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erksamhetsåret präglades av 
Coronapandemin. I mars månad 
slog pandemin till med full kraft 
och det innebar för Elektrikerför-
bundet att verksamheten behöv-

de styras om från fysiska träffar till digitala 
möten. Det innebar också att på väldigt kort 
tid gick vi från en högkonjunktur till ett väl-
digt osäkert läge. På kort tid under våren blev 
många medlemmar korttidspermitterade och 
arbetslösheten ökade. Under sommaren mins-
kade permitteringarna något men under hösten 
tog pandemin fart igen och konjunkturen blev 
återigen osäker. Kort sagt, detta har varit ett 
utmanande år för samhället, för Elektrikerför-
bundet och för våra medlemmar.

ARBETSRÄTTEN
Under senvintern inleddes årets avtalsför-
handlingar på sedvanligt sätt, vi träffade våra 
motparter och utväxlade avtalskrav. Under 
mars månad rullade Corona pandemin in över 
Sverige med full kraft och ganska snart stod 
det klart att vi inte skulle kunna genomföra 
avtalsrörelsen så som planerat. Utifrån det 
rådande läget prolongerades våra avtal i 6,5 
månader i hopp om att pandemin skulle ha 
lagt sig och att vi skulle kunna genomföra en 
traditionell avtalsrörelse. I oktober träffade 
industrin en uppgörelse om 27 månader och 
med 5,4 % löneökningar, samt en låglöne-
satsning utifrån LO:s samordning. Överens-
kommelsen godkändes i LO-styrelsen och blev 
därmed normerande. Efter att industrin blivit 
klara tog våra förhandlingar fart. Tyvärr var 
det inte bara förhandlingarna som tog fart utan 
även en andra våg av pandemin. Detta gjorde 

att våra förhandlare fick styra om från fysiska 
möten till digitala möten med delegationerna. 
Även förhandlingarna drevs med ett minimum 
av fysiska träffar och deltagare. Trots de svåra 
yttre omständigheterna lyckades vi att ge-
nomföra våra avtalsförhandlingar och träffa 
nya kollektivavtal. Elektrikerförbundet har 
under en längre tid drivit krav för att förbättra 
avtalspensionen, kraven vi drivit är månads-
vis beräkning och insättning från 22 års ålder 
vilket fick sin lösning i årets avtalsrörelse.

nder året fortsatte förhandling-
arna mellan LO, PTK och Svenskt 
Näringsliv (SN) om lagen om 
anställningsskydd, LAS, under 
namnet ”Trygghet och omställ-

ning”. Under september månad slutfördes 
förhandlingarna genom att SN lade ett icke 
förhandlingsbart slutbud. LO:s styrelse beslu-
tade enhälligt att inte anta slutbudet. PTK valde 
att anta uppgörelsen och tillsammans med SN 
gå till regeringen och kräva lagförändringar 
för att deras huvudavtal ska börja gälla. I slutet 
på året valde två LO förbund att ansluta sig 
till PTK och SN:s uppgörelse med en hängav-
talsförbindelse. Efter det stod det helt klart 
att lagen om anställningsskydd kommer att 
förändras utifrån den uppgörelse som var teck-
nad. Regeringen har tillsatt snabbutredningar 
för LAS och omställningsfrågor, dessa ska 
vara klara redan i maj 2021. LO förbunden har 
under hela denna resa visat en stor oförmåga 
att kunna enas i frågan om anställningsskydd 
och denna splittring har med all tydlighet gjort 
att arbetsgivarna har vunnit mark i frågan. För 
LO förbunden krävs det nu att vi gör omtag och 

INLEDNING

Ett år med många tuffa  
utmaningar
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hittar en gemensam linje att driva för att på 
sikt kunna göra förbättringar i det nya som nu 
kommer. 

FÖRBUNDET
Förbundet har under året inte kunnat bedriva 
verksamheten som det var planerat, Corona 
pandemin har tvingat oss att ställa om och 
ställa in delar av vår verksamhet. Att oron var 
stor i samhället då pandemin bröt ut märkets 
framför allt i mars och april då vi fick ovanligt 
många nya medlemmar. 

yvärr räckte det inte till en po-
sitiv medlemsutveckling i år utan 
vi har även i år en minskning av 
medlemsantalen. Under året har 
förbundet jobbat med organisa-

tionsutveckling för att få en bättre fungerande 
organisation. Detta arbete har i år haft fokus på 
att kartlägga hur det fungerar idag och stärka 
samarbetet inom förbundet. Förbundsstyrel-
sen har genomfört utbildningar på Bommer-
svik för att få en gemensam syn på styrelsens 
arbete och kunna fokusera mer på förbundets 
framtidsfrågor. Utbildningen har även tydligt 
förbättrat klimatet och engagemanget bland 
styrelsens ledamöter. 

FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN
Under året har arbetet med ”ingen ska dö på 
jobbet” fortsatt och vi har haft täta kontakter 
med Anders Ygeman och hans stab för att fort-
sätta arbetet mot olyckorna i energisektorn. Vi 
har även gjort en inventering och frågat om det 
finns medlemmar som är intresserade att ta på 

sig ett politiskt uppdrag och arbeta för förbun-
dets frågor.  

SLUTLIGEN ...
Har vi trots detta speciella år med många tuffa 
utmaningar hittat nya former att bedriva verk-
samhet och kunna möta alla nya utmaningar. 
Det visar vilken styrka förbundet har att klara 
sitt uppdrag trots stora förändringar. När vi 
arbetar tillsammans gör vi skillnad.

Urban Pettersson,
Förbundsordförande

Trots de svåra yttre omständigheterna 
lyckades vi att genomföra våra avtals
förhandlingar och träffa nya kollektivavtal.
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året inleddes med ett extrainsatt CR då före 
detta förste vice ordförande valt att lämna sitt 
uppdrag i slutet av 2019. Den 16 januari valdes 
Louise Olsson som ny förste vice ordförande 
och blev i och med detta den första kvinnan att 
sitta i förbundets ledning. Mikael Pettersson 
valdes till ny förhandlingschef efter Urban 
Pettersson som under hösten 2019 valdes till 
ny ordförande för förbundet. Med anledning 
av pandemin blev förbundsstyrelsen tvungen 
att fatta beslut om att genomföra årets första 
ordinarie CR digitalt. För att genomförandet 
skulle ske så smidigt som möjligt valde styrel-

sen att banta dagordningen och bordlägga mo-
tioner till höstens CR då förhoppningen var att 
kunna genomföra mötet fysiskt. Så blev dock 
inte fallet, restriktioner om sammankomster 
och resande satte stop för att samla ombuden 
fysiskt även denna gång. Istället valde styrelsen 
att genomföra CR den 13 januari 2021 digitalt. I 
samband med detta planerades det en utbild-
ningsdag för ombuden som skulle bidra till ett 
bättre klimat, effektivare möte och insikt om 
rollen som CR ombud. 

Centrala  
representantskapet

Förbundsstyrelsen
förbundsstyrelsen sammanträdde 17 gånger 
under 2020, av dessa var fem extrainsatta. Vid 
dessa extra sammanträden fattade man beslut 
om att tillfälligt ta bort tremånadersregeln för 
rätts- och förhandlingshjälp i förhandling vid 
arbetsbrist och korttidspermittering på grund 
av pandemins påverkan på arbetsmarknaden. 
Detta från den 7 april till och med den 31 maj. 
Vid ett senare sammanträde beslutade man att 
förlänga detta avsteg från stadgarna till den 
31 augusti. Man hade två sammanträdanden 
för att ge förhandlingschefen rätt att förändra 
huvudvarslet på Hometec Security och varsla 
om lämpliga sympatiåtgärder samt att be-
sluta om att ge en förhöjd konfliktersättning 
till medlemmar på Hometec Security. Under 

hösten antog styrelsen de framförhandlade 
kollektivavtalen då avtalsrörelsen skjutits fram 
på grund av pandemin.

Av de ordinarie sammanträdena har en-
bart tre kunnat genomföras fysiskt eftersom 
krisgruppen i mars månad gick ut med infor-
mationen att samtliga inom förbundet skulle 
utföra sina arbetsuppgifter i största möjliga 
mån hemifrån. Förbundsstyrelsen genomförde 
därefter sina möten digitalt istället.

Under 2020 gick styrelsen en styrelseutbild-
ning på Bommersvik där det första steget gick 
att genomföra på plats, det gjordes ihop med 
Pappersarbetareförbundet. Det andra steget 
genomfördes digitalt.  
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FÖRBUNDSSTYRELSE

Urban Pettersson
Förbundsordförande  

Louise Olsson
1:e vice ordförande fr o m 2020-01-16
 
Pontus Boström 
2:e vice ordförande 
 
Mikael Pettersson
Förhandlingschef fr o m 2020-01-16

Elin Fagerlind 
Ledamot från VK 1 

Daniel Lundblad
Ledamot från VK 2/10 

Roger Persson
Ledamot från VK 8 

Patrik Frithz
Ledamot från VK 9
 
Mikael Olsson
Ledamot från VK 15 
 
Andreas Hellgren
Ledamot från VK 16 
 
Tina Jacobs
Ledamot från VK 21 

Sven Eriksson-Sundström
Ledamot från VK 28  

Arne Forsberg
Ledamot från VK 26/31

Förbundets styrelse,  
revisorer och funktionärer

FÖRBUNDSREVISORER

Robert Wallin, VK 1 t o m 2020-06-30
 
Lennart Albinsson, VK 8
 
Åke Persson, VK 21
 
Göran Rönnbäck, VK 28

Kenneth Hammar, VK 2 fr o m 2020-07-01

FÖRBUNDETS REPRESENTATION

Urban Pettersson
Förbundsordförande 

• NEF-AU
• NEUK
• SBTF-styrelse
• EBTF-styrelse, suppleant
• EBTF-executive committee
• BWI kongress & Europaråd
• LO:s styrelse
• LO:s representantskap
• ELJO-fonden – Schneiderfonden
• Avtalsnämnden Manpower El & Tele AB
• 6F-ordförandegrupp
• 6F-rådet
• BBiS styrgrupp, suppleant
• AFA:s styrelse
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Förbundets styrelse,  
revisorer och funktionärer

Louise Olsson
1:e vice ordförande 

• LO:s representantskap
• LO:s tvärfackliga råd
• LO:s styrelse, 1:e suppleant
• 6F-rådet
• A-kassans styrelse
• SFU ordinarie
• Folksam-SEF, försäkringskommitté,  

ordförande
• Folksam liv stämma
• Ägargrupp LO media hus
• Rönneberga konferens HB:s styrelse
• FASAB styrelse, suppleant

Pontus Boström
2:e vice ordförande 

• ECY, vice ordförande
• ETG Sverige AB styrelse, ordförande
• World Skills Sweden
• LO:s representantskap
• LO:s styrelse, suppleant
• LO Mediahus AB
• A-kassans styrelse, ordförande
• Folksam Liv, stämma
• NEUK
• FASAB:s styrelse 
• Spaden fastighetsbolag:s styrelse
• Arena Idés fackliga råd

Mikael Pettersson
förhandlingschef 

• SBTF:s avtalsgrupp
• LO:s styrelse, suppleant
• LO:s råd för avtalsfrågor
• LO:s arbetsrättsgrupper
• LO:s representantskap
• LO:s Arbetskraftinvandringsgrupp
• ETAK arbetsmiljökommitté ordförande
• ETG Sverige AB styrelse, suppleant
• Skolverkets nationella programråd  

för el- och energiprogrammet
• Nordisk avtalsgrupp, NEF
• 6F avtalssekreterargrupp
• LO TCO rättskydds styrelse, suppleant
• Avtalsnämnd Manpower El & Tele AB

Anton Levein
Ombudsman
• LO:s Vita jobb
• LO:s YA-grupp
• LO:s Utbildningspolitiska utskott
• LO:s Ekobrottsgrupp
• LO:s Arbetskraftinvanderingsgrupp
• NEF:s hissgrupp
• Elbranschens Centrala yrkesnämnden,  

ECY, vice ordförande
• Nordisk El-utbildningskommitté,  

NEUK och AU
• Nordisk elfederation, NEF, utbildningsgrupp
• Katalys styrelse 
• Skolverkets nationella programråd för  

el- och energiprogrammet
• SBTB biståndsgrupp 
• LO:s Internationella kommitté 

Tomas Jansson
Ombudsman

• LO:s bemanningsavtalsgrupp
• LO:s arbetstidsgrupp
• SEK – TK 64, teknisk kommitté
• ETG Sverige styrelse 
• A-kassans styrelse
• Elsäkerhetsrådet
• Elsäkerhetsgruppen

Petter Johansson
Ombudsman

• LO:s omställningsförsäkringsgrupp 
• LO:s försäkringsutskott 
• LO:s Fackligt-Politiskt ansvariga 
• LO:s Gränsdragningsgrupp
• TSL-nämnd 
• Katalys styrelse
• SFU (SAP och LO-förbunden) 
• EBR
• HMS-U
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Niklas Enström
Ombudsman 

• LO:s Miljö och arbetslivsutskott, MOA
• LO:s RSOgrupp
• ETAK
• NBTF arbetsmiljögrupp
• Bygghälsan kohorten
• Galaxen

Michael Benthin
Ombudsman

• Riksbyggen:s styrelse, suppleant
• Folksam-SEF, försäkringskommitté 
• Folksam Livs stämma, suppleant
• SEK TK 78
• CENELEC BTTF 62-3
• Elektrikerförbundets solidaritetsfond

Johnny Hägerman
Ekonom

• LO:s försäkringshandelsbolaget
• LO:s Centrala Utbildningskommitté
• Swedbanks samrådsmöte
• Spaden fastighetsbolag:s styrelse
• Neårgniv AB:s styrelse

Diana Oldenburg
Kommunikationschef

• LO:s Kommunikationsråd
• LO:s Risk och krisgrupp
• LO:s Organiserings- och medlems- 

värvningskommitté
• 6F Kommunikationsgrupp
• LO Mervärdes produktkommitté

FÖRBUNDETS RESURSER UTANFÖR  
FÖRBUNDSKONTORET

Nicklas Tempel
Regionschef Region Syd

• EBTF styrgrupp för EWC, ersättare

Jonas Eriksson
Ungdomsansvarig 

• LO:s ungdomskommitté
• NBTF ungdomskommitté
• SBTF – Ungdomskommitté

FÖRBUNDETS ARBETSGRUPPER  
OCH KOMMITTÉER

Avtalsdelegation Installation
Mats Andreasson VK 10, Cia Holm VK 10, Peter 
Jönsson, Mikael Jander VK 8, Fredric Lundahl, 
Linus Nilsson.

Avtalsdelegation Kraftverk
Anders Kristiansson VK 8, Lars Holmlander VK 
15, Patrik Persson VK 15, Thomas Sandgren, 
Tomas Gustafsson, Olle Strömberg VK 10

Ackordskommittén
Tomas Jansson, Kjell Lindberg VK 1, Mats An-
dreasson VK 10, Andras Molnar VK9, Richard 
Kjellberg VK 8, Niclas Sjöstedt VK 9, Anders 
Schedin VK 21, Johan Lindell VK 31, Daniel 
Andersson VK 2, Robert Harlin VK 28, Micael 
Lundqvist VK 26. 

Tidsättning ATL
Tidsättningsgruppen har 2020 varit Tomas 
Jansson, Fredric Lundahl, Peter Jönsson, Mor-
gan Andersson. 

Folksamkommittén 
Louise Olsson, Michael Benthin, Hans Anders-
son, Jonas Lindgren, Mathias Hansson och 
Peter Mårtensson.

Studiekommittén 
Johnny Hägerman, Joe Mayer, Andras Molnar 
VK 9, Andreas Hellgren VK 16, Daniel Johans-
son VK 10, Henrik Egraeus VK 21, Magnus 
Åkerlund VK 8, Martin Berggren VK 31, Mikael 
Gustavsson VK 26, Mikael Sjöström VK 2, Peter 
Nordin VK 15, Kim Åström VK 28 och Elin Fa-
gerlind VK 1.
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Totalt antal anställda fördelat på kön Män Kvinnor

per den 1 januari 2020 

Ombudsmän 48 2

Tjänstemän 1 2

Administratörer 0 29

per den 31 december 2020

Ombudsmän 45 2

Tjänstemän 1 2

Administratörer 0 29
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enligt framlagd och bifallen verksamhets-
plan och budget för 2020 skulle det bli ett år 
fyllt av diverse utåtriktade aktiviteter, utveck-
lingsarbete och självklart den stora kvinno-
konferensen. Året inleddes därför kraftfullt 
med skolinformationer och medverkan på 
mässor. När sedan pandemin nådde vårt land 
och restriktionerna landade fick vi istället ägna 
oss åt att avboka många fysiska åtaganden.

Trots detta tappade vi inte modet utan läget 
som vi försattes i gjorde att vi tvingades lära 
oss mer om den digitala tekniken och dess 
möjligheter. Vi känner stor tacksamhet för 
att vi hade ett stabilt nätverk genom vilket 
vi kunde nå varandra i dessa utmanande och 
stundtals psykiskt svåra tider. Vi har verkligen 
stöttat och stärkt varandra, medlem som för-
troendevald som ombudsman.

När vi inte längre kunde genomföra våra 
tilltänkta aktiviteter gav det oss möjlighet till 
vidareutveckling av tidigare tankar och idéer, 
såsom mentorskap och möjligheterna till att 
behålla kvinnor i yrket. Den årliga nationella 
och tvärfackliga konferensen med de andra 
LO-förbundens kvinnliga nätverk, (NÄTA, 

MIRA och AURORA), blev inställd men arbetet 
har fortgått genom dialoger och planering för 
ett genomförande under 2021.

Även samarbetet inom regionerna förstärk-
tes och genom kunskap- och erfarenhetsutbyte 
kunde vi genomföra flera aktiviteter digitalt, 
bland annat Region Mitts digitala utbildnings-
konferens och Region Nords återkommande 
webbmöten där medlemmar ges möjlighet att 
diskutera olika aktuella ämnen.

Ett nytt projekt som har inletts under 2020 
är ett samarbete med organisationen MENSEN. 
Där är vi delaktiga i en referensgrupp för att ta 
fram ett material om mens för att göra infor-
mation riktat mot fackförbunden (Ett MENSk-
ligare arbetsliv). Förutom Elektrikerförbundet 
är även IF Metall, Vision, Byggnads och Akade-
mikerna representerade.

Verksamheten under året har bevisligen 
blivit lidande men vi ser att den kvinnliga med-
lemsutvecklingen fortsätter att öka. Vi kommer 
fortsätta jobba efter vår målsättning, -att vi vill 
skapa acceptans att få vara olika och visa att 
Elektrikerförbundet är ett förbund för alla. 

Nationell kvinnlig  
verksamhet 

Bistånd
kyrgyzstanprojektet har på grund av pandemin inte tagit fart. Just nu utmanas fackföreningarna 
av politiker och tidigare föreningsföreträdare som vill begränsa fackföreningarnas inflytande och 
självständighet, något som mött på stort motstånd världen över. 
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samverkan mellan Svenska Elektrikerförbun-
det och det socialdemokratiska partiet bygger 
på att de två organisationerna har olika upp-
drag och olika roller men samma värderingar 
som grund för sin politik och sitt agerande. De 
grundläggande värderingarna om jämlikhet 
och solidaritet, samt ömsesidig respekt och 
förtroende, har varit och måste också fortsätt-
ningsvis vara grunden för den facklig-politiska 
samverkan. 

Facklig-politisk samverkan är ett långsiktigt 
och viktigt verktyg för att påverka politiken, 
men Svenska Elektrikerförbundet agerar också 
på andra sätt för att påverka politiken utifrån 
sin roll som företrädare för förbundets med-
lemmar. Det innebär kontakter och samtal med 
olika organisationer, myndigheter och par-
tiföreträdare i olika frågor, beroende på vilken 
fråga det gäller. Detta politiska påverkansarbe-
te står inte i motsatsställning till den facklig- 
politiska samverkan med Socialdemokraterna. 
Det är två olika verktyg för att nå målen med 
Svenska Elektrikerförbundets verksamhet.
Med ovanstående i beaktning har förbundet 

Facklig-politiskt arbete
bedrivit den facklig-politiska verksamheten 
2020. Under året har vi startat ett politiskt nät-
verk som vuxit snabbt och nu träffas regelbun-
det med deltagande från hela landet.

Vi har bedrivit ett omfattande arbete i poli-
tiska sakfrågor gällande bl.a. arbetsmiljö, där vi 
nått stora framgångar.

vi har under året startat ett omfattande strate-
giskt arbete med att hjälpa ett antal medlemmar 
som vill kandidera till olika beslutande organ.

Vi har under året jobbat mycket med att stär-
ka det fackliga/politiska samarbetet med LO.

Vi har under året anordnat flera politiska 
möten mellan politiker, medlemmar och för-
troendevalda.

Vi sitter i Katalys styrelse och har därigenom 
varit delaktiga i deras arbete.

Under året har vi även varit aktiva i arbetet 
med en mellanvalsstrategi från LO. Socialde-
mokraterna har även tagit fram en strategi för 
hur samarbetet ska stärkas mellan partiet och 
fackföreningsrörelsen. I detta arbete kommer 
vi bidra så mycket vi kan.     
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Arbetsmiljö
2020 har såklart präglats av Coronaviruset 
och vi har fått ställa om hur vi jobbar med 
arbetsmiljön i samband med uppsökeri och 
skyddsronder.

Vi hann i alla fall med en RSO konferens där 
vi jobbade en hel del med våra roller för att 
stärka oss, man känner ett stort engagemang 
och kunskap från deltagarna.

Vi har haft mycket mer uppsökeri som har 
bedrivits utomhus. Bland annat har vi vågar 
som väger servicebilar och i samband med detta 
så gör vi även skyddsronder på servicebilarna.

vi har även haft mer videobaserad utbild-
ning där vi jobbat mycket med våra roller som 
skyddsombud respektive RSO.

Under 2020 fortsätter vi vara med och 
påverka när det gäller utvecklingen av regel-
strukturen inom Arbetsmiljöverket. 
I avtalsrörelsen fick vi igenom våra krav gäl-

lande arbetsmiljö och att jobba för att stärka 
skyddsombudens roll.

vi är med i olika forskningsstudier med inrikt-
ning på vårt yrke för att forska om hur vi kan 
jobba säkrare. Vi är med och genomför krock-
tester på servicebilar. 

vi vill än en gång tacka våra enormt duktiga ar-
betsmiljöresurser som har varit och är till stor 
hjälp. Våra RSO:n och skyddsombud gör ett fan-
tastiskt jobb men ändå händer det alltför många 
tillbud och olyckor ute på arbetsplatserna och 
tyvärr många med dödlig utgång. Detta gör att 
vi aldrig får slappna av utan hela tiden måste 
vara ute och bevaka arbetsmiljön och se till att 
våra medlemmar jobbar säkert och kan komma 
hem till sina familjer efter jobbet. Corona har 
gjort att vi måste ställa om hur vi jobbar men 
våra skyddsombud och RSO:n har gjort det på 
ett jättebra sätt! 
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förbundet har under året genomfört avtals-
rörelse på merparten av kollektivavtalen och 
det med god framgång när de väl kunde ge-
nomföras på grund av den rådande pandemin. 
Året började med överlämnande av avtalskrav 
och förhandlingar som nästan omgående fick 
ajourneras då pandemin utbröt. Förhand-
lingarna sköts till hösten och kollektivavtalen 
prolongerades på liknande sätt som övriga 
LO-förbund med en skillnad att Installations-
avtalet och Kraftverksavtalet prolongerades 6,5 
månader.

Våra centrala överenskommelser under året 
har präglats av Corona pandemin gällande 
permitteringar och korttidspermitteringar.  
Centrala överenskommelser träffades på de 
avtalsområden förbundet har, för att möjlig-
göra lokala förhandlingar för att säkerställa 
medlemmarnas arbetstillfällen på företag som 
drabbats av minskat kundunderlag.

Efter sommaren återupptogs förhandlingar-
na om Trygghet och Omställning, de så kallade 

LAS-förhandlingarna mellan Svenskt 
Näringsliv och LO, där förbundet med-

verkade i delegationen med avtalssekre-
terare och förhandlingschefer. Slutbudet 

från dessa förhandlingar avvisades av avtalsrå-
det och en enig LO styrelse. 

avtalsrörelsen återupptogs under september 
och förhandlingar om nytt kollektivavtal på 
Kraftverksavtalet träffades den 13 november 
och Installationsavtalet den 19 november. 

Förhandlingsdelegationerna träffades digi-
talt och består av medlemmar från produktio-
nen samt lokalombudsmän. Till delegationerna 

Förhandlingsverksamhet 
har samtliga motioner skickats via våra system 
från verksamhetskretsarna. Delegationernas 
uppgift är att sortera och prioritera avtalsmo-
tionerna, samt att skriva förslag på avtalskrav 
till förbundsstyrelsen. Under förhandlingsar-
betet har delegationerna bidragit med stöd och 
rådgivning till förhandlarna. Delegationerna 
har varit rådgivande till förbundstyrelen om att 
anta eller förkasta en slutlig uppgörelse.

Förbundsstyrelsen har antagit kraftverks-
överenskommelserna den 19 november och 
installationsavtalsöverenskommelse den 16 
december 2020. Förbundet har sedan träffat 
överenskommelser på övriga kollektivavtal 
som prolongerats sju månader under våren. 
Förbundsstyrelsen har sedan godkänt övriga 
träffade kollektivavtal löpande och de kollek-
tivavtal som återstår in på år 2021 är Elekt-
roskandia avtalet.

genomgående för alla kollektivavtalen är att 
nya åldersnivåer för pension införhandlats, vil-
ket innebär att 24, 23 och 22 åringar succesivt 
årligen kommer få avtalspension SAF-LO från 
år 2021 och helt från 2023. Även förbättringar 
gällande försäkringsvillkoren i TFA har gjorts. 
Avtalen prolongerades med de förändringar 
som parterna enats om och med en avtalsperiod 
på 29 månader och ett avtalsvärde på 5,4 %.

Jämställdhet, arbetsmiljöförbättringar och 
stärkt skydd mot sexuella trakasserier av tredje 
man har införhandlats i kollektivavtal. Ny extra 
avtalspension införs på Radio- tv avtalet. Uti-
från överenskommelserna har det också bildats 
många arbetsgrupper mellan parterna som ska 
bemannas och förhandlas under kommande 
avtalsperiod. 

Förbundet har vid flera tillfällen beviljat 
blockadtillstånd för den lokala avtalsteck-
ningsverksamheten. Vid ett tillfälle utlöstes 
blockaden till strejk i Göteborg. Även varsel 
om sympatiåtgärder meddelades motparterna. 
Efter att bolaget tecknat kollektivavtal åter-
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togs stridsåtgärderna och sympatiåtgärderna 
behövde aldrig gå igång.

Totalt har hela förbundet genomfört 3 250 
förhandlingar under året och tecknat 100 nya 
hängavtal. 

FÖRHANDLINGSFRÅGOR SOM SAMORDNAS 
AV LANDSORGANISATIONEN (LO)
LO har förhandlat om försäkringar och pensio-
ner för våra medlemmar, vilket resulterade i att 
nya åldersgrupper kommer in i ASL-systemet. 
Från år 2023 är 22, 23 och 24 åringarna inne. 

Avtalsrörelsens viktiga fråga om löneut-
rymme för år 2020 där har 12 av LO-förbunden 
enats om en låglönesatsning samt en procen-
tuell uppräkning. Där till har gemensamma 
krav fogats LO:s samordning. 

Corona pandemin gjorde att kollektivavtalen 
prolongerades till hösten, då fortsatta för-
handlingar omöjliggjordes under våren.

LO har under året fortsatt förhandlingarna 
om trygghet och omställning med en nystart 
efter sommaren. 

6F-SAMARBETET I AVTALSFRÅGOR
Under året har avtalssekreterare och förhand-
lingschefer inom 6F träffats regelbundet för att 
samordna förbunden i de frågor som avhandlas 
i LO:s avtalsråd. Året har präglats av många 
historiskt stora frågor så som pensionsöver-
enskommelsen och genomförande av LAS- 
förhandlingarna. 
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Installationsavtalet
avtalskraven för Installationsavtalet växla-
des med motparten Installatörsföretagen den 
12 februari. Förhandlingarna inleddes i god 
ton, parterna började planera förhandlingsar-
betet och vi hann också påbörja diskussioner 
om avtalskraven. Dock blev Corona pandemin 
allvarligare under våren och parterna Svenskt 
Näringsliv och LO kom överens om att pro-
longera avtalen med 7 månader. Detta antog 
även förbundet och Installationsavtalet pro-
longerades till den 15 november 2020.  

då Sverige införde restriktioner som påverkade 
arbetsmarknaden med arbetslöshet som följd 
införde regeringen stödpaket i form av korttids-
permittering. Regeringen krävde att parterna 
skulle ha ett centralt kollektivavtal som godkän-
de det. Förbundet tecknade, efter givna regler 
av regeringen, detta med Installatörsföretagen. 
Överenskommelsen byggde på att företagen fick 
ekonomiskt stöd av staten och arbetarna fick 
tjänstledigt i motsvarande omfattning.

Avtalsförhandlingarna upptogs den 9 
september med Installatörsföretagen dock så 
kunde inte stora avtalsdelegation vara i Stock-

holm på grund av den rådande pandemin utan 
fick vara med på videolänk. Stora avtalsdelega-
tionen fungerade som ett bra stöd åt förhand-
lingsdelegationen under avtalsrörelsen.

under förhösten går förhandlingarna framåt 
men dock trögt. Motparten har långtgående 
krav i uppluckring av arbetstidsreglering i av-
talet. En stor fråga som också diskuteras myck-
et är anställning till yrket. Förbundet uppfattar 
motpartens förhandlande som konfliktdrivan-
de och förhandlingen går i stå. Men efter nya 
försök enas parterna den 19 november om ett 
nytt Installationsavtal för perioden 2020-12-01 
till 2023-04-30. 

Avtalsvärdet är på 5,4  %. Lägstalöner och  
övriga ersättningar höjs den 1 december 2020 
med 2,7 % och den 1 maj 2022 med 2,2 %.

• En extra satsning på Ob-ersättning görs. 

• Resetillägg II räknas upp till 1,7 kr/km från 
den 1 december 2020 och gäller hela avtals-
perioden.
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• Ytterligare 1 timme arbetstidsförkortning 
från den 1 december 2020, totalt 30 timmar.

Två lönerevisioner:  

• Den 1 december 2020 på 2,7 %, genom en 
generell löneutläggning på decemberlönen. 

En låglönesatsning, vilket innebär att ingen får 
en procentuell lönehöjning lägre än för en lön på 
26 100 kr (705 kr) exkl. lärlingar

• Den 1 maj 2022 på 2,2 %, genom löne revision 
med ett garanterat utfall på minst 0,8 %. 

En låglönesatsning, vilket innebär den lägsta 
beräkning av potten utgår från en månadslön på 
26 805 kronor (590 kr) exkl. lärlingar.

Avräkning för införande av pension- och för-
säkringsöverenskommelsen SN-LO/PTK som 
träffades 2020-04-07 med 0,5 % (0,3 % för 2020 
och 0,2 % för 2022). 

• Avtalspension för åldersgrupperna 24 år  
ner till 22 år. 24 åringarna införs 2021 osv.

• Avsättningar till tjänstepensionen görs varje 
månad istället för varje år.

• Arbetsgivarna ska redovisa tjänstepension 
till Fora månadsvis.

• Avsättningar som genomförs ska redovisas 
på medlemmarnas lönespecifikation.

• Bland annat så slopas vålande prövningen 
vid arbetssjukdom i arbetsskadeförsäkringen 
TFA.

Stärkt skydd mot sexuella trakasserier och 
kränkningar i arbetet utförda av tredje man på 
arbetsplatserna.

Partsgemensamma arbetsgrupper:

• Prestationslönesystem: förutsättningar och 
möjligheter till produktivitet och en bra lö-
neutveckling samt hur timtiden ska värde-
säkras över tid.

• Jämställdhet: fortsätta arbeta för en jäm-
ställd elbransch. Ett prioriterat område är 
att minska löneskillnader mellan kvinnor 
och män.

• Arbetsmiljö: förstärkning av skyddsom-
budens roll. Parterna ska ta fram gemen-
samma utbildningsmaterial för utbildning 
av skyddsombuden samt genomarbeta och 
modernisera arbetsmiljöavtalets bilagor 
inklusive bilagan om personalutrymmen. 
Även titta på lösningar för ny teknik och 
metoder för bättre arbetsmiljö med fokus 
på kvartsdamm t ex genom dammlarm.

ARBETSGRUPPER 2017–2020
Arbetsgruppen gällande resor har genomfört 
flera möten under året. Förbundet konstaterar 
att parterna står långt ifrån varandra i denna 
fråga och kommer att behöva driva tvisteför-
handlingar i framtiden för avgörande.

Arbetsgruppen om utländska företag och 
dess tillämpning har under året framarbetat en 
överenskommelse som ska trädde ikraft den  
1 april 2020. 

Arbetsgruppen om modern yrkesutbildning 
har under året följt utvecklingen av företagslä-
rling och digitaliseringsprojektet av lärlings-
hanteringen.

TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING  
AV LÄRLING
Parternas överenskommelse om att små före-
tag kan anställa lärling tidsbegränsat löpte ut 
den 30 september 2020.

STATISTIK 
För Installationsavtalet var medellönen på  
A3 33 703 kr/månad för år 2020. Elektrikerför-
bundet har sett att det finns en löneskillnad 
mellan kvinnor och män på avtalsområdet. En 
undersökning utfördes i samband med avtals-
rörelsen. Den presenterades för motparten och 
kommer vara en av grunderna i arbetsgruppen 
om jämställda löner med motparten. 
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vi har under året genomfört en väldigt annor-
lunda avtalsrörelse i två steg pga Corona. I vårt 
nya avtal nåde vi trotts hårt motstånd en hel 
del stora framgångar och lyckades mota bort 
alla förslag till försämringar. Några bra punk-
ter ur det nya avtalet är. 

• Avtalsperiod på 29 månader. Avtalet gäller 
från den 15 november till och med den 30 
april 2023. De sista 12 månaderna är upp-
sägningsbart.

• Avtalets totala värde uppgår till 5,4 %.

• Under perioden blir det två lönerevisioner: 
den 1 december 2020 på 2,93 % och den 30 
april 2022 på 2.1 %.

• Extra pensionsavsättning om 0,2 % av 
löneutrymmet. Totalt uppgår den extra 
pensionsavsättningen på Kraftverksavtalet 
nu till 1,7 % av lönen.

• Unik lönekonstruktion som innebär att 
medlemmarna kommer få sin löneökning 
på decemberlönen.

• Avtalet innehåller även en låglönesatsning i 
enlighet med ”Märket”.

• Förbättringar i arbetsmiljö!  
Skärpta arbetsmiljöregler som tar sikte 
på att förebygga riskerna bland annat vid 
beredskap. Vi kommer få information till 
facket om större entreprenader i branschen, 
vilket gör att vi kommer kunna kontroll-
era arbetsmiljön bättre. En arbetsgrupp 
med tydligt innehåll som på sikt kommer 
förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar 
inom energibranschen tillsätts också.

• Stor satsning på pension! 
Bland annat en ny pensions- och försäk-
ringsöverenskommelse som innebär att 

arbetstagare börjar samla in pengar till sin 
avtalspension tidigare, vilket är viktigt då 
våra medlemmar ofta börjar jobba direkt 
efter gymnasiet. I överenskommelsen finns 
också bra lösningar som säkerställer att 
hela värdet av avtalsförsäkringarna går 
ut, till exempel genom att avsättningar till 
tjänstepensionen görs varje månad istäl-
let för varje år. När månadsavsättningar 
genomförs ska det också framgå på våra 
medlemmars lönespecifikation, vilket vi 
hoppas bidrar till att stoppa fusket med 
pensionsavsättningarna.

INGEN SKA DÖ PÅ JOBBET
Inom energibranschen så var 2018 ett mörkt 
år med ett stort antal dödsolyckor och skador. 
Detta är för Elektrikerförbundet helt oaccepta-
belt. Vi har under 2020 jobbat väldigt aktivt med 
Ingen ska dö på jobbet-gruppen som består av 

Kraftverksavtalet
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Stanley Security 

förtroendevalda från Elektrikerförbundet och 
SEKO. Vi har haft ett omfattande påverkansar-
bete gentemot politiker, myndigheter och andra 
intressenter som fortfarande pågår. Ett flertal 
besök på företag har genomförts för att stötta 
dem och våra medlemmar i arbetet för att få 
en bättre arbetsmiljö. Vi har blivit inbjudna att 
medverka i arbetsmiljöverkets regeringsupp-
drag angående utredning om de bakomliggande 
orsakerna av dödsolyckorna och har ständig 
kontakt med regeringen i dessa frågor. 

KLUBBUTVECKLING
Under året har vi med stor framgång bedrivit 
klubbutvecklingsprojekt på avtalsområdet och 
vi har startat på One-Nordic. Projektet har visat 
sig vara oerhört lyckat och har bidragit till fler 
förtroendevalda, fler och aktiva skyddsombud 
och bättre närhet till medlemmarna. Vi har på 
hela koncernen delegerat MBL § 10 (undanta-
get LAS).

Det finns ett oerhört tryck från flera företag 
och förtroendevalda att gå vidare med detta 
lyckade koncept och det finns ett flertal bo-
lag som står i kö för att få komma igång med 
detta. Vi har också märkt av ett stort intresse 
från Installationsavtalets område kring detta 
så vi kommer att försöka implementera detta 
koncept även där.

MÄTARBYTEN
Energibranschen står inför ett omfattande ar-
bete där ca 5,5 miljoner el-mätare ska bytas ut. 
När detta gjordes förra gången skedde ett stort 
antal olyckor.

Efter ett gediget arbete av förbundet, med 
b.la deltagande i en arbetsgrupp, så är nu krav 
fastställda för hur mätarbytena ska gå till 
denna gång. Detta kommer att innebära en be-
tydligt säkrare arbetsmiljö och mindre risk för 
olyckor både för de som utför mätarbytena och 
för tredje man. Det finns en stor potential att 
värva nya medlemmar genom detta. 

Under 2020 har vi förhandlat fram ett nytt 
avtal som följer LO samordningen. Som för alla 
andra avtal så prolongerades avtalet men nu 
finns det ett nytt avtal.

Vi har påbörjat ett arbete om att utreda om 
det går att inrangera Stanley Security avtalet in 
i Larm och säkerhetsteknikavtalet.

Vi har även påbörjat ett arbete för att ut-
veckla riksklubben till att bli mindre känslig för 
omsättning av ledamöter och ordförande. Som 
det har varit så har alltför få gjort för mycket 
och det har visat sig vara sårbart vid föränd-
ring. Nu ska vi jobba mer lokalt och bygga upp 
en organisation där fler blir involverade.
Det tecknade avtalet ser ut som följande: 

• 29 månader

• Den 1 december 2020 – den 30:e april 2023

• Avtalets värde 5,4 %

• Lönerevision den 1 december 2020, gene-
rellt 2,93 %

• Lönerevision den 1 maj 2022, 1,1 % generellt 
och 1,1 % att fördela i en pott

• Innehåller pensionsöverenskommelsen 
mellan SAF-LO

• Extra avtalspension med 0,1 %

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier  
utförda av tredje man. 
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Bemanningsavtalet
kollektivavtal mellan Kompetensföretagen 
(Almega) och samtliga förbund inom LO. Av-
talet gäller inom samtliga förbunds verksam-
hetsområden, där företag hyr ut arbetstagare 
och företagen är medlemmar i Kompetens-
företagen (Almega). LO har en Bemannings-
kommitté som består av samtliga förbund och 
kommittén ska följa utvecklingen på avtals-
området samt bistå i tolkningar av avtalet. LO:s 
Bemanningskommitté har träffats löpande 
under året. 

AVTALSRÖRELSEN 2020
I och med Corona-pandemin prolongerades 
Bemanningsavtalet, likt alla andra kollektiv-
avtal på arbetsmarknaden, med 7 månader. 
Avtalsrörelsen 2020 blev stormig på Beman-
ningsavtalet. LO och förbunden var tvungna att 
varsla om konflikt då Kompetensföretagen inte 
ville godta LO-samordningens låglönesatsning. 
Varslet skulle träda ikraft den 18 december 
men parterna kom överens om ett nytt Beman-
ningsavtal den 17 december. 

är ett avtal mellan Svenska Elektrikerför-
bundet och Teknikarbetsgivarna som omfattar 
företaget TK Elevator, tidigare Thyssen Krupp. 
Avtalet är speciellt i sin konstruktion då det 
hämtar vissa av sina bestämmelser ur Tek-
nikavtalet. Avtalsområdet har 33 medlemmar. 
Företaget har ca 70 anställda tekniker i Sverige.

Under 2020 har avtalsrörelsen präglat 
verksamheten på området. Precis som majo-
riteten av avtalen på svensk arbetsmarknad 
prolongerades Thyssenavtalet under våren, 
och förhandlingar återupptogs under novem-

ber månad. I februari samt september hölls 
överläggning med delegationen, och i övrigt 
sköttes delegationsarbete via video och tele-
fonmöten löpande under hösten.  

Det nya Thyssenavtalet innebär en större 
förändring i löneavtalet, där konstruktionen 
för lönerevision förenklas för att mer efterlikna 
våra övriga avtal. Frågor om elsäkerhet och ar-
betsmiljö lyftes också in i överenskommelsen. 

Genomsnittslönen för 2020 låg på 33 600 kr 
i månaden. 

Thyssenavtalet 
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Radio/tv avtalet

Hiss

under året har vi fortsatt att diskutera med 
motparten svensk Handel om att modernisera 
avtalet och att hitta nya vägar att gå. Vi har för-
handlat fram ett nytt avtal som följer märket 
och som inte bara försvarar avtalet utan även 
förstärker det.

Vi tillsätter även en arbetsgrupp som skall ta 
avtalet in i framtiden.

Arbetsgruppen kommer att jobba med bland 
annat anställningsformer, lönetrappor, utbild-
ning och utveckling av avtalet.

Vi kommer även att ändra namnet på avtalet 
för att få det att spegla verkligheten. 

• Avtalsperiod 29 månader. Fr o m den 1 
januari 2021 – den 31 maj 2023

• Totala värdet 5,4 %

• Löneökning direkt från den 1 januari 2021 

• Löneökning 2021 2,76 %, 2022 2,03 %

• Extra pension på 0,1 % vilket är nytt på 
avtalet

• Tillämpning av regel mot sexuella trakas-
serier utförda av tredje man

• Arbetsgrupp tillsätts för utvecklande av 
avtalet.

vi lyckades också med att mota bort en rad 
med förslag på försämringar i avtalet, bland 
annat den om att arbetstidens förläggning 
skulle kunna läggas ut enbart av arbetsgivaren 
och inte som nu genom en överenskommelse.  

Den årliga hisskonferensen fick under året 
ställas in och ersättas av en halvdags video-
konferens. Konferensen var uppskattad av del-
tagarna, och diskussioner fördes om planerna 
för nästa års hisskonferens. 

Under året har ett utvecklingsavtal tagits 
fram på Otis. Avtalet trädde i kraft i juni och 
har sedan dess löpt på under hösten, varvid  
en grupp förtroendevalda skött förhandlings-
arbetet på företaget. Arbetet utvärderas under 
2021.  
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avtalet som vi har gemensamt med SEKO har 
i år vuxit med 8 företag som är kopplade till 
Elektrikerförbundet. Under hösten så fick vi 
varsla om konflikt på Hometec Security i Göte-
borg för att lyckas få till ett avtal. Tack vare en 
stark facklig kamp så valde företaget efter på-
tryckningar att teckna avtal den 23/9. Företaget 
som är ett franchiseföretag till Verisure är ett 
av de första som vi fått detta avtal med. Det är 
många fler som står på tur. 

Den 17/12 – 20 så träffade vi ett nytt avtal 
över 29 månader med ett avtalsvärde på 5,4 %. 

• Löper över 29 månader, från den 1 decem-
ber 2020 till och med den 30 april 2023.

• Följer industrins märke på 5,4 %.

• Löneökningsutrymmet är 2,93 % den 1 
januari 2021 och 2 % den 1 maj 2022.

• Låglönesatsning enligt märket.

• Extra pensionsavsättning på 0,1 %. Den 
totala avsättningen är därefter 1,175 %.

• Pensionsöverenskommelsen mellan LO 
och Svenskt Näringsliv, vilket innebär 
bland annat att arbetstagare börjar samla 
in pengar till sin avtalspension tidigare 
(från dagens 25 år ned till 22 år). I överens-
kommelsen finns också bra lösningar som 
säkerställer att hela värdet av avtalsför-
säkringarna betalas ut, till exempel genom 
att avsättningar till tjänstepensionen görs 
varje månad istället för varje år och att det 
ska stå på lönespecifikationen.

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier 
utförda av tredje man.  

Larm och säker hets-
teknikavtalet

Elektroskandiaavtalet
som ny avtalsansvarig på Elektroskandiaavtalet 
har jag under året fått kartlägga och sätta mig in 
i avtalet. Det är ett avtal där vi har en god möjlig-
het att kunna utveckla både själva avtalet och även 
klubben och medlemmarna. Vi har inte förhandlat 
om ett nytt avtal utan det blev prolongerat till i 
början av 2021.  



Larm och säker hets-
teknikavtalet

Elektroskandiaavtalet
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Ackordkommittén har under året haft möte di-
gitalt på grund av rådande pandemi. Kommit-
téns arbete har varit att komma med input på 
Ackordswebben och tidsättningsförhandling-
arna mellan Elektrikerförbundet och Installa-
törsföretagen (IN). Ackordskommittén tar ett 
större ansvar för rekrytering till förbundets 
cirkelledarutbildning och att nya och befintliga 
cirkelledare får utbildning i Ackordswebben. 
Ackordskommittén ledamöterna ska även 
medverka i den egna verksamhetskretsens ack-
ordsverksamhet, med att utveckla och skapa 
nätverk för ackordsmontörerna på orten.

TIDSÄTTNING ATL
Den nya ackordstidslistan 2019 har tagits emot 
väl av medlemmarna. Tidsättningen på mul-
timedia centraler och apparater har slag väl 
ut och vi ser en mer rätt tidsättning på dessa 
delar. Parterna har nu inlett diskussioner om 
ny tidsättning på bland annat solceller och 
billaddare dock har arbetet gått lite på sparlåga 
på grund av avtalsrörelsen 2020.

ACKORDSWEBBEN
Ackordswebben är ett uppskattat hjälpmedel 
vid ackordsmätning. Utefter idéer och syn-
punkter från medlemmarna har förbundet 
fortsatt förbättra funktionerna i Ackordsweb-
ben. Fokus har legat på att samarbeta, inom 
ackordslaget, med ackordsmätningen. Under 
2020 har utvecklingen av en app till ack-
ordswebben fortsatt med tester i en mindre 
arbetsgrupp.

Ackordsstödet – en interaktiv ATL-utbild-
ning/cirkel på internet. Har under året även 
uppdaterats med nya frågor. 

ACKORDSKONTROLLEN
Den årliga konferensen för ombudsmän och 
handläggare i ackordskontrollen har genom-
förts digitalt under senhösten. Konferensens 
syfte är att säkerställa rutiner och kvalitets-
säkring av arbetet i Ackordskontrollen enligt 
stadgarna för ackordkontrollen. 

Ackordsverksamheten



SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 | 29

MENTOR ACKORD
På grund av rådande pandemi tvingades för-
bundet flytta fram Mentor Ackord till hösten 
2021.

ACKORDSTÄVLING
Förbundet fortsätter ackordstävling för att 
motivera fler att arbeta och lämna in mät-
ta ackordssedlar. Tävlingen har varit mycket 
uppskattad av medlemmarna och vi ser också 
en ökning av mätt ATL-tid.

ACKORDSCIRKELLEDARE UTBILDNING
Årets cirkelledarutbildning genomfördes, med 
pandemirestriktionen, i september 2020 på 
Rönneberga. 10 deltagare från hela landet del-
tog i den mycket uppskattade utbildningen.  

Kursledarna för utbildningen är mycket 
uppskattade.

STATISTIK 2020
2020 granskades totalt 1014 ackordssedlar, det 
är en viss ökning mot år 2019 som var 1006. 
Arbetad tid på ackordssedlar är 1 710 000 tim-
mar vilket är en ökning mot år 2019 som var 
1 654 000 timmar. 

ATL-tid (mättid) 2020 slutade på 1 396 000 
timmar mot år 2019 som slutade på 1 412 000 
timmar. 

Ackordsvolymen hamnar på 8,4 % av de regist-
rerade ackordsunderlagen mot år 2019 8 %.

Av ackordsvolymen 2019 var 85 % mätt 
ATL-tid och 2020 var 81,6 % mätt ATL-tid. Av 
det totala antalet sedlar så var 61,2 % mätta på 
ackord. Det visar på en fortsatt positiv trend att 
flera medlemmar använder ackordstidslistan. 
Genomsnittsförtjänst för ackordsarbetare har på 
Installationsavtalet under 2020 varit 234,5 kro-
nor per timme mot 2019 som var 236,2 kronor 
per timme.

Månadslönernas medelvärde är på följande på 
avtalsområdena:

• Installationsavtalet – 33 703 kr per månad. 

• Kraftverksavtalet – 32 784 kr per månad. 

• Larm och Säkerhetsavtalet – 31 683 kr per 
månad. 

• Elektroskandiaavtalet – 27 600 kr per må-
nad. 

• Radio-, TV-, Data- och elektronikavtalet – 
26 189 kr per månad.

• Thyssenavtalet – 33 600 kr per månad.

• Bemanningsavtalet – 23 800 kr per månad.  
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under året 2020 har Elbranschens Central 
Yrkesnämnd (ECY) genomfört fyra ordinarie 
möten. Vidare har man också genomfört en 
yrkeslärarkonferens under hösten 2020 med 
fokus på digitalisering. Det s.k. Nationella 
branschprovet genomfördes under våren på 
distans. Arbetet med att färdigställa KUB som 
är ett system som kommer digitalisera regist-
rering och hantera utbildningstiden för lär-
lingar ute i företagen har fortsatt och planen är 
att det ska driftsättas vid halvårsskiftet 2021.

ingen verksamhet går omärkt ifrån den på-
gående Corona pandemin som inleddes under 
våren 2020, så inte heller vår partsgemensam-
ma verksamhet inom yrkesutbildningen. Den 
mest påtagliga förändringen som skett är att 
antalet anställda lärlingar minskat från 1 377 
(2019) till 976 (2020) en följd av den osäkerhet 
som rått på arbetsmarknaden med anledning 
av Covid-19. Även antalet utfärdade certifikat 
har minskat med cirka 10 % under 2020 och 
hamnade på 1839 certifikat. Antalet utfärdade 
ETG-certifikat under perioden stannade på 
350. ECY har under året också genomfört ett 

Yrkesutbildning,  
ECY & ETG

40-tal valideringar av personer med utbildning 
och arbetslivserfarenhet från andra länder.

Förbundet har också haft representation i 
Skolverkets nationella programråd för El- och 
Energiprogrammet och där representerats av 
Mikael Pettersson och Camilla Lodin. 

vårt eget branschgemensamma utbildnings-
koncept ETG fortsätter att leverera. I en under 
2020 publicerad forskningsrapport som gjorts 
av en forskare vid Lunds universitet ”Gymna-
sieelevernas övergång från skola till arbetsliv: 
Vad är mervärdet med ETG som utbildnings-
koncept?”. I rapporten framkommer det bland 
annat att de flesta studiedeltagarna bedömer 
ETG som överlägsen i förhållande till traditio-
nell gymnasial EE-utbildning. Mervärdet med 
ETG anses ligga i såväl utbildningens kvalitet 
som i den yrkesskicklighet som eleven utveck-
lar vilket genererar en högre anställningsbar-
het. Företaget och konceptet firar under 2021  
10-årsjubileum och som del i detta så har sty-
relsen för bolaget under hösten 2020 beslutat 
om ett namnbyte till ETG-College som intro-
duceras under 1:a kvartalet 2021.  
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pensionsprojektet har rullat vidare under 
2020, men det har kantats av olika problem. 
Vi har fortsatt att kartlägga vilka företag som 
inte har betalat in rätt pensionsunderlag samt 
kontaktat dem. Men i Coronatider så har denna 
fråga ofta blivit nedprioriterad av arbetsgivar-
na, då de har stått inför många andra problem. 
Vi har under året försökt att få hjälp av Instal-
latörsföretagen med att de ska ta hand om sina 
medlemsföretag. Tyvärr så blev den som var 
ansvarig för pensionerna långtidssjuk i Coro-
na och har först under senare tid börjat arbeta 
aktivt med frågorna. Trots detta så ser vi att 
vi har gjort stor skillnad under de 2 år som vi 
arbetat med frågan och vi kommer att fortsätta 
under 2021 att följa upp resterande företag i 
Regionerna.

Pensionsprojektet
Under förra året så åkte vi runt i landet och 
efter genomförda förhandlingar, så hade vi 
möten med samtliga anställda för genomgång 
av pensioner och övriga avtalsförsäkringar. I år 
så fick vi skruva om det till digitala möten, det 
var bättre än inga möten. Men inte i närheten 
av vad ett fysiskt möte blir.

för att sammanställa det hela så har vi under 
dessa 2 år rättat till 215 företag som gjort fel 
insättningar på pensionerna. Det är löner på 
840 miljoner som inte registrerats rätt, värdet 
i pensionspengar är ca 7.7 miljoner. Utöver det 
så har vi funnit att det saknats rapportering 
på särskilt tillägg el för 207 miljoner, det är ett 
värde på ca 1.7 miljoner.  

FOLKSAM
Under 2020 så har det reglerats 853 enskilda 
skador hos Folksam gällande medlemsför-
säkringar som ingår i medlemskapet. Utbetal-
ningarna för dessa skador blev 13 667 341 kr. 
Gällande medlemsbarn och hemförsäkringen 
så vet vi inte exakt hur många skador som 
reglerats för våra medlemmar. Då det utbetalda 
beloppet delas mellan samtliga förbund som 
har försäkringarna blir det enligt en schablon 
med vårt medlemsantal 10 197 707 kr . Utöver 
det så har samtliga medlemmar möjlighet att 
komplettera med extraförsäkringar som är 
kopplade till medlemskapet, i dessa försäk-
ringar så har det reglerats 418 skador. Utbetal-
ningarna här blev 9 183 998 kr .

Det totala utbetalda beloppet för 2020 blev 
32 658 987 kr . 

HELP JURISTFÖRSÄKRING
Sedan vi träffade avtal med Help så har det 
startats ca 9000 ärenden. En tydlig trend är att 
medlemmarna har börjat nyttja försäkringen 
mer. Under 2020 så ökade antalet ärenden med 
8 % jämfört med 2019. Av de som använt för-
säkringen tycker 96 % att det är en mycket bra 
medlemsförmån att ha den i medlemskapet. 
Under året så lyckades vi även förhandla in en 
ny produkt i försäkringen i befintlig premie. 
Det berör de medlemmar som har barn i grund-
skolan som inte får den hjälp som de behöver. 
Det kan handla om stöd och extra hjälp med 
skolgången, det kan vara svårt som förälder att 
kunna och orka att driva dessa frågor mot skola 
och rektorer. 

Försäkringar
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året 2020 har inte varit ett vanligt år på något 
sätt, det fanns nog ingen som under de för-
sta månaderna av detta år kunde ana vad som 
skulle ske 2020.

Covid-19 slog till med full kraft mot hela 
världen och satte hela världsekonomin och 
arbetsmarknaden i gungning, där många 
människor har förlorat sina jobb och sin trygg-
het i vardagen och många företag går på knäna.

Denna pandemi har gjort att vi alla har fått 
ställa om i våra liv och sättet som vi jobbar på. 
Där vi alla har ett ansvar för att smittspridning-
en ska minska. Detta har gjort att stora delar 
av förbundets verksamhet har behövt ställas in 
och ställas om, och detta är inom all verksamhet 
som förbundet gör oavsett om det är studier, 
ackord, arbetsmiljö eller ungdomsverksamhet. 
Så har inte 2020 varit ett år där verksamheten 
kunnat bedrivas i vanlig ordning.

under 2020 fick både LO-Ungforum och vår 
egen ungdomskonferens ställas in med an-
ledning av pandemin, detta är de två största 
centrala aktiviteterna som finns inom ung-
domsverksamheten. Där LO-Ungforum nu i 
stället kommer genomföras digitalt i maj 2021 
och vår ungdomskonferens kommer i stället 
genomföras i augusti 2021 under förutsättning 
att restriktionerna tillåter detta.

Det vi valde att göra i stället för ungdoms-
konferensen var att samla alla ungdomsansva-
riga 2 dagar för att grotta ner oss i vad vi anser 
skall ingå i ungdomsverksamhet och vad som 
är prioriterat. Där vi tillsammans kom fram till 
följande: 

1: Skolinformation
2: Ringa Studerande Medlemmar/Lärlingar
3: Aktiviteter
4: SSU
5: Ungdomsmandat CR/FM
6: LO-RUK 

Där punkt nummer ett i nuläget är svår att 
bedriva fullt ut utan där har vi en video som 
skickas ut till skolorna för att de ska få facklig 
information, men vi har också VK som kör di-
gitala skolinformationer via olika plattformar. 
Detta har gjort att skolinformationen 2020 har 
sett väldigt annorlunda ut kontra de tidigare 
åren.

Ett av problemen med att vi inte kan kom-
ma ut fysiskt i skolarna är att det påverkar hur 
många studerandemedlemmar vi får in och 
därför är vår ambition att så fort det är säkert 
möjligt och skolorna tillåter det så skall vi ut 
och köra fysiska skolinformationer.

vi har också haft ett aktivt deltagande i LO-
CUK (Centrala Ungdomskommitté) där am-
bitionen är att få kommittén att bli mer aktiv 
och bedriva mycket bredare verksamhet i form 
av opinionsbildning och kampanjer. Där vi 
tillsammans med Byggnads och Målarna efter-
frågar mer opinionsbildning i politiska frågor 
tillsammans med SSU.

Det finns mycket potential i denna kommitté 
att bedriva bra verksamhet som gör skillnad för 
alla ungdomar i LO-kollektivet, och vi hoppas 
på att utveckla detta arbete under 2021.  

Ungdomsverksamhet
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Kommunikations- 
verksamhet 
förbundets kommunikationsarbete fortsät-
ter att utvecklas. Den stora händelsen under 
2020 var såklart avtalsrörelsen, som dessutom 
kommunicerades två gånger på grund av de 
speciella omständigheterna i och med Corona-
pandemin. Det var också ett extra fokus på 
värvning och digitalisering under året.

i skrivande stund har vi 7 966 personer som 
gillar Elektrikerförbundets Facebooksida. Det 
är en ökning på så mycket som 974 personer 
under året. Vi har under några års tid använt 
oss av en mer strategisk annonseringsstrategi 
med stöd av Googles verktyg och Facebooks 
annonsverktyg. Detta innebär att förbundet har 
löpande annonser i såväl sociala medier som 
sök på Google för prioriterade områden, såsom 
medlemsrekrytering. Under 2020 nådde för-
bundets Facebooksida ut till 3 441 634 personer 
(endast räknat unika personer per dag). De tre 
inlägg som nådde flest personer var alla tre 
från vår värvarkampanj som vi körde kontinu-
erligt under våren 2020. Då vi hade ett tillfälligt 
medlemserbjudande om att bli medlem och 
betala 200 kr för 2 månader var planen att köra 
den under hela avtalsrörelsen. Förbundet hade 
18 olika annonser om medlemskapets värde, 
med extra fokus på att gå med på grund av 
avtalsrörelsen, som visades på Facebook och 
Instagram. Kampanjen kördes under mars till 
juli och visades totalt 1,7 miljoner gånger för 
ca 207 tusen olika personer. De 3 inlägg som 
nådde flest var ”Få inflytande på jobbet” som 
visades för 102 800 personer, ”Ingen ska dö på 
jobbet” (87 500 st) och ”Juristförsäkringen” 
(77 600 st).

elektrikerförbundets hemsida sef.se hade 
totalt cirka 157 000 besökare under året. Med 
hjälp av våra Google Ads-annonser som vi har, 

helt gratis tack vare bidrag från Google Grants, 
fick också 39 500 extra personer upp sef.se i 
sitt sökresultat på Google. Den mest visade 
annonsen på Google Ads var en annons för 
att bli medlem i Elektrikerförbundet. Utö-
ver medlemsannonser har vi också annonser 
bland annat för att gå fackliga kurser, läsa mer 
om avtalsrörelsen, läsa om förbättringarna i 
Installationsavtalet, Jobbkollen och Kollek-
tivavtalskollen samt Trygga Eljobb. Trygga 
Eljobbs hemsida tryggaeljobb.se som förbundet 
driver som en insats för elsäkerhet samt för att 
öka kännedomen om Elektrikerförbundet hos 
allmänheten, har också mycket trafik under 
året. Tryggaeljobb.se har totalt 57 000 besökare 
under 2020 vilket är en ökning med över 235 % 
sedan föregående år. Populärast är helt klart 
funktionen ”Fråga en elektriker” där allmän-
heten kan ställa frågor om el. Svaren på frågor-
norna genererar många organiska visningar 
och klick på Google.

vår youtubekanal är ett media vi vill satsa mer 
på framöver. Idag lägger vi ut i stort sett alla 
videor vi skapar på förbundets Youtubekanal 
men sponsrar inga inlägg. Under 2020 hade vi 
ändå 30 887 visningar av våra videor och vår 
sida fick 90 nya prenumeranter. Totalt har an-
vändare lagt 867,7 timmar på att titta på Elek-
trikerförbundets videor på vår Youtubekanal. 
Våra populäraste videor på Youtube handlar om 
arbetsmiljö.

till kollektivavtalets dag den 17 mars lanse-
rade vi Kollektivavtalskollen, där man kan kolla 
upp om en elfirma har kollektivavtal med Elek-
trikerförbundet. Till lanseringen har konstnä-
ren Robert Nyberg ritat en bild om ”Fri kon-
kurrens utan kollektivavtal” som vi kör i våra 
sociala medier. Vi skickade också ut nyhetsbrev 
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Kommunikations- 
verksamhet 

till alla våra medlemmar om kollektivavtals-
kollen och annonserar om tjänsten på Google. 
Under mars släppte Elektrikerförbundet även 
en ny rapport: Ett otillräckligt pensionssys-
tem. I rapporten ger förbundet ett antal för-
slag på hur systemet kan förbättras. Vi postar 
rapporten till ett stort antal politiker och 
organisationer, skriver en debattartikel samt 
marknadsför den i sociala medier.

första majfirandet blev såklart annorlunda 
under 2020 i och med Coronapandemin.  
I stället för att demonstrera i långa tåg firade 
Elektrikerförbundet digitalt. Förbundets ord-
förande höll sitt förstamajtal på video som vi 
delade på Elektrikerförbundets Facebooksida, 
vi uppmanade medlemmar att hänga ut något 
rött genom fönstret, fota och dela under hash-
taggen #förstamaj och istället delta digitalt på 
olika event.

i och med förra årets lansering av den nya 
medlemsförmånen Jobbkollen, där medlemmar 
kan hålla koll på nya jobb inom elbranschen, 
fortsätter vi marknadsföra Jobbkollen även 
under 2020. Vi har bland annat ett samarbe-
te med Elektrikerförbundets a-kassa där vi, 
när de skickar ut sin avi i maj, får tillåtelse att 
skicka med ett brev. I brevet berättar vi om 
Elektrikerförbundets inkomstförsäkring och 
om vår Jobbkollenkampanj där vi erbjuder de 
som ännu inte är medlem i Elektrikerförbun-
det att testa Jobbkollen året ut mot att vi får 
ringa dem och berätta om facket. Vi gör också 
marknadsförande insatser för detta erbjudan-
de på både vår och a-kassans hemsida samt 
i våra sociala medier. Totalt får vi nästan 100 
personer att ringa och ökar kännedomen om 
vår medlemsförmån Jobbkollen då vi ser att fler 
börjar använda tjänsten.

inför studenten körde vi tillsammans med 
Installatörsföretagen kampanjen ”Elektriker 
behövs” som vi anordnade via vårt samarbe-
te Upplyst. Med kampanjen, som vi körde via 
Upplysts Facebook och Instagram, välkomnade 
vi de nya studenterna.  
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årets utbildningar mätt i antalet deltagare har 
minskat från 2 086 år 2019 till 656 deltagare 
2020. Förklaringen till den kraftiga nedgång-
en är den pandemi som inneburit att all ut-
bildning som byggde på att vi fysiskt möttes i 
kurslokaler stängdes ner för att minska smitt-
spridningen i början på mars och fortsatt varit 
så resterande del av verksamhetsåret. Av det 
totala antalet yrkesverksamma medlemmar 
i förbundet har ändå 593 unika medlemmar, 
motsvarande tre procent, deltagit i någon form 
av facklig utbildning. 

Studieområdet har trots pandemin fortsatt 
under året präglats av det målmedvetna och 
stimulerade arbetet med att genom den cen-
trala studiegruppen få verksamhetskretsarna 
att samarbeta med studier i syfte att bereda 
alla medlemmar och förtroendevalda möjlig-
het till likvärdiga utbildningar i hela landet. De 
prioriterade utbildningarna har fortsatt varit 
introduktionsutbildning för medlemmar och 
grundläggande förtroendemannautbildning 
utifrån Förbundsmötets beslut 2018. 

Beslutet syftade till att förbundet skall arbeta 
sig ur den utbildningsskuld som under decen-
nier byggts upp kring att vara medlem i fack-
föreningen. Utbildning blev då en prioriterad 
verksamhet och möjliggjorde en ambition att få 
en bred utbildningssatsning på grundläggande 
medlemsutbildning. Målen och utmaningen 
innebar att i facklig grundutbildning för med-
lemmar klara av att utbilda under åren:

• 2019 minst 4 % av medlemmarna 
Utfall 3,9 %

• 2020 minst 6 % av medlemmarna 
Utfall 1,2%

• 2021 minst 8 % av medlemmarna

• 2022 minst 10 % av medlemmarna

utfallet för verksamhetsåret förklaras helt 
av det att vi inte kunnat genomföra fysiska 
utbildningar. Verksamhetskretsarna var starkt 
inriktade på att klara målet även under verk-
samhetsåret när förbundet tvingades ställa 

Studier
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in alla fysiska utbildningar. Några kurser har 
kunnat genomföras digitalt under nedstäng-
ningen. Förbundets hemsida har ändrats så att 
alla utbildningarna samlats och presenteras 
tydligare för medlemmar och förtroendevalda. 
Där görs också anmälan till kurs. 

Studiesamarbetet inom 6F har fortsatt  
i positiv anda trots att de ingående förbunden  
i likhet med förbundet inte kunnat genomföra 
några fysiska utbildningar. 

Målet för studierna inom 6F är att samverka 
tvärfackligt mellan förbunden och inom ramen 
för LO så långt det är möjligt. I första hand 

gäller det de grundläggande förtroendeman-
na- och medlemsutbildningarna. Rollfördel-
ningen mellan Förbundet, LO och ABF ligger 
fast. Förbunden beslutar vilka kurser som ska 
genomföras. LO-distrikten ansvarar för var 
utbildningarna anordnas och ABF genomför 
utbildningarna. Förbunden ansvarar för att 
rekrytera och tillhandahålla handledare. 

Den största delen av studierna sker i  
Verksamhetskretsarna och i samarbete dem 
emellan.

Bilden nedan visar vilka utbildningar som 
genomförts med antal deltagare.  



38 | SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020



SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 | 39

grunden i den fackliga ideologin är att alla ska 
med. Detta för att det är bara enade vi kan ställa 
krav och driva frågor om förbättrar i vår var-
dag, på jobbet men likväl på vår fritid. 

Under året har arbetet med en organisa-
tionsöversyn fortsatt, man har identifie-
rat några förbättringsområden för att få ett 
effektivare och starkare förbund. Under hösten 
övergick översynen mer åt ett utvecklings-
projekt. Förbundet lät samtliga medarbetare 
och förtroendevalda i verksamhetskretsarnas 
verkställandeutskott svara på en enkät om hur 
man uppfattade samarbetet och klimatet  
i förbundet. Baserat på svaren så genomfördes 
sedan regionala workshops tillsammans med 
de som svarat på enkäten och där framkom 
att det saknas tydliga roller och ansvar inom 
förbundet. Arbetet kommer fortsätta och målet 
är att lyckas få en klar bild av det nya förbundet 
till förbundsmötet 2022.

Det har under våren genomförts ett arbete 
med att se över våra klubbstadgar då dessa inte 
förnyats på många år. Planen är att dessa sedan 
ska ingå i övriga stadgar för att få allt samlat på 
ett ställe.

under hösten gav förbundsstyrelsen arbets-
utskottet i uppdrag att ta fram nya stadgar till 
förbundsmötet och ett arbete med stadgeöver-
syn påbörjades. Arbetsgruppen fick till uppgift 
att ta fram stadgar som ska fungera över tid 
och kunna gälla under en fyraårsperiod mellan 
förbundsmötena. Man vill även se tydlighet i 
de nya stadgarna för att minimera risken för 
missförstånd samt att de ska följa den föränd-
ring av förbundet som organisationsutveck-
lingen pekar ut.

Antalet förtroendevalda i förbundet har 
minskat något under året, detta kan bero på att 
man avstått från att hålla sina årsmöten för att 
välja förtroendevalda till uppdrag på företagen. 
Av de 365 klubbar som förbundet har regist-
rerade hade 224 av dessa haft årsmöte under 

2020. Det har på grund av pandemin varit svårt 
för klubbarna att hålla sina årsmöten eftersom 
restriktionerna har begränsat möjligheten att 
samlas. Från förbundet har man erbjudit sig 
att vara behjälplig med att arrangera digita-
la årsmöten om så önskats. Medlemsmässigt 
har förbundet inte ökat under året, detta trots 
en stor tillströmning av nya medlemmar när 
Coronaviruset spred sig över hela landet under 
mars månad. Förbundet har genom kampanjer 
och erbjudanden försökt att öka 
medlemsantalet men inte lyckats, 
man har även inrättat en ut-
trädes slinga där medlemmar 
som vill lämna får tala med 
en ombudsman innan det 
skickas ut en blankett för 
utträde. Detta har man 
inte kunnat utvärdera 
resultatet av ännu 
men vi kommer 
fortsätta arbeta på 
alla vis för att få 
flera att gå med 
och färre att 
lämna.  

Organisation
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VK 1
FORMALIA

vu har bestått av:  
Louise Olsson – Verksamhets-
ledare (fram till 2020-01-16),
Elin Fagerlind – Verksamhetsle-
dare (från 2020-06-01),  
Pierre Håkansson – Ledamot  
(tf. verksamhetsledare  
2020-01-17–2020-05-31) och 
David Wikström – Ledamot  
(från 2020-02-20).

cr ledamöter ordinarie:  
Bo Johansson, Claes Thim,  
David Wikström  
(från 2020-04-01),  
Johan Hytte Larsson  
(2020-06-05–2020-09-17),  
Karl Löfvenberg (fram till  
2020-06-04), Karolina Dahl,  
Kjell Lindberg, Louise Olsson 
(fram till 2020-01-16) och  
Pierre Håkansson. 

 
cr suppleanter:  
Henrik Möllerskog  
(2020-04-01–2020-10-15),  
Håkan Alehav  
(fram till 2020-10-05),  
Johnny Ekdahl, Alma Anander 
(från 2020-06-05),  
Karl Löfvenberg  
(från 2020-06-05), Joel Nyberg 
Blomster, David Johansson och 
Ingrid ”Ninni” Blom.

medlemmar: Den sista december 
2020 hade VK 1: 2 970 aktiva med-
lemmar, 594 pensionärsmedlem-
mar och 378 studerandemedlem-
mar, totalt 3 944 medlemmar.  

VERKSAMHET
På extra CR i januari 2020 valdes 
Louise Olsson till förste vice ord-
förande i förbundet och lämnade 
därmed sitt uppdrag som verk-

samhetsledare på El-ettan. På 
El-ettans årsmöte valdes Elin Fa-
gerlind till ny verksamhetsledare 
och David Wikström valdes till ny 
VU-ledamot. Elin var föräldraledig 
i början av året och kom tillbaka 
i början av sommaren, fram till 
dess var Pierre Håkansson till-
förordnad verksamhetsledare och 
Karl Löfvenberg adjungerades in 
i VU för att hjälpa till under Elins 
föräldraledighet. 

2020 har varit ett annorlunda 
år för oss alla med Coronapande-
min som drog in under våren och 
lamslog mycket av vår verksamhet 
under hela resten av året. Vi fick 
tänka om och tänka nytt, ställa in 
och ställa om till digitalt. Mitt i allt 
detta hade vi avtalsrörelsen som 
sköts upp från våren till hösten. 

Trots pandemin har vi un-
der året genomfört två lyckade 
brandveckor där vi varit i kontakt 
med ca 700 elektriker. Vi har även 
genomfört 35 ”morgongrossar”, 
där vi stått utanför grossister 
på morgonen och pratat med de 
som besökt grossisterna, och där 
träffat ca 450 elektriker. Vi har 
genomfört RSO-uppsökeri och 
Ackords-uppsökeri i den mån det 
gått. Vi har hållit en del kortare di-
gitala informationer på flera olika 
områden, till exempel för skydds-
ombud och avtalsinfo för FFV. 

På ungdomssidan har vi ringt 
alla studerandemedlemmar som 
gått ut skolan och deltagit på de 
programråd vi blivit inbjudna till. 

Under avtalsrörelsen ringde vi 
och pratade med många av våra 
förtroendevalda ute på företa-
gen och hade efter det minst en 
informationsmottagare på ca 160 
företag. 

2020 blev året när vi vände 
trenden och medlemsantalet har 
äntligen ökat, vid årets slut hade 
vi 81 medlemmar mer än vid årets 
början. 

SLUTORD
2020 blev nog inte som någon 
av oss förväntade oss och trots 
många inställda utbildningar och 
möten så har vi hjälpts åt att göra 
mycket bra verksamhet och vi är 
väldigt glada att det även syns på 
medlemsantalet.  

VK 2
DEMOKRATISK VERKSAMHET

vu har bestått av:
Lars Pettersson VK ledare
Mikael Sjöström VU ledamot
Oskar Svanström VU ledamot

Under året har vi jobbat med att 
stärka våra klubbar genom klubb-
ledarträffar och vi har genomfört 
valmöten i Göteborg och Varberg. 
Vi har genomfört ett digitalt med-
lemsmöte. Ortsklubben i Varberg 
fortsätter sitt arbete med att stär-
ka relationerna inom företags-
klubbarna och jobbar mycket med 
att stärka den fackliga närvaron.
Vi har genomfört 7 stycken VU 
möten under året och där har Mi-
chael Edvardsson, Emil Clerhage 
och Johan Johnsson varit adjung-
erade.

ORGANISERING
Vi har haft förtroendevalda som 
ringt lärlingar och elevmedlem-
mar för att erbjuda medlemskap 
och utbildningar. Under året 
har vi tyvärr inte kunnat dela ut 
lärlingskorten personligen till 
dem som gjort klart sin lärlings-
tid på grund av rådande pandemi 
utan istället postat ut dem. Vi har 
värvat 217 nya medlemmar under 
året och haft 188 utträden. Vi har 
under 2020 haft en positiv med-
lemsutveckling inom verksam-
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hetskretsen. Vi har arbetat med 
att stärka nuvarande klubbar samt 
försöka bilda nya klubbar och även 
rekrytera kontaktombud samt 
skyddsombud.

STUDIER
Studier är en av VK 2:s viktigaste 
uppgifter. Att utbilda våra fackliga 
förtroendevalda och ge dem kun-
skap att övervaka våra avtal och 
stärka dem så att de känner sig 
säkra i sitt uppdrag. Vårt mål är 
att alla FFV ska ha den utbildning 
som uppdraget kräver. I möjli-
gast mån strävar vi efter att jobba 
tvärfackligt då det ger oss möjlig-
het att erbjuda fler utbildnings-
tillfällen till våra medlemmar och 
förtroendevalda. Under året har vi 
utbildat 41 personer i meningen 
med föreningen.

ARBETSMILJÖ
Under början av året har vi ge-
nomfört RSO-besök fram tills 
att pandemin hindrade oss att 
genomföra verksamheten på ett 
säkert sätt. Därefter förändra-
de vi våran verksamhet genom 
att istället hålla kontakten med 
skyddsombuden via telefon.

FÖRSÄKRINGAR
Vid uppsökande verksamhet har 
vi pratat om försäkringarna som 
ingår i medlemskapet. 

SKOLA/UNGDOM 
Under året har vi inte genomfört 
några fysiska skolinformationer vi 
har istället skickat ut det digita-
la materialet som förbundet har 
tagit fram.

FACKLIG/POLITISK  
VERKSAMHET
Vi har genomfört digitala möten 
där vi bland annat har diskuterat 
LAS. 

ACKORDSKONTROLLEN
Vi har under året hjälpt till med att 
få in ackordssedlar. I Varberg har 
ackordsvolymen ökat under 2020.

ELQVINNORNA VK 2
På grund utav pandemin så har 
vi bibehållit kontakten inom det 
kvinnliga nätverket över telefon 
istället för fysiska träffar som vi 
brukar genomföra.

VK 8
ALLMÄNT
Verkställande utskottet lämnar 
här med en redogörelse för år 
2020.

Under året har VU utgjorts av 
följande individer:
Sebastian Brandt Verksamhetsle-
dare fram till 2020 09 01 där efter 
har Marcus Frej varit tillförord-
nad. 

ledamot 
Anders Kristiansson  
Sven-Ingvar Pettersson 
Marcus Frej 
Inadjungerad har Roger  
Persson varit i egenskap av FS 
representant.

MEDLEMSANTALET
Medlemsantalet 31 december, 
2019 var 4 146 st var av 3 444 st 
aktiva. 

31 januari 2021, 3 969st varav 
3 401 aktiva. Vi har således tappat 
43st under året.

STUDIEVERKSAMHETEN
Studiemålet har enligt för-
bundsmötet 2018 varit att 6 % 
av medlemskåren ska ha gått 
någon utbildning om syftet med 
föreningen under 2020. El-Intro, 
El-Medlem och El-Vald. Vi har 

valt att ha kvar AL1 som vårt namn 
på utbildningen för förtroende-
valda även fortsättningsvis dock 
inte utan vissa administrativa 
problem då systemet inte klarar av 
att redovisa denna. 

Vi lyckades utbilda 38 individer, 
AL1 exkluderad vilket motsvarar 
1,1 %

ACKORDSVERKSAMHETEN
Inkomna sedlar under året blev 
336 st totalt varav 210 st var mät-
ta. Vi hade 128 unika användare av 
Ackordswebben och snittförtjäns-
ten landade på 240,1.

Vi ligger på ca 750 000 mätta 
timmar vilket kan jämföras med 
landets ca 1 500 000.

Det positiva är dock att kurvan 
ser ut att öka.

ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN
Under året genomfördes 2 SO 
träffar. 4st RSO gick utbildning 
på Albins och detta mynnade ut i 
önskemål om mentorskaps arbete 
mellan FFV och ombudsmän vilket 
vi tar med oss in i 2021 års verk-
samhet för uppstart.

VERKSTÄLLANDEUTSKOTTET
Vi har haft 10st möten under året 
som till stor del har gått ut på att 
parera och hitta på nödlösningar 
för att vi skulle kunna utföra nå-
gon som helst verksamhet under 
rådande omständigheter.  

SLUTORD
Vi gick in i 2020 med bågen hårt 
spänd, exempelvis hade vi som 
mål att genomföra 100 UVA träffar 
och fram till februaris utgång 
hade vi genomfört 6st vilket låg i 
fas med målet.

Lika så vad beträffar studier var 
målet att köra minst 1 El-Intro 
eller El-medlem i månaden.

Dessvärre blev inte utfallet så 
som vi hade hoppats på med an-
ledning av pandemin.
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vi fick tidigt hårda förhållnings-
regler beträffande uppsökande 
verksamhet och verksamhet som 
involverade fysiska möten. Den 
sista utbildning som genomfördes 
fick vi dessutom genomföra på 
dispens den 17–19 mars då för-
bundet redan beslutat att ställa in 
alla aktiviteter. 

Detta satte käppar i hjulen för 
oss och vår planerade verksamhet. 

Sebastian hoppade in som om-
budsman för HRF då dom stod in 
för en enorm utmaning i ärenden 
kopplat till Corona och Marcus 
fick ta den egna verksamheten.

Under slutet på sommaren be-
slöt VU att inhandla digital teknik 
för att kunna bedriva utbildning 
och möten med våra medlemmar 
och när restriktionerna lättade 
tillfälligt han vi med att köra en 
utbildning fysiskt på Ronneby 
brun.

Slutligen vill vi säga att vi 
har som mål att 2021 ska vi åter 
utbilda, träffa och vara nära våra 
medlemmar om än digitalt in-
ledningsvis för att försöka hämta 
igen det vi tappade under 2020. 

VK 9
År 2020 är numera ett historiskt 
år där hela världen ställdes på sin 
kant på grund av Coronapande-
min. Det lämnade självklart av-
tryck i vår verksamhet också. När 
vi gick in i 2020 låg väldigt mycket 
fokus på avtalsrörelsen och vår 
ambition att fortsätta satsa på 
organisering genom utåtriktad 
verksamhet, stärka medlemmen 
via våra utbildningar och driva 
arbetsmiljöarbetet framåt. Dessa 
planer grusades till viss del, men 
den verksamhet som bibehölls 
arbetade kreativt för att hitta lös-

som även kan användas när vi inte 
är i kris.

KVINNLIG VERKSAMHET
Som på flera andra håll har även 
denna verksamhet blivit lidande 
under året, särskilt den utåtrikta-
de verksamheten. Vår styrka har 
ändå funnits i vårt nätverk genom 
vilket vi har kunnat hålla dialogen 
och samtalen öppna. 

Planerad verksamhet under året 
var både utåtriktad aktivitet, som 
besök på gymnasiemässor och 
skolor, samt utbildning. Res-
triktioner och förhållningsregler 
fick oss att tänka om. I verksam-
hetskrets 9 har denna pandemi 
byggt banden inom regionen och 
tillsammans planerade vi och ge-
nomförde en digital utbildnings-
konferens i början på december. 
Från VK9 deltog 6 medlemmar 
och de fick lära sig mer om avtalet, 
arbetsmiljö och elsäkerhet. 

ARBETSMILJÖ  
& FÖRSÄKRINGAR
Vår verksamhetskrets 12 RSO-er 
(inkl. ombudsmän) genomförde ca 
90 arbetsplatsbesök under 2020. 
Genom inköpet av en portabel bil-
våg skapade vi även möjlighet att 
rikta större fokus på våra service-
elektriker och kunde göra skydds-
rond av servicebilar i Örebro, 
Eskilstuna, Västerås och Uppsala. 
Aktiviteten var mycket uppskat-
tad av deltagarna. Det ledde även 
fram till medlemsrekrytering 
och utbildnings rekrytering samt 
publikationer i vår tidning Elek-
trikern. Försäkringsinformatörer-
na har jobbat kontinuerligt under 
året. I samarbete med Folksam har 
vi kontaktat bland annat yngre 
medlemmar och informerat om 
pension och försäkringar. Det har 
även bokats in tid för försäkrings-
rådgivare digitalt.

ningar för att så lång som möjligt 
följa handlingsplanen. 

ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU) hade 
sammanlagt 9 möten (3 fysiska 
och 6 digitala) under 2020, där 
vi också har adjungerat in VK9s 
förbundsstyrelserepresentant 
Patrik Frithz och ombudsman 
Isabell Öberg att delta på möte-
na. Vi har också haft ett förstärkt 
verkställande utskott där målet 
är att utveckla och planera den 
befintliga verksamheten som 
finns beskriven i budget och 
verksamhetsplan. Rekrytering 
av medlemmar har varit på olika 
plan, dels genom arbetsplatsbesök 
och genom samtal. Resultatet för 
2020 blev minus 6 medlemmar 
(243 inträden och 249 utträden). 
Antalet aktiva medlemmar i VK 9 
(i skrivande stund) är 2 360. Det 
har startats upp flera klubbar där 
bland på P o B:s Elektriska som 
är en av de större i VK 9 och Save 
By Solar ett elföretag på solcells 
marknaden. Målet med att stoppa 
medlemstappet står högt på agen-
dan och med hjälp av ny kunskap 
och medel ser vi stor möjlighet att 
göra 2021 till en vändpunkt.

STUDIER
När det gäller studieverksamheten 
för 2020 blev resultatet ett för-
lorat år. Direktiv från Regering-
en, Folkhälsomyndigheten, LO, 
ELEKTRIKERFÖRBUNDET och 
ABF om begränsade folksamlingar 
och stängda lokaler samt brist på 
en digital omställning gjorde att 
vi inte nådde studiemålet på 6 %. 
Även våra medlemmar upplevde 
mindre intresse till utbildning på 
grund av det pressade läget sina 
företag utsattes för med permitte-
ringar och uppsägningar. Det blev 
ett år istället där mycket hand-
lade om anpassning till det ”nya 
normala” och att hitta nya vägar 
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ELY-/YRKESUTBILDNING
Den planerade skolinformations-
verksamheten fick en plötslig 
inbromsning när skolorna började 
stänga. Men där vi fick möjlig-
heten tog vi den och det genom-
fördes i Örebro och Eskilstuna 
för elever i Åk 1 och 3. Vi har även 
informerat tillsammans med LO:s 
skolinformatörer för SFI. Det är 
ett samarbete vi ser att utveckla 
i framtiden. Plan B för skolin-
formationsverksamheten i det 
nedstängda samhället blev att 
skicka ut en informationsvideo 
om facket och arbetsmarknaden 
skapad av ELEKTRIKERFÖRBUN-
DET presenterad av Jonas Erics-
son, Ungdomsansvarig. Vi har 
kartlagt alla gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar med elteknik. 
Det är 31 skolor i VK9 varav 9 el 
och energiprogram som inte har 
inriktningen elteknik. Av dessa 
31 skolor är 5 st ETG-skolor. Att 
rekrytera elevmedlemmar är en 
mycket viktig del i organiseringen 
av våra medlemmar. Tack vare nya 
kontakter, engagerade informatö-
rer och ny teknik kan vi skönja nya 
möjligheter.

ACKORDSKONTROLLEN
Ackord står alltid i fokus i VK9. 
Ackordsuppsökeri och ackordcirk-
lar har genomförts på flera olika 
plan. Totalt genomfördes 4 ATL 
cirklar i Uppsala, Eskilstuna och 
Örebro, vara av en på elföretaget 
med initiativ från arbetsgivaren, 
sammanlagt till 23 deltagare. 
Riktat ackordsstöd via samtal och 
digitala möten genomfördes för 
22 befintliga och nya ackordsan-
svariga. Det genomfördes även 
en Ackordswebbinarium där vi 
träffade medlemmar digitalt un-
der 5 tillfällen. Mentor Ackord för 
blivande uppsökare blev inställd 
2020 lika så cirkelledarutbild-
ningen. Våra uppsökare har i den 
mån det har varit möjligt besökt 

och stöttat medlemmarna i sina 
mätningar. Två Ledande montörs 
utbildningar genomfördes för 
sammanlagt 26 av Region Mitt 
medlemmar (7 från VK 9).

EXTERN VERKSAMHET
Vi har även deltagit i lokala 
LO-fackmöten och aktiviteter  
i digital form. 

VK 10
ORGANISATION
Verkställande utskott har under 
året sett ut enl. följande:

VK ledare: Daniel Lundblad. 
VU ledamöter: Mats Andréas-

son och Daniel Johansson.
Vi har också haft ett antal för-

troendevalda som hjälpt till med 
olika uppdrag.

Vår plan var att fokuserat myck-
et på klubbarna, då vi anser att den 
fackliga varsamheten är bäst om 
den så mycket det går löses lokalt 
på företagen. Men mycket av vår 
planerade verksamhet har fått 
pausats pga. Corona pandemin så 
verksamhetskretsen har försökt 
titta på olika digitala lösningar för 
verksamheten istället.

ELQVINNORNA
Som i så många andra samman-
hang blev året för ELQvinnorna VK 
10 inte som planerat. Under våren 
ställdes den nationella tvärfackliga 
utbildningskonferensen för kvinn-
liga medlemmar in helt, likaså de 
planerade träffarna i VK 10.

Hösten fortsatte i samma spår 
med inställd utbildningskonferens 
för region väst.

Samtliga fysiska träffar i Natio-
nella ELQvinnorna ställdes in och 
vi deltog istället på några digitala 
möten.

VAL
Under året har det varit val i 
kretsen. Vi har valt representanter 
till CR och Verksamhetsledare. Vi 
valde också VU-ledarmöten på 1 år 
för att komma in i ett saxat möns-
ter. Våra medlemmar har varit 
mycket delaktiga i dessa val.

SKOLINFORMATION
Under året har vi inte kunnat be-
söka skolorna men vi har förmed-
lat ut den film som förbundet har 
gjort med uppmaningen att alla 
elever skall se den.

REGIONALA SKYDDSOMBUD 
(RSO)
Under 2020 har vi istället för 
uppsökande verksamhet varit i 
telefonkontakt med nästan alla 
våra skyddsombud. Där har vi 
informerat och partat om arbets-
miljöfrågor och Corona pandemin. 
Vi har också köpt in en bilvåg ihop 
med VK 2 och VK 16 där vi planerar 
aktiviteter under 2021. Några av 
våra RSO var med på RSO-Kon-
ferensen för att få till sig nyheter 
och information i början av året.

STUDIER
Vi har under året trots rådande 
pandemi lyckats med att genom-
föra 2 st El-intro fysiskt och 2 st 
El-medlem fysiskt för att sedan 
ställa om för att kunna genomföra 
utbildningar digitalt i Microsoft 
Teams i samarbete med ABF Västra 
Götaland. Därefter har vi med gott 
resultat genomfört 1 st El-med-
lem digitalt med deltagare från 
både VK 10 och VK 2. Vi har också 
genomfört en El-Vald digitalt.

Vi har under sommaren utbil-
dat 4 st digitala handledare för 
att kunna genomföra våra utbild-
ningar digitalt för att möta efter-
frågan under rådande pandemi.
Vi har även haft handledare som 
har hjälp ABF och LO med digitala 
utbildningar.
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MEDLEMSVÄRVNING
Vi har försökt informera och 
förklara för våra klubbar att deras 
främsta uppgift är att rekrytera 
när pandemin satte stopp för vårt 
uppsökande arbete.

UVA-MÖTEN
Vi har lyckat att ha Corona säkra 
UVA-möte digitalt för medlemmar 
på företag istället för de vanliga 
mötena vi brukar ha. 

ACKORDSVERKSAMHET
Ackordsvolymen ökar sakta och vi 
ser en ökad efterfrågan på ack-
ordsutbildningar.

Vi har lyckats hålla några ATL 
utbildningar men tyvärr också 
ställt in kurser med totalt 40 an-
mälda. Då pandemin fortsätter har 
man börjat arbeta på att digita-
lisera ATL Kursen så vi kan hålla 
dessa under 2021.

Uppsökeriet under 2020 har 
varit begränsat och mest fokuse-
rat på Hallandsområdet då vi har 
en brist på uppsökare i verksam-
hetskretsen.

NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER

6F
Vi har närvarat på digitala möten 
under året i vår region men verk-
samheten har varigt låg på grund 
av rådande situation.

LO
Här har vi varit delaktiga i såväl 
fysiska som digitala möten och 
träffar under åtet
 
ABF
Under tidig vår när pandemin blev 
ett tydligt faktum så eskalerade 
antalet studie-möten med ABF för 
att kunna göra om utbildningarna 
till digitala och framförallt hit-
ta handledare som var villiga att 
hålla digitala utbildningar. Här har 
vi haft en tydlig framträdande roll 

i regionen då vi såg möjligheterna 
med att hålla digitala utbildningar.

AVTALSRÖRELSEN
Under avtalsrörelsen 2020 har 
verksamhetskretsen varit myck-
et flitig med att komma in med 
avtalsförslag. Den uppsökande 
verksamheten i samband med 
avtalsrörelsen blev begränsad och 
gjordes på ett Corona säkert sätt i 
den utsträckning som gick.

När avtalen var klara bjöd vi in 
till avtalsinformation i julveckan 
och dessa digitala möten hade ca 
50 deltagare.

VK 15
ORGANISATION

vk ledare:  
Peter Nordin, 6 månader  
Mikael Olsson, 6 månader
 
vu ledamöter: 
Mikael Olsson, 6 mån  
Peter Nordin, 6 mån  
Christer Nylander, 9 mån
 
kretsombudsman:  
Hans Nilsson
 
cr/fm ombud:  
Joacim Andersson  
Jonas Edström
Christer Nylander  
t.o.m. 2020-06-30.
Donald Granström CR ordinarie 
fr.o.m. 2020-07-01
 
Förbundstyrelseledamot: 
Mikael Olsson
 
medlemsantal
Vid årets början 1 258 medlemmar
Vid årets slut 1 235medlemmar
Vi fick in 122 stycken nya med-

lemmar under året
 Verksamhetsberättelse baserad 
på målen i handlingsplan för 2020

MEDLEMSVÄRVNING
Medlemsvärvning har skett ge-
nom fysisk uppsökande verksam-
het och UVA möten innan pande-
min satte stopp efter det gick vi 
över till telefon o video

verksamma uppsökare:
I hela VK:
2 uppsökare Utfall: 2 st

KLUBBUTVECKLING:
Vi har haft tillgång till 2 st erfarna 
uppsökare under 2020.

Dessa uppsökaren räknar vi 
med att ha 4 objekt var, ombuds-
männen borde hinna med 2 ob-
jekt, totalt 8-10 utvecklingsobjekt, 
klubb eller kontaktombud.

ACKORD, 12 OBJEKT
Antalet ackordssedlar är för låg 
för att vi skall leva upp till för-
bundsmötets mål. Dock jobbar vi 
oförtrutet vidare för att öka an-
talet sedlar. För oss är det viktigt 
att vi genomför etableringsför-
handlingar, så att vi tillser att alla 
andra bitar som tidplan, resor, 
arbetsmiljö, elsäkerhet, boende, 
med mera finns på plats.

UVA-MÖTEN
55 Möten; 9 stycken på plats , 46 
stycken digitala

VU planerade för att genomföra 
70 UVA-möten under 2020

VU har konstaterat att de flesta 
företagen i kretsen inte utnyttjar 
UVA tiden för fackliga möten på 
betald arbetstid, därför har VU 
planerat in dessa möten. VU har 
därmed träffat många företag med 
2 eller flera medlemmar. Vid dessa 
möten har det kommit fram att 
det är många medlemmar som är 
okunniga vad det gäller bl.a. avtals 
och försäkringsfrågor.
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En annan effekt av dessa möten 
är att medlemmarna upplever det 
mycket positivt att de får en träff 
med fackliga företrädare

STUDIER, 2.3 %
Studierna har bestått av Elintro 
samt Medlem i facket. Trygghet i 
din framtid (55+)

STATISTIK UPPSÖKANDE  
VERKSAMHET
Medlemsbesök av VK 300 st
Telefon o video 1 200 st.
Medlemsbesök av RSO 8 st.
Telefon o video RSO 53 st

VK 16
VU har bestått av: Andreas Hell-
gren,verksamhetsledare, Peter 
Svalling, ledamot och Patrik 
Bergman, ledamot.

VERKSAMHET
VK:t har haft regelbundna 
VU-möten. Årsmötet/valmötet 
hade vi den 25 februari. Förmöte 
till CR skedde digitalt.

Medlemsvärvning har skett via 
arbetsplatsbesök och på kurser, 
klubbmöten och UVA-möten men 
under större delen av året har det 
skett mestadels via telefonsamtal. 
71 nya medlemmar under året och 
96 utträden ger tyvärr ett netto-
minus på 25 medlemmar. Man kan 
dock notera att i samband med att 
Bilfinger förlorade kontraktet på 
kraftverken till One Nordic och One 
Nordic Hydro bildades så fördela-
des medlemmarna på bolaget på 
flera VK:n vilket medförde att VK16 
”tappade” drygt 30 medlemmar.

ARBETSMILJÖ
Peter Svalling är arbetsmil-
jöansvarig och organiserade 

RSO-verksamheten och träffar 
för skyddsombuden. Under våren 
hanns det med ett antal skydds-
ronder på bilar innan pandemin 
satte stopp. Skyddsombudsverk-
samheten har funkat bra, vi har 
haft kontinuerliga videomöten 
med våra skyddsombud samt 
kontakt angående pandemin. Vi 
alla önskar att vara ute och ha 
medlemskontakt som vanligt men 
har fått anpassa oss så gott det går 
efter omständigheterna.

STUDIER
När det gäller medlemsutbildning 
så har vi rekryterat till ABF:s kur-
ser, med fokus på LO:s UNG-ut-
bildningar. 

El-intro genomfördes under 
året vid 2 tillfällen med 18 delta-
gare totalt. Vi nådde inte målet på 
6 % utan hamnade på 2,88 %.

El-vald fick ställas in helt.

ACKORDSVERKSAMHET
Ingen utbildning har kunnat 
genomföras och uppsökeri har 
genomförts i den omfattning som 
pandemin tillåtit.

SKOLINFORMATION, UNGDOM-
SVERKSAMHET OCH PROGRAMRÅD
Vi informerade skolorna om den 
film som förbundet producerat 
när det gäller skolinformation. 
Ingen annan skolinformation har 
skett under året. 

Ungdomsverksamheten har 
också legat nere pga. pandemin.

6F/LO
Aktiviteten inom 6F har varit  
närmast obefintlig tack vare pan-
demin.

När det kommer till LO så har 
vi deltagit på distriktets digitala 
träffar för ordförande och kassö-
rer, facklig-politiska träffar och 
försäkringsträffar.

Kampanjen ”Facket på som-
marjobbet” och festivalen ”Putte 

i parken” i Karlstad där vi brukar 
delta fick ställas in.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
Försäkringsinformation har skett 
i samband med telefonsamtal när 
vi medlemsvärvat och i övriga 
kontakter med medlemmar. För-
säkringar är något vi jobbar med 
att tala om i alla sammanhang.

ELQVINNORNA
Josefine Larsson som varit ansva-
rig i VK16 lämnade oss tyvärr när 
hon bytte arbetsplats och därmed 
även bytte förbund. Vi har ej lyck-
ats hitta någon som vill ta över 
ansvaret.

VK 21
verkställande utskottet:
Verksamhetsledare: David Aura
Ledamot i VU: Henrik Egraeus
Ledamot i VU: Amir Vatic

övriga förtroendeposter
ELQvinnorna: Tina Jacobs, ordi-
narie. Malin Haqvinsson, ersät-
tare.

Ungdomsansvarig: Jonathan Lius
 
Ansvarig skolinformation:  
Jonathan Lius
 
Studieansvarig: Henrik Egraeus
 
Förbundsstyrelsen: Tina Jacobs, 
ordinarie. Magnus Pernils, ersät-
tare.

lokala valberedningen:
Henrik Holm (Sammankallande)
Patrik Jansson
Anna-Lisa Takkunen
Jonathan Lius
Stefan Lundström
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DEMOKRATISK VERKSAMHET

CR, förmöte
Inför varje planerat CR-möte har 
verksamhetskretsen förberett och 
genomfört förmöten. Både digitalt 
och fysiskt utifrån de rekommen-
dationer som kommit från för-
bundet.

VU-möten
VU-möte har blivit av digitalt 
större delen av året i enlighet med 
förbundets rekommendationer 
för minimerad smittspridning. En 
eftermiddag den andra tisdagen 
varje månad har varit riktmärket. 
Vissa mindre avvikelser har skett. 
Ett VU har blivit inställt och sedan 
flyttat. Under jul och semesterpe-
rioden har det varit uppehåll.

VU-möten, förstärkta
Vi brukar ha förstärkt VU-möte en 
gång innan semestern och en gång 
vid jul, tillsammans med alla de 
funktionärer som gjort ett arbete 
i kretsen under året eller respek-
tive termin. Tyvärr har pandemin 
tvingat oss att ställa in båda dessa 
planerade aktiviteter.

Verksamhetsledare
Verksamhetsledaren leder det 
arbete som VU fattat beslut om 
under året. Inledningsvis vill vi 
beklaga oss på denna punkt då 
pandemin satt käppar i hjulen på 
planerad verksamhet som plane-
rats tyvärr inte blivit av. Oförut-
sägbarheten har varit ett problem 
kring pandemin. Men också den 
ansträngning som uppstått när 
verksamhet styrts om till digitala 
alternativ.
 En stor del av verksamhetsle-
darens tid har gått ut på att trygga 
kontakten med våra förtroende-
valda och klubbar på fält, att leta 
förtroendevalda för att bemanna 
Verksamhetskretsens arbete samt 
att leda VU i de beslut som gemen-

samt fattats på CR och VU i kret-
sen. Vi kan med glädje konstatera 
att vi lyckas fylla på i en något till-
fredställande takt underifrån. Men 
verksamhetsledaren har också 
agerat stöd till dessa nya funktio-
närer, vilket också tagit sin tid.

Tid har gått åt att stoppa utträ-
den på grund av bristande betal-
ning.

VU-ledamot/adjungerad
Vi har tre adjungerade i VU för att 
bredda ansvaret i kretsen. Dessa är 
med vid varje ordinarie VU-möte.

Arbetsmiljöansvarig, Stefan 
Lundström. Ungdomsansvarig, 
Jonathan Lius. ELQvinnorna, Tina 
Jacobs

Valberedning/valmöte
Valmötet genomfördes fysiskt i 
Sandviken, som ligger någorlunda 
centralt i kretsens medlemsklus-
ter. Inför mötet sköttes nomine-
ringsprocessen och röstnings-
förfarandet av valberedningen. 
Valen sköttes genom den digitala 
plattformen Easyvote.

MEDLEMSVÄRVNING
Planen var från början att en för-
troendevald skulle komma in och 
hjälpa oss med medlemsvärvning. 
Tyvärr blev det snabbt konstaterat 
att denne fick ett generöst jobber-
bjudande som skilde våra vägar åt. 
Under året har VU försökt rädda 
upp detta genom att ge Verksam-
hetsledaren i uppgift att leta reda 
på andra förtroendevalda som kan 
fylla i det som gick förlorat. Detta 
gick någorlunda bra då vi funnit 
flera som är intresserade att vara 
med och hjälpa till med med-
lemsvärvning. 
 Tyvärr har det varit svårt att få 
igång verksamheten på grund av 
rådande restriktioner. Många av 
de nya är fortfarande på tillväxt 
och kommer behöva mycket stöd 
under inkörning, vilket bedömdes 

vara svårlöst på digital väg.
Målet var tydligt med 1 320 

medlemmar i slutet av året. Tyvärr 
slutar vi på 1 300 och ett tapp på 
17 medlemmar enligt den statistik 
vi idag har att utgå ifrån. Det-
ta är såklart mycket beklagligt. 
VU inser vikten av omfattande 
medlemsvärvning och en hög or-
ganiseringsgrad. Utvecklingen vi 
följer med rådande resultat är en 
allvarlig utveckling och en trend 
som vi i kretsen och förbundet  
i helhet måste bryta.

UNGDOMSVERKSAMHET
Ingen ungdomsverksamhet har 
varit genomförbar under året.  
En del förberett men tyvärr 
inställt. Glädjande är dock att vi 
lyckats rekrytera en ny ungdoms-
ansvarig som är under 30 år.

VERKSAMHET  
KVINNLIGA MEDLEMMAR
Vi ställde om till digitala konfe-
renser. 

Den 1 december hade vi en 
gemensam digital heldag, tillsam-
mans med ELQvinnorna Region 
Mitt. Föreläsningar av ombuds-
männen Camilla Lodin, Isabell 
Öberg och Sven Höckert. 

Den 18 december, på efter-
middagen, hade vi en digital träff 
för endast vk21 där även Camilla 
Lodin var med. 

Har även haft flera digitala mö-
ten tillsammans med Nationella 
ELQvinnorna och Region Mitt.

Har haft kontakt med kvinnliga 
elektriker inom verksamhetskret-
sen under året. 

ORTSKLUBBS-/SEKTIONS-
VERKSAMHET

Hudiksvall
Vi har under en längre tid fått 
höra från medlemmarna i Hu-
diksvalls-trakten att de finner oss 
frånvarande. Därför har VU och 
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tre förtroendevalda klubbrepre-
sentanter gått ihop för att hyra ett 
kontor av Målarna i Hudiksvall för 
att stärka känslan av Elektriker-
förbundets närvaro. Lokalen ska 
användas till att planera utåtrik-
tad verksamhet i den geografiska 
närheten av de lokala förtroende-
valda. Samt användas till lokala 
möten mellan företag.

Planerat. Tyvärr blev verksam-
heten inställd pga pandemin.

Mora
Det finns en grupp yngre förtro-
endevalda i Mora-trakten som är 
intresserade att bedriva facklig 
lokal verksamhet i ringa om-
fattning tillsammans tvärs över 
företag. Man känner att det finns 
ett problem på orten vad gäller 
arbetsmiljö kopplat till stress. 
De önskar då under kommande 
verksamhetsår få chansen att ta 
dit någon efter arbetstid för att 
prata om Arbetsmiljöverkets sätt 
att se på Psykosocial arbetsmiljö 
och stress. De har lovat att försöka 
rodda ihop något själva ihop med 
ABF under förutsättning att de får 
stöd med eventuella tillkortakom-
manden från VU.

Planerat. Tyvärr blev verksam-
heten inställd pga pandemin.

UVA-MÖTE
Enligt rådande rutin avsätter om-
budsmännen 2 datum per månad 
per styck under hela året. Det ack-
umulerar till 22 UVA-möten per år 
á 2 timmar.

Varje UVA-möte brukar ta 
en hel dag i anspråk i förlorad 
arbetsförtjänst för en förtroende-
vald. Det är geografin och ledig-
hetsansökningar som sätter dessa 
förutsättningar. Just på grund 
av dessa förutsättningar tillhör 
det mer regel än undantag att 
annan utåtriktad och uppsökan-
de verksamhet kombineras med 
UVA-mötet.

Tyvärr blev de flesta UVA-möten 
inställda pga pandemin. 3 möten 
hann dock genomföras i början på 
året.

KLUBBVERKSAMHET
Under året har intresset för Verk-
samhetskretsen vuxit jämfört med 
tidigare år. Något som varit upp-
skattat är de digitala valen. Något 
som varit mindre uppskattat har 
varit de långa handläggningsti-
derna för registrering av klubbval 
via blankett och protokoll. Klubb-
möten har blivit uppskjutna på 
obestämd tid pga pandemin. In-
ventering av läget här har skötts i 
samverkan med administrationen.

KLUBBUTVECKLING
Under verksamhetsåret har ambi-
tionen varit att dra igång ett pro-
gram för att utveckla våra klubbar 
i Verksamhetskretsen. Satsningen 
handlade om två delar.

Den första delen handlar om att 
klubbarna i VK lär bli mera insatta 
och engagerade i verksamheten i 
VK. På det viset lär de klubbvalda 
också vara med och ta ansvar för 
förbundets verksamhet på ett helt 
annat sätt. Vi har kommit fram till 
att medbestämmande ger en-
gagerade i VK chansen att på ett 
kreativt sätt utkräva en del ansvar 
från klubbvalda i de frågor som 
dyker upp. Det skulle kunna leda 
till ett gott utbyte i att vi VK-akti-
va får en förankring hos klubbarna 
på samma vis som klubbarna får 
en förankring i vad som händer i 
förbundet och VK. Tanken är att 
dessa möten skall ske efter CR för 
att hålla information om vad som 
har fattats för beslut.

Genomfört efter bästa förmåga 
sett till pandemin. 

Avtalsinfo 16 dec. Digitalt.
Upptakt inför avtalsrörelsen 

med klubbordföranden och kon-
taktombud. 2 stycken.

Den andra delen av program-

met handlar om att hålla utbild-
ningar för klubbarna 2 gånger per 
år i frågor som har en förankring i 
det som kommer hända framöver. 
Till exempel lönerevision och ar-
betsmiljöfrågor såsom elsäkerhet. 
(7002-21)

Vi räknar med att 2 träffar går 
under ”lokal klubbverksamhet, 
alltså bekostas arbetstid av före-
tagen. 2 av träffarna räknar vi med 
att ELEKTRIKERFÖRBUNDET står 
för förlorad arb. En veckas admi-
nistration från VK för att få till 
stånd allt.

Genomfört efter bästa förmåga 
utifrån pandemins förutsättningar.

Infomöte LAS-frågan. 9 juni 
digitalt.

Arbetet att organisera arbets-
platser har skett över telefon eller 
via digitala vägar.

Utbildning i lönerevision ute-
blev pga. Generell pott vid första 
löneperioden i nya avtalen på 
kraft/installation. Enligt överens-
kommelse med klubbarna kom-
mer utbildning i löneförhandling 
ske när pandemirestriktionerna är 
tillåtande för fysiska träffar.

STUDIER

Studieadministration
Under verksamhetsår var ambi-
tionen att köra in en ny Studie-
ansvarig. Det kommer kräva en 
del tid och engagemang från både 
VU och den nyrekryterade novi-
sen. Studieansvarig kommer att 
ägna tid åt att ringa på listor och 
medlemsbesök för att rekrytera 
till utbildningarna. Övriga upp-
sökande verksamhet kommer 
också ha fokus på att rekrytera till 
utbildningar.

Resan här är påbörjad. Steg 2 
el-vald hölls i Gävle. Annars har 
alla aktiviteter tyvärr blivit in-
ställda eller framskjutna pga pan-
demin. De praktiska verktygen är 
lösta. Studieansvarig har fått gå en 
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kurs i att hantera digitala verktyg 
på ett strukturerat sätt.

Utbildning förtroendevald
Det kommer att behöva hållas 
El-vald under verksamhetsåret. 
Vi kommer sannolikt inte att hålla 
någon sådan utbildning i egen 
regi. Däremot tror vi på att skicka 
många deltagare på utbildning-
ar som förs i förbundets regi. Vi 
sätter en målsättning att utbilda 
ungefär 12 förtroendevalda.

El-vald har inte kunnat genom-
föras i sin helhet under verksam-
hetsåret. En el-vald är påbörjad. 
Steg 1 och steg 2 är avklarad. Steg 
3 är förskjuten till 2021.

En av våra förtroendevalda har 
gått utbildningen ”Ledarskap 
genom professionell förhandling” 
under verksamhetsåret.

Utbildning medlem
Sedan Förbundsmötet 2018 har 
man som ambition att utbilda en 
betydande del av medlemskåren. 
För att nå upp till de målen lär vi 
ta höjd för det i vår budget. Enligt 
månadsstatistiken vi får inskickad 
gäller det att utbilda ungefär 50 
per år. Vi sätter ribban på 70, med 
tanke på att vi lär ta ikapp årets 
underskott för att nå det sam-
mantagna målet som Förbunds-
mötet satt upp. Avser El-in. 

Genomförande at El-intro har 
inte varit möjlig pga pandemin. Vi 
har uppfattat från nationella stu-
diegruppen sedan förbundsmötet 
2018, en önskan om en likvärdig-
het i våra studier. Tyvärr har vi 
fått signaler om att utbildningar 
ska ställas in i stället för att ställas 
om. Det har heller inte funnits 
något digitalt alternativ till de 
fysiska utbildningarna.

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöarbetet 2020 har 
påverkats stort av Covid-19, då all 
utåtriktad verksamhet har ställts 

in. Det som hann genomföras var 
RSO-konferansen i januari på 
Rönneberga under 3 dagar. Där 
21:an hade 5 st. närvarande.

Under våren användes ringver-
kyget för kontakt med SO i VK21, 
där vi ställde lite frågor.

SO-dagarna för region mitt i 
Borlänge fick ställas in. Det åter-
kommer under 2021.

FÖRSÄKRINGAR
Under februari informerade Tina 
om pensioner och försäkringar på 
ett klubbmöte i Edsbyn.

Under februari informerade 
Folksam och Help på ett klubbmö-
te på Caverion i Ludvika.

Sedan kom Coronan och satte 
stopp för planerad fysisk verk-
samhet.

Har skickat information om 
nyheter i försäkringar till försäk-
ringsinformatörer.

Har ringt försäkringsinforma-
törer. Några har ej gått grundut-
bildning.

Folksam har skickat ut in-
formation om digital personlig 
rådgivning.

Har deltagit i Dalagruppens 
möten, Folksam.

Har deltagit i mötena med 
Folksam/LO kommittén. 

AVTAL

Riksavtalsförhandlingar
Årets avtalsrörelse har nog varit 
den mest speciella och mest präg-
lad av undantag sedan någon av 
oss kan minnas. Innan avtalsrö-
relsen drog igång så inventerade 
vi alla våra företag i kretsen för att 
se till att vi hade informations-
mottagare även där vi annars sak-
nar förtroendevalda eller klubb. 
Inför första omgången hade vi 
möten med våra klubbföreträdare, 
förtroendevalda och tillfälliga 
informationsmottagare på företag 
i VK21 för att gå igenom våra krav 

inför avtalsrörelsen. Ett gäng i 
Gävleborg och ett gäng i Dalarna.

Efter att avtalsrörelsen pau-
sades och senare återupptogs så 
gjordes en liknande manöver dock 
100 % digitalt. LAS-frågan som 
också varit uppe i samband med 
avtalsförhandlingarna förklarades 
också för sig på ett digitalt möte 
digitalt tillsammans med för-
bundsordförande Urban Petters-
son.

När avtalsrörelsen avslutades 
hölls ett digitalt informationsmö-
te med alla förtroendevalda och 
kontaktombud i kretsen för att 
sammanfatta utfallet av förhand-
lingarna med vår motpart.

En sammanställning av avtals-
rörelsen är inskickad till för-
bundskontoret vid tidigare tillfälle 
där en mer detaljerad beskrivning 
av verksamheten framkommer.

ELY/YRKESUTBILDNING

Skolinformation
Skolinformation har kunnat ge-
nomföras på Bessemergymnasiet i 
Sandviken med åk 2 och 3, Yrkes-
vux Hofors med alla elever, Lug-
netgymnasiet i Falun med åk 2 och 
3, Erikslundgymnasiet åk 2 och 3.

Alla skolor som inte fått fy-
sisk information har fått digitalt 
material skickat till sig och ett 
telefonsamtal med någon av våra 
skolinformatörer.

Programråd
Vi har kunnat delta en gång på 
programråd på Erikslundgymna-
siet.

EXTERN VERKSAMHET

Facklig-politiskt deltagande
Under året har vi haft digitalt möte 
med alla FFV i VK och ombuds-
männen tillsammans med Riks-
dagsledamot Patrik Engström (S) 
för att diskutera den avreglerade 
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elmarknaden och för att stärka 
relationen mellan vk och partiet.

Vi har också haft digital träff 
med Europaparlamentariker 
Johan Danielsson, enligt överens-
kommelse med ordförandegrup-
pen i kretsen. Temat var Minimi-
löner i EU.

Planer fanns också på en fack-
lig-politisk turnering tillsammans 
med andra förbundsavdelningar 
i anslutning till Påsk. Tyvärr blev 
den aktiviteten inställd.

A-dagarna i Mora blev av i 
januari med nästan 200 delta-
gare med folk från SAP, LO och 
ABF. Elektrikerförbundet hade ett 
seminarium under tillställningen 
som var den näst mest besökta. 
Temat var den avreglerade el-
marknaden. Förbundsombudsman 
Petter Johansson deltog också.

Stephan Bylund från Eitech 
i Hudiksvall sitter i Gävleborgs 
fackliga utskott

David Aura sitter i Fackliga Ut-
skottet för Dalarna. För det mesta 
digitala träffar. Under pandemin 
varje vecka efter ordinarie ar-
betstid för att stämma av mellan 
region, riksdag, kommuner och 
förbundsavdelningar. 

Verksamhet närstående  
organisationer
Här har vi kompletterat med den 
sedvanliga insatsen på musikfes-
tivalen Peace & Love i Borlänge, 
som äger rum varje år. Den sker 
normalt sett i LO-distriktets regi 
och vi har alltid försökt att med-
verka.

• Deltagit på ordförandekonfe-
rens vid ett tillfälle.

• Deltagit på LO:s höstmöte 
digitalt med 2 ombud.

• Deltagit på LO:s vårmöte fy-
siskt med 2 ombud.

 
FFV
Rekrytering FFV
Tyvärr överskridit budget. Det 

blev lite mer tyngdpunkt här på 
grund av pandemin. Vi passade på 
att inventera förtroendevalda att 
delta i Kretsens arbete när pande-
min släpper taget om oss. Svårt att 
ange några exakta siffor på hur det 
kommer påverka engagemanget 
framöver. Men det ser ut att kunna 
ge en positiv effekt inför nästa 
verksamhetsår. VU hoppas styrel-
sen och CR kan ha överseende med 
detta övertramp i föreningens 
hushållning.

ACKORDSKONTROLLEN

Ledande montörsutbildning
Inte varit möjligt att genomföra 
pga pandemin.

ATL-utbildning
Skett på kvällar och helger. Ca 20 
utbildade under verksamhetsåret.

Ackordsuppsökeri
Digitalt ackordsuppsökeri i myck-
et stor utsträckning. Via telefon, 
telia videoplattform och Teams. 
Uppskattningsvis rör det sig om 
en bit över 100 kontakter med 
medlemmar. Är dock svårt att få 
de att lämna in sedlarna. Nyfiken-
heten håller ofta i sig tills sedeln 
ska skrivas eller lämnas in. Några 
har vi dock lyckats ”knuffa” över 
tröskeln att lämna in ackordsse-
del. Vi ser dock allvarligt på att 
ackordsvolym inte når upp till de 
målet 20 % volym som vi satt för 
perioden 2018-2022. Vi hoppas 
kommande verksamhetsår ska 
vara mer tillåtande gällande våra 
möjligheter att nå fram till våra 
medlemmar i de här frågorna.
PRIORITERINGAR
Särskild vikt ska läggas vid akti-
viteter som stödjer organisering, 
rekrytering och medlemsnära 
verksamhet och vara kopplade till 
de beslut som finns.

Det här är våra prioriterade 
aktiviteter 2020:

1. Medlemsuppsökeri och värv-
ning. Mål om medlemsantal 
från CR.

2. Klubbutveckling och förank-
ring. Plan om organisering 
från CR.

3. Ackordsuppsökeri för volym 
och ökat medlemsvärde. Mål 
om volym från CR.

4. Studier för medlemmar o för-
troendevalda. Mål om studier 
från CR.

5. RSO-uppsökeri. SAM, före-
tagshälsovård. Plan från CR.

VK 26
Småland och Öland är det område 
som verksamhetskrets 26 bedriver 
sin verksamhet. Verksamhetsle-
dare var Mikael Gustavsson och 
ledamöter var Arne Forsberg och 
Roger Persson.

VERKSAMHETEN
2020 kan enklast sammanfattas så 
som ett katastrofalt år när det gäl-
ler verksamheten. I stort sett all 
den utåtriktade verksamhet som 
planerats, med några få undantag, 
vad gäller avtalsrörelse, arbets-
platsbesök, arbetsmiljöuppsökeri, 
skolinformation och studier fick 
ställas in eller i de fall det var 
möjligt ställas om. Ska man se 
något positivt med det gångna 
året så är det att vi har haft väldigt 
mycket telefonkontakt med med-
lemmarna vilket vi upplever har 
uppskattats. 

I princip har allt 6F samarbete 
legat på is under året.

STUDIER
Efter att under våren fått ställa in 
samtliga planerade och bokade 
EL-intro så såg det ut att vi under 
hösten kunna ta igen åtminstone 
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en del av det tappet vi gjort under 
våren. Dock blev hösten lika illa 
då andra vågen svepte in så vi fick 
ställa in och avboka samtliga pla-
nerade EL-intro. En sammanfatt-
ning av studieåret blev att vi bara 
utbildade två medlemmar som 
deltog i en El-medlem och som ett 
resultat av detta så lyckades vi då 
heller inte uppnå det fastställda 
studiemålet.

ARBETSMILJÖARBETE
Även årets arbetsmiljöarbete har 
givetvis till stor del präglats av 
Coronapandemin, dock hann vi 
med en halvdags SO träff i må-
nadsskiftet februari/mars och en 
heldags träff i början på oktober. 
Samtliga SO har även blivit kon-
taktade via telefon under året. Det 
blev även några få fysiska RSO- 
besök under januari och februari.

SKOLINFORMATION
Skolinformationen med besök 
på skolorna blev även den helt 
inställd på grund av pandemin. 
Samtliga skolor blev dock kontak-
tade och fick del av den digitala 
informationen som togs fram av 
centralt ungdomsansvarige.

VK 28
Det har varit ett mycket speciellt 
år på grund av den rådande pan-
demin. Pandemin har påverkat det 
mesta av vår utåtriktade verksam-
het under året på ett negativt sätt. 

VU
Det verkställande utskottet bestod 
av verksamhetsledare Alexander 
Björnström samt VU-ledamot 
Elias Ferdinandsson. Dom har 
under året arbetat med att stärka 
sektionernas roll i verksamhets-

kretsen och stöttat upp deras 
verksamhet lokalt. Såklart har 
även deras arbete påverkats av den 
rådande pandemin. 

UTBILDNING
Vi har haft 1 Tillfälle med El-vald 
under våren med 15 deltagare. 
Känns bra att vi hann med alla 
tre stegen i utbildningen innan 
vi var tvungen att ställa in våra 
utbildningar. 1 deltagare har gått 
Insikter digitalt. 4 st deltagare har 
gått Om facket via LO. 

ACKORDSVERKSAMHET
ATL-Light, kvällsträffar med 
kortare introduktion av ackordet 
och ackordswebben har givit bra 
resultat. Vi har börjat ställa om till 
digitala träffar pga pandemin. 

ARBETSMILJÖ
På grund av rådande pandemi har 
arbetet med arbetsmiljö och RSO 
blivit väldigt lidande. 

6F
Vi jobbar också med att samarbeta 
med 6F på arbetsplatsbesök fram-
förallt på ombudsmannasidan. 
Arbetar med LO i samordning 
kring bygget av batterifabrik i 
Skellefteå kommun.
6F S-fackklubb i Luleå där vi 
medverkar.

UNGDOMSANSVARIG/SKOLIN-
FORMATION
Vi saknar ungdomsansvarig i både 
VU och sektionerna, men jobbat 
tillsammans med ombudsmän, 
VU och sektioner för att täcka upp 
skolinformation i Vk28. På grund 
av rådande pandemi har filmen 
som gjorts skickats ut till samtli-
ga gymnasieskolor i VK28. Något 
enstaka besök har också utförts 
under tidiga hösten 2020. 

VK 31
CORONAVIRUSET COVID-19 
Med tanke på den rådande situ-
ationen som det har varit un-
der verksamhetsåret 2020 så 
har vår verksamhet påverkats 
i stor utsträckning av folkhäl-
somyndighetens och förbundets 
rekommendationer/riktlinjer och 
allmänna råd. 

VU 
Det verkställande utskottet har 
bestått av verksamhetsledare 
Stefan Lyshed-Jakobsson, VU 
ledamöter Martin Berggren och 
Rickard Eklund. VU har under året 
prioriterat utåtriktad verksamhet, 
vi har haft ett fåtal VU-möten. 

FFV 
Vi hann i början av året genomföra 
uppsökeri och besöka elektriker i 
vår verksamhetskrets. Vi ha haft 
två uppsökeriväckor där vi träf-
fande många medlemmar. Vi har 
anordnat ett par frukostmöten på 
olika orter. Vi har arbetat mycket 
med att kontakta medlemmar över 
digitala plattformar samt via tel. 
Vi arbetar ständigt med att öka 
antalet FFV på företagen, vi jobbar 
med att få fler som kan arbeta 
fackligt åt förbundet i verksam-
hetskretsens regi.

MEDLEMSVÄRVNING 
Vid varje uppsökeri vi har genom-
fört har vi jobbat aktivt med att 
värva medlemmar. Vi har aktivt 
arbetat genom att kontakta pre-
sumtiva medlemmar via telefon. 
ARBETSMILJÖ 
Vårt arbetsmiljöarbete har be-
drivits i stort av vårt regionala 
skyddsombud. Vi har vid behov av 
mer akut karaktär besökt arbets-
platser. Vi har kontaktat med-
lemmar och företag via tel. för att 
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informera om arbetsmiljöfrågor. 
Vi har arbetat aktivt med att få fler 
skyddsombud samt stötta och ge 
dom nuvarande skyddsombuden 
förutsättningar att utvecklas. 

ATL 
Vi har under året genomfört en två 
dagars utb. i ATL under dagtid. Vi 
har sporadiskt och vid efterfrågan 
gjort uppsökeri för att hjälpa till 
med ackordsfrågor på arbetsplat-
ser. 

STUDIER 
Vi genomfört några El-intro i 
början av året med totalt ca 25 
deltagare, vi genomförde även en 
El-vald kurs tillsammans med öv-
riga verksamhetskretsar i Region 
Mitt. Övriga planerade utbildning-
ar ställdes in. 

UNGDOMSVERKSAMHET 
Vi jobbar med att få igång en bra 
ungdomsverksamhet. 

Klubbar 
Vi har medverkat vid klubbmöten, 
styrelsemöten samt arbetat med 
att utveckla klubbverksamheten 
på företagen. 

FÖRSÄKRINGSINFO
Vi har arbetat med att informera 
medlemmar samt icke medlem-
mar i försäkringsfrågor. 

FACKLIG-POLITISKT  
DELTAGANDE 
Vi har medverkat på gemensamma 
aktiviteter inom ramen för samar-
betet via 6F. 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS  
SLUTORD

Avslutande ord  
Inför framtiden

genomföra utbildningarna som vi tänkt oss 
på grund av Corona. Under hösten började de 
digitala utbildningarna ta fart och vi har säker 
mycket att lära om de digitala mötesverktygen 
men det fungerar trots allt bra och vi fick igång 
en verksamhet igen.

Den facklig-politiska fråga som sticker ut 
utöver LAS är minimilönerna. EU driver på 
för att tvinga medlemsnationerna att via lag 
säkerställa lägsta lön för arbete. En sådan lag 
skulle få en enorm påverkan på den svenska 
partsmodellen och äventyra vårt kollektiv-
avtalssystem samt det fackliga inflytandet på 
lönesättningen. LO och Svenskt Näringsliv 
arbetar tillsammans för att detta inte ska bli 
verklighet. Regeringen har lyssnat på parternas 
kritik och ökat arbetet för att påverka EU.

2020 har förbundet flera redan kända 
och flera okända frågor att arbeta 
med. Förbundsmötet slog fast att ar-
betsmiljö, facklig närhet, facklig-po-

litiskt arbete, jämställdhet, facklig utbildning 
och utvecklingen av våra kollektivavtal ska stå i 
fokus. Förbundet har intensifierat arbetet med 
att bli fler medlemmar och vi har under året 
provat att genomföra medlemsvärvarkampan-
jer med bland annat rabatterade medlemsav-
gifter. Tyvärr har vi inte nått önskat resultat 
men vi har provat nya vägar och det kommer 
vi att fortsätta med tills vi hittar en fram-
gångsmetod. Den fackliga utbildningen med 
målet att minst 6 procent av medlemmarna ska 
genomgå någon av de grundläggande utbild-
ningarna har haft ett tufft år då vi inte kunnat 
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Stockholm i mars 2021

FÖRBUNDSSTYRELSENS  
FÖRSÄKRAN

Urban Pettersson   Louise Olsson

Pontus Boström   Mikael Pettersson

Elin Fagerlind   Daniel Lundblad

Roger Persson   Patrik Frithz

Mikael Olsson   Andreas Hellgren

Tina Jacobs    Arne Forsberg

  Sven Eriksson Sundström



Årlig medlems- 
undersökning



Medlemsundersökning 2020

då elektrikerna är till för och består av våra medlemmar är det viktigt att vi vet 
hur stor kännedom våra medlemmar har om facket samt vad de tycker är viktigt 
att vi jobbar med. Vi kommer därför från och med 2021 och framåt att skicka ut en 
undersökning en gång om året till alla medlemmar. De flesta frågor kommer vara 
samma från år till år så att vi kan mäta förändringar över tid, men varje år kommer 
vi också att byta ut några frågor för att undersöka aktuella händelser.

i årets enkätresultat har vi inte möjlighet att mäta trender ur ett långsik-
tigt perspektiv då det är första året vi kör. Men då tanken är att undersökningen 
ska återkomma varje januari är det något vi kommer kunna göra kommande år. 
Medlemsundersökningen blir ett kvitto på huruvida vår prioriterade verksamhet 
går ända ut till den enskilde medlemmen samt en möjlighet att ha en dialog med 
medlemmarna.

2021 års medlemsundersökning pågick i en månads tid under perioden: 2021-
01-18 till 2021-02-15. Totalt fick vi in 1 155 svar från medlemmar i Elektrikerna. Av 
de som svarade är den en relativt jämn fördelning mellan åldrarna, en liten överre-
presentation av kvinnor jämfört med medlemskåren i stort (4,42 %)  
och majoriteten har varit medlem länge.

sammanfattningsvis visar resultatet av medlemsundersökningen att det finns 
engagemang för att bli förtroendevald och besöka fackliga möten samt att fackliga 
diskussioner på arbetsplatsen är vanligare om det finns en fackklubb. Att det var 
väldigt många öppna svar tolkar vi som att medlemmarna är engagerade och vill 
bidra till att förbättra föreningen.

Här följer ett urval av frågor från undersökningen med analyser.

Årlig medlemsundersökning
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1. Har du ett fackligt uppdrag idag?

Antal svar: 1155 
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Ja Nej

Idag har 14 % av medlemskåren ett fackligt uppdrag. Av de som svarat på enkäten 
har hela 31,52 % ett uppdrag vilket innebär en över representation av förtroende-
valda. Detta kan i förlängningen innebära att de troligen vet mer om facket än en 
medlem utan uppdrag.

2. Skulle du kunna tänka dig att ta på dig ett fackligt uppdrag?

Antal svar: 791 st 
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Ja Nej Kanske

De som har svarat på denna fråga är de som svarade att de inte har ett fackligt 
förtroendeuppdrag idag. Det är oerhört glädjande att en  
så stor potential för fler förtroendevalda finns!
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3. Har din arbetsplats en fackklubb?

Antal svar: 1155 
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Ja Nej Vet ej

Svaren på frågan visar att det är större sanno likhet att man svarar på medlem-
sundersökningen om man har en klubb på sin arbetsplats. Siffran 114 (9,87 %) som 
inte vet om de har en klubb på sin arbetsplats är oroande och vi har troligen dålig 
kontakt med de medlemmarna.

4. Har din arbetsplats ett kontaktombud? 

Antal svar: 1155 
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Ja Nej Vet ej

Det är troligt att kunskapen om vad kontaktombud är för något är låg då nästan 
lika många svarat att de har kontaktombud som att de har en klubb, något som inte 
borde vara möjligt då kontaktombud endast ska finnas på de arbetsplatser som 
saknar klubb. Det är möjligt att medlemmen tolkar uppdraget kontaktombud som 
att de har någon att kontakta i klubben istället för att arbetsplatsen inte har någon 
klubb men har kontaktombud.
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5. Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats?

Antal svar: 1155 
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skyddsombud

Ett väldigt glädjande resultat! Visar på att skyddsombudet har en viktig roll som de  
anställda också förstår syftet med. 

6. Har du varit på ett fackligt möte det senaste året?

Antal svar: 1155 
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Detta är ett positivt överraskande resultat då den visar att det finns ett stort in-
tresse att besöka fackliga möten, trots att många hävdar att det inte är så.
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7. Har du använt någon av Elektrikernas  
medlemsförsäkringar under året? 
Fler svarsalternativ är möjliga.

Antal svar: 1155 
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Jag har inte använt någon försäkring
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Medlemsolycksfall Fritid

HELP Juristförsäkring

Hemförsäkring219 st (16,91%)

123 st (9,50%)

70 st (5,41%)

23 st (1,78%)

8 st  (0,62%)

16 st  (1,24%)

28 st  (2,16%)

808 st  (62,39%)

Det är tydlig vilka försäkringar som används ofta: Hemförsäkring, HELP Juristför-
säkring och Medlemsolycksfall Fritid. Dock är det viktigt att notera att försäkringar 
som Inkomstförsäkring och Grupplivförsäkring av naturliga skäl inte används lika 
ofta. Dessa försäkringar är ändå viktiga när de väl behövs ur ett trygghetsperspek-
tiv. Det är däremot viktigt att ha i åtanke är att dessa siffror endast visar senaste 
årets användande, inte under hela tiden som medlem. Försäkringarna är en direkt 
återbäring av medlemsavgiften. Tanken är att skydda medlemmen under olika ske-
den i både privat- och arbetslivet.
 Det är möjligt att det finns ett samband mellan att 62,39 % inte har använt en för-
säkring det senaste året och att 60,61 % inte har besökt ett fackligt möte. Det skulle 
kunna vara som så att kunskapen om vad som ingår i medlemskapet är lägre hos de 
som inte besöker fackliga möten än de som har en regelbunden kontakt med fackli-
ga representanter. 
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8. Pratar ni om fackliga frågor på din arbetsplats?

Antal svar: 1155 
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Vi ser ett mönster i enkäten att 60 % har en facklig klubb på sin arbetsplats och 
60 % pratar fackliga frågor på sin arbetsplats. Då vi ser detta tydliga samband är vår 
hypotes att klubbarna behöver stärkas och bli fler för att öka det fackliga engage-
manget på individuell nivå. Detta är så klart något vi behöver följa upp i kommande 
enkäter. De vanligaste samtalsämnena som vi kan se från frisvaren är lön, arbetsmil-
jö, resor, ackord och medlemsavgift.

9. Har du frågat någon arbetskamrat om de vill bli medlem?

Antal svar: 1155 
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Denna fråga visar ett positivt överraskande resultat utifrån att den allmänna 
förändringen i det svenska samhället visar att intresset för att engagera sig i en 
förening har minskat. Grunden i fackligt engagemang är att vi är starkare tillsam-
mans och därför är också det mest grundläggande engagemanget att hjälpa till att 
värva medlemmar till förbundet.
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10. Hur var du i kontakt med Elektrikerna? 
Fler svarsalternativ är möjliga.

Antal svar: 564 
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En ombudsman

Jag ringde eller mejlade 
medlemsservicen (Kontakten)

Annat

Alla kontaktvägar är välanvända. Bland majoriteten av de som har svarat ”Annat” är 
svaret att vi har kontaktat dem, ofta via telefon. Detta kontaktsätt kan troligtvis ha 
ökat under 2020 på grund av coronapandemin vilket har inneburit att vi har ringt 
mer då vi inte har haft samma möjlighet att besöka arbetsplatser.
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11. Var har du sett någon information från Elektrikerna senaste året? 
Fler svarsalternativ är möjliga.

Antal svar: 1155 
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Tidningen Elektrikern

Hemsidan

Sociala medier 406 st (15%)

390 st (14%)

864 st (31%)

326 st (12%)

398 st (14%)

189 st (7%)

119 st (4%)

18 st (1%)

61st (2%)

Tidningen är en viktig informationskanal. Att många läser den går i linje med 
tidningens egen läsarundersökning. Det syns också att vi tydligt är på väg att bli 
mer digitala och att Elektrikernas sociala medier-satsning har gett resultat. Det är 
väldigt få som inte upplever att de har sett någon information alls från förbundet 
(2,2 %). Vilket innebär att det vi informerar om är relevant och når igenom informa-
tionsbruset. Bland de som svarat ”Annat” är det ELQvinnornas Facebookgrupp som 
nämns.
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12. Vad är viktigast att Elektrikerna jobbar med? 
Välj tre alternativ.

Antal svar: 1155 
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Annat

Värva medlemmar

Utbildning i fackliga frågor

Teckna kollektivavtal med nya företag

Se till att kollektivavtalen följs på företagen

Påverka politiken

Jobba med elsäkerhet

Jobba för högre pensioner

Internationellt fackligt arbete

Informera sina medlemmar om lagar och avtal

Förhandlingshjälp åt medlemmarna

Förhandla fram förbättringar i kollektivavtal

Förbättra arbetsmiljön 540 st (18%)

700 st (23%)

230 st (7%)

248 st (8%)

14 st (0.5 %)

328 st (11%)

219 st (7 %)

66 st (2.%)

349 st (11%)

85 st (3%)

105 st (3%)

124 st (4%)
63 st (2%)

Det är 63 medlemmar som har svarat ”Annat” på frågan om vad det är viktigast att 
förbundet jobbar med. Bland svaren är det framförallt enskilda frågor i kollektivav-
talet som de nämner, såsom högre lön och kortare arbetstid samt sänkt medlems-
avgift.

13. Är du nöjd med ditt medlemskap i Elektrikerna? 
Ange 1-5, där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd.

Antal svar: 1155 st 
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Detta resultat följer större undersökningar som vi tidigare har gjort med Kantar 
Sifo. På det stora hela är de flesta nöjda med sitt medlemskap i Elektrikerna.
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14. Vilken är den viktigaste framtids frågan för Elektrikerna? 

Antal svar: 1155 
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Annat

Värva medlemmar

Utbildning i fackliga frågor

Teckna kollektivavtal med nya företag

Se till att kollektivavtalen följs på företagen

Påverka politiken

Jobba med elsäkerhet

Jobba för högre pensioner

Internationellt fackligt arbete

Informera sina medlemmar om lagar och avtal

Förhandlingshjälp åt medlemmarna

Förhandla fram förbättringar i kollektivavtal

Förbättra arbetsmiljön 540 st (18%)

700 st (23%)

230 st (7%)

248 st (8%)

14 st (0.5 %)

328 st (11%)

219 st (7 %)

66 st (2.%)

349 st (11%)

85 st (3%)

105 st (3%)

124 st (4%)
63 st (2%)

På denna fråga hade medlemmen möjlighet att lämna frisvar. Det som föreslås 
oftast är specifika kollektivavtalsfrågor, medlemsvärvning, arbetsmiljö, lägre med-
lemsavgift, arbetstiden, LAS och utländsk arbetskraft (stoppa lönedumpning och 
arbetsmiljöförsämringar).

15. Har du ett förslag eller medskick till Elektrikerna?

På denna fråga hade medlemmen möjlighet att lämna frisvar. Svaren på den här 
frågan följer samma mönster som ovanstående fråga med mycket förslag kring hur 
man kan sänka medlemsavgiften. Det som sticker ut på den här frågan och är åter-
kommande är att medlemmarna vill ha mer arbetsplatsbesök och att samarbetet i 
LO ska stärkas.
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