genomförs 
och förkastar det därför i sin 

helhet. Det är undermåligt som 
underlag för såväl lagstiftning 
som andra åtgärder. 
   Under året kallades också 
olika intressenter på elsäker-
hetsområdet till träffar med 
elsäkerhetsverket för att utreda 
eventuella oklarheter i deras 
förslag. 
   Nu startade förbundet en 
namninsamlingskampanj mot 
förslaget för både yrkesmän och 
medborgare. I samband med 
det hölls olika aktiviteter fram-
för allt i Göteborg. Det hölls 
presskonferens torgmöten m.m. 
Elektrikerförbundet krävde nu 
ut samtliga handlingar i ärendet 
från både Elsäkerhetsverket och 
Näringsdepartementet. Eftersom 
inte alla handlingar tillsändes 
oss så gjordes en JO anmälan. 
Inför sommaren togs det fram 

kampanjmaterial bestående av 
badbollar och paraplyer och över 
hela landet genomfördes olika 
aktiviteter. 
   I början på hösten kom 
skrap kritik från JO mot 
Elsäkerhetsverket som inte 
lämnat ut handlingarna i ären-
det. Senare så beslutade Elsäker-
hetsrådet att utredningen Säkra 
Elinstallationer skulle sändas till 
Näringsdepartementet. Svenska 

Dagbladet publicerade ett antal 
artiklar om el i november bland 
annat om elbränder. 
   EIO krävde att på grund av 
att elbränderna hade ökat från 
2005 –2010 med över 50 % på 
fem år en elektrikerlegitima-
tion. Man gick ut i media SVT 
och uppvaktade energiminister 
Anna-Karin Hatt och föreslog 
en så kallad elektrikerlegitima-
tion. EIO påstod alltså att deras 
egna medlemsföretag inte gör 
riktiga elinstallationer och våra 
medlemmar gör dåliga arbeten. 
De som gör dessa dåliga arbeten 
är hemmafixare och icke behö-
riga och då hjälper det knappast 
med något krav på elektrikerle-
gitimation. Nu hade EIO skjutit 
sig själva i foten vilket inte är 
ovanligt. 
   Det visar sig att den statistik 

Svenska Dagbladet redovisat 
om elbränder var felaktig. Det 
var alltså en tidningsanka som 
EIO baserat hela sitt upplägg på. 
Svenska Dagbladet dementerade 
de felaktiga uppgifterna i slutet 
av året. Sanningen var att antalet 
bränder gått ner i stället för att 
ha ökat. EIO har inte en susning 
av vad de håller på med och det 
drabbar inte bara våra medlem-
mar utan deras egna medlemsfö-
retag också vilket vi beklagar.

Pressade byggtider
Målet var att varje region skulle 
göra 10 12.2 – anmälningar. Det 
har inte uppnåtts. Meningen var 
också att den sammanställning 
som inte gjorts 2010 skulle delats 
ut till de förtroendevalda och 
redovisats på hemsidan. Sam-
manställning skulle ha varit över 
inrapporterade tidplaner. En 
liknande sammanställning skulle 
ha gjorts för 2011 och jämnförts 
med den från 2010 gällande 
tidplaner.

Elsäkerhet
Efter utbildningen 2010 var det 
meningen att 30 % av medlem-
marna och 30% av de fackliga 
förtroendemännen skulle få en 
fördjupad kunskap i elsäkerhets-
kontroll. 
   Med dessa kunskaper var det 
meningen att de skulle se över 
elsäkerhetsarbetet ute på byggar-
betsplatserna samt vilka genom-
förda delegeringar av elarbets-
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ansvar och kontrollansvar som 
gjorts. Det har inte genomförts. 
Det gäller även en sammanställ-
ning över hur elsäkerhetsarbetet 
fortlöper ute i organisationen. Inte 
heller har de regionala elsäkerhets-
utbildningarna genomförts.

Damm, kvarts och asbest
De lokala informationsmöten där 
minst 30 % av medlemmarna och 
minst 30 % av de fackliga förtroen-
demännen skulle ha medverkat har 
inte genomförts. Ej heller numret 
av Avtalat om arbetsmiljö. Således 
saknas sammanställning gjorts 
över verksamheten. Vi har fortsatt 
att bevaka de två anmälningar 
som vi gjort till polismyndigheten 
gällande brott mot reglerna om 
asbest.

Fallolyckor
Vi har tagit fram en stegpolicy och 
en broschyr om verkliga olycksfall 
från stegar och ställningar. Vi har 
genomfört 16 seminarium över 
hela landet till 40 % av målgrup-
pen. 

Regionala skyddsombuds-
verksamheten
Som vanligt kallades våra regionala 
skyddsombud in till en  tredagars 
konferens. Vi pratade om våra 
fallskyddseminarium, utländsk 
arbetskraft, BAS – P - U, utredning 
av elolyckor, vägguttagshöjder, 
standarden 50-110 om skötsel av 
elanläggningar, minimikrav för 
företagshälsovård, arbetsglasögon, 
förslaget säkra elinstallationer, 
arbetsmiljöavtalet, Asbest. 
   Under vecka 12 och 43 var också 
de regionala skyddsombuden över 
hela ute på arbetsplatsbesök. 

Elektrikerns arbetsmiljö
Undersökningen har under året 

fortsatt med en enkät till företag 
inom elbranschen. Under 2012 
kommer resultatet att redovisas.

Elstandardisering
Förbundet arbetar med standarden 
om hur du ska arbeta på elektrisk 
anläggning, (SS-EN 50-110 ). Där 
deltar vi i Europaarbetet som enda 
fackliga organisation. Ett förslag 
till skärpning av reglerna har 
skickats till de medlemsländerna i 
CENELEC som är den europeiska 
standardiseringsorganisationen. 
   Under 2011 träffades BTTF 
62-3 som är beteckningen på den 

Task Force i 3 dagar. Något färdigt 
förslag finns inte ännu. I Sverige 
är det den nationella kommittén 
inom SEK (Svensk Elstandard) som 
svarar på remissen från CENELEC. 
Förbundet deltar även i det Natio-
nella arbetet. 
   När det gäller höjder på väggut-
tag m.m. finns det bara en natio-
nell standard. Den ligger till grund 
för EL-AMA. Det arbetet har stått 
still under 2011 på grund av oklar-
heter vilken lagstiftning som gäller 
för de krav förbundet ställt på att 
vägguttag ska sitt på 900 höjd.
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Om våra
miljölagar inte

 kan skydda 
löntagare mot 

  asbest...

...ändra lagarna!

Svenska Elektrikerförbundet organiserar 26 000 medlemmar 
som arbetar inom el, kraft och elektronik.

Elektrikerna har 
polisanmält flera fall, 
där fastighets-
bolag eller bygg-
herrar utsatt elektri-
ker för dödliga risker. 
Senast vid Karolin-
ska/Huddinge sjuk-
hus. Men åklagarna 
åtalade inte. Vi 
tvingas nu överklaga 
till Riksåklagaren.

Det verkar som åklagarna kräver 
”omöjliga bevis” där det ska vara 
medvetet uppsåt, dokumen-
terade höga halter och lång 
exponering. I vilken värld lever de?

Asbest frigörs vid underhålls-, 
rivnings- och saneringsarbeten. 

Dam-
met svä-

var i luften under 
lång tid. Sätter sig på 

arbetskläder och i håret, 
redo att angripa vem som 

helst.
Att få i sig fibrerna kan vara ett 
ögonblicks verk, men det tar år 

innan det märks som de dödliga 
sjukdomarna asbestos, mesoteliom 
och lungcancer.

Vi ska ha strikta miljölagar som skyd-
dar oss  i vardagen och i arbetslivet. 
Men vi börjar tvivla på att arbets-
miljölagen tillämpas så. 

Hur högt värderar lagstiftarna en 
löntagares liv?
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Medlemsförsäkringar
2011 minskade utbetalningarna 
i inkomstförsäkringen från ca 4 
miljoner 2010 till 1,5 miljoner 
2011. Antal arbetslösa som fick 
ersättning minskade från 410, 
2010 till 147, 2011. Vi har nu haft 
inkomstförsäkringen i drift i 4 år. 
Vi har betalt ut cirka 13 miljoner 
kronor till cirka 1 300 medlem-
mar.

Avtalsförsäkringar
Vi genomförde i början på året 
den sedvanliga konferensen 
för ansvariga ute i regionerna. 
De flesta verksamhetskretsar 
genomförde någon form av 
avtalsförsäkringsinformation och 
vi överskred den budget vi fått 
från LO. 

När det gäller kvartsmedel, alltså 
den försäkringskvart man har 
ute på arbetsplatsen var resulta-

tet inte lika lysande. Vi använde 
knappt hälften av bidraget. Ett 
centralt projekt har genomförts 
av Lars Andersson, region mitt. 

Lars har kontaktat nästan alla 
sjuka och arbetslösa medlemmar 
för att kontrollera att ersätt-
ningar utgått till dessa. Han har 
också kontaktat våra försäkrings-
rådgivare för att kontrollera verk-
samheten. Projektet överskred 
budget.

 I Värmland genomförde vi ett 
projekt med byggfacken inför en 
av Färjestads hemma matcher. I 
syd så har ett omfattande projekt 
genomförts ute på arbetsplat-
serna. 

I Nord genomfördes ett ovanligt 
projekt på ett antal orter. Det var 
filmvisning på Bio på två ställen 
och kostnaden var lika som att 

hyra en lokal. Temat på filmen 
var en man som inte fick ut sin 
pension. Arbetsgivarna hade 
aldrig betalt in den. Nu fick vi ta 
motorcykeln och leta upp arbets-
givarna. 

Utöver den budget på 707.425 
kronor som vi får från LO har 
vi ansökt om ytterligare medel. 
Vi har erhållit sammanlagt 
1.215.022 kronor under 2011. 
Det är 507.597 kronor utöver 
ordinarie bidrag. 

Vi har fått alla kostnader täckta 
och haft den högsta kostnaden 
för verksamheten överhuvudta-
get, frågan är om det är den bästa 
men det får vi hoppas.

Försäkringar
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ECY- Elbranschens centrala yrkesnämnd

2011 blev ett år ungefär som 
2010. EIO visar litet eller lågt in-
tresse för att vara konstruktiva i 
den här mycket viktiga verksam-
heten. 

Förbundet har internt diskuterat 
hur vi framöver hanterar den här 
saken.

Dessa diskussioner har pågått 
även under 2011. 

Ny i ECY för SEF är Mikael Pet-
tersson. Handläggarna i ELY har 
utbildats i nya programmet för 
registrering av Lärlingar som in-
förts under året. 

ECY Cup genomfördes under 
våren. Deltagandet visade på 
samma trend som tidigare år. 

Det är fler deltagare. Det bådar 
gott som en del i kvalitetssäk-
ringen av utbildningen av fram-
tida elektriker.
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Under 2011 har ETG-konceptet 
spridits. EUU har anställt en 
konceptchef för att leda det 
jobbet. Under våren pågick ett 
intensivt jobb med att hitta och 
kartlägga de skolor som var både 
intresserade och kvalificerade 
nog att få ta del av ETG-koncep-
tet. 

Vid höstterminens start var det 
drygt ett tiotal skolor som kunde 
kalla sig för ETG Partner. Det 
här anses av de i ETG ingående 
intressenterna vara en god start 
på projektet. På sikt är planen 
att ett 25-tal skolor ska ta del av 
konceptet.

Konceptet är i styrelsens ögon så 
bra att det kan att spridas i lan-
det. Under hösten startades alltså 
en process som syftar till att det 
på ett par års sikt ska finnas 25 
– 30 skolor som bedriver elpro-
gram på samma framgångsrika 
sätt som i Nyköping.

EUU – Elbranschens Utvecklings- 
och utbildningscenter

Elektriska Installationsorganisationen, EIO 1 275 aktier    51%
Nyköpings kommun     600 aktier    24%
Svenska Elektrikerförbundet, SEF      625 aktier    25%

Totalt  2 500 aktier 100%
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Profilprodukter
Profilprodukter är ett verktyg i 
förbundet. En kopp, en penna 
eller en tröja gör att förbundets 
verksamhet blir synlig. Det 
skapar en känsla av att här är 
Elektrikerna.  

Hemsidan
Hemsidan sef.se fick mer inne-
håll då fler verksamhetskretsar 
kontinuerligt presenterade sin 
verksamhet. 2011 var det projek-
tet ”Koll på jobbet”, studier och 
arbetsmiljöarbete som domine-
rade. Under 2011 etablerade sig 
de två krönikorna ”Noterat Wal-
lin” och ”Wenngren funderar” på 
sef.se.

Avtalat
Förtroendevalda och medlem-
mar fick nio nummer av Avtalat. 
Två var extra fylliga, och ägnades 
åt Centrala Representantskapets 
möten. Ett temanummer upp-
märksammade elsäkerhetsfrågor. 

Media & annonser
De pressmeddelanden som 

sändes ut 2011 handlade om 
Elsäkerhetsverket förslag om ny 
behörighet.
För att lyfta fram förbundets 
sakfrågor infördes profilannonser 
i LO-tidningen, SSU:s tidskrift 
Frihet och Aktuellt i Politiken. 
Förbundet deltog med ett upp-
slag i Arbetsmarknadshandbo-
ken.

Trycksaker
Medlemsboken skickades ut med 
medlemstidningen Elektrikern. 

Nytryck gjordes av foldrar om 
Elevmedlemskap, ATL Montörer 
och ATL Företag.

Monter Elfack
Förbundet deltog vid Elfack & 
Light 2011, 9-13 maj på Svenska 
Mässan i Göteborg. Temat 
i montern var avtalsfrågor, 
elsäkerhet och asbest. Flera tusen 
unga stannade till i montern.

Kampanj mot 
Elsäkerhetsverkets förslag 
om behörighet
I kampanjen mot Elsäkerhets-
verkets förslag om nya behö-
righetsregler togs det fram ett 
”agitationspaket” för utåtriktade 
aktiviteter. 
Det var särtryck av Avtalat, 
foldern ”Frågor & svar”, vykort, 
banderoller, roll-ups, flyers, 
vykort, badbollar, tablettaskar, 
paraplyer och isskrapor. 

Information & agitation

Annonsering i Metro, Göte-
borgs-Posten, Aktuellt i Politiken 
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och LO-tidningen var också en 
del av kampanjen. 
En rikstäckande helsida ”Prop-
pen har gått” infördes den 23 
mars i Aftonbladet och Metro. 

Tre aktivitetsdagar genomför-
des med verksamhetskrets 2 i 
Göteborg där många tusen ute 
i staden mötte Elektrikerna och 
SEKO vid Brunnsparken, Kungs-
portsplatsen och Järntorget.

Kampanj 
mot asbest
I kampanjen 
mot asbest 
har ”Asbest-
dödenmasker” 
använts för 
facklig akti-
vism på gator 
och torg. 
Vykort ”Asbest 
dödar inte 
bara byggjob-
bare” och ”Vis-
sa medrese-
närer vill man 
vara utan” har 
tryckts. 

Annonsering i 
Arbetarskydd, 
Aktuellt i 
Politiken, 
LO-tidningen, 
Aftonbladet, 
Metro, SSU:s 
tidskrift Frihet 
ingick i kam-
panjen. 

Under Europeiska Bygg- och 
Träarbetarfederationens (EFB-
WW) temavecka om asbest 
deltog Elektrikerna, Målarna och 
Byggnads med en helsidesannons 
i Metro samt vykortsutdelning 
vid tunnelbanestationer i Stock-
holm.
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Sveriges elektriker är förbannade. 
Du riskerar att få än dyrare och osäkrare elinstallationer i 

framtiden. Om statliga Elsäkerhetsverket får sin vilja igenom. 
Deras förslag ”Säkra elinstallationer” hotar leda till kortslutning

i elsäkerhetsarbetet och rasera Europas bästa elsäkerhet. 

Elsäkerhetsverket riskerar nu ett fungeran-
de system för behörighet, ansvar, utbildning 
och elsäkerhet. Istället för förbättringar i 
samförstånd med branschens parter, 
föreslås en ny statlig byråkrati. 
Förslaget ställer till oreda och 
är juridiskt krångligt. Det får 
inte finnas oklarheter om 
ansvar mellan elektriker och 
det företag de arbetar i. Inte 
heller är det rimligt att lämna 
över ansvar från företaget till 
enskilda elektriker som inte har 
kontroll över hela installations-
processen. Förslaget öpp-
nar dessutom för företag 
att hyra in icke utbildad 
arbetskraft. 

El kan vara livsfarligt. 
Bristfälliga instal-
lationer kan leda till 
döden, svåra skador, 
brand och ödeläggelse 
av egendom. 

Därför är det så viktigt att arbetet med elek-
triska installationer utförs på ett klokt sätt. 
Elektriker, berörda företag och myndighe-

terna måste vara överens om hur arbetet 
ska bedrivas säkert. 

Kortsiktiga ekonomiska intressen 
i företagen eller statlig klåfingrig-

het får inte äventyra ett förtroen-
defullt samarbete. Elsäkerhets-
verkets förslag krånglar dessutom 

till det för företag och löntagare som 
verkar i de nordiska länderna. Vi får 

olika spelregler när vi istället 
borde ha samma.

Vi elektriker anser att 
elsäkerheten bäst gyn-
nas genom samförstånd 
mellan branschens 
parter, inte via statliga 
diktat. 

Därför förkastar vi 
Elsäkerhetsverkets 
förslag.
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En miljon löntagare och 50 000 elektriker säger NEJ!
Vi representerar Sveriges elektriker – skickliga yrkesmän/kvinnor – som brinner för elsäkerhet. 

Vi vill varken äventyra våra eller ditt liv.

Proppen
gått!har

har gått!Proppen
Möt oss idag på Järntorget kl. 08-17  
Information l Tävling l Namninsamling 
Idag är det Kollektivavtalets Dag. Din garanti mot godtycke!

Sveriges elektriker är på krigsstigen mot statliga Elsäkerhetsverket. De vill rasera ett fungerande system för behörighet, 
ansvar, utbildning och elsäkerhet. Det leder till oreda, byråkratiskt krångel och ger dig och näringslivet dyrare och
osäkrare el. Det krånglar till det för företag och löntagare som verkar i de Nordiska länderna. 
Varför äventyra Europas bästa elsäkerhet? Stoppa Elsäkerhetsverket förslag!
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2011 är ett vanligt studieår inom 
förbundet. Studier bedrivs på 
både lokal, regional och central 
nivå. För de studierna använder 
vi oss av ett flertal utbildningsan-
ordnare. 

Under november månad var den 
årliga studiekonferensen inpla-
nerad. Målgrupp för den konfe-
rensen är verksamhetskretsarnas 
studieansvariga, 10 personer. Vid 
anmälningstidens utgång hade 3 
personer anmält sig. 

Det ledde till att konferensen 
ställdes in. Istället anordnades en 
endagars studieträff för samma 
målgrupp. Till den aktiviteten 
anmälde sig 6 av 10. 

Syftet med träffen var att disku-
tera vilka tankar de studieansva-
riga har med sina uppdrag. Efter 
en hel dag med bra diskussioner 
fortsatte jobbet med att samtliga 
studieansvariga fick ett uppdrag. 
De skulle skriva ner vad de har 

för tankar med sitt uppdrag som 
studieansvarig i en verksam-
hetskrets. De tankarna kommer 
förhoppningsvis att kunna vara 
grunden i kommande diskus-
sioner kring förbundets framtida 
studier. 

Under hösten startade LO upp 
en ombudsmannautbildning. 

Elektrikerförbundet har med tre 
deltagare på den utbildningen. 
Utbildningen kommer att avslu-
tas under mars månad 2012.

Kortfakta studieåret
l Totalt i utbildning      1 242
l förbundskurser                  1 018
l LO-kurser/annan utb.        224

Studier
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Organisation

2011 var det år 2 med 
nya stadgar. Det innebär 
att flera saker börjar 
kännas mer normala. 
En sådan sak är storleken 
på det Centrala Repre-
sentantskapet, vilket 
minskat från 93 till 66 
ombud. 
Styrelsen har minskat 
från 13 till 12 ledamö-
ter. Samtidigt som detta 
normalläge mer och 
mer inträder upptäcks 
det löpande saker som 
behöver åtgärdas i orga-
nisationen. 

Under året har det 
diskuterats en hel del 
kring roller för olika 
delar av organisationen. 
Den diskussionen torde 
till viss del grunda sig 
i en osäkerhet om vad 
den nya organisationen 
innebär för ”mig”. Bland 
annat mot bakgrund av 
förda diskussioner så har 
det under året fattats 
beslut om insatser i olika 
delar av organisationen. 

I region mitt kommer ett 
antal verksamhetsledare 
och ledamöter i verkställande 
utskott att genomgå en process 
som syftar till att de ska se på sin 
roll på ett nytt och mer utveck-
lande sätt. 
Faller det projektet väl ut kom-
mer det att få efterföljare i andra 
delar av landet. 

För styrelsens del fattades det 
beslut om en större satsning som 
kommer att genomföras under 
2012. Den syftar till att ge sty-
relsen än större förutsättningar 

att kunna föra diskussioner på 
ett sätt som för organisationen 
framåt.

Medlemsvärvning
På medlemsvärvningsområdet 
upptäcktes under året att flera av 
de som värvades som medlem-
mar i ett tidigare värvningspro-
jekt aldrig kontaktades. Av den 
anledningen fattade styrelsen 
beslut om att i ett speciellt pro-
jekt kontakta samtliga de per-
soner som missats i det tidigare 
projektet.

Koncernutveck-
lingsprojektet
Inom koncernut-
vecklingsprojektethar 
tempot sjunkit. Det 
kan synas bero på att 
respektive koncern 
är lite betänksamma 
mot de utbildnings-
insatser som ligger i 
projektet. 

Respektive förtro-
endevald har under 
året fått i uppdrag 
att gå tillbaka till sin 
arbetsgivare och ar-
beta med att förankra 
tankarna i projektet. 
Därefter kommer det 
att fattas nya beslut i 
hur vi går vidare med 
projektet. 

Ungdom
Förbundets ung-
domsverksamhet 
löper på. Nya ung-
domar kommer till 
och inspirerar hela 
organisationen. 

Under det Centrala 
Representantskapet 
i november var de 

unga representanterna tongivan-
de i talarstolen, och i debatten. 
De representanter som har tagit 
över projektet Unga Elektriker 
har kommit in i verksamheten på 
ett mycket bra sätt. 

Under året har det förts diskus-
sioner om vi kan göra det pro-
jektet och dess innehåll till mer 
av löpande verksamhet från och 
med 2013.
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Verksamhetskretsarna

VK 1
Formalia
VU har bestått av: Kjell Drotz 
Verksamhetsledare (del av år), 
Daniel Lundin ledamot (del av 
år), Verksamhetsledare (del av 
år), Patrik Ericsson ledamot. 
CR ledamöter: Kjell Lindberg, 
Patrik Ericsson, Daniel Lundin, 
Christer Olsson, Peter Karls-
son, Johan Berglund, Benny 
Rosengren, Petter Johansson. 
Suppleanter: Magnus Carlenius, 
Lars-Erik Westlund, Dan Ljung-
qvist, Micael Gahnström, Tomas 
Jansson, Anders Eriksson, Gun-
nar Chronberg. 
Den 31/12 hade VK El-ettan 
3069 aktiva medlemmar.

Verksamhet
Vi har under året arbetat med att 
rekrytera förtroendevalda som 
är intresserade av att hjälpa till 
i verksamheten. Vår ungdoms-
grupp har tagit ytterligare steg 
och sköter numera skolinforma-
tionen på egen hand. Våra Regio-
nala skyddsombud har arbetat på 

i samma envisa anda som vanligt 
med målet att skapa trygga ar-
betsplatser för våra medlemmar. 

Medlemsvärvning
Vi har haft ett antal medlemmar 
tillgängliga för medlemsvärvning 
vilket lett till ett betydande antal 
nya medlemmar. Tyvärr visar 
fortfarande vår statistik på att det 
är fler som ”slutar” än skrivs in så 
vi siktar på att lägga än mer kraft 
på just medlemsvärvning. 

Vårt studiearbete 
går framåt. Vi har rekryterat ca 
10 nya studieombud som hjälper 
till med rekrytering till kurser. 
Vi samarbetar inom Region mitt 
när det gäller studiearbetet. Vi 
har gemensamt genomfört två 
Grundläggande förtroendeman-
nautbildningar för våra ffv. Vi har 
även startat en introduktions-
utbildning för nya medlemmar. 
Den är väldigt uppskattad. 

6F samarbetet
I det lokala 6F-samarbetet har vi 
kommit igång bra. Vi har bildat 

en styrgrupp och en arbetsgrupp 
som ser över inom vilka områ-
den vi kan samarbeta. Vi har bla 
påbörjat en ny utbildning (vald 
på jobbet) för våra ffv, som finns 
inplanerad under hela 2012. VU 
har under året träffat klubbföre-
trädare och kontaktombud vid 
ett flertal tillfällen i syfte att lyfta 
det fackliga intresset och engage-
manget. 

Verksamhetskretsen har under 
året flyttat från Mälarhöjden och 
finns numera i Solna.

El-ettan har under året bytt 
verksamhetsledare och varit en 
ledamot kort i VU. Det har med-
fört en del problem. Trots det 
har vi tagit flera steg framåt. Vi 
har lyckats hitta flera ffv som vill 
vara med och föra El-ettan vidare 
i strävan att ha en bra verksam-
het för alla medlemmar. El-ettan 
ser optimistiskt på framtiden och 
vill tacka alla som bidragit till att 
göra El-ettans verksamhet så bra.
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VK 2
Verksamhetsberättelsen är en 
utvärdering av de mål som sattes 
upp för kretsens verksamhet 2011. 
Till grund för utvärderingen ligger 
Verksamhetsplan 2011 med våra 
prioriterade områden, projekt-
verksamheten och studier. Men 
lika stor del ligger i förbundets 
verksamhetsmål 2009 -2012, där 
kretsen har att följa de mål som 
Centrala representantskapet har 
satt upp. VK 2 består av Västra 
Götaland och Halland, med drygt 
4000 aktiva medlemmar.

Verksamhet
Prioriterade frågor inom arbets-
miljö var: Elsäkerhet, Damm, 
Asbest, Kap 12, Stegar/ställningar. 
Under året har samtliga SO, HSO 
och RSO haft möjlighet till utbild-
ning och utveckling inom dessa 
prioriterade områden. 
Under 2011 gjordes ett stort 
antal utåtriktade aktiviteter inom 
arbetsmiljöområdet. Det gällde 
elsäkerhet och asbest. Det har 
genomförts en enkätundersökning 
bland skyddsombuden på företa-
gen om situationen på deras före-
tag inom arbetsmiljö och företags-
hälsovård. Dessa undersökningar 
ledde till många förbättringsarbe-
ten på dessa företag, främst inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete och 

tillbudsrapportering.
Under året har kretsen jobbat 
aktivt med att informera om och 
diskutera kring avtalen. Mycket 
arbete har lagts på att få medlem-
marna att tycka till om vad som 
kan förändras/förbättras i avtalen.

Vi har FFV som jobbar aktivt med 
klubbar och arbetsplatser. Det job-
bet kan rymmas inom ramen för 
Koll På Jobbet. Följdreaktionerna 
av detta arbete, som en bredare 
organisation och fler som utnytt-
jar våra löneavtal, kommer på 
sikt. Cirklar i ATL har skett efter 
intresse. Det har varit stort un-
der 2011. Ledande montörer och 
Ackordsansvariga klubbarna har 
under året träffats och fått utbild-
ning både teoretiskt och praktiskt. 
Utbildningar i ackord har även 
skett gemensamt och tillsammans 
mellan företag och medlemmar. 
Löneutvecklingen inom ackord har 
varit mer positiv än föregående år.

Vi går mer och mer ifrån att jobba 
med facklig mötesverksamhet till 
att jobba med facklig verksamhet. 
Vi har under året fått en bredare 
lokal facklig verksamhet med ett 
antal grupper av FFV som jobbar 
med utåtriktad verksamhet på 
lokal nivå. Vi har skapat en bredare 
bas samtidigt som vi har tappat 
FFV i toppen. Här vill vi hitta for-

mer för att kvalitetssäkra ansvars-
fördelningen i VK. På ett antal 
platser har det startat ortsträffar, 
med blandat intresse. Vi lyckas 
rekrytera till utbildningar för både 
våra medlemmar och FFV, nästan 
i den takt som vi önskar och har 
som mål.
”Unga elektriker” tar större plats. 
Det märks på utbildningar och 
intresset för skolinformation. 
Våra försäkringsrådgivare jobbar 
bra med utåtriktad verksamhet. De 
träffar ett stort antal medlemmar 
för att informera om försäkringar 
och pension. De hjälper också 
medlemmar att få ut de medel som 
man har rätt till enligt de försäk-
ringar vi har.

Vi hade ett omval att genomföra i 
VG-regionen. Där jobbade vi ak-
tivt tillsammans med våra närstå-
ende organisationer för att få våra 
medlemmar att rösta. Med tanke 
på andelen som gick och röstade är 
vi missnöjda. Däremot är vi nöjda 
med resultatet. 
Vi kan bli bättre inom många 
områden och vi börjar om igen 
med en ny struktur i organisa-
tionen under 2012. Vi ger den en 
chans att utvecklas så utvärderar vi 
verksamheten i början på 2013 och 
ser om det gav det resultat som vi 
planerat. I och med detta avslutar 
vi verksamhetsåret 2011.
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Verksamhetskretsarna

VK 8
VK 8 består av Skåne och Blekinge. 
Den 2011-12-31 var vi 3 528 aktiva 
medlemmar, 768 pensionärer och 
684 elev medlemmar. Totalt 4 980 
medlemmar. 
Vi har sex Ortsklubbar (sektioner) 
och 61 företagsklubbar och cirka 
70 kontaktombud. 
Verkställande utskottet består av 
verksamhetsledare Jonas Lindgren 
och två ledamöter Lars Jönsson 
och Peter Mårtensson. 
Peter Mårtensson har lämnat 
uppdraget under året då han börjat 
som ombudsman i region syd och 
Per Ola Nilsson har tillkommit.

Verksamhet
Under året har vi kört vidare på 
inslagen väg med FFV-träffar och 
skyddsombudsträffar i sektioner-
na. Vissa sektioner kör helgdagar 
medan andra kör halvdagar. Under 
året har vi kört 4 till 6 gånger per 
sektion. Sektionerna har också 
kört UVA-möte på företag utan 
klubb och FFV. 

Det har varit positivt gensvar 
från de företag vi besökt. Vi får en 
spridningseffekt då andra som inte 
blivit besökta tar kontakt med oss 
och frågar om vi kan komma. 

Våra RSO 
har kört på som vanligt och varit 
ute en hel del på besök på arbets-
platser och gjort en del skyddsron-
der. Försäkringsinformation har 
fungerat bra. Under hösten hade vi 
två man ute på arbetsplatser och 
pratade pensioner. 

Skolinformationen 
fungerar bra. Vi har varit ute på i 

stort sätt alla skolor. Vi har utbildat 
en del av skolinformatörerna. Vi 
har kört cirklar på kvällstid i vårt 
ATL-system och haft bra uppslut-
ning. Vi har varit ute och hjälpt 
medlemmar. Tyvärr har vi tappat 
en del uppsökare. Vi är nu fem 
uppsökare. 

6F samarbetet
Vi har haft en del träffar inom 6F. 
Vi, Byggnads och Målarna har 
haft en hel del arbetsmiljöarbete 
tillsammans. Vi har kört en AL 1 
med 19 deltagare i samarbete med 
Albins folkhögskola. 
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VK 9
VK 9 har ombudsmän placerade i 
Västerås, Örebro samt Linköping. 
Administrationen är placerad i 
Solna, Stockholm. VK:s högst 
beslutande organ är valmötet som 
träffas en gång per år. VU består 
av tre ledamöter. Vid möte med 
förstärkt VU tillkommer en person 
från varje sektion samt en ung-
domsrepresentant.

Verksamhet
För att vända en nedåtgående 
trend på ackordsområdet har nu 
steget tagits in till datasalen på 
ABF. Det konceptet blev lyckat, 
med mycket nöjda och kunniga 
medlemmar. Det gick på våren i 
Eskilstuna och sedan på hösten på 
följande orter, Köping, Strängnäs, 
Uppsala och Nyköping. I Nykö-
ping en avkortad cirkel. Cirka 30 
medlemmar är nu ATL-utbildade 
under detta år. Kursen går på 
kvällstid, 6 steg och innefattar 
avtalet, ej mätbar tid, etablering, 
ÖK-tid, fördjupning i ATL-listan, 
”övning” på garaget och inskriv-
ning på Ackcent-programmet. 
På femte steget, ytterligare en 
”övning” samt produktion av en 
ackordsedel. Steg 6 är ett ”Koll 
på jobbet” steg. Då diskuterar vi 
i gruppen hur en ackordsedel tas 
fram på deltagarnas projekt. 6 
veckors studietid ger deltagarna tid 
reflektera över frågor. Vi planerar 
en fortsättning.
Vi har kontaktat mindre företag, 
samt besökt firmor och byggen. 
Fokus var elsäkerhet, stegar och 
damm. Ny i Facket kurser delas 
upp mellan ideologi, avtal, ATL 
och arbetsmiljö. Vi har haft ett 
fallskyddsseminarium där Anders 
Andersson och Roger Johansson 

medverkat. Tidigt på året satsade 
vi på arbetsplatsbesök i Västerås. 
Detta uppskattades av medlem-
marna. De tycker det är bra att vi 
från facket syns i verkligheten. 

Senare gjorde vi samma sak i 
Örebro, norrut Frövi, Lindesberg, 
Nora, Karlskoga, Degerfors och 
Hallsberg. Vi har kompletterat det 
här med besök i Sala, Suraham-
mar, Fagersta, Köping, Arboga och 
Kungsör. En annan sväng gick till 
Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred, 
Södertälje, Strängnäs, Gnesta och 
Trosa. I Nyköping och Katrine-
holm har vi också varit. I Uppsala 
har vi gjort lite annorlunda. Där 
har vi haft flera försäkringsträffar 
och klubbutbildningar. Totalt har 
cirka 600 medlemmar fått besök 
av VK 9. Vi har uppfyllt målen i 
förbundets verksamhetsplan, när 
det gäller arbetsplatsbesök under 
2011. Nu fortsätter vi det jobbet 
2012.

2011 var ett bra värvarår. Vi har 
fått 312 nya medlemmar. Vi har 
använt oss av telefon, besök och tät 
kommunikation med lärlingsom-
bud. Vi ser en attitydförändring. 
Nu vill de gå med facket. Föregå-
ende år har vi fått nya medlemmar 
enligt följande: 2009 143 st. 2010 
217 st. 2011 312 st.
Försäkringsområdet är ett område 

vi behöver jobba med. Vi har fått 
igång en verksamhet i Uppsala. Vi 
har utbildat nya ombud under året. 
I Västerås har vi genomfört över 
600 medlemskvartar. Ett rekord?! 
Men vi behöver fler ombud. Jobbet 
gör vi 2012. Vi har ringt upp alla 
som är sjukskrivna och arbetslösa 
och bjudit in dem till en träff en 
gång i månaden. Vi har lagt vikt 
vid att få igång klubbar. Två har 
startats under 2011. Vi har fått 
bidrag för klubbstart av LO.
Antal ATL kurser var 7, varav 4 i 
Uppsala, 1 i Örebro, Västerås och 
Katrineholm. Totalt 103 deltagare. 
Ackordsförtjänst var 2011 182,04 
kronor per timme. Förtjänsten har 
sjunkit mellan 2010 och 2011. Det 
beror på lågkonjunkturen. Antalet 
inlämnade sedlar minskar.
I innebandyturneringen fick vi 
ihop 8 lag. Syftet med turneringen 
är att medlemmar lär känna var-
andra och utbyter erfarenheter. En 
positiv sak är att företag och klub-
bar har hört av sig och bett om nya 
turneringar.

Slutord
2011har varit ett bra år. Vi har haft 
färre möten och fler träffar med 
medlemmar. Vi har 7 uppsökare. 
VU tackar för förtroendet, och 
för det arbete som görs av fackliga 
förtroendevalda och personal.
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VK 15
Verksamhetsledare: Kenneth Nyhl-
én. Ledamöter: Christer Nylander, 
Mikael Olsson. Kretsombudsman: 
Jimmy Åsberg. CR ombud: Chris-
ter Nylander, Peter Skoglund. 
Suppleanter: Sten-Ola Ekbark, 
Sören Söderholm, Mikael Olsson, 
Joakim Gustavsson. Medlems-
antalet var vid årets början 1511 
medlemmar och vid årets slut 1508 
medlemmar.

Verksamhet
Verksamhetskretsen har under en 
längre tid haft mycket låg ackords-
verksamhet, med den påföljden 
att vi har låga ackordslöner och 
månadslöner. Även den övriga 
fackliga verksamhet har tyvärr haft 
liknade utveckling. 
För att ändra denna trend har vi 
satsat på att komma igång med 
utbildning i ATL. Sex ATL-cirklar 
har genomförts. Efter genomförd 
ATL-utbildning erbjuds stöd för 
att få medlemmen att komma 
igång med ATL i praktiken. 
SEF och EIO har genomfört 
gemensam ATL-utbildning på 2 
orter. Där deltog medlemmar och 
arbetsledare. 

VK har även prioriterat att vara 
ute på arbetsplatser för att prata 
fackliga frågor och ge medlemmen 
en känsla av att de får valuta för 
medlemsavgiften.

Koll på jobbet
Vi har haft 12 registrerade projekt 
i ”Koll på jobbet”, på våra större 
orter. De som genomfört detta är 
2 uppsökare och 3 ombudmän. 
Behovet av fler uppsökare är stort. 
Fler uppsökare skulle medföra att 
fler får bättre villkor och betalt. 

I och med den uppsökande verk-
samhet som sker via ”Koll på job-
bet”, har det blivit ett ökat intresse 
att jobba på ackord framfört allt i 
Östersund, Kramfors, Sundsvall. 
Med ökad närvaro på arbetsplat-
serna, via ”Koll på jobbet”, ökar 
förutsättningarna för att med-
lemmar får bättre lön och villkor, 
liksom insikten om att vi måste 
jobba tillsammans fackligt för att 
nå resultat.

För att försöka få gång ortsklubbar 
igen har VK haft ett antal med-
lemsmöten direkt efter arbetsti-
dens slut. Avtalsutbildning för FFV 
har genomförts på varje ort. Flera 
UVA-möten har ägt rum på betald 
arbetstid. Där har vi diskuterat ak-
tuella fackliga frågor på företaget.
VK har 3 aktiva ungdomar som 

jobbat med ungdomsträffar och 
skolinformation. De har även del-
tagit som kontrollanter i ECY Cup. 

Nya grepp har tagits för att nå ut 
med försäkringsinformation där 
VK även bjudit medlemmarna 
på filmvisning efter genomförd 
info. Även uppsökeri via speciellt 
projekt har genomförts främst i 
Jämtland.

Arbetsmiljö
Kretsen saknar förtroendevalda 
RSO. SEF/EIO har genomfört ge-
mensam elsäkerhets- och arbets-
miljöutbildning på tre orter. Där 
deltog medlemmar och arbetsle-
dare. Arbetsmiljöseminarie med 
fallolyckor som tema har genom-
förts vid två orter. 

Verksamhetskretsarna
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VK 16
Verksamhet
Verksamhetskretsen har under 
året haft ett antal möten. Vi har 
där planerat, gått igenom och följt 
upp verksamheten. Den har fung-
erat bra med tanke på små perso-
nella resurser. Vi har klarat det vi 
har planerat. Vi har även bytt ut en 
ledamot i VU. 

Resan i länet i samband med löne-
revisionen gav ett positivt resultat. 
Det blev flera nya medlemmar 
även detta år. Vi planerade besöket 
för årets eldsjäl Tomas Gustavsson 
från VK 9. Han åkte runt med våra 
förtroendevalda till arbetsplatser, 
kvällsmöten och samlade där in 
avtalsmotioner. Det blev ett 40 tal 
avtalsmotioner.

RSO verksamheten 
har fungerat mycket bra, trots 
att vi tappat en förtroendevald i 
uppdraget. Uppsökeriet varit bra, 
särskild under sista delen av året. 
Vi har haft skyddsombudsdagar på 
våren och hösten, med utomstå-
ende föreläsare. Vi har även gjort 
skyddsronder som skyddsombud 
fick göra på arbetsplatser i Karl-
stad. Vi har utbildat 5 nya skydds-
ombud. Vi fick ett nytt RSO under 
hösten. Han går in i verksamheten 
2012, efter sin utbildning. Vi har 
genomfört två överläggningar, 
12:2.
Vi genomförde två veckors uppsö-
keri i maj. Vi fick då hjälp av VK 2 
att informera om pension. Dels för 
att värva medlemmar till Folksam-
LO pension, dels för att informera 
om att man kunde flytta tidigare 
pensionssparande. Verksamheten 
har slagit väl ut. Vi har utbildat 
försäkringsrådgivare. Studieverk-

samheten har gått bra. Totalt 183 
medlemmar har genomfört någon 
sorts utbildning. Vi har haft egna 
utbildningar under året, t.ex. av-
talsutbildning.

Intresset för sammankomster 
var svalt. Det behövs mer än ett 
utskick. Man behöver ringa och 
påminna. Vid påminnelse har 
svaret blivit: ”Ja just det, det har 
jag glömt, jag kommer”. Det saknas 
gnista i våra medlemmar. Det vill 
vi ändra på under 2012. Vi har fått 
en ny klubb på PK-avtalet.

Koll på jobbet 
har gått trögt. Vi har 15 projekt 
under bevakning. Några av dessa 
går in på 2012 innan de avslu-
tas. Några har mätts enligt ATL. 
Förtjänsten har varit mellan 178 
kr och 190 kr. De flesta har varit 
uppgör. De har hamnat på 168 kr 
till 175 kr. ATL-cirklar har genom-
förts på två orter. Vi tror att ATL 
kommer att få mer genomslag 
under 2012. Det är unga medlem-
mar som visar intresse.

6 F löper på.
 Vi har haft fyra möten under 

2011. Vi har där strukturerat upp 
verksamheten. 

Ungdomsverksamheten 
ser ut att äntligen ta form. Vi har 
lyckat att få tag i en ungdomsan-
svarig som verkar mycket intresse-
rad och engagerad. Har genomfört 
två träffar för våra unga medlem-
mar. Inom denna verksamhet ge-
nomförs det en förändring. Vi har 
rekryterat två skolinformatörer. 
Den verksamheten låg efter under 
hösten av olika anledningar.  Fler 
lärlingar blir medlemmar under 
2011 jämfört med 2010. Den årliga 
lärlingsdagen genomfördes med 
tema HLR med elskada
.
Slutord
Vi 16 har försökt att göra det vi bli-
vit ålagda. Ibland känns det tungt, 
när så få vill delta. Vi upplever att 
mötesverksamheten för verksam-
hetsledaren har blivit utökad, både 
på video och fysiskt. Likaså det ad-
ministrativa arbetet. I det stora har 
VK 16 haft ett bättre år än 2010. 
Vi är några fler FFV. Det som 
oroar är att vi tappar medlemmar, 
mest på PK avtalet. Men vi hoppas 
att 2012 blir bättre.
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VK 21
Vårt  VU består av Verksamhetsle-
dare Mikael Karlsson  och leda-
möterna Fredrik Eklöf och Johan 
Börjesson. Vi har haft fyra möten 
2011. Den sistnämnde aviserade 
efter semestern att han saknar tid. 
Verksamhetsledaren saknar också 
den tid som uppdraget tar. 

En hel del tid går till att släcka div 
bränder hos medlemmar som har 
ringt under tiden som VU arbetat 
på ordinarie arbetsplatser. Jobbet 
med att bli fler förtroendevalda är 
inte ett självspelande piano.  

Verksamhet
Vi har använt verksamhetsmå-
len som är lagda för att styra vår 

verksamhet. Vi har varit i kontakt 
med flera medlemmar på deras 
hemmaplan tack vare Koll på job-
bet. Men vi känner väl att Koll på 
jobbet måste bli mycket bättre. 
Oavsett position i förbundets 
verksamhet.

ATL-sidan 
går mot lägre volymer så fort vi 
släpper på tyglarna. Vi ser dock ett 
litet ljus i tunneln tack vare att vi 
fått fler medlemmar som efterfrå-
gar ATL-cirklar.

Skol info 
har skötts med hjälp av Stefan 
Hjerpe Mårtas men nu är detta 
samarbete slut. Vi har några nya 
skolinformatörer på gång hop-
pas vi. I 21 an har kurser och 

utbildningar planerats lokalt och 
regionalt i Region Mitt. Ett antal 
medlemmar genomgått de lokala 
och regionala utbildningarna i 
Elektrikernas regi. Vi har även 
använt oss av ABF och LO för 
externa utbildningar.

I avtalsrörelsen jobbade vi med 
motionsskrivning både med 
Tomas Gustavsson och via egna 
möten.

Arbetsmiljöarbetet 
har skötts av våra två RSO med 
hjälp och stöttning av ombuds-
männen.

Slutord
”Jag är inte bitter!” Jag speglar bara 
vår verklighet i VK 21.

Verksamhetskretsarna
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VK 26
Via en delning av VK 31 uppstod 
VK26, den 1/1 2011. Vi består av 
Småland och Öland. I mars valde 
vi VU. Verksamhetsledare blev 
Jan-Erik Arvidsson och ledamöter 
Arne Forsberg 

Verksamhet
För att vara en nystartad Verksam-
hetskrets får vi vara nöjda med vad 
vi har orkat med under vårt första 
år. Via uppsökeri och kvällsaktivi-
teter fick vi in 66 avtalsmotioner 
till 2012 års avtalsrörelse. 

Vi har hjälpt till att bilda ett antal 
nya klubbar. Vi har haft FFV träffar 
vår och höst i Kalmar, Växjö och 
Jönköping. Dessa träffar hade bra 
besöksfrekvens och det uppstod 
bra diskussioner rörande aktuella 
fackliga frågor. Vi har också träffat 
medlemmar på elgrossister. 

6 F
Samarbetet inom 6F har fått en 
bra start, vi har haft lyckade träffar 
i Växjö, Jönköping och Kalmar. 
Arbetsgrupper har bildats inom 
studie, arbetsmiljö och politiskt 
arbete.

Träffar med separatavtalsföretag i 
Växjö, Jönköping och Kalmar har 
genomförts.

Studier&utbildning
Vi har under året ett fåtal anmäl-
ningar till LO–ABF utbildningar.  
Tillsammans med VK8 har vi haft 
en AL1 utbildning där vi deltog 
med 3 medlemmar. Träff med 
nyanställda lärlingar i Jönköping, 
Kalmar och Växjö ordnades under 
hösten. Tyvärr ställde inte EIO 
upp som de gjort under tidigare år. 
Under hösten hade vi två tvåda-
gars ATL utbildningar i Nässjö och 
Målilla med totalt 35 deltagare. 

Försäkringsrådgivare har utbildats 
i egen regi i Växjö.

Arbetsmiljö
Skyddsombudsutbildning i Växjö 
med 16 deltagare. Då vi har haft 
få nya skyddsombud har vi be-
sökt dem. Arbetsmiljöuppsökeri 
och återbesök har gett ett 20 tal 
checklistor. Företag i kretsen har 
besökts ihop med skyddsombudet 
för kontroll av företagens arbets-
miljörutiner.

Skolinfo
Alla avgångsklasser med elektri-
kerutbildning fick besök innan 
skolavslutningen. Besök i årskurs 
2 påbörjades under hösten vilket 
resulterade i 270 elevmedlemmar. 
Vi medverkade i ECY-cup. Skol-
informatörsträff ihop med VK 8 
för att få ett bra sammarbete inom 
Regionen Syd,
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VK 28
Mötesverksamhet: 
VU 7 st, FVU 3 st, LR 1st.

Vår ackordslönestatistik för 2011 
visar en mycket god löneutveck-
ling, för ackordsarbetande elek-
triker. Lönerna för denna grupp 
ligger ca 20 kr högre per timme än 
för de elektriker, som enbart arbe-
tar mot månadslön. Vår ackords-
lönestatistik har varit i en nedåt-
gående spiral sedan 2008. 

Trendbrott ackord
2011 visar på ett trendbrott med 
stigande volymer samt en liten ök-
ning av antalet ackordssedlar. För-
tjänsten har ökat markant till den 
högsta nivån i VK 28:as historia. 
Ackordvolymen har ökat med 15 % 
sedan 2007, medan antalet sedlar 
minskat mot 2007 års nivå. Två 
orter utmärker sig lite extra: Piteå 
i antalet sedlar och Umeå i antalet 
timmar.

2011 har arbetsgivarna valt att 
följa det centrala avtalet på 2,54 % 
strikt. Den lokala löneglidningen 
har varit liten med få undantag. 
Den generella lokallöneökningen 
har på 3 år varit ca 10 %.

Arbetsmiljö
Verksamheten på arbetsmiljö-
området har i huvudsak bestått i 
att genomföra skyddsronder på 
arbetsplatser och säkerställa att fö-
retag utan skyddsombud lever upp 
till avtal och arbetsmiljölagen. 

Vi har under 2011 
genomfört ca 170 
besök ute på arbets-
platserna samt ca ett 
20 tal besök ute på 
företag som saknar 
skyddsombud. Vår 
verksamhet har i 
huvudsak inriktats 
på att förebygga 
fallolyckor, infor-
mera om kvarts, 
damm, elsäkerhet, 
och riskanalyser, 
vilket varit i linje 
med Förbundets 
verksamhetsinrikt-
ning för 2011. 

Vi har även genom-
fört skyddsombuds 

träffar/utbildning i Umeå, Skel-
lefteå, Kiruna, Luleå och Piteå, till-
sammans med Elsäkerhetsverket 
och Galaxen. Vi har 9 Regionala 
skyddsombud verksamma i verk-
samhetskretsen, 3 ombudsmän 
och 6 FFV.

Studier
Inriktningen under 2011 har varit 
att följa upp studieinventeringen 
som gjordes i Västerbotten 2010, 
samt förvalta det fackliga kapital 
som kom fram. I Norrbotten har vi 
en studieorganisatör som inven-
terat sektion 102 Luleå. För första 
gången på 10 år har vi hittat unga 
medlemmar från sekt 101
( Kiruna/Gällivare) som vill utbilda 
sig i både fackliga studier och ATL. 

Hösten 2011 genomförde vi 2 
egna utbildningar som ett led i 
VK 28:s studiesatsning. Ledande 
montörs utbildning på 3 dgr och 
sektionsstyrelseutbildning på 2x3 
dgr. Speciellt ihopsatt utifrån våra 
sektionsstyrelsers behov. 

2011 var ett mycket gott studieår, 
gällande antalet utbildade med-
lemmar och mångfalden av kurser.
Verksamhetsberättelsen utgör 
slutpunkt för 2011, men samtidigt 
avsparken för 2012.

Verksamhetskretsarna
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VK 31
Det verkställande utskottet har 
bestått av verksamhetsledare Ste-
fan Lyshed-Jakobsson, ledamöter 
Arvid Sjögedahl och Bengt Thun-
holm. 
Då Arvid går aspirantutbildningen 
och saknat möjlighet att verka som 
ledamot i VU fullt ut under hösten 
så har Joe Mayer adjungerats i VU. 

Utåtriktad verksamhet
VU har under året prioriterat utåt-
riktad verksamhet. Vi har haft ett 
fåtal VU-möten. Vi har haft träffar/
möten för FFV på olika orter i 
hela vår verksamhetskrets för att 
informera om fackliga frågor. Vi 
har bjudit på frukost/fika på olika 
orter. De träffarna har fallit mycket 
väl ut. Vi har vid varje tillfälle när 
vi träffar medlemmar försökt få 
fler att ta börja arbeta fackligt. 

Vi har i dag bara en person som 
jobbar som uppsökare i Koll på 
Jobbet. Under året har det av-

slutats tre projekt. Vi har i dag 2 
projekt som pågår inom Koll På 
Jobbet. Vi har haft två st. träffar för 
förtroendevalda samt fyra st. träf-
far på olika orter där vi har infor-
merat samt samlat in avtalsförslag. 

Ackord
Vårt arbetsmiljöarbete har i stort 
bedrivits av våra regionala skydds-
ombud. Dom har arbetat aktivt 
med uppsökeri på företag och 
arbetsplatser, samt med utbildning 
av skyddsombud. 
Vi har under året haft två ATL/
ackordscirklar på kvällstid. Vår 
uppsökare har sporadiskt och vid 
efterfrågan gjort uppsökeri för att 
hjälpa till med ackordsfrågor på 
arbetsplatser.  

Studier
Vi har under 2011 bedrivit studier 
tillsammans med verksamhets-
kretsarna 1, 9 och 21 i Region mitt. 
Främst gällande utbildning för 
förtroendevalda. Vi har även under 
våren genomfört en utbildning 

för lärlingsombud, då efterfrågan 
var stor. Vi har haft deltagare på 
LO-kurser. Vi gjorde under hösten 
en gemensam satsning inom LO 
Östergötland tillsammans med 
ABF och genomförde en tvådagars 
medlemsutbildning tillsammans. 
Vi hade med 7 deltagare av totalt 
ca 30 st. Intresset och efterfrågan 
på studieverksamhet fortsätter 
att växa och deltagarna på olika 
utbildningar är överlag mycket 
nöjda. 

Skolinfo
Vi har genomfört skolinformation 
för elever i årskurs tre. Vi har haft 
2 träffar/möten för ungdomar med 
tillhörande aktiviteter där vi disku-
terade fackliga frågor. 

Vi har under året hjälpt till att 
starta en klubb på ett företag i 
Motala. Vi har haft en utbildning 
för försäkringsrådgivare i region 
Mitt. Vi har arbetat med att infor-
mera sjuka angående försäkrings-
frågor. 
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Dags för självkritik - men 
framför allt bygg upp 
organisationen!
2011 innebar ett fortsatt konser-
vativt Alliansstyre som präglade 
samhällspolitiken. Från regering 
och riksdag har de breda lön-
tagarintressena litet att hämta. 
Tvärtom ställer den förda 
politiken till det för lönta-
garna och facket. 
När samhällets skyddsnät 
som arbetslöshetsför-
säkringen och arbetslös-
hetsförsäkringen urgröps 
skapar det problem för 
de som aldrig kommer in 
på arbetsmarknaden och 
de som ramlar ur eller 
blir långvarigt arbetslösa. 
Kraven för att komma åter 
i arbete har radikalt för-
ändrats - till de sjukas och 
arbetslösas nackdel.

Organisationen måste 
bli 
offensivare
Förbundet har genomfört omfat-
tande förändringar av stadgar, 
organisation, ekonomisk styrning 
och budget. Nödvändigt men 
långt ifrån tillräckligt. För vår 
omvärld förändras - och i vårt 
fall till det sämre. Ett exempel 
är osäkrare anställningsformer 
i takt med att bemanningsbran-
schen ökat i betydelse. Denna 
bransch omsätter totalt 20 
miljarder kronor och har 61 000 
årsanställda.  Men närmare 120 
000 löntagare fick kontrollupp-
gifter från ett bemanningsföre-
tag, ett mått på hur många som 
har omfattats av anställning där. 
Vi har i det praktiska arbetet 
en sämre dialog och samverkan 
med vår motpart EIO. De väljer 
konfrontation. Det avspeglar sig 

i vardagen när det gäller kontak-
terna från verksamhetskretsar 
upp till förbundsnivå. Inom en-
ergiföretagen fortsätter man att 
slimma organisationen, outsour-
ca eller knoppa av verksamheter 
och öka de geografiska service-
områdena för montörerna.

Vi löntagare är ansatta politiskt 
av högerregeringen. Det påverkar 
också de statliga resurser och 
myndigheter som annars skulle 
kunna vara ett stöd för vårt arbe-
te på arbetsplatserna. Resurserna 
till att bevaka arbetsmiljön har 
försämrats och Elsäkerhetsverket 
har påbörjat en ökenvandring 
gentemot de fackliga organisatio-
nerna. Lex Laval förminskar våra 
möjligheter att angripa svartjobb 
och skumraskföretag, som via 
osund konkurrens förstör för 
seriösa företag på arbetsmarkna-
den.
Företagen vädrar morgonluft 
utifrån de nyliberala synsätt som 
regering och riksdag har. De 
kräver mer av oss, inte mindre. 
De vill friare kunna anställa och 
avskeda. De vill bestämma mer 

över hur vi ska arbeta och när på 
året eller dygnet vi ska arbeta. 
De vill ha ”flexiblare” d v s lösare 
anställningsformer och dra ner 
på fast anställd personal för att 
kunna anlita bemanningsföre-
tag. Det har blivit otryggare att 
vara elektriker eller kraftverkare. 

Gamla tiders ”företags-
anda” ersätts av kortsiktig 
vinstmaximering. Borta 
är värdeord som tradition, 
sammanhållning, lång-
siktighet, samverkan och 
ömsesidig tillit. 

Vi lever inte upp till våra 
mål
Vi kan konstatera att av-
talsbrott och problem som 
följd av pressade byggtider 
ökar. Asbest och byggdamm 
är påtagliga sådana. Detta 
ställer krav på en organisa-
tion med förtroendevalda 
och ombudsmän som klarar 
en aktiv avtalsbevakning. 

Det förutsätter att det finns 
en facklig representation - ett 
fackligt ansikte - på betydligt fler 
arbetsplatser än vad vi förmår 
idag. Trots ambitiösa projekt 
som ”Koll på jobbet” så har vi 
inte lyckats nå ut tillräckligt.
Trots att förbundsstyrelse och 
centrala representantskapet 
i verksamhetsmål och planer 
påpekat hur strategiskt vårt 
ackordssystem är för den totala 
löneutvecklingen har organisa-
tionen misslyckats med att nå 
något trendbrott i antal ackords-
sedlar eller ackordsvolym. Detta 
samtidigt som EIO via krångel 
med kontrollavgifterna försöker 
underminera ATL för att ersätta 
det med ett företagsstyrt löne-
system.
För få medlemmar deltar i någon 

Förbundsstyrelsens slutord
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form av studieverksamhet. Vi har 
för få som deltar i FFV-utbildning-
ar. Det är en strategisk brist som är 
oacceptabel och måste åtgärdas.
Vi måste ha en mycket hög orga-
nisationsgrad för att överleva som 
ett starkt yrkesförbund. Elevmed-
lemskapet för de unga på elpro-
grammet, skolinformationen och 
utbildningsombuden borde vara 
strategiska instrument i arbetet för 
att behålla en hög organisations-
grad. Ändå förmår vi inte utföra 
denna verksamhet fullt ut. Det är 
inte godkänt.
Förbundet är utsatt för en mas-
siv attack från högerpolitiker och 
arbetsgivare. Vårt enda vapen mot 
detta är hög organisationsgrad, 
effektivare organisation och facklig 

medvetenhet. Detta måste vi 
åstadkomma. Det är våra huvud-
uppgifter för verksamheten 2012.
En viktig del i det arbetet måste 
vara en kraftfull samverkan 
praktiskt och lokalt inom 6F för 
starkare slagkraft ute på fältet. 
Medlemmarna måste kunna se 
och uppleva byggfackens samlade 
styrka ute på arbetsplatserna. Det 
väcker respekt.
Vi ser det som nödvändigt att LO 
måste ta sig samman och bli en 
röst för fackföreningsrörelsen. Där 
har alla enskilda förbund ett ansvar 
utöver sin egen organisation. Det 
finns inget alternativ då arbetsgi-
varna tvärtom visar upp en alltmer 
enig och samordnad front.
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