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Verksamhetsberättelse
Svenska Elektrikerförbundet 

Inför CR 11-12 juni 2013



Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. 
De kompletta handlingarna med årsredovisning mm finns på förbundskontoret som separat dokument.
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Ett förlorat år
för 400 000 arbetslösa och ett par hund-
ratusen som förgäves väntar på en egen 
bostad eller studentlya. Ett år av hopp-
löshet för många som inte anses behövas 
och ställs utanför.

All iansregeringens 
nyl ibera la ekono-
miska polit ik med 
av reg ler ingar och 
marknadsexperiment 
överallt skördar of-
fer som de som inte 
längre har ersättning 
från den försämrade 
arbetslöshetsförsäk-
ringen. Eller de som 
utförsäkrats ur den 
försämrade sjukför-
säkringen.

Under tiden ökar in-
komst- och förmö-
genhetsklyftorna. De 
rika blir rikare och 
Sverige har barnfat-
tigdom. De stora af-
färsbankerna gjorde 
i höstas historiska 
rekordvinster medan vanligt folk hade 
dåliga räntevillkor. 

Angelägna samhällsinvesteringar i in-
frastruktur, bostadsproduktion, energi- 
och miljöeffektivisering och kunskap 
blev däremot eftersatta av en passiv re-
gering.

En mager avtalsrörelse
I mars slöt förbundet kollektivavtal med 
de flesta av motparterna. Det skedde ef-
ter en hård ideologisk avtalsrörelse. Den 
präglades av att Svenskt Näringsliv lyck-
ades med en strikt kolletivistisk styrning 
av arbetsgivarnas agerande. 

LO var inte lika framgångsrika i att 
hävda löntagarnas intressen. Det blev en 
signal till förändring inom LO. En helt 
avgörande förutsättning för att inte bli 
tillbakapressade ytterligare.

För förbundets medlemmar gav avtals-
rörelsen nettolöneökningar, om än inte 
i den storlek vi önskade. De medlemmar 
som arbetade på ackord kunde glädja sig 
åt betydligt bättre förtjänster.

På grund av att det var ettåriga avtal blev 
det många branschspecifika frågor som 
inte kunde lösas. Förhandlarna lyckades 
dock flytta fram positionerna något på 
sociala bitar i avtalsvillkoren.

Hård fajt 
mot Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverkets förslag till regeringen 
om nya behörighetsregler för elektriska 
installationer retade upp landets 50 000 
elektriker. Alla förbund som organisarar 
elektriker (Metall, SEKO, Pappers, Bygg-

nads, Kommunal och Elektrikerna) så-
gade enhälligt förslaget i ett gemensamt 
remissvar.

Vi har bedrivit opinionsbildning i mass-
media med annonsering och olika ut-
åtriktade aktiviteter på gator och torg, 
namninsamling och uppvaktning av 
energiminister Anna-Karin Hatt. Vi har 
också träffat de flesta partierna i riksda-
gens näringsutskott.

Kanske innebar vårt motstånd att de vär-
sta avarterna i Elsäkerhetsverkets förslag 
skalas bort. Mycket är fortfarande oklart 
när det gäller ansvar mellan företagen 
och elektrikerna, hur elsäkerheten och 
kompetensen ska säkras. Världens bästa 
elsäkerhet står på spel och regeringen 
har inte tagit ställning. Därför är vår 
beredskap hög och vi slåss för att ECY-
certifikatet och branschsamverkan ska 
utvecklas - inte avvecklas som EIO ver-
kar vilja med sin tilltagande passivitet.

Facklig samverkan och 
med i LOs styrelse
Samarbetet inom 6F med Byggnads, SE-
KO, Fastighets, Transport och Målarna 
fortsatte, även om Transport senare un-
der året gick sin egen väg.

Mest konkret manifesterade sig detta 
genom att förbundskontoret på senhös-
ten flyttade från huset på Upplandsga-
tan 14 till Hagagatan 2 i samma fastighet 

som Byggnads, Kommunal, Fastighets 
och Målarna. 6F förbunden har också 
ett gemensamt bolag för att sköta olika 
administrativa tjänster. Syftet är bättre 
och billigare för medlemmarna med 
samverkan.

Förbundet skapade också nya kontakter 
och engagerade sig 
hårt i LO. Vid LOs 
kongress rönte v i 
framgång och för för-
sta gången i historien 
är Elektrikerna nu 
representerade i LOs 
styrelse.

Den nya LO ledning-
en satsade hårt på 
enighet och det blev 
också en sådan start 
i höstas på avtalsrö-
relsen. 
LO måste enligt vår 
mening bli tydligare, 
självständigare och 
tuffare. Mandatet att 
företräda löntagarna 
måste vara klart även 
i de politiska sam-

manhangen vilket innebär ökade krav 
också på det socialdemokratiska partiet 
att ta sig an löntagarnas frågor.

Nyliberal våg hotar
Den nyliberala politiken drabbar ytterst 
löntagarna. Solidariteten i samhället ho-
tas. Gigantiska skattesänkningar undan-
drar resurser som behövs för att skapa 
trygghet och utveckling av samhället.

Vi ser hur arbetsgivarnas organisatio-
ner rider på den nyliberala vågen. De 
vill urholka de centrala kollektivavtalen. 
De talar om moderna avtal men vill be-
stämma än mer själva. När de talar om 
flexibilitet är det en ensidig sådan på 
företagens villkor. Vi upplever motpar-
ter som inte längre vill samverkan utan 
ideologisk konfrontation. Och vi upple-
ver att de inte tar tillräckligt ansvar för 
vita jobb, lönedumpning och mot fiffel 
och båg i byggbranschen.

Vi är för samverkan och moderna avtal 
där man respekterar elektrikernas rätt 
till en rättvisare andel av produktionsre-
sultatet, tryggare arbetsmiljö, delaktig-
het, vidareutbildning och arbetsvillkor 
som inte riskerar hälsan och går att för-
ena med familjelivet.

Inledning
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Energiminister Anna-Karin Hatt och Jonas Wallin.
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Biståndsverksamheten

Facklig samverkan - 6F

2012 var sista året på en treårsfas 
med förändringen från projekt till 
program. Det innebär att istället 
för att bara jobba i en massa en-
skilda projekt så jobbar vi i pro-
gram över världen. Det betyder 
att vi kan snabbt ändra riktning 
på våra insatser och inte vara så 
låsta på enskilda projekt. 

Vi har för närvarande fyra pro-
gram: Europa, Asien, Afrika och 
Sydamerika. Så om t  ex något 
händer i Indien och vi inte har 
pengar kvar där, så behöver vi 
inte ansöka om nya pengar dit 
utan om det finns pengar kvar 
i budgeten inom programmet 
för Asien så kan vi snabbt sätta 
in mera resurser där. Det ställer 
dock stora krav på biståndsansva-
riga inom varje svenskt förbund 
att hela tiden vara uppdaterad på 
vad som sker i världen och i de 

olika programmen. 
Personligen minns jag resan till 
Burma starkast där jag träf-
fade medlemmar som suttit i 
isoleringscell upp till åtta år för 
att de var fackligt aktiva under 
militärregimen men som nu 
blivit släppta och direkt fortsätter 
kampen för att få till fackfören-
ingar i Burma! Detta visar att den 
fackliga kampen i världen lever 

och att vi måste ta en mycket 
aktivare roll för att stödja våra 
bröder och systrar ute i världen.

Vi har även bevittnat ett EM i fot-
boll i Polen/Ukraina som tyvärr 
inte gick så bra för Sverige men 
genom våra insatser i Decent 
work kampanjen så har vi räddat 
liv på våra medlemmar tack vare 
att de fått till en bättre arbets-
miljö i Polen/Ukraina och det 
betyder mer än en buckla som 
står och samlar damm i en hylla 
någonstans! 

Den fackliga kampen fortsät-
ter och jag är övertygad om att 
Elektrikerförbundet är med 
på ett aktivt sätt för att minska 
orättvisorna i världen. För vi gör 
skillnad.

De förbunden som startade 6 
F var Byggnads, Elektrikerna, 
Fastighets, Målarna, SEKO och 
Transport. Men under slutet av 
2011 beslutade Transport att 
lämna det samarbetet. Trots att 
vi nu mera bara är fem för-

bund heter vi fortfarande 6 F.
Vi har under året flyttat ihop i 
nya gemensamma lokaler.
Tillsammans har vi bildat FASAB 
som ett aktiebolag med uppgift 
att sköta stora delar av förbun-
dens administration. Det mesta 
arbetet inom 6F har handlat om 
att få nya fastigheten ombyggd 
och färdig för förbunden att 
flytta in i samt att få gång på 
FASAB. Men vi har även genom-
fört en del verksamhet som haft 
gemensamma träffar på temat 
avtalsrörelse och utbildningar.
Vi har startat upp en egen 
tankesmedja, Katalys – institut 
för facklig idéutveckling. Den 

vill vi ska vara en katalysator i 
samhällsdebatten. Den ska vara 
ett oberoende fackligt idéinstitut 
som ska bedriva långsiktig opini-
onsbildning och utredningsverk-
samhet som värderingsmässigt 
står på LO-medlemmarnas sida. 
När alla andra vill befinna sig i 
den politiska mitten är smedjans 
uppdrag att normalisera det 
offentliga samtalet och förflytta 
mitten vänsterut.
Smedjans verksamhetsområden 
är: Välfärd, samhällsekonomi och 
arbetsmarknads- och fördel-
ningsfrågor. Daniel Suhonen är 
chef och verksamhetsledare och 
Victor Bernhardtz utredare..
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Vita jobb

Fackligt-politiskt arbete

Förbundet har fortsatt fokusera på 
att Verksamhetskretsarna ska prata 
mer politik och att vi ökar antal 
medlemmar i SAP. Verksamheten 
under året bedrivits främst inom 
6F.
Två Facklig-politisk utbildningar 
med 6F har genomförts med sju
deltagare från Elektrikerna. 
6F har också börjat arbetet med 
en valplan som kommer vara klar 
våren 2013.

En ny Tankesmedja med 6F har 
också uppstartats.
SFU, Socialdemokratiska fackliga 
utskottet, har efter en viss tid åter 
fungerande verksamhet.
LOs fackligt-politiskt ansvariga i 
förbunden har träffats två gånger 
och planerat för facklig strategi och 
valfrågor.

Arbetet 2012 har ett utvidgande 
engagemang i olika delar av landet, 
främst kan nämnas Malmöprojek-
tet, där vi nått längst. 

Fackförbunden Transport, Bygg-
nads, Fastighet, Elektrikerna, 
SEKO och Kommunal har med 

hjälp av Kurt Junesjö och Staffan 
Holmertz ordnat möten, träffar, 
föreläsningar samt utbildning i 
frågorna som rör offentlig upp-
handling. 

Arbetsgruppen har träffat Riks-
dagspolitiker, kommuner samt 

landsting för att informera om vad 
som gäller i Sverige och Europa 
angående upphandling. 

Föreningen får många förfrågning-
ar från LO-distrikt och kommu-
ner om utbildning i ämnet för att 
kunna komma igång.
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NEF AU består av ordförande i 
de nordiska elektrikerförbunden: 
För 2012 var de,
l  Kristján Þórður Snæbjarnar-
son, RSI
l  Hans O. Felix, 
EL & IT Forbundet
l  Jonas Wallin, 
Elektrikerna
l  Jørgen Juul Rasmussen, 
Dansk El-forbund
l  Martti Alakoski, 
Elbranschernas fackförbund.

År 2012 sammanträdde AU två 
gånger och på grund av tidsmäs-
siga skäl flyttades NEF kongres-
sen till januari 2013. 

På kongressen valdes Jonas Wal-
lin till ordförande för NEF för en 
period av två år.

Fasta teman på dagordningen har 
varit landsrapporterna, NBTF-
verksamheten och NEUK-verk-
samheten. 

Andra områden som vi haft 
särskild bevakning på är social 
dumping och elsäkerhet. 

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

Thomas Sandgren, 
1:e vice ordföande.

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1. 

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2.

Jonas Lindgren
Ledamot från VK 8.
 
Sören Eriksson
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.

Bengt Göran Lilienberg
Ledamot från VK 26/31

Ronny Wenngren
Förhandlingschef, 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 2012
50 män    2 kvinnor
  2 män    2 kvinnor
  2 män  38kvinnor
54  38

31 december 2012
46 män        2 kvinnor
  2män    1 kvinnor
  0 män  31 kvinnor
48  34

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

Ronny Wenngren
förhandlingschef

Arne Dufåker,
Installationsavtalet (del av året).

Göran Söderlund,
tom 2012-08-31
Arbetsmiljö, försäkringar, 
elsäkerhet.

Urban Pettersson,
Thyssenavtalet (delav året), 

Radio/TV-avtalet, Elektroskan-
diaavtalet, Installationsavtalet (del 
av året), diskrimineringsfrågor 
(del av året), Hissfrågor.

Ulf Carlsson, 
Kraftverksavtalet, Larm- och 
säkerhetsavtalet. 

Mikael Pettersson,
Ackordskontrollen, Larm- och 
säkerhetsavtalet.

Per-Håkan Waern
Arbetsmiljö (del av året).

Personalchef
tom 2012-08-31
Malin Thimerdal

Ekonomichef
Helena Eriksson

Johnny Hägerman

Serviceenheten
tom 2012-08-31
Thomas Persson

Kommunikation
Sven Lindberg
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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 Sweden 
ordf.,

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, ECY nämnden. A-Kas-
sans styrelse, EUU:s kursråd och 
bolagsstyrelse, NEUK, Modern 
Teknik i Stockholm AB (fram 
till bolagsstämman), Perso-
nalkommittén, 6 F Rådet,  6 F 
Styrgrupp.

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
LO:s EU Rättskommitté, 
LO:s Bemanningsavtalsgrupp, 
LO:s Omställningsförsäkrings-
grupp, EUU:s styrelse, suppl., 
SEF-EIO:s Elsäkerhetsgrupp, 
Intertek-SEMKO:s certifierings-
kommitté, Intertek SEMKO:s 
rådgivande nämnd.

Göran Söderlund, 
Ombudsman.tom 2012-08-31
LO:s Miljö- och arbetslivsut-
skott, LO:s Europagrupp, 
LO:s Jämställdhetsråd, LO:s 
Försäkringskom., Folksam – SEF 
försäkringskom., Folksam Livs 
stämma, suppl. ETAK Arbets-
miljökommité.,  SEF-EIO:s 
Elsäkerhetsgrupp, 
SEK TK 724, NBTF:s Arbets-
miljögrupp, Elsäkerhetsrådet, 
IFBWW Arbetsmiljögrupp, 
FOLKSAM FOLO.

Urban Pettersson,
Ombudsman.
NEF Hiss Arbetsgrupp.

Mikael Pettersson, 
Ombudsman.
A-kassans styrelse, suppl., 
SFU, SAP och LO-förbunden.
De fackliga Samhällsbyggarna, 
ECY-nämnden, ECY AU,
SEF-TK 64, Teknisk kommitté., 
SBTF:s arbetsgrupp för yrkes-
utbildningsfrågor, NEF, utbild-
ningsgrupp

Malin Thimerdal, 
personalchef.tom 2012-08-31
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,
Ombudsman 
LO Data, A-kassans styrelse. 
LOs försäkringskommitté, 
FOLKSAM-SEF Försäkrings-
kommitté, Folksam Livs, fören-
ingsstämma, suppleant.

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), suppl.
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Centrala Representantskapets möten

CR Malmö  30-31 maj 2012 

CR mötet i Malmö varade i en 
och en halv dag mellan 30-31 
maj. Det var ett ganska tradi-
tionellt ”årsmöte” utan större 
sensationer eller stora nya frågor 
att besluta om. Men nog hettade 
det till stundtals och debattlustan 
saknades inte. Men på det hela 
blev det som förbundsstyrelsen 
föreslagit.

Åtta motioner
hade lämnats in till CR som 
handlade om stadgar från VK 
15 (fast fackavgift, att man ska 
kunna välja försäkringar, kortare 
uppsägningstid av medlemskap) 
vilka avslogs, integritet och 
personnummer, gemensamma 
spelregler för elektriker i Norden.

Motionen, VK 8, om person-
numer (integritetsfrågor kring 
användande av personnummer 
hit och dit) ska förbundskontoret 
och styrelsen jobba vidare med, 
man var överens om att i möjli-
gaste mån begränsa användandet 
av personnummer i olika hand-
lingar där det kan undvikas eller 
ersättas med medlemsnummer.
Pontus Boströms, VK 31, mo-

tion om Elektriker så in i Nor-
den ansågs besvarad med FS 
svar. Man delar intentionerna 
att försöka samordna villkoren 
i Norden , det sker bl a i olika 
fora t ex NEUK. Ett problem är 
arbetsgivarnas stora ointresse på 
vissa håll. 

LO Samordningen prövas 
Jonas Wallin kunde i sitt anfö-
rande stolt berätta för CR att 
Svenska Elektrikerförbundet för 
första gången på 106 år nu har en 
ordinarie plats i LO:s styrelse. CR 
applåderade detta starkt och flera 

CR-ombud berömde ”det fotar-
bete” som legat bakom denna 
framgång på LO-kongressen.
Wallin och Ronny Wenngren 
beskrev samverkan i 6F och 
goda kontakter med Kommunal 
som blev viktiga för den slutliga 
framgången.
Bägge ser positivt på LO:s nya 
ledarskap och nye avtalssekrete-
rare.

Snabbt upp till bevis
Såväl Wallin, Wenngren, Sand-
gren och Carlsson underströk 
vikten av att LO håller samman. 
LO kommer snabbt att tvingas 
visa upp konkreta bevis. Redan i 
november ska Elektrikernas CR 
ta ställning till om förbundets ska 
delta i LO- samordningen.
Det innebär att det måste finnas 
ett konkret förslag från LO.

Verksamhetsberättelsen 
och årsredovisningen för 2011 
godkändes.

Ansvarsfrihet
CR beviljade förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året.
Balans- och resultaträkningen 
fastställdes.

Handlingsplan 2013
CR gav stöd åt en ”klarare inrikt-
ning på uppsökande verksam-
heter på arbetsplatser”. Verk-
samhetskretsarna ska formulera 
tydligare och mer mätbara mål 
för sin verksamhet t ex studier 
för medlemmar och förtroende-
valda, hur många ungdomar som 
deltar i verksamheten. Man ska 
tydligare redovisa hur det uppsö-
kande arbetet bedrivs, mer fakta 
mindre ”flum”. Prioriterat för den 
uppsökande verksamheten är:
l  Medlemsvärvning.
l  Studierekrytering.
l  Hitta/rekrytera nya
förtroendevalda.
l  ATL/ackord.
l  Arbetsmiljöbevakning.

Unga elektriker fick CR 
med sig
CR är inte bara föredragningar,
rapporter och beslut som ska fat-
tas. Det är närmare 100 elektri-
ker totalt som har möjlighet att 



1111

träffas och utbyta erfarennheter. 
Och många av dem har ett stort 
engagemang i olika frågor.

Första talet, succé direkt
Marcus Eriksson brinner för 
facket och skolinformationen. På 
CR gick han upp i talarstolen för 
första gången inför en stor för-
samling och höll ett brinnande 
tal om vikten av att förbundet 
finns ute i skolorna och berättar 
om facket.
Marcus ansåg liksom Oskar 
Larsson m fl att skolinformatio-
nen var jätteviktig för att värva 
nya medlemmar och hjälpa unga 
att slippa råka illa ut i arbetslivet 
som oorganiserade.
CR gav Marcus rungande app-
låder för sitt inlägg. Och som 
bekant vann ett yrkande från 
Oskar Larsson om att förbundet 
ska prioritera upp skolinforma-
tionen hela CRs gillande.

Val nya uppdrag 
En rad val gjordes på CR och 
kring vem som skulle represen-
tera VK 31 och 26 i förbunds-
styrelsen som ersättare blev det 
sluten omröstning. 
Nominerade från VK 26 var 
Arne Forsberg och från VK 31 
Joe Mayer. Det valet utföll på 
Forsberg med 30 röster, Mayer 
24 och sju blanka.

Ersättare från VK 9 i förbunds-
styrelsen. 

Patrik Frithz, verksamhetsledare, 
enhälligt nominerad, vald av CR.
VU i VK 31
Nominerade och valda blev;
Stefan Lyshed-Jakobsson (verk-
samhetsledare), Bengt Thun-
holm (ledamot) och Joe Mayer 
(ledamot).

Yrkes SM avgjordes i Malmö
Samtidigt som CR hölls pågick 
World Skill Swedens Yrkes SM 
på Nya Malmömässan. Nästan 
200 unga skulle göra upp om 22 
guldmedaljer. Totalt besökte över 
14 000 Yrkes SM. Flera CR leda-
möter passade på att kolla under 
torsdagseftermiddagen.
   Jonas Wallin, som är ordfö-
rande för World Skills Sweden, 
invigningstalade tillsammans 
med bl a Ibrahim Baylan, (S), vice 
ordf. i riksdagens utbildningsut-
skott. Baylan kom senare med till 
CR där han höll ett uppskattat 
anförande.

Världens bästa yrkes-
utbildning
– Jag har ingen lägre ambition än 
att regering, ansvariga myndig-
heter, branscherna och arbets-
marknadens parter tillsammans 
ska kunna visa upp ”Världens 
bästa yrkesutbildning” i prakti-
ken inför World Euro Skills 2016 
i Göteborg. Det finns en hyfsad 
samsyn kring detta, sade Jonas 
Wallin i sitt invigningstal på 
Yrkes SM.

Sluttjafsat nu om "Märket"
För första gången i historien är 
Elektrikerna representerade i 
LO:s styrelse. Ordinarie ledamot 
är Jonas Wallin med Thomas 
Sandgren, Ulf Carlsson och 
Ronny Wenngren som ersättare i 
tur och ordning.
– Det var på tiden. Nu är alla 
LO-förbunden representerade 
i styrelsen. Det är faktiskt en 
styrka för hela LO, sade Jonas 
Wallin i sitt anförande för CR.
Det vart omröstning på kon-
gressen och förslaget om att alla 
skulle vara representerade fick 
störst stöd bl a från hela 6F och 
Kommunal. IF Metall var emot.

Process för samordning
Inom LO pågår nu en process för 
att få till en samspelt orkester av 
alla förbunden. Alla är medvetna 
om att LO knappast överlever 
ytterligare en avtalsrörelse där 
samordningen inte är 100-pro-
centig. Det som styrelsen spikar 
ska alla stå upp för – solidari-
teten ska gälla varandra - inte 
enskilda branscher.
Det får helt enkelt inte bli några 
frispel och skapanden av ”mär-
ken” inom industrin som sedan 
ska läggas som karbonkopia av 
medlare och arbetsgivare för alla 
andra, säger Wallin.
Det är bara ett starkt enigt LO 
som kan nå bra förhandlingsre-
sultat.
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Redan i november
CR ska redan i november få ta 
ställning till om vi ska gå med i 
nästa LO Samordning. Då gäller 
det att LO har något att presen-
tera. Svenskt Näringsliv har varit 
stora, starka och tuffa. Låt oss 
inte för en sekund undervärdera 
skickligheten och makten bakom 
näringslivets organisationer. I 
avtalsrörelserna har man haft 
miljardfonder i aktiv beredskap 
för att arbetsgivare ska orka stå 
emot enskilda fackförbunds krav. 
Arbetsgivarna har i många år in-
vesterat gigantiska summor och 
energi på att söka slå sönder LO, 
underminera facket, utmönstra 
centrala kollektivavtal och att 
försöka utvidga sin arbetsled-
ningsrätt.

Styrgrupp med EIO
om modernt avtal
I förra avtalsrörelsen tillsattes 
en gemensam styrgrupp mellan 
EIO och förbundet om Instal-
lationsavtalet. Från oss ingår 
Jonas Wallin, ordförande, Ronny 
Wenngren, förhandlingschef, Jo-
nas Lindgren, verksamhetsledare 
VK 8 och ledamot i förbunds-
styrelsen, Morgan Andersson, 
ombudsman Region Väst, Peter 
Back, ombudsman Region Mitt 
och Mikael Karlsson, NEA, verk-
samhetsledare från VK 21 och 
ledamot i förbundsstyrelsen.

– Vi har bara träffats en gång så 
det är tidigt att säga något om 
vart det här leder. Idén att vi lite 
bredare talar med varandra di-
rekt tycker jag är bra. Vi vet ju att 
det finns olika åsikter inom EIO, 
jag har träffat deras styrelser flera 
gånger, säger Karlsson.
Se framåt eller gå bakåt
– Vi får hoppas att de har nya 
konstruktiva idéer i EIO så att 
man inte bara dammar av det 
som presenterats i tidigare som 
”modernt”. För det som uttalades 
då om ”flexibla arbetstider”, före-
tagsstyrda lokala avtal, eller pre-
stationslönesystem där makten 

ligger på företaget - var snarare 
ett steg tillbaka. Det var bara mer 
makt åt arbetsgivarna.
– De senaste avtalsrörelserna har 
gjort att elektrikerna är ganska 
billiga ute på arbetsplatserna. 
Det finns ingen anledning för 
företagen att försöka sänka kra-
ven på elektriker för att få lägre 
lönekostnader. Då är det bättre 
att vi tillsammans utvecklar vårt 
ackordssystem som ger företagen 
betydligt större möjligheter att 
få rätt betalt för det man faktiskt 
utför, säger Karlsson.
– Jag önskar att vi kunde ut-
veckla Installationsavtalet och jag 
tycker förbundet har lagt en hel 
del konstruktiva förslag, t ex att 
anpassa arbetslivet till elektriker-
nas livssituation exempelvis som 
småbarnsföräldrar. Har väl en lite 
skeptisk syn på om EIO verkligen 
vill mötas på halva vägen.

CR Stockholm 
21 november 2012

Ja till LOs Samordning
Ett enat CR ställde sig bakom 
LO:s samordning i avtalsrörelsen. 
Detta efter att Ronny Wenngren, 
Elektrikernas förhandlingschef, 
föredragit bakgrunden och 
innehållet i det förslag som LO:s 
styrelse lade fast 12 november. 
Därmed har ytterligare ett steg 
tagits inför Avtalsrörelsen 2013.
Förhandlingsdelegationen för 
Kraft-avtalet är kallad till 4:e, 
Installation till 12:e och den 20:e 
december ska förbundsstyrelsen 
ta del av ett förslag till avtals-
krav. Den 17:e januari fastställs 
förbundets avtalskrav och de 
utväxlas med arbetsgivarna EIO 
och EFA den 29:e januari.
– Jag är väldigt glad över att vi 
har lyckats förena förbunden 
bakom ett gemensamt förslag. 
Det ger oss en ökad facklig 
styrka.
–Nu gäller det bara att vi kan le-
verera också. Den uppgiften har 
givetvis försvårats av den eko-
nomiska kris som breder ut sig 

i ekonomin. Det krisavtal man 
tecknat för flygbolaget SAS riske-
rar att påverka andra avtalsområ-
den, säger Ronny Wenngren

Nyliberala idéer löser inte 
problemen
Förbundsordförande Jonas Wal-
lin gick till skarpt angrepp mot 
den nyliberala politiken som bara 
lett till ökade klyftor i samhället 
och inte alls varit effektiv mot 
arbetslösheten trots över 100 
miljarder i skattesänkningar.
– Finansminister Borg klarar sig 
som regeringens ”mysgubbe” 
tack vare okritiska media. Han 
har i praktiken misslyckats gravt 
trots att han sänkt skatterna med 
över 100 miljarder.
– Idag går närmare 8 % av ar-
betskraften utan arbete. Det är 
380 000 löntagare som vaknar 
upp utan att ha ett jobb att gå till. 
Arbetslösheten bland de unga 
är 23,4 procent i åldern 15-24 
år. Det är 138 000 ungdomar. De 
är också fler än september förra 
året.
– Flera hundratusen jagar egen 
bostad men bostadsbyggandet 
täcker allt mindre del av beho-
ven. Främst efterfrågas hyres-
rätter i de större städerna och 
studentlägenheter på högskole-
orterna.
År 2012 är det 135 kommuner 
eller
46 % som till Boverket redovisat 
att det är brist på bostäder.
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Det behövs satsningar nu
– Alliansregeringen har grundligt 
misslyckats med att motverka kon-
junkturnedgången via långsiktigt 
stimulerande åtgärder i ekonomin. 
Realsatsningar på exempelvis bo-
stadsbyggande, energi- och miljö-
smarta ROT-projekt, upprustning 
av vägar, järnvägar, storstädernas 
kollektivtrafik och ett kompetens-
lyft i arbetslivet hade snabbt stimu-
lerat efterfrågan i ekonomin och 
skapat nya arbetstillfällen.

Förslag för elteknikbranschen
– Precis som LO söker vi en 
konstruktiv dialog med våra 
motparter. Jag tycker bl a att vi har 
ett stort gemensamt ansvar för de 
tusentals unga som i årskurs nio 
väljer att utbilda sig till elektri-
ker. Sverige ska erbjuda eleverna 
”Världens bästa yrkesutbildning” 
som ska leda till att minst 9 av 10 
ska ha en anställning efter avslutad 
utbildning.

Vi ska ha färre gymnasieskolor 
med bättre kvalitet och resurser 
som erbjuder elprogrammet. Vi 
ska ha skolor som erbjuder ETG 
modellen där lärlingstiden är en 
del av utbildningen. Varje elektri-
ker ska vara garanterad ett visst 
antal timmar per år för kompe-
tens- och vidareutbildning.

Elsäkerhetsverkets 
behörighetskrav 
Arne Dufåker, förhandlare på 
verksamhetsenheten redovisade 
för CR att det finns starka krafter 
som verkar för att förändra behö-
righetsreglerna och ändra så att 
företagen får större frihet att anlita 
arbetskraft.

– Det handlar om att sätta sam-
bandet mellan företaget och deras 
anställda elektriker ur spel så att 
de friare kan anlita olika slags 
arbetskraft för eljobb. Det öppnar 
upp för B- och C-lag även om de 

aldrig säger det rakt ut, säger 
Dufåker.

Vi kämpar emot
– Vi är ett litet yrkesförbund 
och det här förslaget hotar 
både våra medlemmar och för-
bundet. Då är det vår skyldig-
het att göra allt i vår makt för 
att få till en förändring, sade 
förbundsordförande Jonas 
Wallin.
– Visst är det lite en Davids 
kamp mot Goliat om man bara 
ser på de formella styrkeför-
hållandena vi har emot oss. 
Men utgången blev ju inte till 
Goliats fördel i den sedelä-

rande historien.
– Vi tycker vi har bra argument 
och det vore oklokt om regeringen 
inte lyssnade på vad 50 000 elektri-
ker anser.

Annonsering och aktiviteter
Förbundet har genomfört utåtrik-
tade aktiviteter i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Profilannonser 
har införts i Metro och i olika fack-
tidningar. Där lyfts bl a bransch-
samarbetet fram och betydelsen av 
att utveckla ECY-certifikatet som 
garant för säkra eljobb. 

Medlemsutveckling
Antalet yrkesaktiva medlemmar i 
förbundet minskade mellan 2003-
2012 från 22 746 till 20 496 i ok-
tober. Det är en minskning under 
detta år med 345 medlemmar. .

Fler oorganiserade
Antalet oorganiserade har också 
ökat. Inom samtliga avtalsområden 
finns ett snitt per månad på 3 515 
oorganiserade.

Förändring i Västsverige - 
VK 2 blir två 
CR beslutade att godkänna att 
verksamhetskrets 2 i Väst som 
geografiskt omfattar Västra Gö-
talandsregionen och hela Halland 
blir två olika verksamhetskretsar. 
Den ena kommer att i stort omfat-
ta göteborgsområdet och Varberg.
Övriga delar bildar en egen krets.

På CR valdes också Henric Hag-
berg, Falköping till ersättare i för-
bundsstyrelsen efter Ulrik Persson.
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Förhandlingsverksamheten

Avtalsrörelse utan 
Samordning
Efter ett tvåårigt avtal tecknat 
2010 var det åter dags för avtals-
rörelse på samtliga våra avtals-
områden under 2012. Unikt för 
denna avtalsrörelse var att det 
inte fanns en samordning beslu-
tad mellan alla LO:s 14 förbund, 
utan tre st stod utanför. De ut-
anför var IF Metall, Livs och GS 
facket. Detta innebar naturligtvis 
att de gemensamma strävandena 
försvagades. Samordningen föll 
på samma fråga som varit nära 
att stjälpa samordningen tidigare, 
det vill säga jämställda löner.

Stora delar av industrin ser sig 
som förfördelade vid en tradi-
tionell satsning på lågavlönade 
grupper vilka framför allt är de 
kvinnodominerade yrkena. 

LO kongressen 
under sommaren 2012 uttalade 
en stark markering för en sam-
ordning under kommande av-

talsrörelser, vilket gjorde att den 
nyvalda LO-ledningen satsade 
starkt på att ena förbunden kring 
ett samordningsbeslut. Detta var 
ett omfattande arbete som för-
bundet mycket aktivt deltagit i. 

Under hösten fattade LO:s repre-
sentantskap också ett enhälligt 
beslut om samordnade förhand-
lingar och en gemensam lista 
med villkorsförändringar och 
lönekrav antogs. Detta får ses 
som en stor framgång, ytterligare 
en avtalsrörelse utan samordning 

hade medfört betydande svårig-
heter för alla förbund att nå bästa 
möjliga resultat.

Förebereda våra avtalskrav-
Arbetet med att förbereda vår 
egen avtalsrörelse för 2013, med 
framtagande och förankring av 
egna avtalskrav har varit en an-
nan betydande arbetsuppgift för 
förhandlingsavdelning, förbunds-
styrelse och delegationer. 

Arbetet med att få in avtalsför-
slag från medlemmarna gav ett 
mycket gott resultat, man kunde 
annars lätt ha misstänkt att med 
så tätt mellan avtalsrörelserna så 
skulle det försvåra förslagslus-
ten, men det har det inte märkts 
något av. Hade det bara funnits 
ännu mer tid så det säkert varit 
möjligt att slå nya rekord i avtals-
förlag.

Film nytt grepp
Ett nytt grepp som provades var 
att förbundet producerade en 
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egen film om avtalsrörelsen och 
den inverkan den har på individ 
och samhälle. Tidigare har ju 
ungar elektriker bidragit med 
filmer om deras syn på avtalsför-
ändringar som behövs. Detta har 
varit och är mycket uppskattade 
inslag i en allvarsam avtalsrö-
relse. 

Att, som det blev under 2012 , 

träffa ett ettårigt avtal sätter hela 
organisationens resurser under 
hård belastning. Oaktat det 
kunde förbundet träffa ett avtal 
som enligt tidningen Arbetet 
gav Elektrikerna de bästa löne-
ökningarna på arbetsmarknaden 
näst lärarnas avtal. 

Lärarnas avtal var dock treårigt 
och utan siffror de sista åren så 

där återstår utfallet att se för de 
kommande åren. Mer om avtals-
rörelserna finns att läsa under 
respektive avtalsområde.

Uppsatta mål för förhandlings-
verksamheten kunde ändå 
uppnås med god marginal tack 
vare hårt engagerad personal och 
förtroendevalda.
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Elsäkerheten i focus
Jämsides med förhandlingsarbe-
tet var arbete med de föreslagna 
förändringarna i elsäkerhetslag-
stiftning samt förberedelse inför 
kommande remiss om föränd-
ringar i behörighetskraven något 
som upptog en stor del av våra 
resurser. 
Stora satsningar har gjorts både 
lokalt och centralt för att infor-
mera medlemmar och allmän-
heten om konsekvenser av dessa 
förändringar i elsäkerheten. 

Förbundet har ibland hamnat 
på konfrontationskurs med 
Elsäkerhetsverket då vi ofta inte 
har samma syn på verkets upp-
drag som de själva har. Man kan 
fundera om inte verkets förslag 
har en politisk bakgrund för att 
förändra villkoren för landets 
elektriker till det sämre.

Förhandlingsverksamheten
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Om det är bra för landet eller 
inte får väljarna ta ställning till 
under 2014.

AD domar
Dom 59/12  Praktikantmålet 
om rätt till lön vid anvisning till 
arbete enligt socialtjänstlagen.
Avslag på förbundets talan.

Dom 74/12  Dom om kontroll-
avgift för oorganiserade. 
Avslag på förbundets talan.
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Ackordskommittén
Sammansättning
Mikael Pettersson Förb.
Kjell Lindberg  VK    1
Michael Norberg VK    2
Mikael Olsson  VK    8
Niklas Ljungberg VK    9
Mikael Olsson  VK  15
Mikael Karlsson VK  21
Ove Johansson  VK  28
Bengt Thunholm VK  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 ny-
tidssättningar. Arbetsgruppen 
fortsätter med nya förslag på nya 
tider i listan efter samma modell 
som föregående år och frekvens-
listor. Arbetsgruppen har bestått 
av Morgan Andersson, Peter 
Jönsson, Tomas Jansson och 
Mikael Pettersson. 

Dataplattformen och Ackcent 
har uppgraderats under året vid 
två tillfällen. Uppdateringarna 
har handlat om utveckling och 
uppgradering samt fler använ-

darvänliga funktioner har 
tillförts. En lokalt framta-
gen video finns på hemsi-
dan för en enkel introduk-
tion av Ackcent 2.0.

Under året har AD medde-
lat sin Dom(nr 74/12) ang. 
kontrollavgifter för oorga-
niserade. 

Ackordskontroll
Den årliga konferensen för 
ombudsmän och handläg-
gare i ackordskontrollen 
har genomförts under 
hösten. 
Konferensen handlande om 
hur vi bedriver verksamhe-
ten, kompetensutveckling 
av personalen och kvalitets-
säkring 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. 

Utbildning 
Förbundets cirkelledarutbildning 
genomfördes i februari ute på 
RUNÖ skolan. 12 deltagare från 
hela landet detog.
Ledare för utbildningen var, 
Jan Söderman och Peter 
Mårtensson.

Statistik
2012 granskades totalt 2388 
ackordssedlar. Arbetad tid på 
ackordssedlar är 2 556 102 
timmar. 
Flest antal sedlar har Verk-
samhetskrets 8 med 699 (755) 
ackordssedlar. 

Ackordsvolymen på Installa-
tionsavtalet är 13,04 % och ligger 
inom samma volym som föregå-
ende år. 

Månadslöner medelvärdel  
Genomsnittsförtjänst för ack-
ordsarbetare har under året varit 
på Installationsavtalet 190,87 
(185,72) kronor per timme, 
+ 2,77 %.

Månadslöner avtalsområden
Medelvärdetper månad är 
följande:
l  Installationsavtalet – 
28 032 kr . 
l  Kraftverksavtalet – 
27 639 kr. 
l  Larm och Säkerhetsavtalet – 
27 476 kr.

Ackordsverksamheten
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Skillnader i utbetald lön för elektriker på ackord 
respektive fastlöneavlönade (månadslön), 2012-12-31.

Månadslön
Ackord

Månadslön 28 030:-

33 211:-

Timlön
Ackord

Månadslön/tim

190,87:-

161,09:-
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Installationsavtalet

Avtalsrörelsen 2012 inleddes 
med att EIO sade upp Inkas-
seringsavtalet den 26 januari 
att löpa ut den 31 augusti 2012. 
Det fick till följd att SEF begärde 
att avtalsperiodens längd skulle 
sammanfalla med Installations-
avtalets utlöpningstid.

I överenskommelsen om ett nytt 
Installationsavtal som träffades 
den 27 mars var parterna överens 
om att Inkasseringsavtalet skulle 
löpa ut samtidigt som Installa-
tionsavtalet det vill säga den 31 
mars 2013.

Den 12 december 2011 kom 
LO, PTK och Svenskt Näringsliv 
överens om förändringar i AFA-
försäkringar m m. De förändrade 
villkoren innebär bl a att avtals-
försäkringen TFA även ska täcka 
inkomstbortfall vid arbetsolycks-
fall som ger kortare tids arbetso-
förmåga än 15 dagar.

l  I övrigt är löneutrymmet 2,6%  

varav 1,3 % läggs ut generellt 
och 1,3% läggs i en pott som 
förhandlas och fördelas lokalt på 
företaget.
l  Övriga ersättningar, penning-
faktor, brytpunktstillägg samt 
lokalt överenskomna ackord 
räknas upp med 2,6%.

Tidbank inrättas
l  En tidbank inrättas i avtalet 
som 4 kap § 12.
För varje arbetstagare inrättas en 
tidbank som löper under kalen-
deråret och nollställs vid varje 
årsskifte. Tid till tidbanken tjänas 
in genom arbetstidsförkortning, 
övertidsarbete, avbrott i dygns-
vila under helg eller traktaments-
arbete.
Tid som tjänats in kan tas ut, ef-
ter överenskommelse som betald 
ledighet, avsättning till pensions-
konto eller på arbetstagarens 
begäran i form av ersättning i 
pengar.
Inrättande av tidbank enligt kap 
4 § 12 innebär konsekvensänd-

ringar i 4 kap §§ 10 och 11 i 5 kap 
§ 4 i 7 kap § 8 samt i 11 kap § 5.
Reglering vid årsskifte. 
I de fall arbetstagare ej tidigare 
under året erhållit 16 timmar be-
tald ledighet ur tidbanken har ar-
betstagaren rätt att få upp till 16 
timmars betald ledighet förlagd 
till jul-nyårs- eller trettondags-
helgen under förutsättning att tid 
finns i tidbanken. Begäran om 
att få sådan ledighet förlagd skall 
göras senast den 1 december.
Tid som i övrigt återstår i tidban-
ken vid årsskiftet regleras genom 
att arbetstagaren väljer avsätt-
ning till pension eller ersättning 
i pengar.
Om arbetstagaren inte gör ett 
aktivt val överförs värdet av inne-
stående tid till arbetstagarens 
pensionskonto i Fora.
l  Parterna överenskom om att 
tillsätta två arbetsgrupper att 
arbeta under avtalsperioden:
Modernt kollektivavtal för eltek-
nikbranschen.
l  Extra pension EIO-SEF.
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Thyssen avtalet omfattar sedan 
en omorganissation 2010 två
företag Thyssen Hiss AB och 
Thyssen Rulletrappor AS mot-
part är TAG (Teknikarbetsgi-
varna). Avtalsområdet har 56 
medlemmar.

Den 3 februari tecknades ett 
riksavtal för 13 månader till ett 
värde av 2,8 %. Under året har två 
centrala förhandlingar genom-
förts. Under hösten genomfördes 
en konferens för fackliga förtro-
endemän.

Thyssenavtalet

Larm- och Säkerhetsavtalet 
Avtalet började gälla från år 
2001, som ett företagsavtal för 
Securitas Larm som bytt namn 
till Niscayah AB och nu Stanley 
Security Sverige AB. Förutom 
Stanley Security Sverige AB 
omfattar avtalsområdet anställda 
inom SA Bevakning AB, som har 
sagt upp avtalet till den 31 mars 
även detta år. Övrigt finns det 
ytterligare tio företag anslutna.

Antal medlemmar på avtalsom-
rådet var 272 i december 2012. 

På Larm- och Säkerhetsavtalet 
träffades en prolongering och ny 
överenskommelse om kollektiv-
avtal under september månad 
gällande från 1 april 2012.

De lokala parterna som för-
handlar direkt med företaget har 
under året fortsatt diskussioner-
na om nya lösningar för presta-
tionslönesystem samt initierat 12 
lokala förhandlingar. 

Ett fåtal centrala förhandlingar har initierats under 2012. 
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Medlemstapp
Antalet medlemmar på avtals-
området fortsätter minska något, 
vi tappade 35 medlemmar under 
året. Det är framförallt koncern-
bolagen One Nordic, Fortum, 
Infratek och Relacom som dragit 
ner antalet montörer. 

Sju centrala förhandlingar 
har genomförts under året, en 
med One Nordic, en med For-

tum, två med Infratek och 3 med 
Relacom. 

Avtalsrörelsen
Den 23 mars tecknade vi nytt 
Kraftverksavtal för perioden 1 
april 2012 till 31 mars 2013. 
Löneökning med 2,8 %, höjning 
av minimilön och nya skrivning-
ar när det gäller extra övertid och 
nödfallsövertid.

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

Även en endagars ESA-utbild-
ning för tiotalet lokalombuds-
män som jobbar med avtalet 
genomfördes i slutet på året, 
även denna var förlagd på Rön-
neberga.

Kraftverksavtalet
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Tynande bransch
Är ett avtalsområde som för en 
tynande tillvaro. Framtiden för 
branschen är tyvärr allt annat än 
ljus det råder priskrig på nya pro-
dukter samt att teknikutveckling-
en fortsätter i snabb takt vilket 
gör att det är för det mesta mer 
intressant för konsumenterna att 
köpa nya produkter istället för 
att laga det som gått sönder. 

Medlemsantalet har tyvärr även 
i år minskat och är nu nere i 
endast 90 medlemmar. De flesta 
företagen är oorganiserade vilket 

innebär att avtalsområdet inte 
har någon stark och tydlig mot-
part. 

Den 1 juni träffades ett nytt 
riksavtal gällande 13 månader 
till ett värde av 2,8 %. Förhand-
lingsverksamheten har varit låg 
på avtalsområdet under året har 
det inte genomförts någon cen-
tralförhandling.
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Radio-, TV-, Data- och 
Elektronikteknikeravtalet

Elektroskandiaavtalet
Minsta avtalsområdet
Är förbundets minsta avtals-
område och till skillnad från det 
övriga små avtalsområdena finns 
här flera fackligt aktiva och verk-
samheten bedrivs i en riksklubb 
för hela företaget. '

På området finns 62 medlemmar. 
Det största företaget är medlem i 
TGA (teknikgrossisternas arbets-
givarförening) övriga företag är 
hängavtalsföretag. 

Den 11 juni tecknades ett riksav-
tal för 13 månader till ett värde 
av 2,8 %. Under året har en cen-
tral förhandling genomförts. 

Under hösten genomfördes en 
riksklubbskonferens där samtliga 
medlemmar fick möjlighet att 
delta.
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Arbetsmiljöverksamheten

Skyddsombud
LO presenterade under året en 
skyddsombudsundersökning 
som för Elektrikerförbundets del 
pekar på en hel del problem som 
vi måste åtgärda, 60 % av skydds-
ombuden anser sig inte få stöd av 
sin arbetsgivare för sitt uppdrag 
och över hälften av skyddsom-
buden tycker att arbetsgivaren är 
passiv till arbetsmiljöarbetet. 
Vad gäller utbildning för skydds-
ombuden så har 9 % inte fått 
grundutbildning överhuvudta-
get och 42 % har inte fått någon 
utbildning för sitt uppdrag de 
senaste 12 månaderna.

Under 2012 så firades ett 100 
års jubileum för arbetstagarnas 
rätt att utse skyddsombud vilket 
bland annat uppmärksammades 
med en jubileumsbok.

Huvudskyddsombuds-
utbildning koncernföretag

Förbundet har genomfört en ut-
bildning för 24 st huvudskydds-
ombud. Den tog upp ämnen 
som arbetstidslagen, elsäkerhet, 
personalutrymmen, boende, 
bodar, bilar, problem och risk-
inventering, skyddsronder och 
anmälan om arbetsmiljöproblem. 
Maria Steinberg från Örebro 
Universitet undervisade om hu-
vudskyddsombudets roll i företag 
med skyddskommittéer.

Regionala skyddsombuds-
verksamheten
Regionala skyddsombudsverk-
samheten har bestått av drygt 
2000 besök på företag och 
arbetsplatser vilket är en minsk-
ning sedan föregående verksam-
hetsår, detta förklaras framförallt 
av att det krävs mycket mer 



2525

arbete på varje arbetsplats för att få 
till de mest grundläggande förut-
sättningar för arbetsmiljöarbetet 
och för att stötta lokala skyddsom-
bud. 

De regionala skyddsombuden 
har för sin verksamhet en årlig 
konferens på 3 dagar som berört 
bl.a. olycksfallsutredning, företags-
hälsovård, fallskydd och damm. 

Ett antal Regionala skyddsombud 
medverkade också på ”Gilla jobbet 
mässan” som en del i deras utbild-
ning, denna mässa anordnades av 
Prevent, arbetsmarknadens parter 
med flera och syftar till att sprida 
kunskap och goda exempel.

Projektet 
"Elektrikernas arbetsmiljö"
Projektet som finansierats av AFA 

försäkring sedan 2009 är nu färdigt 
och rapporten är färdig för tryck 
och resultatet och erfarenheterna 
från denna forskning ska nu under 
2013 göras tillgängligt inom bran-
schen så att vi kan omvandla detta 
till praktisk nytta för en bättre 
arbetsmiljö för elektriker.

Projektet 
"En säker arbetsplats"
Under hösten 2012 så startades 
ett projekt inom hela byggsektorn 
som syftar till en nollvision mot 
arbetsolyckor och skador inom 
byggbranschen, där medverkar 
både fack och arbetsgivare för att 
försöka nå en samsyn till det vik-
tiga arbetsmiljöarbetet, där pågår 
nu arbetet inom flera områden 
och det kan nämnas ett som rör 
säkerhetsklimat utifrån MTO-K 
perspektiv som står för Människa-
Teknik-Organisation och Kultur. 
Det handlar om att skapa en kultur 
där alla har säkerhetsfrågorna 
som första prioritet och att pro-
duktion inte får ske på bekostnad 
av anställdas hälsa, säkerhet och 
arbetsmiljö.

Elstandardisering
Förbundets medverkan i uppda-
tering av standard SS-EN 50-110 
har nått den punkt då det ska upp 
för omröstning av medlemslän-
derna vilket kommer att ske inom 
CENELEC  i början av 2013. Från 
Sveriges del sker omröstningen 
via tekniska kommittén 78 i SEK 
(Svensk Elstandard). Vad gäller 
arbetet inom standardiseringsom-
rådet kring nytt förslag på uttags-
höjder så har arbetet stått stilla 
under året, målet är att få en mer 
ergonomisk höjd på uttag för att 
få en bättre arbetsmiljö för instal-
lationselektrikerna.
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Prisbelönta för elsäkerhetsarbete
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ECY- Elbranschens centrala yrkesnämnd

2012 blev ett år ungefär som 
2011. EIO visar litet eller inget 
intresse för att vara konstruktiva 
i den här mycket viktiga verk-
samheten. 

Gy 2011 har även i år diskuterats 
med EIO utan framgång eller 
förståelse. ECY har genomfört 
fyra möten under 2012.

ECY Cup genomfördes under 
våren med över 3 000 deltagare. 
Det bådar gott som en del i kvali-
tetssäkringen av utbildningen av 
framtida elektriker.
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Appar
2012 var året då appar för smarta 
mobiltelefoner slog igenom. 
Förbundets hemsida sef.se blev 
mobilanpassad och sefplay.se 
med förbundets alla filmer finns 
numera både i mobilen och som 
hemsida. 
Till det ska läggas förbundets nya 

elektroniska medlemskalender 
Alma som tagits fram i samar-
bete med LO. Den ersätter en 
tryckta medlemsboken. 

Av övriga appar kan nämnas 
medlemstidningen Elektrikern 
som förutom sin vanliga hemsida 
även har en mobilanpassad ver-
sion av papperstidningen samt 
LO-mervärdes erbjudanden som 
finns i appen Elektrikerkortet. 
Juristförsäkringen har en egen 

app för den som har valt att ha 
försäkringen och Elektrikernas 
a-kassa har en mobilanpassad 
hemsida.

Formatet på trycksaker har 
ändrats till A6 eller mangafor-
mat (lite mindre än A5) för att 
man lättare ska kunna se foldrar 
och broschyrer i mobil, läsplatta 
och laptop. Alla trycksaker görs 
också som blädderbara pdf-filer. 
Allt för att det som publiceras i 
tryckt eller elektroniskt form ska 
vara mer lättillgängligt för mot-
tagarna.

Avtalat
Förtroendevalda och medlem-
mar fick åtta nummer av Avtalat 
som även den görs i mindre 

format (A6) och färre sidor. 
Press
Det skickades under året ut fyra 
pressmeddelanden. Rubrikerna 
var: 
l  Elektrikernas avtalskrav 2012
l  Varför riskera Europas bästa 
elsäkerhet och få dyrare elinstal-
lationer? 
l  Byggbranschens ID06 mot 
svartjobb håller inte måttet – 
dubbla ID kort upptäckta
l  Byggindustrin tillåter svart 
arbetskraft och det är ingen 
engångsföreteelse

Till detta ska läggas debattartik-
lar skrivna antingen tillsammans 
med de andra 6F-förbunden eller 
av företrädesvis ordförande och 
förhandlingschef på egen hand.

Annonser
Tidskriften Arbetsliv, tre pro-
filannonser på tema Asbest, 
Byggdamm och Skyddsombud. 
Förbundet publicerade även 
profilannonser i SSU:s tidskrift 
Frihet.

Trycksaker 
Den sista medlemsboken i pap-
persform producerades. Vykort 
”Äventyra inte Europas bästa 
elsäkerhet” och ”Säg NEJ till 
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Osynliga döden
Små osynliga asbestfibrer sätter sig på kläder, i hår och 
andas in. Asbest kan orsaka plågsam och dödlig cancer.
4 Ingen ska utsättas för asbestdamm. 
4 Asbest ska bara hanteras av särskilda saneringsfirmor.  
4 Du ska kunna lämna dina arbetskläder 
    och byta om på jobbet.
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Elsäkerhetsverkets Stolligheter”, 
A5, trycktes i 5 000 ex. En ny 
folder: ”Ledande montör” togs 
fram och trycktes i 2 400 ex-
emplar. Foldern ”Elsäkert” om 
elsäkerhetsfrågorna tryckets i 10 
000 exemplar. Foldern för elever 
”Checklista inför första jobbet”, 

återtrycktes i 5 000 exemplar. 
Till det ska läggas att förbundet 
tog fram egna nya förbunds-
omslag för avtalen samt infor-
mationspaket om avtalspension 
Kraftavtalet (kuvert, följebrev 
och foldern ”Så funkar din avtals-
pension”.

Kampanj - Elsäkerhet
För att lyfta fram förbundets syn 
på behörighetsfrågan utifrån 
Elsäkerhetsverkets förslag till 
regeringen gjordes följande:

l  Metro Stockholm, 2 februari, 
helsida i samband med uppvakt-
ning av energiminister hatt. 
Utdelning Metro och vykort.
l  Metro Stockholm, 24 oktober, 
halvsida, ”De flesta elektriker är 
certifierade”, med 
utdelning av Met-
ro och infoblad. 
Vid Kistamässan 
(Gilla Jobbetmäs-
sa) och Elfack på 
Älvsjömässan.
l  Metro Stock-
holm, Göteborg, 
Malmö, helsida 20 
november, ”Ska 
du anlita en 
elektriker?” Plus 
personlig utdel-
ning av Metro 
plus infofolder 
från förbundet vid 
trafikknutpunk-
ter i Göteborg 
och Stockholm. 
Metroutdelare 
och lokala fackligt 
förtroendevalda.

l  Elektrikern nr 10/2012, hel-
sida, ”De flesta elektriker är certi-
fierade”. 
l  Nytryck av vykort, repeat-
tryck av ”Frågor & Svar” (om 
Elsäkerhetsverkets förslag).
l  Framtagning av ID-hållare 
med band, för dubbla ID-kort 
(ECY-certifikat och ID06).
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Ska du 
anlita en 

elektriker?  
Kolla att  det finns

ECY-certifikat. 
Då är det en yrkesman. 
Men Elsäkerhetsverket 

vill krångla till allting.
Trygga och säkra ROT-jobb
De flesta elektriker du möter är certifierade, dem 
kan du tryggt anlita! 
   Idag går man ett treårigt yrkesprogram på gym-
nasiet för att bli elektriker. Därutöver en handledd 
lärlingsutbildning på 1 600 timmar hos en elfirma.
   Yrkesutbildningsavtalet säkerställer att elektrikern 
vet vad han/hon gör. Elbranschens Centrala Yrkes-
nämnd utfärdar sedan det personliga certifikatet. Ett 
kvalitetsbevis som visar att innehavaren klarar kra-
ven att arbeta med installationer på ett elsäkert sätt. 
   Elektriker vet värdet av elsäkert arbete – för oss är 
det livsviktigt. 

Elsäkerhetsverket 
vill göra om hela regelverket för behörighet. De vill 
införa ett statligt prov för alla och en ny slags 
legitimation. Det är som att kräva att sjuksköterskor 
eller bussförare ska bevisa en gång till att de kan sitt 
jobb. Och dessutom själva betala för det. 
   Förslaget innebär också att ansvar flyttas från be-
hörig installatör på elfirman till den enskilde elektri-
kern. Det skapar komplicerade praktiska och juri-
diska problem mellan elektriker, firmor och kunder.

Regeringen ska nu ta ställning 
Sveriges 50 000 elektriker i fem fackförbund för-
kastar Elsäkerhetsverkets förslag. Vårt budskap till 
regeringen innan man tar ställning är:

l  Ge Elsäkerhetsverket i uppgift att ta fram ett nytt 
förslag i samförstånd med elteknik- och energibran-
schens företrädare och parter.
l  Bygg vidare på den den yrkes- och lärlingsut-
bildning som redan finns och som lett till Europas 
högsta elsäkerhet. Behövs mer kunskap - ordna det i 
skolan och i avtal mellan branschens parter.
l  Statlig byråkrati är sämre än samverkan 
inom branschen och med myndigheterna.   
l  Man löser inte problemet
med obehöriga elektriker
och elsäkerhet med 
krånglig statlig detalj-
reglering och oklara 
ansvarsför-
hållanden.
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Farligt byggdamm
Byggdammet innehåller en massa partiklar som är livsfarliga. 
Särskilt om du exponeras ofta. Damm struntar man ofta i. 
Otjänligt vatten godtas inte - men otjänlig luft tolereras. 
Säg ifrån - anmäl byggdamm på jobbet
för skyddsombudet.
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Ytterligare ett studieår har 
kommit till sin ände. För-
bundets studiearbete har 
tagit fler steg mot att komma 
närmare målen om att alla 
medlemmar som vill ska få 
facklig utbildning. 

På ett flertal håll runt om i 
landet pågår lokala och regio-
nala studier, för både yngre 
och mer etablerade medlem-
mar och förtroendevalda. 

Unga Elektriker tar ett större 
ansvar för att rekrytera till 
och genomföra ungdoms-
utbildningar. Det är ett gott 
tecken inför framtiden. En 
stabil bas bland våra yngre 
medlemmars kommer att 
bära frukt inom en 10-årig 
period. 

Under året har förbundet skiftat 
person på platsen som studiean-
svariga. Från och med november 

månad heter den studieansvariga 
Johnny Hägerman. Det bytet 
skapar bra förutsättningar för en 
tydligare styrning i förbundets 
studiefrågor. 

I november månad genom-
fördes även en konferens 
för verksamhetskretsarnas 
studieansvariga. Det tillfället 
blev mer konkret en uppstart 
av jobbet för den nye studie-
ansvariga. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2013. 

Under hösten startade två 
aspiranter sin ombudsman-
nautbildning. Det är en 
utbildning som genomförs 
av Runöskolan. 8 veckors 
teoretisk utbildning, samt ett 
stort antal veckor med prak-
tiskt innehåll. Det praktiska 
innehållet sker till stor del 
inom ramen för förbundets 
verksamhet. Utbildningen av-
slutas under våren 2013.

Kortfakta studieåret
l  Totalt i utbildning      1 325
l  Förbundskurser                   975
l  LO-kurser/annan utb.        350

Studier



3333

Organisation

Förbundets nya 
organisation sätter 
sig mer och mer. Fler 
och fler känner att de 
vill arbeta inom vår 
organisation. 
Det är en känsla som 
är lätt att få när man 
lyssnar på fackligt 
förtroendevalda runt 
om i landet. Det finns 
dock mycket kvar att 
arbeta med. 

Förbundet har i den 
nya organisationen 
jobbat med att öka de 
förtroendevaldas sta-
tus i organisationen. 
I den delen börjar 
förtroendevalda bli 
vana vid att det är de 
som har det yttersta 
ansvaret i fler och fler 
frågor. 

Samtidigt kom-
mer fler och fler 
signaler om att 
lokala ombudsmän 
upplever att de är 
mindre betydelsefulla 
i organisationen. De 
signalerna har diskuterats under 
året. Klart är att ombudsmän, 
både lokalt och centralt, är 
mycket viktiga beståndsdelar i 
organisationen. De har en tydlig 
roll som innebär att de företräder 
våra medlemmar, främst i de fall 
när medlemmar får problem som 
härrör sig till deras arbetsgivare, 
eller liknande händelser. 

De är centrala i de fall våra för-
troendevalda behöver stöd för 
att genomföra sin del av verk-
samheten. De är även viktiga i 
vårt ständiga arbete med att bli 

fler, det vill säga i medlemsvär-
varfrågor. I den frågan har både 
ombudsmän, förtroendevalda 
och assistenter en viktig roll.

Under året ökade organisatio-
nens fokus på just medlemsvärv-
ning. På det Centrala Repre-
sentantskapets, CR, årsmöte 
beslutade CR att medlemsvärv-
ning är ett av 5 prioriterade om-
råden för 2013. Övriga områden 
är ackord, arbetsmiljö, hitta fler 
förtroendevalda och fackliga 
studier. De områdena är en viktig 
del i CR:s beslut om handlings-
plan 2013. Innehållet i den 

planen är resulta-
tet av en uppfölj-
ning av tidigare 
handlingsplaner, 
en nulägesanalys 
samt de diskussio-
ner som fördes på 
CR:s möte.

I förbundets kon-
cernutvecklings-
projekt har det 
under året förts 
diskussioner med 
ett fåtal företag 
samt med förtro-
endevalda. 

Mot slutet av året 
fick styrelsen en 
rapport kring 
projektet från 
perioden 2009-
2012. Styrelsen 
beslutade efter 
den rapporten att 
fortsätta projektet 
under 2013 och 
2014. Inriktningen 
kommer att vara 
att koncentrera 
arbetet där vi tror 
att vi kan komma 

att nå framgång.

Unga Elektriker fortsätter att 
jobba med att öka den fackliga 
aktivismen bland unga medlem-
mar och unga blivande medlem-
mar. De genomför sin verksam-
het på ett sätt som är lätt att 
gilla. De utgår från ungdomarnas 
förutsättningar och "pratar med 
ungdomar på ungdomars vis". 
Det skapar bra förutsättningar 
för att organisationens komman-
de förtroendevalda är ifrågasät-
tande på ett sätt som utvecklar 
organisationen i framtiden.

VK-16

Göteborg

VK-26

Malmö
VK-8

Solna

VK-31

VK-21

VK-15

VK-9

VK-28
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Sundsvall
Region Nord

Region Mitt

Region Väst

Region Syd

VK-10VK-2
OBS! Uppdelningen 
av VK 2 till VK10 
och VK2 skedde 
fr o m 2013-01-01
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Verksamhetskretsarna

VK 1
Formalia
VU har bestått av: Daniel Lundin 
Verksamhetsledare, Daniel Eriks-
son ledamot (del av år), Pierre 
Håkansson ledamot (del av år), 
Patrik Ericsson ledamot (del av 
år).
CR ledamöter ordinarie: Kjell 
Lindberg, Daniel Eriksson, 
Daniel Lundin, Christer Olsson, 
Peter Karlsson, Elin Gustafsson-
Fagerlind, Benny Rosengren, 
Petter Johansson.
CR Suppleanter: Magnus 
Carlenius, Pierre Håkansson, 
Dan Ljungqvist, Micael 
Gahnström, Tomas Jansson, 
Anders Eriksson, Gunnar 
Chronberg, Johan Berglund.

Den sista december 2012 hade 
VK El-ettan 3065 aktiva medlem-
mar.

Verksamhet
Vi har i stort sett utfört den verk-
samhet som vi hade planerat. Då 
vi återigen är fulltaliga i VU så 
blir det lättare att hinna med den 
verksamhet vi vill bedriva. 

Vi har under 2012 gått -fyra 
medlemmar vilket ska ses som 
väldigt positivt då vi stoppat 
medlemstappet bla genom att ha 
en medlemsvärvare inne under 
ca 3 månader. Vi siktar naturligt-
vis på att gå + under 2013. 

Vi har noterat ett ökande delta-
gande på våra studier vilket varit 
väldigt glädjande då det är ett 
område som vi lägger ner mycket 
engagemang i. Vi har bland annat 
genomfört tre introduktions-
kurser för nya medlemmar och 
även för oorganiserade vilket har 
resulterat i nio nya medlemskap. 

Vi fick lov att utöka antalet 
ackords och lagbaskurser när 
intresset var stort vilket är 
mycket positivt. Våra regionala 
skyddsombud har arbetat fram 
en ny arbetsmodell där vi ska ha 
ett mer löpande arbete under 
året för att bättre kunna möta 
behoven ute på arbetsplatserna. 
Vi har även lyckats rekrytera fler 
försäkringsinformatörer som står 
redo att möta medlemmarnas 
intresse för sina försäkringar. Vi 
jobbar vidare på att utveckla våra 

relationer med våra klubbföre-
trädare för att kunna stötta och 
tillmötesgå deras behov. 

Våra ungdomar har genomfört 
flera olika ungdomsträffar för att 
försöka bli fler unga som engage-
rar sig fackligt, det har varit väl-
digt uppskattat och är en otroligt 
viktig verksamhet.

Slutord
Som tidigare nämnts så är vi 
återigen 3 st i vårt VU vilket har 
underlättat att genomföra vår 
verksamhet, Vi har även under 
året lyckats knyta fler förtroen-
devalda till elettans verksamhet 
vilket gör att vi på allvar kan 
börja bygga upp en organisation 
som gör oss mer synliga bland 
medlemmarna, vilket är vårt 
mål. Elettan vill härmed tacka 
alla er som bidragit och gjort att 
vår verksamhet hela tiden går 
framåt. Tillsammans kommer 
vi fortsätta utveckla Elettan till 
att bli en röst att räkna med i 
arbetslivet.
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VK 2
Verksamhetsberättelsen är en ut-
värdering av de mål som sattes upp 
för avdelningens/kretsens verk-
samhet under 2012. Till grund för 
utvärderingen ligger Verksamhets-
plan 2012 med våra prioriterade 
områden, projektverksamheten 
och studier. Men lika stor del 
ligger i förbundets verksamhets-
mål 2009 -12, där avdelningen/
kretsen har att följa de mål som 
Centrala representantskapet har 
satt upp. 
VK 2 består av Västra Götaland 
och Halland, med ca 4 000 aktiva 
medlemmar.

Verksamhet
Arbetsmiljö. 
Under året har samtliga SO, HSO 
och RSO haft möjlighet till utbild-
ning och utveckling i bland annat 
elsäkerhet, arbetsolycksfall och 
handbok 415. Under 2012 gjordes 
ett stort antal utåtriktade aktivi-
teter inom arbetsmiljöområdet. 
Både när det gäller Elsäkerhet och 
förslaget på ellagstiftning, asbest 
samt att arbetare åker med kom-
munala färdmedel till sitt jobb i 
smutsiga och dammiga arbetsklä-
der. 
   SEF och EIO har haft gemensam-
ma informationsträffar angående 
elsäkerheten. Dessa har genom-
förts på ett antal platser vid olika 
tillfällen runt om i VK 2 med god 
uppslutning.
   Under året har kretsen jobbat 
aktivt med att informera och dis-
kutera avtalsfrågor. 
Vi har haft ett antal FFV som har 
jobbat aktivt med klubbar och på 
arbetsplatser. Detta arbete ryms 
inom ramen för Koll På Jobbet. 
Följdreaktionerna av detta arbete, 
som en bredare organisation och 

fler som utnyttjar våra löneavtal, 
kommer att komma på sikt. 
   Under året som gick har ett stort 
antal medlemmar deltagit i upp-
datering på ackordslistan 2010. 
Cirklar i Ackord har skett efter 
anmält intresse vilket varit stort 
under 2012. Ledande montörer 
och Ackordsansvariga på klub-
barna har under året träffats och 
fått utbildning både teoretiskt och 
praktiskt i våra löneavtal.
Cirkelledarna har uppdaterats 
samt inbjuden leverantör på nytt 

material deltagit.
Löneutvecklingen inom ackord har 
varit mer positiv än föregående år.
   Vi har fortsatt jobbat med att få 
mer utåtriktad verksamhet i stället 
för mötesverksamhet i verksam-
hetskretsen. Vi har sedan omorga-
nisationen 2010 brottats med att 
FFV på ledande poster i Verksam-
hetskretsen frekvent lämnar sina 
uppdrag. 
   Vi försöker jobba med att bredda 
den lokala fackliga verksamheten 
i våra ortsklubbar. Detta för att få 
en bredare bas att stå på när vi ska 
nominera och rekrytera till upp-
drag i verksamheten. Här behöver 
vi hitta former för att kvalitets-
säkra detta arbete i verksamhets-
kretsen. Vi har lyckats rekrytera 
till våra planerade utbildningar för 
både våra medlemmar och FFV. 
Intresset för utbildningar och stu-
dier är stort, så även behovet.

Våra ”unga elektriker” tar allt 

större plats i vår verksamhet, det 
märks på våra utbildningar och på 
intresset för skolinformation. 
Däremot kan vi bli bättre på att re-
krytera till LOs ”om”-utbildningar.

Våra regionala försäkringsrådgi-
vare jobbar med utåtriktad verk-
samhet. De träffar ett stort antal 
medlemmar för att informera 
om försäkringar och pension. De 
hjälper också medlemmar att få 
ut medel som man har rätt till 
enligt de försäkringar vi har. Det 
har genomförts en utbildning för 
våra lokala försäkringsrådgivare i 
avtals- och medlemsförsäkringar. 
Vi jobbar aktivt med att informera 
och rekrytera till förbundets jurist-
försäkring.

Vi har en vikande trend när det 
handlar om att rekrytera med-
lemmar och förtroendevalda till 
organisationen. Vi lyckas bra med 
att starta nya klubbar, men inte 
förvalta och utveckla de vi redan 
har i den utsträckningen vi vill. 
Det ska vi sätta fokus på under 
kommande år. 
   Under året beslutade CR att 
verksamhetsområde(VO) Göte-
borg kommer att få bilda en egen 
verksamhetskrets från och med 
årsskiftet. Det efter en hemställan 
som VO Göteborg lämnat in. VO 
Göteborg antar namnet VK2 och 
resterande tar namnet VK10.

Slutord
Vi kan bli bättre inom många 
områden och vi börjar om igen 
med nya tankar om hur vi når våra 
mål och fokuserar på prioriterar 
verksamhet under 2013. Vi lägger 
2012 bakom oss och tar med det vi 
har lärt oss av det in i framtiden. I 
och med detta avslutar vi verksam-
hetsåret 2012.
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VK 8
består av Skåne och Blekinge och 
den 2012-12-31 var vi 3 425 aktiva 
medlemmar i kretsen, 767 pen-
sionärer och 759 elevmedlemmar. 
Totalt 4 951 medlemmar.
Vi har sex Ortsklubbar (sektioner) 
och 62 Företagsklubbar och cirka 
85 kontaktombud på företag utan 
klubb.
Verkställande utskottet består av 
verksamhetsledare Jonas Lindgren 
och två ledamöter Lars Jönsson 
och Per Ola Nilsson.
   Under året har vi kört vidare 
på inslagen väg med FFM träffar 
och skyddsombudsträffar i sek-
tionerna. Vi kör lite olika upplägg, 
vissa sektioner kör heldagar medan 
andra kör halvdagar och under året 
har vi mellan fyra till sex träffar 
per sektion.
   Sektionerna har också kört UVA-
möte på företag utan klubb och 
FFM, det har varit positivt från de 
företag vi besökt och det sprider 
sig 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 arbetsplatser och gjort en 
del skyddsronder.
   Våra RSO har haft ett tufft 2012. 
Vi har besökt ett antal stora projekt 
där vi fått kalla in Arbetsmiljöver-
ket och där varit en hel del media 
och turbulens runt dessa projekt.
Våra RSO har blivit trakasserade 
av platschefer när vi varit ute och 
gjort skyddsronder på byggen och 
det tar vi avstånd från.
Våra RSO är ute för att våra med-
lemmar skall få en bättre arbets-
miljö .

Försäkringsinformation under 
året har fungerat bra och under 
hela våren så hade vi två man som 
var ute på arbetsplatser och pra-
tade pensioner de körde på bygg 
arbetsplatser och pratade med 
de LO-medlemmar som fanns på 
arbetsplatsen det var ett mycket 
lyckat projekt de har kört i hela 
Skåne och Blekinge. 
Vi har även provat att ställa upp 
en husvagn utanför ett stort bygge 
(Emporia) med byggnads, målarna 
och Folksam.

Skolinformationen är genomförd 
på ett betryggande sätt under 2012 

då vi varit ute i stort sett alla skolor 
i Skåne och Blekinge. Under 2012 
så har vi utbildat en del av skolin-
formatörerna. 
   Under 2012 har vi kört cirklar på 
kvällstid i vårt ATL-system och 
haft bra uppslutning på dessa. Vi 
har kört cirka tio cirklar i kretsen 
och vi har även kört ledande mon-
törscirklar på kvällstid.
På cirklarna har 135 medlemmar 
deltagit.
   Koll på jobbet vi har under året 
varit ute och hjälpt medlemmar. 
Vi ser en ökat behov av arbets-
plats- besök med ATL i fokus. Fler 
medlemmar hör av sig och vill ha 
hjälp.
   Vi har haft en del träffar inom 6F. 
Vi, Byggnads och Målarna har haft 
en hel del arbete med arbetsmiljö 
tillsammans. Under slutet av året 
har vi  inrättat ett antal grupper 
som kommer att jobba med ar-
betsmiljö, fackligt politiskt studier, 
samlokalisering styrgrupp samt att 
vi hjälper varandra med konflikt 
inventering.

Vi ser fram emot ett 2013 med 
spänning.
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VK 9
Inledning
VK 9 består av fyra sektioner, 
Örebro, Västerås, Uppsala och 
Nyköping, 9. Ombudsmän inom 
VK 9 är placerade i Örebro, 
Västerås och Linköping. 
Administration är placerad i 
Region Mitts lokaler. VU består 
av tre ledamöter och adjungerad 
förbundsstyrelseledamot. Vid för-
stärkt VU tillkommer en 
person per sektion och en ung-
domsrepresentant.

Verksamhet
Satsningen på ATL i VK 9 har 
slagit väl ut. Vårt mål var åtta ATL-
cirklar. Vi nådde sex.

På arbetsmiljöområdet har vi be-
sökt totalt cirka 60 byggarbetsplat-
ser och elföretag. Mindre företag 
har kontaktats per telefon. Fokus 
har legat på elsäkerhet, stegar, 
damm och bodar. ETAKS check-
listor används. Samordning sker 
med försäkringsrådgivare, med-
lemsvärvare och ATL-uppsökare. 
Utbildning har skett för dem som 
är skyddsombud och likaså har vi 
fått ett nytt RSO. 
RSO-veckorna som genomförts 
vår respektive höst har varit upp-
skattade. 

Koll på jobbet bedrivs inom alla 
sektioner, med många arbetsplats-
besök. Målsättningen har varit att 
nå ut till små företag, som sällan 
får besök av förbundet. 
Arbetet gör att vi värvar fler med-
lemmar. Fler klubbar hör av sig 
och vill ha besök. Det finns mer att 
göra inom det här området. 
Nyckeltalen för uppsökande 

verksamhet, som grundar sig på 
medlemsantalet vid halvårsskiftet 
2012, har vi löst på ett bra sätt.
 
Medlemsvärvningen har ingått i 
löpande verksamheten. Vi har fått 
302 nya medlemmar.  

På försäkringsområdet ser vi ett 
stort mörkertal. Vi har därför lagt 
tyngd där. Vi har även jobbat med 
att värva nya försäkringsombud. 
Vi har fått sex nya. Det stärker 
klubbarna, samt gör att vi får ut 
information om försäkringar på ett 
enkelt sätt. 
 
Vi har ett samarbete under upp-
byggnad med de övriga förbunden 
inom 6F. Vi satsar på att ytterligare 
utveckla samarbetet. 

Vi har under året bedrivit avtalsin-
formation vid ett flertal tillfällen. 

Våra skolinformatörer har träffat 
1:or på hösten och 3:or på våren 
och informerat om elektrikeryrket. 
Vi har under året bedrivit studier 
såsom Lagbasutbildning och Klub-
butveckling. 

Slutord
Verksamhetsåret har varit intres-
sant och trevligt. Vi valde in 2 nya 
ledamöter i VU. Vi har vi påbörjat 
en föryngring i VK9. 
Positivt är våra unga elektriker är 
mer aktiva än tidigare. De löser 
uppdragen bra. 

Alla de som ställt upp kan känna 
all heder. Samarbetet med VK 1, 
21 och 31 har fungerat väl. 

VU tackar för förtroendet och 
tackar en än gång alla våra förtro-
ende valda och anställd personal 
för ett bra fackligt arbete.
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VK 15
Organisation
VK ledare: Kenneth Nyhlén
VU ledamöter: Christer Nylander 
tom 2012 03 29
Peter Nordin fom 2012 03 30, 
Mikael Olsson
Kretsombudsman: Jimmy Åsberg
CR ombud: Christer Nylander, 
Karolina Johansson, Mikael 'Ols-
son, Krister Olsson.
Förbundstyrelseledamot: 
Kenneth Nyhlén.
Medlemsantalet: Vid årets början 1 
508 medlemmar. Vid årets slut 
1 529 medlemmar.

Verksamhet
Ungdom:
Vi har haft fyra  ungdomar som 
varit aktiva med olika träffar, med 

höjd punkten där alla deltog vid 
Storsjö Yran i Östersund och infor-
merade om facket.

Ortsklubb:
VK 15 har inlett en satsning på att 
få gång ortsklubbar i Östersund, 
Örnsköldsvik och Sundsvall.
Studier: Vi har inlett en studie 
inventering på varje företag och 
inlett arbetet att jobba fram invi-
duella studieplaner för FFV.

Arbetsmiljö:
RSO uppsökeri har varit spar-
samma detta år p ga  för få RSO 
som varit tillgängliga. Arbetsmiljö-
arbetet har skett främst i ”Koll på 
jobbet” uppsökeri.

Försäkring:
En ung kraftverkare som heter 
Marcus Eriksson har drivit ett för-
säkringsinfo projekt, detta har varit 

mycket uppskattat 
av medlemmarna 
och många har fått 
ut försäkringser-
sättningar efter 
Marcus besök.

Skolinfo:
Skolinfo och ECY 
cup har skötts av 
Karolina Johans-
son, Marcus 
Eriksson och Erik 
Svedberg.

Politik: 
Facklig/politisk 
verksamhet har 
skett bl.a. i sam-
band med visning 
av filmen om Olof 
Palme, där vi bjöd 
in en S riksdagspo-
litiker och Göran 
Söderlund för att 

belysa det fackligt/politiska arbetet 
i praktiken, de informerade om 
arbetet med behörighetsförslaget.

Klubb: 
Klubbutbildning har skett vid två-
tillfällen där vi utbildat kraftverkst-
styrelserna.
FFV: 
Två medlemmar har deltagit i 
repetitions utbildning 100 FFV.
Avtalsutbildning för FFV har ge-
nomförts på varje ort.
LM:
Ledandemontörsutbildning har 
genomförts med 16 st deltagare.
ATL:
Två uppsökare har genomfört ATL 
cirkelledarutbildning.
ATL cirkel har genomförts med ca 
15 st deltagare.

Koll på jobbet:
14  registrerade projekt har VK 
haft ”Koll på jobbet” på vid våra 
större orter.
De som genomfört detta är tre-
uppsökare och tre ombudmän, 
behovet av fler uppsökare är stort, 
detta 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. 
Statistik: 
Budgeterad uppsökeritid
= 2 044 tim, 
Utfall= 1 723 tim.

Slutord
I och med en ökad närvaro ute på 
arbetsplatserna via ”Koll på jobbet” 
ökar förutsättningarna att med-
lemmarna får bättre lön och villkor 
och även insikten att vi måste 
jobba tillsammans fackligt för att 
nå resultat. 

Verksamhetskretsarna



3939

VK 16
Verksamhet
Inledning
Verksamhetskretsen har under 
året haft ett antal möten. Man har 
planerat, gått igenom och följt upp 
verksamheten. Den har fungerat 
relativt bra med tanke på att vi har 
så få personliga resurser. Vi har 
gjort det vi har planerat. Även om 
vi inte lyckats till hundra procent 
så känner vi att vi har fått ut det vi 
ville göra. Fungerade bättre i slutet 
av året.
Vi har även bytt ombudsman, 
Bo Andersson gick i pension i 
augusti. Jan Söderman kom hem 
till Värmland och VK 16 efter 7 
år i Jönköping. Har även varit lite 
ombyte på personal i Regionen 
framför allt på den administrativa 
sidan. 
   Negativt är att vi tappar med-
lemmar. Där ligger kraftverksned-
dragningarna oss i fatet, då vi är 
det VK som har flest antal kraft-
verkare. Vi har även Norge som 
påverkar medlemsantalet. Fler 
serviceelektriker flyr vårt förbund. 
Vi måste nog försöka att få till ett 
teknik avtal så vi kan behålla dessa 
i framtiden. 
   En annan negativ trend är att fö-
retagen inte anställer lärlingar. 17 
blev anställda efter skolavslutning 
och lika många i början av året 
som var av tidigare avgångsklasser 
ex fjolårets.

Verksamheten
Verksamheten har snurrat på bra 
under året och fungerade bättre i 
slutet av året. Fick igång uppsöke-
riet när det gäller medlemsvärv-
ning.
RSO har vi genomfört enl. plan 
och lite till. Det som inte är så bra 

är att skyddsombuden inte förstår 
hur viktig deras roll är, men det 
är 2013 års utmaning att få fler 
skyddsombud med på våra träffar.  
   Vi har fått fler försäkringsråd-
givare, vilket är positivt och vi 
jobbar för att få flera, det är bland 
det viktigaste uppdraget.
 På studiesidan har det gått ganska 
bra. Cirka 210 stycken medlem-
marna har fått utbildning i någon 
form, antingen från oss, ABF eller 
LO. 

Ackordsverksamheten 
är väl något som sakta kryper 
framåt. Efter att vi har genomfört 
en del utbildningar under året har 
snittförtjänsten ökat med tre kro-
nor. Vi har fortfarande för dåliga 
siffror.

Ungdomsverksamheten 
börjar ta form, ansvarig börjar bli 
varm i kläderna och fokuserar på 
uppgiften. Skolinfo har genomförts 
enlligt plan. 

6 F löper på som tidigare. Vi har 
haft bra möten under 2012. Vi har 
strukturerat upp verksamheten 
med ny ordf. samt bildat styr-
grupp, gjort agenda där vi pla-

nerat upp verksamheten för hela 
2013. Haft verksamhet på torget i 
Karlstad, första måndagen i varje 
månad med korvutdelning samt 
fackligt/politiskt budskap. Varje 
6 F förbund är ansvarig för arrang-
emanget en gång. 

Slutord
Vi i VK 16 har försökt att genom-
föra det vi har planerat enligt 
handlingsplan, ibland känns det 
tungt. Det är så få som vill delta i 
verksamheten. 
Vi har jobbat för medlemmens 
bästa med de medel vi har haft.
   Vi har genomfört förändring i 
organisationen vi skulle bli bättre 
och effektivare, det skulle bli färre 
med möten och demokratin skulle 
blomstra det skulle bli mer verk-
stad. 
Vi upplever att mötesverksam-
heten för VK-ledare fortfarande 
ligger på en för hög nivå både 
fysiskt och via media (video. tfn.). 
Det administrativa arbetet för VK-
ledare har inte minskat. Men i det 
stora hela har VK 16 haft ett bra 
2012. Ser med tillförsikt fram emot 
2013 tillsammans med kamraterna 
i VK 16.
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VK 21
Vårt VU som består av VK ledare 
Mikael Karlsson och ledamöterna 
Fredrik Eklöf och Thomas Hed-
lund. Vi har haft fyra möten under 
2012 p g a olika anledningar mest 
beroende på tidsbrist hos i alla fall 
två av oss.
Vi har väl inte kommit till att fler 
gör lite riktigt än men vi jobbar på 
det.
Så en hel del tid går till att släcka 
diverse bränder hos medlemmar 
som har ringt under tiden som vi 
har varit hos respektive ordinarie 
arbetsgivare.
Så därför är väl detta plus övriga 
prioriterade uppföljningar och 
dylikt ner prioriterade av mig 
p g a  att jag lider av tidsbrist detta 
till trots att jag inte är anställd av 
SEF.
Och som synes här ovan så sitter 

vi inte ”bara” i diverse möten.
Och jobbet med att bli fler är inte 
heller ett självspelande piano.  

Verksamhet
Sen om vi pratar verksamhet i 
korta drag så har vi använt verk-
samhetsmålen som är lagda för att 
styra vår verksamhet.

Vi har varit i kontakt med flera 
medlemmar på deras hemmaplan 
tack vare Koll på jobbet, men vi 
känner väl att det är för oss som 
för alla andra 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 men 
vi ser ett litet ljus i tunneln tack 
vare att vi fått lite fler medlemmar 
som efterfrågar ALT-cirklar.
Skolinfo har skötts med hjälp av 

VK 9. Men vi har några nya på 
gång hoppas vi.

I 21: an har kurser och utbild-
ningar planerats lokalt och 
regionalt i Region Mitt. Ett antal 
medlemmar genomgått dom 
lokala och regionala utbildning-
arna i Elektrikernas regi. Vi har 
även använt oss av ABF o LO för 
externa utbildningar.

Arbetsmiljö: Har skötts av våra 
två RSO med hjälp och stöttning 
av ombudsmännen.

Slutord
Jag är inte ARG!
Jag är bara mig själv.

Verksamhetskretsarna
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VK 26
Verksamhetskrets 26 som består 
av Småland och Öland har nu 
avverkat sitt andra år. Under 2012 
bestod vårat VU av verksamhets-
ledare Jan-Erik Arvidsson och 
ledamöter var Arne Forsberg och 
Bengt-Göran Lilienberg.

Verksamhet
Våra mål för verksamheten har vi 
nått trots att vi under detta år har 
haft avhopp av FFV. Vi som var 
kvar har gjort ett gott arbete. 
Avtalsrörelsen var i början på året 
en stor del av arbetet. Vi var ute 
på många arbetsplatser samt hade 
medlemsmöten på kvällen. Ge-
nom dessa aktiviteter har vi träffat 
många av våra medlemmar. 
   Vi har haft FFV träffar/utbild-
ningar i Jönköping, Växjö och 
Kalmar vår och höst. Med glädje 
kan vi konstatera att vi lyckats att 
öka antalet deltagare på dessa träf-
far och vi har fått bra dialog mellan 
FFV på företagen och vi som arbe-
tar fackligt på verksamhetskretsen. 
   6F samarbetet har utvecklats 
positivt speciellt när det gäller stu-
dier, men även fackligtpolitiskt har 

vi börjat komma igång. 6F träffar 
har genomförts i Jönköping, Växjö 
och Kalmar.
Hjälp med att bilda klubbar har 
påbörjats på ett par företag under 
året, Vi har under året bjudit in 
medlemmar från ett företag åt 
gången till frukostmöte för att dis-
kutera fackligt arbete och hur de 
ser på vilken hjälp de vill ha av oss. 

Studier
Studieverksamheten har under 
året bedrivits på ett bra och posi-
tivt sätt. Vi har haft arbetsrättsut-
bildning på två orter, Nässjö och 
Växjö. Utbildningen var populär 
och deltagarna var nöjda och vissa 
har gått vidare till fler fackliga 
utbildningar.  
   Centrala LO-utbildningar har 
några av våra medlemmar deltagit 
i. En 2-dagars förhandlingsutbild-
ning för speciellt utvalda har hållits 
i Växjö. Denna utbildning fick 
mycket bra omdöme av deltagarna. 
   Träff för nyanställda/lärlingar har 
som tradition hållits i Jönköping, 
Växjö och Kalmar. Tyvärr så har 
våra vänner i EIO slutat att med-
verka på dessa träffar. 
   

Våra försäkringsrådgivare har 
utbildats vid ett flertal tillfällen un-
der året. Folksam har varit behjälp-
lig vid dessa utbildningar.

Arbetsmiljöarbete
Skyddsombuden har utbildats vid 
ett par tillfäller under året. Dessa 
utbildningar är alltid populära 
och har undantagslöst många 
deltagare, Vårt regionala skydds-
ombud har genomfört ett flertal 
arbetsplatsbesök.  Nya skydds-
ombud besöker vi personligen för 
att informera dem om hur viktigt 
deras uppdrag är för deras arbets-
kamrater.

Skolinformation
Vi har med gemensamma an-
strängningar besökt alla skolor 
med elektrikerutbildning. Först 
alla i årskurs 2 och under april 
och maj avgångsklasserna. Trots 
att vi även detta år tappade ett par 
skolinformatörer. Vi skrev in 175 
nya elevmedlemmar. Till ECY cup 
ordnade vi de kontrollanter som 
krävdes. Verksamhetskretsen ge-
nomförde under våren en utbild-
ning för skolinformatörerna.
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VK 28
Organisation
Mötesverksamhet: VU fyra, 
FVU fem, LR ett.

Ackordsverksamheten
Vår ackordslönestatistik för 2012 
visar en god löneutveckling, för 
ackordsarbetande elektriker.
Lönerna för denna grupp ligger 
betydligt högre per timme än för 
de elektriker som enbart arbetar 
mot månadslön.
Det vi hoppades var ett trendbrott 
2011 visade sig bara vara en tillfäl-
lig uppgång vad det gäller antalet 
timmar, dock fortsätter antalet 
inlämnade sedlar att öka i antal

Förtjänsten har ökat med 
ca: 2,5 %.
Ackordsvolymen har minskat med 
40 % medan antalet inlämnade 
ackordsedlar ökat med 38 %.
Detta speglar verkligheten, vi har 
inte haft de där jättestora jobben, 
där det blir stora ackordsvolymer, 
under 2012.

Månadslöneutvecklingen
2012 har arbetsgivarna valt att följa 
det centrala avtalet på 2,6 % strikt.
Den lokala löneglidningen har 
varit liten med få undantag.
Den generella lokallöneökningen 
har på 3 år har varit ca 10 % .

Arbetsmiljö/RSO
Verksamheten på arbetsmiljöom-
rådet har i huvudsak bestått i att 
genomföra skyddsronder ute på 
arbetsplatserna och säkerställa att 
företag utan skyddsombud lever 
upp till avtal och arbetsmiljölagen.
Vi har under 2012 genomfört ca 
200 besök ute på arbetsplatserna 
samt ca ett 20 tal ute på företag 

som saknar skyddsombud.
Vår verksamhet har i huvudsak 
inriktats på att förebygga fallolyck-
or, informera om kvarts, damm, 
elsäkerhet, samt riskanalyser vilket 
också varit i linje med Förbundets 
verksamhetsinriktning för 2012.
Vi har även genomfört skyddsom-
buds träffar/utbildning i Umeå, 
Skellefteå, Kiruna, Luleå och Piteå, 
tillsammans med Elsäkerhetsverket 
och Galaxen.
I dagsläget finns tio Regionala 
skyddsombud verksamma i verk-
samhetskretsen, varav tre ombuds-
män och sju FFV.

Studier
Studierna har slagit nytt rekord då 
det gäller antal utbildade ungdo-

mar och fackligt förtroendevalda.
Första halvan av 2012 lades en stor 
arbetsinsats på att förvalta 2011 års 
studiekapital.
Känslan är att det sakta men säkert 
håller på att formas en struktur 
samt en löpande verksamhet som 
är självgående på vissa orter.
Under 2012 genomfördes också tre 
regionala utbildningar tillsammans 
med vk 15.
I slutet av 2012 planerades även 
ett klubbutvecklingsarbete där 
vi under 2013 kommer att vända 
oss direkt till företagsklubbar och 
erbjuda utbildning och förslag till 
hjälp med det lokala arbetet.
Detta med ett syfte att skapa väl 
fungerande företagsklubbar samt 
att bli fler FFV.

Verksamhetskretsarna
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VK 31
VU
Det verkställande utskottet har 
bestått av verksamhetsledare 
Stefan Lyshed-Jakobsson, VU- le-
damöter Joe Mayer och 
Bengt Thunholm. VU har under 
året prioriterat utåtriktad verk-
samhet, vi har haft ett fåtal VU-
möten. 

FFV
Vi har haft träffar/möten för FFV 
på olika orter i hela vår verksam-
hetskrets för att informera om 
fackliga frågor. Vi har bjudit på 
frukost/fika på olika orter, dessa 
träffar har fallit mycket väl ut. Vi 
har vid varje tillfälle när vi träf-
far medlemmar försökt få fler att 

börja arbeta fackligt åt förbundet i 
verksamhetskretsen. 

Koll På Jobbet
Vi har i dag bara en  som jobbar 
aktivt som Koll på jobbet uppsö-
kare. 

Avtalsrörelsen
Vi har genomfört lokala träffar där 
vi har informerat om avtalet.  

Arbetsmiljö
Vårt arbetsmiljöarbete har be-
drivits i stort av vårt regionala 
skyddsombud. Han har aktivt 
arbetat med uppsökeri på företag 
och arbetsplatser samt utbild-
ning av skyddsombud. Vi har även 
haft en gemensam utbildning för 
skyddsombud i Region Mitt. 

ATL
Vi har under året haft två st. ATL/
ackords-cirklar på kvällstid. Vår 
uppsökare har sporadiskt och vid 
efterfrågan gjort uppsökeri för att 
hjälpa till med ackordsfrågor på 
arbetsplatser.  

Studier
Vi har under 2012 bedrivit studier 
tillsammans med verksamhets-
kretsarna 1, 9 och 21 i Region 
Mitt. Främst gällande utbildning 
för förtroendevalda, så kallad 
Grundläggande förtroendemanna-
utbildning (GFU), i tre steg på tre 
dagar vardera som vi genomfört 
två uppsättningar av. En under 
våren och en under hösten. Vi 
har även under våren genomfört 
en lärlingsombudsutbildning då 
efterfrågan var stor. 
I Verksamhetskrets 31 har vi 
under året genomfört Ackords/
ATL-studiecirklar som vi förlagt 
på kvällstid. Vi har även haft del-
tagare på LO-kurser som t.ex. Om 
Facket, Insikter och Retorik. 
   Vi gjorde under hösten en 
gemensam satsning inom LO i 
Östergötland tillsammans med 
ABF och genomförde en med-
lemsutbildning tillsammans på två 
dagar. 
   Intresset och efterfrågan på stu-
dieverksamhet fortsätter att växa 
och deltagarna på olika utbild-
ningar är överlag mycket nöjda. 

Skolinformation 
Vi har genomfört skolinformation 
för elever i årskurs ett och tre. 

Ungdomsverksamhet
Vi har haft en förhållandevis bra 
verksamhet för ungdomar. Vi har 
haft ett antal träffar där ungdomar 
har träffats och fått lite facklig 
information på ett lättsamt vis.

Försäkringsinfo
Vi har haft en utbildning för för-
säkringsrådgivare i Region Mitt. 
Vi har arbetat med att informera 
sjuka angående försäkringsfrågor.
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Försvarskamp
Förbundet har under Alliansre-
geringen och en enad arbetsgiva-
refront fått föra försvarskamp på 
många fronter. 
   Elsäkerhetsverkets idoga arbete 
för att ändra behörighetsreglerna 
påverkar vardagen för varje elek-
triker och kan även-
tyra världens bästa 
elsäkerhet. För oss 
är detta en central 
fråga och mycket 
möda har lagts på 
att motverka dessa 
idéer. Kontakter och 
möten har genom-
förts med de flesta 
riksdagspartierna 
om vår syn.
  Olika sätt att 
kringgå anställ-
ningstryggheten 
påverkar allt fler medlemmar. 
Från bemanningsföretagens ut-
bredning till sätt att kringgå LAS 
när företag tar över verksamheter 
och avtal.

  Ett antal AD-domar har fått ut-
slag som öppnar upp för negativa 
företeelser. Vi tänker på "Prak-
tikfallet" där en ung elektriker 
via arbetslöshet och kommunalt 
praktikjobb kom tillbaka till ett 
elektrikerjobb men då inte om-
fattades av kollektivavtalet utan 
av socialtjänstlagen. Olika villkor 
och spelregler för samma jobb.
   AD slog också fast att vi inte får 
ta ut kontrollavgifter för oorgani-
serade, däremot hade man inga 
åsikter på kontrollavgifter i sin 
helhet. Fallet visade på en mycket 
brutal attityd från EIOs sida 
som körde med ren amerikansk 
"advokatyr".

Ett samhälle som 
utvecklas fel
Fortsatt hög arbetslöshet, där var 
fjärde ung står utanför arbets-
marknaden, frestar på samtidigt 
som myndigheter mer kontrol-
lerar än hjälper de som har det 
svårast.

   En påtaglig bostadsbrist försvå-
rar för unga att kunna flytta he-
mifrån eller att studera där man 
vill. Att söka jobb i storstad och 
lösa bostadsfrågan förutsätter 
stora ekonomiska uppoffringar.
   Avsaknaden av offensiv ekono-
misk politik för jobb, bostäder 
och satsningar på grundläggande 
infrastruktur har spätt på de in-
hemska ekonomiska problemen. 
Det har slagit hårt på byggbran-
schen och elteknikbranschen. 
Viktiga investeringar blir inte ut-
förda exempelvis satsningarna på 
miljö- och energieffektivistering i 
det äldre fastighetsbeståndet.

Bandhund
Svenskt Näringsliv bedrev en 
militant avtalsrörelse där vår 
främsta motpart EIO spelade rol-
len som extra ilsken "bandhund". 
Vi har fått arbetsgivare som inte 
nöjer sig med att säga nej och 
bromsa våra krav, de vill vrida 

klockan tillbaka. Det märks inte 
minst på arbetsledningsfrågor 
där de vill öka företagens redan 
idag starka arbetsledningsrätt.

Förvirrande språkbruk
I avtalsrörelsen talade EIO 
mycket om "Moderna avtal". 

Men deras vilja handlar 
uteslutande om krav på 
att löntagarna ska ge upp 
villkor vi kämpat för i 
årtionden. Det företagen 
tycker är "modernt" är  
att:
-  de ska kunna tillämpa-
flexibla arbetstider som 
kan anpassas efter kun-
dernas önskemål, eller 
säsong eller konjunktur.
- företagen lokalt och 
individuellt ska sätta 
lönerna,
- uppluckring av anställ-

ningsvillkoren, större möjligheter 
till kortare anställningar.
Det blev nu ett kort avtal utan 
konflikt. Främst präglat av en 
reallöneökning, mycket mer 
rymdes inte. Allt övrigt präglat 
av den förevarande diskussionen 
kring sammmanhållningen i LO 
och det s k Märket.

Historiskt – Elektrikerna 
är med i LOs styrelse
Elektrikerna är nu represente-
rade i LO:s styrelse. Ordinarie 
ledamot är Jonas Wallin med 
Thomas Sandgren, Ulf Carls-
son och Ronny Wenngren som 
ersättare i tur och ordning. Nu är 
alla LO-förbunden represente-
rade i styrelsen. Det är faktiskt en 
styrka för hela LO.
   Det vart omröstning på kon-
gressen och förslaget om att alla 
skulle vara representerade fick 
störst stöd bl a från hela 6F och 

Förbundsstyrelsens slutord
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Stockholm i juni 2013.

Kommunal. IF Metall var 
emot. En ny ledning valdes 
med en klar och tydlig inrikt-
ning att nu skulle LO samla 
ihop sig och åstadkomma 
en samordning värt namnet. 
Alla insåg att fortsatt splitt-
ring allvarligt hade försvagat 
LO.
  Det visade sig också under 
hösten att den nya ledningen 
förmådde samla förbunden 
till en starkare samordning. 
Vi ser flera tecken på att LO växer 
sig starkare.

Ekonomisk brottslighet och 
bristfälligt ID06
Vi har engagerat oss i kampen mot 
ekonomisk brottslighet och för 
"Vita jobb" tillsammans med flera 
andra fackförbund. Fiffel kom-
binerat med lönedumpning och 
missbruk av utsatta grupper är ett 
allvarligt samhällsproblem.
  

Vi har tidigare varit kritiska mot 
integritetsdelarna i byggbran-
schens legitimationssystem ID06. 
Nu under hösten uppvisades stora 
brister som visade på att systemet 
enkelt kunde missbrukas, arbets-
tagare upptäcktes med flera olika 
legitimationer. Vi har riktat skarp 
kritik mot arbetsgivarna som inte 
tar våra varningsord på allvar.

Avtalsuppladdning och flytt
Hösten präglades av arbete med 

avtalskrav inför våra avtalsrö-
relser och kring LO Samord-
ningen. 
   Förbundskontoret flyttade 
under hösten från Upplands-
gatan 14 till Hagagatan 2 
där vi är tillsammans med 
Byggnads, SEKO, Målarna, 
Fastighets och Kommunal. 
En rad servicefunktioner till 
medlemmarnas samordnas 
via 6F för att hålla nere kost-
naderna.

   En rad aktiviteter, facklig agita-
tion och annonsering skedde kring 
vår syn på elsäkerhet, ECY-certifi-
katet och Elsäkerhetsverkets age-
rande kring behörighetsfrågorna.
   PÅ CR som hölls i Stockholm i 
november fattades beslut om del-
tagande i LO-Samordningen samt 
att godkänna att VK 2 delades och 
blev ett VK2 (göteborgsområdet 
främst) och VK 10 (övriga delar).

Jonas Wallin

Ulf Carlsson

Johan Fredriksson

Sören Eriksson

Stanley Nilsson

Göran Rönnbäck

Thomas Sandgren

Kjell Drotz

Jonas Lindgren

Kenneth Nylén

Mikael Karlsson

Bengt Göran Lilienberg
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