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örbundets arbete 2018 präglades 
framför allt av arbetet inför valet till 
riksdag, kommuner och landsting/
regioner och den facklig-politiska 
samverkan, ett antal frågor på ar-

betsrättens område samt vårt förbundsmöte.  
Vi har även tagit ytterligare steg i vårt jäm-
ställdhetsarbete. 

VALET 
I valarbetet satte förbundet, tillsammans med 
LO och övriga 6F-förbund, upp höga mål för 
valarbetet, vilket för vår del innebar att vi 
skulle samtala med 10 000 medlemmar. Detta 
arbete inleddes redan tidigt på våren, men det 
var först under valrörelsens sista veckor som 
det riktigt satte fart. Vi förde samtal via telefon, 
på arbetsplatser, på klubbmöten och på andra 
platser där många elektriker samlas. Arbetet 
gick väldigt bra och vi nådde vårt mål. 

FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN
Den fackliga insatsen i valrörelsen förbättrade 
Socialdemokraternas valresultat med minst 4 
procentenheter och vi var med och förhindrade 
ett riktigt katastrofval. Nu nådde partiet 28,3 
procent i riksdagsvalet, vilket är ett väldigt 
dåligt resultat – faktiskt det sämsta någonsin. 
Även i kommuner och landsting/regioner blev 
resultatet under det förväntade. 

Socialdemokraterna blev ändå största parti i 
riksdagen, och därför gick uppdraget att bilda 
regering till Stefan Löfven. Det misslyckades, 
och sedan följde segdragna förhandlingar 
mellan partierna under hösten utan att man 
lyckades bilda någon regering. Först i januari 
2019 lyckades Stefan Löfven bilda regering till-
sammans med Miljöpartiet. För att lyckas med 

det träffades en uppgörelse med Liberalerna 
och Centerpartiet – det så kallade Januaria-
avtalet. Uppgörelsens 72 punkter innebar dock 
stora eftergifter gentemot Centerpartiet och 
Liberalerna.

ARBETSRÄTTEN
På arbetsrättens område var den största 
frågan under året förhandlingarna mellan LO 
och Svenskt Näringsliv om lagen om anställ-
ningsskydd, LAS, under namnet ”Trygghet vid 
omställning”. Från LO:s håll har man drivit 
förstärkningar i LAS när det gäller allmän viss-
tidsanställning, hyvling och kompetensutveck-
ling. Svenskt Näringsliv ville däremot urholka 
LAS ytterligare. Förhandlingen har intensifie-
rats i och med Januariavtalet. 

LO och Svenskt Näringsliv har även förhand-
lat om våra AFA-försäkringar och de medel 
AFA bidrar med för vår möjlighet att bedriva 
försäkringsinformation. Sådan information är 
väldigt viktig, och vi ser att medlemmarna an-
vänder försäkringarna mer i samband med att 
de får information. Någon uppgörelse nåddes 
dock inte under året.

Etableringsjobben var en annan het fråga 
2018 – dels mellan LO:s förbund, dels i för-
handlingar med Svenskt Näringsliv. Regering-
en accepterade slutligen den inriktning som 
parterna föreslog och nu ligger frågan hos EU, 
eftersom en del av lösningen ska finansieras 
den vägen.

FÖRBUNDSMÖTET
Att arrangera ett förbundsmöte tar mycket 
energi och kraft, inte minst för förbundskon-
toret och förbundsstyrelsen. I år samarbetade 
vi med Fastighetsanställdas Förbund som hade 

INLEDNING
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sin kongress i anslutning till vårt förbunds-
möte. Samarbetet var mycket lyckat, inte 
minst ekonomiskt. Mycket arbete handlade om 
logistik runt mötet, och mycket tid lades på 
att skriva rapporter, verksamhetsplaner och 
motionssvar. Men tack vare ett gott samarbete 
mellan förbundsstyrelsen och förbundskonto-
ret lyckades vi ro det i land, och förbundsmötet 
blev både bra och framtidsinriktat. 

På mötet valdes en ny förbundsstyrelse där 
flera av de nya ledamöterna saknade bredare 
erfarenhet av att arbeta på nationell nivå. Vi 
påbörjade därför ganska omgående en för-
bundsstyrelseutbildning, så att vi snabbt ska 
bli en stark grupp som drar åt samma håll.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhetsarbetet inom ramen för vårt 
partsgemensamma arbete ”Upplyst” kom 
igång under våren. Arbetet beskrivs oftast som 
ett projekt, men målet är att vi ska ha 30 pro-
cent kvinnor bland de senast anställda 2030, 
och arbetet måste därför ingå i den löpande 
verksamheten. Den första insatsen var att 
utbilda och informera avgångsklasser om vad 
vi tycker om sexistiska och kränkande bande-
roller på studentflaken. Vi skickade även ut ett 
brev till skolorna där vi förklarade vår ställning 
och krävde att lärarna skulle gå igenom ett an-
tal frågor knutna till värderingar och hur man 
uppträder mot varandra. 

SLUTLIGEN ...
Vi har haft höga ambitioner med förbun-
dets viktigaste arbete – att värva, organisera 
och utbilda våra medlemmar. Vi genomför-
de många bra insatser men tyvärr minskade 
antalet medlemmar och antalet klubbar ökade 

inte. På den positiva sidan kan vi dock se att de 
fackliga studierna har tagit fart på ett lovande 
sätt, tack vare en ordentlig studiesatsning som 
pågått i flera år. Kurvan pekar uppåt, vilket är 
riktigt roligt!

Året kan sammanfattas som ett intensivt 
år där förbundets alla verksamhetsdelar varit 
med. Vi löste det tillsammans på ett sätt som 
lovar gott för kommande år!

Jonas Wallin,
Förbundsordförande
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Förbundsstyrelsen beslutade tidigt att för-
bundsmötet 2018 skulle bli något extra. Leda-
möterna skulle trivas, diskutera viktiga frågor 
och åka hem med en stark känsla av tillhö-
righet och energi att jobba hårt för de mål vi 
tillsammans satt upp på förbundsmötet. 

Det är nog ingen som glömmer medverkan 
av poeten Agnes Töyrök som gav oss två fan-
tastiska tolkningar – dels av att vara elek-
triker och arbetare, dels av våra elva löften. 
Vi hade också medverkan från LO och dess 
ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt av 
finansminister Magdalena Andersson. 

Vi påmindes även om vårt jämställdhetsar-
bete genom ELQvinnorna, och det har aldrig 

tidigare suttit så många kvinnor i Elektriker-
förbundets förbundsmöte som det gör nu. 

Vi behandlade rekordmånga motioner i kon-
struktiv och positiv anda, och en ny förbunds-
styrelse valdes med ledamöter från samtliga 
valkretsar. Valkretsen i Stockholm hade no-
minerat Elin Fagerlind som valdes och därmed 
blev Elektrikernas första ordinarie kvinnliga 
ledamot av förbundsstyrelsen.

Det centrala representantskapet genomför-
des den 28 november, och förbundsstyrelsen 
har genomfört 10 ordinarie möten samt 2 extra 
möten. Förbundsstyrelsen har även påbörjat 
sitt utvecklingsarbete för att bli en stark sam-
mansvetsad grupp som hela tiden arbetar för 
medlemmarnas bästa. 

Förbundsmöte,  
centralt representantskap 
och förbundsstyrelse
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Under 2018 fortsatte vårt arbete med att 
dels bidra till att arbetarna i Qatar och Ryss-
land, varav många är migrantarbetare, kan 
jobba under säkrare förhållanden, dels visa 
övriga världen hur deras situation ser ut. Tack 
vare ett avtal med FIFA har vi med hjälp av 
duktiga skyddsombud sett till att bevaka byg-
gena inför fotbolls-VM. 

I Ryssland gjorde vi ett delavslut i projektet, 
i och med att VM gick av stapeln. Det har varit 
en tuff resa som kommer att fortsätta men 
med en annan inriktning. Där har vi en större 
utmaning framför oss men vi ser samtidigt 
att det går att utveckla skyddsarbetet mycket 
och att det kan bidra till att arbetarna orga-
niserar sig. Vi startar nu upp ett projekt för 
att utveckla de ryska fackförbunden och deras 
förtroendevalda, och vi kommer även att jobba 

mycket med mänskliga rättigheter. 
Det är väldigt positivt att allt fler av våra 

förtroendevalda jobbar med dessa frågor, så att 
det verkligen blir ett medlem-till-medlem–
engagemang, men vi behöver bli fler!

Vi har gjort enorma framsteg i Qatar, och 
Elektrikerförbundet nämns ofta i rapporte-
ringar som en av de främsta orsakerna till att 
det blir bättre för arbetarna där. Även här riktas 
ett stort tack till de duktiga skyddsombud som 
varit där och sett till att våra kamrater jobbar 
säkrare. Vi kan och vi gör skillnad!

Under året har vi fortsatt arbetet med att 
utbilda fackliga kamrater i vårt närområde, 
framför allt i Moldavien och Kroatien. Även 
Israel/Palestina-projektet löper på bra och vi 
jobbar vidare med att skapa ett samarbete över 
gränsen.

Bistånd
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FÖRBUNDSSTYRELSE

Jonas Wallin
Förbundsordförande

Per-Håkan Waern
1:e vice ordförande

Ulf Carlsson 
2:e vice ordförande till och med den 30 juni 2018

Pontus Boström 
2:e vice ordförande från och med den 1 juli 2018

Urban Pettersson
Förhandlingschef 

Kjell Drotz 
Ledamot från VK 1 till och med den 30 juni 2018

Elin Fagerlind 
Ledamot från VK 1 från och med den 1 juli 2018

Daniel Lundblad
Ledamot från VK 2/10 

Roger Persson
Ledamot från VK 8 

Patrik Frithz
Ledamot från VK 9

Peter Nordin
Ledamot från VK 15 till och med den 31 januari 
2018

Krister Olsson
Ledamot från VK 15 från och med den 1 februari 
2018

Förbundets styrelse,  
revisorer och funktionärer

Andreas Hellgren
Ledamot från VK 16 

Thomas Hedlund
Ledamot från VK 21 

Sven Eriksson-Sundström
Ledamot från VK 28 

Arne Forsberg
Ledamot från VK 26/31

FÖRBUNDSREVISORER

Robert Wallin, VK 1

Lennart Albinsson, VK 8

Åke Persson, VK 21

Roland Ilemark, VK 31, till och med den 30 juni 
2018

Göran Rönnbäck, VK 28, från och med den 1 
juli 2018

FÖRBUNDETS REPRESENTATION

Jonas Wallin, förbundsordförande
• Riksbyggens styrelse
• Rönneberga Konferens HB:s styrelse
• NEF-AU
• NEUK
• SBTF:s styrelse
• NBTF:s styrelse, ersättare
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• EBTF:s styrelse, ersättare
• EBTF, executive committee
• BWI, kongress & Europaråd
• LO:s styrelse
• LO:s representantskap
• ELJO-fonden - Schneiderfonden
• Avtalsnämnden Manpower El & Tele AB
• 6F-ordförandegrupp
• 6F-rådet
• World Skills Sweden, vice ordförande 
• BBiS styrgrupp, ersättare
• AFA:s styrelse
• 
Per-Håkan Waern, 1:e vice ordförande 
• LO:s representantskap
• LO:s tvärfackliga råd
• LO:s styrelse, 1:e ersättare
• 6F-rådet
• FASAB:s styrelse, ersättare 
• Olof Palmes internationella center, styrelse-

ledamot

Pontus Boström, 2:e vice ordförande  
Från och med den 1 juli 2018
• ECY, ledamot 
• ETG Sverige AB styrelse, suppleant
• LO:s styrelse, 2:e ersättare, från och med den 

1 juli 2018
• LO:s representantskap, från och med den 1 

juli 2018

Ulf Carlsson, 2:e vice ordförande  
Till och med den 30 juni 2018
• Elektrikerförbundets solidaritetsfond, till och 

med den 30 juni 2018
• LO:s representantskap, till och med den 30 

juni 2018
• LO:s styrelse, ersättare, till och med den 30 

juni 2018
• A-kassans styrelse, ordförande
• Folksam-SEF, försäkringskommitté, ordfö-

rande, till och med den 30 juni 2018
• Folksam Livs stämma, till och med den 30 

juni 2018
• EBR 
• HMS, arbetsgrupp inom Svensk Energi
• NBTF revisorsersättare
• FASAB:s styrelse ordinarie 
• Spaden Fastighets AB:s styrelse

Urban Pettersson, förhandlingschef
• SBTF:s avtalsgrupp
• LO:s styrelse, 3:e ersättare
• LO:s råd för avtalsfrågor
• LO:s arbetsrättsgrupper
• LO:s representantskap
• ETAK arbetsmiljökommitté ordförande
• Nordisk avtalsgrupp, NEF
• 6F avtalssekreterargrupp
• Skyddskommitté
• Personalkommitté
• LO TCO Rättskydds styrelse, ersättare
• Avtalsnämnd Manpower El & Tele AB
• AFA Tryggs styrelse, från och med 1 maj 2018

Mikael Petterson, ombudsman
• LO:s Vita jobb
• LO:s YA-grupp
• LO:s Utbildningspolitiska utskott
• LO:s Ekobrottsgrupp
• LO:s Arbetskraftsinvandringsgrupp
• Elbranschens Centrala yrkesnämnden, ECY, 

vice ordförande
• Nordisk El-utbildningskommitté, NEUK och AU
• Nordisk elfederation, NEF, utbildningsgrupp
• Katalys styrelse, ledamot
• ETG Sverige AB styrelse, ordförande
• Skolverkets nationella programråd för  

el- och energiprogrammet, ledamot

Tomas Jansson, ombudsman
• LO:s bemanningsavtalsgrupp
• LO:s arbetstidsgrupp
• SEK – TK 64, teknisk kommitté
• ETG Sverige styrelse 
• NEF:s hissgrupp
• A-kassans styrelse
• 
Tina Nordling, ombudsman 
• Elsäkerhetsrådet
• SEK – TK 78 
• CENELEC BTTF 62-3 
• ASTA 
• SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp 
• LO:s Miljö och arbetslivsutskott 
• LO:s RSO-grupp 
• ETAK 
• NBTF arbetsmiljögrupp 
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• Bygghälsan Kohorten
• Galaxen

Petter Johansson, ombudsman
• LO:s omställningsförsäkringsgrupp 
• Folksam-SEF, försäkringskommitté 
• Folksam Livs stämma, ersättare 
• LO:s försäkringsutskott 
• LOs Fackligt-politiskt ansvariga 
• TSL-nämnd 
• SFU (SAP och LO-förbunden) 

Niklas Enström, ombudsman 
• SBTB biståndsgrupp
• LO:s Internationella kommitté

Johnny Hägerman, ekonom
• LO:s försäkringshandelsbolaget
• Swedbanks samrådsmöte
• LO:s Centrala Utbildningskommitté

Mikael Romero, kommunikationschef
• LOs Kommunikationsråd
• LOs Risk- och krisgrupp
• 6F Kommunikationsgrupp
• Arenas fackliga råd 

FÖRBUNDETS RESURSER  
UTANFÖR FÖRBUNDSKONTORET

Nicklas Tempel, regionchef Region Syd
• EBTF styrgrupp för EWC, ersättare

Joel Larsson, ungdomsansvarig  
Till och med den 30 juni 2018
• LO:s ungdomskommitté, till och med den 30 

juni 2018
• NBTF ungdomskommitté, till och med den 30 

juni 2018

Jonas Eriksson, ungdomsansvarig  
Från och med den 1 juli 2018
• LO:s ungdomskommitté, från och med den 1 

juli 2018
• NBTF ungdomskommitté, från och med den 

1 juli 2018
• SBTF ungdomskommitté, från och med den 1 

juli 2018
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ELEKTRIKERFÖRBUNDET 
År 2018 dominerades nästan totalt av riks-
dagsvalet. Året inleddes med en valupptakt i 
förbundets regi där vi lade upp en strategi för 
hur vår verksamhet under valet skulle bedrivas. 
Centralt har Petter Johansson varit operativt 
ansvarig och Per Håkan Waern ansvarig från 
ledningen. Förbundet satte upp ett samtalsmål 
om 10 000 medlemmar, vilket vi med gemen-
samma krafter nådde i slutet av valspurten. 
Förbundens insats var av avgörande betydelse 
för att lyfta Socialdemokraterna i slutet på 
valspurten.

Vi har bedrivit mycket politiskt påverkans-
arbete under året, inte minst om arbetsmiljön i 
energibranschen. Under året beslutade för-
bundsmötet dessutom hur den facklig-politis-
ka samverkan ska ske framöver.

LO
LO:s centrala facklig-politiska arbetsgrupp 
har haft ett uppehåll under året, till förmån 
för LO:s valledargrupp. LO:s och förbundens 
valledare träffades varje månad, och mer tätt i 
slutspurten, för att stämma av valkampanjen. 
6F:s representanter i gruppen har varit Anton 
Levein, Kristoffer Arvidsson Thonäng, Matz Lars-
son och Peter Aronsson. 

SOCIALDEMOKRATERNA
Marcus Pettersson fungerade som facklig- 
politisk sekreterare hos Socialdemokraterna  
och har skött majoriteten av den politiska  
kommunikationen gentemot förbunden.  
Utöver Marcus Pettersson arbetade Berit  
Örtell som facklig-politisk ombudsman fram 
till efter valet.

En utmaning under valrörelsen var möjlig-
heten att förbereda sig på eventuella utspel, 
eftersom många politiska diskussioner hölls 
hemliga ända fram till presentation. Framtiden 

Facklig-politiskt arbete

får utvisa hur mellanvalsperioden blir vad gäl-
ler den facklig-politiska resursen hos Socialde-
mokraterna. 

Den organisatoriska delen av den fack-
lig-politiska samverkan med Socialdemokra-
terna sker i huvudsak genom LO:s facklig-po-
litiska arbetsgrupp där Socialdemokraterna är 
representerade. 

Under 2018 har dessutom Socialdemokra-
ternas fackliga utskott hållit löpande samman-
träden under ledning av partisekreterare Lena 
Rådström Baastad. 

FACKLIGA I S
Vi har återkommande träffat 6F:s riksdagsle-
damöter. Under våren 2018 arrangerades även 
en endagskonferens och fotografering av 6F:s 
riksdagskandidater på Hagagatan 2. Totalt 
fanns 26 riksdagskandidater med anknytning 
till 6F-förbunden, varav 6 kom in i riksdagen – 
5 på egna mandat och 1 som statsrådsersättare. 
Ledamöterna är Teres Lindberg, Stockholm,  
Kadir Kasirga, Stockholm, Magnus Manhammar, 
Blekinge, Leif Nysmed, Stockholms län, Lars 
Mejern Larsson, Värmland och Björn Petersson 
(statsrådsersättare), Kalmar län. 

REGIONAL SAMVERKAN
På regional nivå sker samverkan genom par-
tidistriktens facklig-politiska utskott, LO-di-
strikten och vår 6F-gemensamma regionala 
samordning. Den 17 mars och den 1 maj anord-
nade en majoritet av 6F-distrikten aktiviteter, 
i vissa fall med LO som huvudarrangör. Totalt 
fem videomöten har hållits under året samt 
en valupptakt på Rönneberga den 2 februari i 
anslutning till LO:s valupptakt. Utöver detta 
anordnades videomöten den 15 augusti där 
samtliga förbundsavdelningar bjöds in. Vi har 
även hållit egna videomöten med två veckors 
mellanrum.
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VALET 2018
Inför valet sattes ett mål på 100 000 sam-
tal inom 6F-förbundet – ett mål som nästan 
nåddes med dryga 93 000 samtal. Valrörelsen 
inleddes den 1–2 februari genom två dagars 
valupptakt, och material skickades ut till 
avdelningar och regioner från mitten av mars. 
I juni passerades 30 000 samtal medan majo-
riteten av medlemssamtalen genomfördes de 
sista 2–3 veckorna före valet. Efter valdagen 
anlitades Rådhusgruppen för att göra en analys 
av 6F:s valarbete. Analysen lämnades till 6F:s 
råd den 5 november 2018. 
Elektrikerförbundet satte upp som mål att 
ringa 10 000 medlemmar, vilket till vår stora 
glädje nåddes sista veckan.

6F:S VALLEDNING
Valledningen ersatte den facklig-politiska 
arbetsgruppen 2018. Gruppen har bestått av 

Anton Levein (6F), Johan Lindholm och  
Matz Larsson (Byggnads), Per-Håkan Waern  
och Petter Johansson (Elektrikerna), Yvonne  
Nygårds och Peter Aronsson (Fastighets),  
Jan-Olof Gustavsson och Stefan Cedermark  
(Målarna) samt Gabriella Lavecchia och  
Kristoffer Arvidsson Thonäng (Seko).
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År 2018 präglades mycket av planering och 
beslut i samband med förbundsmötet. Tyvärr 
präglades också året av många olycksfall och 
även dödsfall i branschen, vilket har inneburit 
mycket arbete med att hitta sätt att komma åt 
detta. Bland annat har vi uppvaktat både myn-
digheter och politiker.

Vi jobbar fortsatt med vår mentorsatsning, 
vilken gjordes om 2018 så att huvudskyddsom-
buden nu fått verktyg att samordna skydds-
ombuden på sina företag. Arbetsmiljötemat 
2018 var elsäkerhet. Vi tog bland annat fram 
en enkät som de regionala skyddsombuden 
kunde använda som underlag för att diskutera 
frågan när de var ute på arbetsplatsbesök, och 
där medlemmarna även kunde gå in direkt på 
webben och besvara den. Enkäten visade att 

kunskapen ute om den nya elsäkerhetslagen 
är låg, vilket gör att vi partsgemensamt måste 
arbeta mer med att öka den. Endast 13 procent 
kände till egenkontrollprogrammet mycket väl. 

Det framgick också att 67 procent (av 558 
svarande) hade fått utbildning i hjärt- och 
lungräddning (HLR) och 56 procent hade fått 
utbildning om elskada. Eftersom 26 procent 
av de som svarade hade råkat ut för en ström-
genomgång eller ljusbåge det senaste året 
behöver vi jobba mer med att elskada ska ingå i 
HLR-utbildningarna.

Under året hade vi:
•  84 regionala skyddsombud (3 kvinnor)
• 556 skyddsombud
• 152 huvudskyddsombud

Arbetsmiljö och 
elsäkerhetsv erksamheten
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Årets regionala skyddsombudskonferens 
genomfördes som planerat i början av verk-
samhetsåret. Bland ämnena fanns organisato-
risk socialarbetsmiljö, och vi hade bjudit in en 
kvinnlig medlem som kunde vittna om hur hon 
blev särbehandlad som kvinna på en byggar-
betsplats. Vikten av att regionala skyddsom-
bud (RSO) även tar upp de sociala frågorna vid 
skyddsronder diskuterades. Vi hade även en 
temadag tillsammans med Målarförbundets 
RSO om byggarbetsmiljösamordnare för pro-
jektering och utförande av BAS-P och BAS-U. 

Under året införde vi även ett nytt sätt för 
RSO att rapportera för vad de gör i sitt uppdrag. 
Detta görs nu via länk eller app för respektive 
uppdrag, vilket gör att vi kan säkerhetsställa 
vår redovisning till LO för de RSO-medel för-
bundet får är korrekt.

Förbundet och Installatörsföretagen har 
gemensamt haft en arbetsgrupp om säkerhet  
i servicebilar. Gruppen lämnade en gemensam 
rapport till respektive organisation i december 
2018. Gruppen konstaterade att det är svårt för 

företagen att göra rätt gällande bilinköp kopp-
lat till arbetsmiljö, och i rapporten lämnar man 
förslag på underlag som skulle kunna hjälpa 
företagen och dess anställda gällande bilhan-
teringen. 

Vi har även fortsatt med partsgemensamma 
träffar ute landet som under året har handlat 
om organisatorisk och social arbetsmiljö. In-
stallatörsföretagens rådgivare håller i träffar-
na, och det hela finansieras via våra arbetsmil-
jöresurser. Denna gång deltog även Ledarna, 
Ingenjörerna och Unionen när vi tog fram 
materialet, det vill säga de parter som finns 
representerade i Elteknikbranschens arbets-
miljökommitté (ETAK).

Förbundet och Energiföretagens Arbets-
givarförening har haft en arbetsgrupp som 
undersökt arbetsmiljöarbetet och elsäkerheten 
på företagen. I en rapport konstaterade grup-
pen att det finns en hel del som kan förbättras, 
bland annat informationen om vad som händer 
i företagens skyddskommittéer och resultatet 
av skyddskommittéernas arbete.
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FÖRHANDLINGSFRÅGOR I FÖRBUNDET
högkonjunkturen fortsätter i elbranschen, men 
den verkar plana ut och det finns tecken på en 
avmattning. Under året har det genomförts 
färre centrala förhandlingarna än ett normalår. 
Det har inte heller inkommit någon begäran 
om central medverkan för lönepottförhand-
lingarna. En inte allt för avancerad gissning är 
att det beror på att det har gått lätt för klubbar-
na i denna förhandlingsrunda.

Trots högkonjunkturen har det genomförts 
lokala förhandlingar om arbetsbrist. Flera 
varsel har dock inte verkställts, och de som har 
blivit drabbade har haft relativt lätt att hitta 
ett nytt arbete. Förhandlingar om uppsägning 
av personliga skäl har ökat något jämfört med 
föregående år, men totalt sett är arbetslösheten 
fortfarande mycket låg bland våra medlemmar 
och elföretagen har svårt att rekrytera elektri-
ker.

Totalt har förbundet genomfört 1 552 
förhandlingar under året och tecknat 93 nya 
hängavtal. För att kunna teckna avtalen har 
förbundet varslat om konfliktåtgärder på två 
företag, men efter medling har företagen valt 
att teckna avtal och inga varsel har övergått 
i konfliktåtgärder. Även om det varit färre 
centrala förhandlingar än ett normalår finns 
det ett företag som sticker ut: Stanley Security. 
Företaget har genererat många tvister och flera 
stämningar till Arbetsdomstolen.

Förbundet har under året tagit fram en 
rapport om jämställdhet, där journalisten Anna 
Öberg genomlyst förbundets verksamhet och 
medlemmarnas inställning till jämställdhet. 
Hon gjorde även en intervjuserie där hon träf-
fade tio kvinnliga medlemmar som fick berätta 
om deras vardag i ett mansdominerat yrke. 
Tillsammans med Installationsföretagen har vi 
även inlett arbetet med ”Upplyst”, ett projekt 
som syftar till att få fler kvinnor till branschen 
samt en bättre kultur i branschen för både män 

Förhandlingsverksamhet 

och kvinnor. Vi har även inlett ett samarbete 
med Energiföretagens Arbetsgivarförening för 
att få fler kvinnor till branschen.

Under året har vi även uppmärksammat 
studentflaken, där vi inte accepterar sexistis-
ka budskap. Vi har därför fört en dialog med 
skolor och tagit fram ett material om frågan 
samt haft en tävling om bästa positiva text till 
ett studentflak. 

NYA REGLER FÖR KARENSAVDRAG
Under våren fattade riksdagen beslut om nya 
karensregler vid sjukdom. Dessa regler började 
gälla den 1 januari 2019, de är tvingande och 
endast dispositiva när det gäller hur lön ska 
räknas fram. Vi har träffat överenskommelser 
på samtliga avtalsområden för att anpassa våra 
avtal till de nya reglerna. Den nya principen 
innebär att alla kommer att få ett 20 procents 
karensavdrag på sin genomsnittliga veckoar-
betstid.

FÖRHANDLINGSFRÅGOR SOM SAMORDNATS 
AV LO 
• LO har fört förhandlingar om försäkringspa-

ketet men dessa har inte resulterat i någon 
förbättring och förhandlingarna har nu av-
slutats. LO har även inlett förhandlingar om 
området trygghet och omställning, där vi vill 
se flera förbättringar vad gäller anställnings-
tryggheten och ett bättre skydd vid omställ-
ning. Förhandlingarna går trögt och kommer 
att fortsätta 2019.

LO-FÖRBUNDENS UPPSÄGNING AV FÖR-
HANDLINGSORDNINGEN 
Eftersom förhandlingarna om bättre avtals-
försäkringar och avtalspension bröt samman 
valde vi och övriga LO-förbund att säga upp 
förhandlingsordningen för försäkringsavtalen. 
Arbetsgivarna har dock meddelat att de inte 
accepterar uppsägningen, och det kommer 
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att prövas i en skiljenämnd om den är giltig 
eller inte. Detta var väntat och en av orsaker-
na till att vi var ute i god tid. Om vi förlorar 
prövningen kan vi nämligen ändå säga upp de 
försäkringsavtal vi önskar i god tid inför nästa 
avtalsrörelse och i stället driva försäkringsfrå-
gorna som en del av LO-samordningen.

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. Under året har arbetet med 
vår utredning om en bättre framtida lönenor-
mering tagit fart. Utredningen har presenterat 
flera rapporter och anordnat flera seminarier. 
Av dessa väckte Lars Calmfors rapport och 
seminarium störst intresse, men även övriga 
har väckt debatt. Slutrapporten ska vara klar 
sommaren 2019.
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Installationsavtalet

FÖRETAGSLÄRLING
Som ett resultat av vår arbetsgrupp tillsam-
mans med motparten om en modern yrkes-
utbildning har en överenskommelse träffats 
om att företag ska kunna anställa så kallade 
företagslärlingar. Bakgrunden är att få fler 
vuxna personer, särskilt kvinnor, att söka sig 
till elbranschen. Under 2018 har Elbranschens 
centrala yrkesnämnd godkänt elva lärlingar för 
utbildnings¬platser hos olika företag. Utbild-
ningen pågår i 24 månader och arbeta varvas 
med 1 000 tusen timmar skolförlagd elutbild-
ning i Nyköping. En klass med företagslärlingar 
har redan startat. 

TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING AV LÄR-
LING
Parterna har förlängt överenskommelsen om att 
små företag kan anställa lärling tidsbegränsat. 

Från införandet fram till och med 2018 
har 98 lärlingar anställts med sådan anställ-
ningsform. Gränsen för småföretag går i detta 
sammanhang vid färre än tolv anställda på 
avtalsområdet.

ELSÄKERHET
Parterna har träffat en överenskommelse om 
anpassningar i installationsavtalets bilaga 8 
om en gemensam syn på elsäkerheten samt bi-
laga 2 utifrån nya ellagen. Bland annat har viss 
text i avsnittet ”Delegering av kontrollansvar” 
ändrats till ”Montör med kontrolluppgift”. För 
närvarande tas en handledning fram mel-
lan parterna. Även § 1 D i bilaga 2 har fått ny 
lydelse. Paragrafen handlar om information vid 
inlåning och inhyrning av montör, om arbetet 
och egenkontrollprogrammet i berörda delar är 
förändrat.

KARENSAVDRAG
En överenskommelse har träffats om att för-
ändra beräkningsmodellen för karensavdraget 

i enlighet med ny lagstiftning. Överenskom-
melsen förändrar dock inga andra tolkningar i 
avtalet.

I korthet innebär den nya lagen att det nya 
karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en 
genomsnittlig sjuklön per vecka. I normalfallet 
(40 timmars arbetsvecka) motsvarar karens-
avdraget 8 timmar vid sjukdom som är längre 
än karensavdraget. Avdraget kan aldrig över-
stiga 20 procent av snittveckoarbetstiden; om 
en arbetstagare arbetar deltid, till exempel 20 
timmar i veckan, blir karensavdraget därmed 4 
timmar, oavsett hur arbetstiden är förlagd. 

Syfte med lagändringen är att uppnå en 
mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro och att 
avdraget ska vara detsamma för den försäkrade 
oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

ARBETSGRUPPER 
Ett antal arbetsgrupper har varit i gång 2018. 
Bland annat har arbetsgruppen om utländska 
företag och dessas tillämpning av installa-
tionsavtalet nu kartlagt problembeskrivningen 
och tagit fram ett första utkast till fortsatta 
diskussioner. 

Under avtalsförhandlingarna våren 2017 
beslutade dessutom Elektrikerna och Instal-
latörsföretagen att gemensamt tillsätta en 
partsgemensam arbetsgrupp om jämställdhet. 
Arbetsgruppen har nu tagit fram en handlings-
plan som sträcker sig över åren 2019—2020 
och beskriver de insatser som parterna plane-
rar att genomföra inom ramen för projektet 
”Upplyst”. Bakgrunden är att elteknikbran-
schen är alldeles för ojämlik. I dag är bara drygt 
2 procent av elektrikerna kvinnor; om även 
branschens tjänstemän räknas in är siffran 
knappt 6 procent. Bara 4 procent av dem som 
sökte sig till el- och energiprogrammet 2015/16 
var kvinnor, och enligt preliminär statistik 
sjönk siffran till 3,2 procent vid antagningen 
till studieåret 2018/19. 
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Yrkesutbildning och  
Elbranschens centrala  
yrkesnämnd (ECY) 

Under 2018 har arbetsgruppen kartlagt nuläget 
och tagit fram en problembeskrivning. Man 
har konstaterat att det går att påverka proble-
matiska beteenden och uppmuntra positiva 
beteenden genom att arbeta med värderingar 
och attityder. Därtill handlar det om att se över 

kvinnors arbetsförhållanden i samband med 
graviditet samt ta reda på människors driv-
krafter och behov samt i vilken miljö som olika 
beteenden tar sig i uttryck. 

Arbetet fortsätter 2019–2020 och kommer 
sedan att övergå i löpande verksamhet.

arbetsgruppen om modern yrkesutbildning har 
fortlöpande möten och följer utvecklingen och 
utbildningsfrågor inom branschen i samverkan 
med Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY). 
Arbetsgruppen har under året arbetat med att 
utveckla idén om att digitalisera hanteringen 
av utbildningstiden för lärlingar ute i företa-
gen. Här har lokala yrkesnämnder fungerat 
som referensgrupp. 

I Skolverkets nationella programråd har 
förbundet representerats av Mikael Pettersson 
med Tina Nordling som ersättare. Skolver-
ket genomför en pilotstudie om att införa ett 
yrkesprov likt Elteknikbranschens gymnasie-
skolors slutprov på samtliga yrkesprogram. 
Förbundet deltar i studien via ETG-konceptet. 

elbranschens centrala yrkesnämnd har ge-
nomfört fyra ordinarie möten 2018. Nämnden 

har även anordnat två handläggarträff i Stock-
holm där man diskuterat arbetsmetoder och 
uppdaterat nya handläggare vad gäller rutiner 
och arbetssätt.

branschprov genomfördes våren 2018 för cirka 
2 200 elever på runt 200 skolor med elprogram 
och grenen elteknik. ECY har även utfärdat 
1 754 certifikat, varav 76 till kvinnor, samt 
certifierat 25 lärare som därigenom får ge-
nomföra elteknisk validering samt godkänna 
kompetens motsvarande skötsel av elanlägg-
ning, kontroll före idrifttagning samt elin-
stallationsreglerna, för att på så sätt hantera 
Arbetsförmedlingens snabbspårskö till yrkes-
utbildning. 

Delar av ECY samt förbundsstyrelsen besök-
te Yrkes-SM i Uppsala i april 2018, för att följa 
och främja yrkesutbildningens utveckling. 
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KRAFTVERKSAVTALET
År 2018 blev ett väldigt mörkt år för kraftverks-
branschen, då så många som fem montörer fick 
sätta livet till i sitt arbete. Förbundet ser myck-
et allvarligt på detta och har ihop med Seko 
uppvaktat Arbetsmiljöverket, Elsäkerhets-
verket och regeringen i frågan. Antalet med-
lemmar på avtalsområdet fortsätter minska i 
ungefär samma takt som tidigare år. Antalet 
montörer minskar, framför allt inom koncern-
bolagen, och organisationsgraden sjunker. 

Ett antal centrala förhandlingar har genom-
förts på avtalsområdet under året, och när vi 
2017 träffade det nya kraftverksavtalet för 3 år 
framåt kom parterna även överens om att ha 
sex arbetsgrupper under avtalsperioden. Fyra 
av dessa är nu avslutade – elsäkerhet, arbets-
miljö, premieförsäkring extra pension samt 
yrkesintroduktionsavtalet. Två arbetsgrup-
per pågår ännu och kommer att arbeta vidare 
2019 – dels om utökat förhandlingsmandat 
för klubbar, dels om främjande av kvinnor till 
energibranschen.

Den 24–25 september genomfördes en 
tvådagars kraftverkskonferens för fackligt 
förtroendevalda på Rönneberga kursgård med 
cirka 35 deltagare från hela landet, och förbun-
det jobbar aktivt med klubbutveckling genom 
bland annat mentorskap, utbildning och stöd 
till förtroendevalda. Under året har det även 
skett en växling vad gäller huvudansvaret för 
avtalsansvaret. 

Vi prioriterar arbetet med arbetsmiljö och 
klubbutveckling, och det har absolut högsta 
prioritet att våra medlemmar ska överleva sin 
arbetsdag och komma hem till sina familjer.

BEMANNINGSAVTALET 
Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal mellan 
Almega Bemanning och samtliga förbund inom 
LO. Avtalet gäller de verksamhetsområden där 
företag hyr ut arbetstagare och företagen är 
medlemmar i Almega Bemanning. LO har en 
bemanningskommitté som består av samtliga 
förbund. Kommittén ska följa utvecklingen 
på avtalsområdet samt bistå vid tolkningar av 
avtalet. LO:s bemanningsgrupp har träffats 
löpande under året. 

I och med att en ny lag om karensavdrag 
trädde i kraft har parterna anpassat kollektiv-
avtalet till de nya reglerna.

Medlemsantalet har ökat från 5 medlemmar 
i början av 2018 till 7 medlemmar i december 
2018. 

THYSSENAVTALET 
Thyssenavtalet är ett avtal mellan Elektri-
kerförbundet och Teknikarbetsgivarna som 
omfattar företaget Thyssen Krupp Elevator. 
Avtalet är speciellt i sin konstruktion, eftersom 
det hämtar vissa bestämmelser ur teknikavtalet 
för IF Metall. Avtalsområdet har 33 medlemmar 
och företaget har cirka 65 anställda tekniker.

Klubbverksamheten på företaget haltar, 
men glädjande nog har vi ökat från 26 till 33 
medlemmar och även värvat ett skyddsombud i 
Stockholm. 

Arbetet i arbetsgruppen om beredskap, 
vilken inleddes i och med avtalsrörelsen 2017, 
går trögt. Förbundet har kommit med många 
förslag till lösning på beredskap vad gäller pri-
oriterad respektive oprioriterad hiss. Dock har 
företaget svårt att samordna sig mellan olika 
orter i Sverige. 

Utvecklingen inom  
olika avtalsområden
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I och med den nya lagen om karensavdrag har 
parterna anpassat kollektivavtalet efter de nya 
reglerna. Genomsnittslönen 2018 var 33 303 
kronor i månaden.

HISSKONFERENSEN
Den årliga hisskonferensen var tänkt att 
genomföras hösten 2018, men på grund av 
krångel med bokningen flyttades den fram och 
kommer att genomföras våren 2019 i stället.

Förbundet har träffat en ny uppgörelse 
om ett prestationslönesystem med Otis för 
nymontage, modernisering och rulltrappor. 
Uppgörelsen bygger på den överenskommelsen 
som träffades mellan förbundet och företaget 
2010.

LARM- OCH SÄKERHETSAVTALEN
Vi har 3 olika avtal inom larm- och säkerhets-
området – företagsavtalen med Stanley Secu-
rity respektive Sector Alarm Service AB samt 
larm- och säkerhetstekniksavtalet.

• För företagsavtalet Stanley Security Sverige 
AB fanns det 202 medlemmar på avtals-
området i december 2018. Under året drevs 
många förhandlingar lokalt och centralt, 
främst gällande löner men även om rätt-
en till prestationslön för låstekniker samt 
pensionsinsättningar. 

• Sector Alarm Service-avtalet hade 36 med-
lemmar i december 2018. Här pågår en 
gränsdragningstvist med Unionen som ska 
gå till skiljenämnd. 

• Larm- och säkerhetsteknikavtalet omfattar 5 
medlemmar. Här har det arbetats intensivt 
med att teckna avtal med så många företag 
som möjligt. Vid årsskiftet var 19 företag 
anslutna till avtalet och fler är på gång.

RADIO/TV-AVTALET
Under 2018 har vi jobbat vidare med att utveck-
la radio/tv-avtalet. Vi har bland annat tecknat 
avtal med ett företag som reparerar mobilte-
lefoner och som har etablerat sig i köpcentrum 
i södra och mellersta Sverige. Där har vi fått 
tillåtelse att utbilda och organisera de an-
ställda och planerar ett projekt för att få igång 
verksamheten. En viktig del av arbetet inom 
avtalsområde är att utbilda och bilda klubbar. 
Det handlar om att hitta dem som jobbar inom 
området och organisera dem. 

ELEKTROSKANDIAAVTALET 
Elektroskandiaavtalet är ett av förbundets 
mindre avtalsområden. Vid årets slut hade 
avtalsområdet 46 medlemmar, varav hälften 
var anställda på företaget Elektroskandia Sve-
rige AB och övriga på företag som omfattas av 
hängavtal med förbundet. 

Under verksamhetsåret har förbundet 
genomfört två förhandlingar med motparten 
Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, 
bland annat med anledning av riksdagens 
beslut om ändrade karensregler. Vidare har 
traktamenten i överenskommelsen räknats upp 
i enlighet med avtalets bestämmelser. 
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ACKORDSKOMMITTÉN

Sammansättning
Ackordskommittén har under året bestått av 
Tomas Jansson från förbundskontoret, Kjell 
Lindberg VK 1, Mats Andreasson VK 10, Andras 
Molnar VK 9, Peter Eklinder VK 8 (del av året), 
Niclas Sjöstedt VK 1, Anders Schedin VK 21,  
Tobias Källström VK 31 (del av året), Daniel  
Andersson VK 2 och Robert Harlin VK 28. 

Ackordkommittén har under året haft ett 
möte i Stockholm, och kommitténs arbete har 
bestått av att komma med inspel om ackords-
webben och de pågående tidsättningsförhand-
lingarna mellan Elektrikerförbundet och 
Instal latörsföretagen. Ackordskommittén ska 
i framtiden ta ett större ansvar för rekrytering 
till förbundets cirkelledarutbildning och för att 
nya och befintliga cirkelledare får utbildning i 
om ackordswebben. Ett krav på ackordskom-
mittén är att ledamöterna ska medverka i den 
egna verksamhetskretsens ackordsverksamhet 
med att utveckla och skapa nätverk för ackord-
smontörerna på orten.

TIDSÄTTNING ENLIGT  
ACKORDTIDSLISTAN (ATL) 
Tidsättningsgruppen har under året bestått av 
Tomas Jansson, Morgan Andersson, Peter Jönsson 
och Martin Bengtsson. 

Under första delen av 2018 var förhand-
lingarna med Installatörsföretagen om en ny 
ackordstidslista intensiva. Under tidig höst 
resulterade det i att parterna träffade en över-
enskommelse om ny ackordstidslista som gäller 
samtliga arbeten som är påbörjade den 1 januari 
2019. Det är också möjligt för ackordslag och 
arbetsgivare att komma överens om att tilläm-
pa listan för arbeten som påbörjas tidigare. 

Kontinuitetstestet ingår numera i fördel-
ningstiden, och eftersom testet har blivit 
tydligare kommer förhoppningsvis konflik-

tytorna mellan ackordslagen och arbetsgivarna 
att minska. 

Övriga delar i överenskommelsen gäller ny 
tidsättning av åskledare och potentialutjäm-
ning i del 7, ett nytt sätt att beräkna appara-
ter utifrån antal inkopplingar i del 8 (vilket 
kommer att hålla över tid) samt ny tidsättning 
av infällda och utvändiga centraler och multi-
mediecentraler i del 9.

Med den nya ackordstidslistan 2019 har vi 
höjt och avtalssäkrat värdet på listan samt 
sänkt trösklarna för oerfarna att komma igång 
med att mäta sina jobb.

ACKORDSWEBBEN
Ackordswebben är fortsatt mycket omtyckt av 
medlemmarna. Många medlemmar runt om 
i landet har kommit igång med att mäta på 
ackord bara med hjälp av ackordswebben. För-
bundet har under året fortsatt att utveckla och 
förbättra funktionerna i ackordswebben. Bland 
annat har vi fortsatt att utveckla möjligheten 
att samarbeta om ackordsmätningen inom 
ackordslaget. Dessutom är en materialbank på 
plats i ackordswebben, där kan ackordslaget 
hålla reda på materialflödet på arbetsplatsen 
och säkerställa att allt material hamnar på 
ackordssedeln. 

Ackordswebben har även uppdaterats med 
de nya raderna från ackordstidslistan 2019 
och vi har utvecklat Ackordsstödet som är en 
interaktiv utbildning/cirkel om ATL på inter-
net (www.ackordsstodet.se). Denna cirkel kan 
medlemmarna hoppa på när som helst.

ACKORDSKONTROLLEN
Den årliga konferensen för ombudsmän och 
handläggare om ackordskontrollen genomför-
des under hösten. Syftet med konferensen var 
att säkerställa och trimma upparbetade rutiner 
samt kvalitetssäkra arbetet enligt ackordkon-
trollsstadgarna. 

Ackordsverksamheten
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MENTOR – ACKORD
För att stärka och lyfta rollen som ackordsupp-
sökare har förbundet fortsatt att arbeta med 
mentorskap genom Mentor - Ackord. Syftet 
är att stärka och underlätta för uppsökare att 
komma ut på arbetsplatserna. Av dem som 
deltog 2017 och 2018 är det flesta igång och 
hjälper till med ackorden i någon form. 

Första steget var en ackordskonferens på 
Runö där deltagarna kunde börja att bygga upp 
sina kontaktnät. Efter detta har förbundet följt 
upp deltagarna på arbetsplatserna i deras res-
pektive verksamhetskretsar. För att stödja och 
få mentorerna mer självgående fokuserades ut-
bildningen 2018 mer på att dem som redan fått 
utbildningen än på att utbilda nya mentorer. 

ACKORDSTÄVLING
Förbundet fortsätter sin ackordstävling för 
att motivera fler att lämna in sina ackords-
sedlar. Tävlingen har varit mycket uppskattad 
av medlemmarna och vi ser en ökning av den 
mätta ATL-tiden.

UTBILDNING AV ACKORDSCIRKELLEDARE 
Årets cirkelledarutbildning genomfördes i sep-
tember 2018 på Runöskolan. Totalt 15 deltagare 
från hela landet deltog med ett brinnande en-
gagemang. Kursledare för utbildningen var de 
mycket uppskattade Per-Ola Nilsson och Peter 
Mårtensson. 

VERKSAMHETSMÅLEN 2014-2018
Förbundsmötet 2014 satte upp målet att ack-
ordsvolymen skulle vara 20 procent 2018. Detta 
mål nåddes dessvärre inte av flera skäl. Bland 
annat står verksamhetskretsarna inför olika 
utmaningar i form av geografiska och perso-
nella resurser, och det är inte alltid så enkelt att 
prioritera i verksamheten. Ett annat skäl kan 
vara att branschen är inne i en högkonjunktur. 

STATISTIK 2018
Under 2018 granskades totalt 1 212 ackordssed-
lar. Den arbetade tiden enligt ackordssedlarna 
var 2 141 000 timmar, vilket är en minskning 
jämfört med 2017, då summan var 2 688 000 
timmar. 

Den mätta ATL-tiden 2018 slutade på 1 402 000 
timmar, jämfört med 1 448 000 timmar 2017, 
vilket innebär en liten tillbakagång. Ackords-
volymen 2018 hamnade på 10,3 procent av de 
registrerade ackordsunderlagen jämfört med 
13,8 procent 2017. Denna tillbakagång beror som 
till stor del på att förbundet har fått ordning på 
medlemsregistret; i juni 2018 registrerades cirka 
1 000 medlemmar inom ramen för installations-
avtalet. 

Av ackordsvolymen var 2018 var 65,4 procent 
mätt ATL-tid, jämfört med 55,6 procent 2017. 
Denna positiva trend visar att fler medlemmar 
använder ackordstidslistan. Genomsnittsför-
tjänsten för ackordsarbetare var 225,30 kronor  
i timmen inom installationsavtalet.

MÅNADSLÖNERNAS MEDELVÄRDE  
PER AVTALSOMRÅDE
Månadslönernas medelvärde per avtalsområde 
2918 var följande:  

• Installationsavtalet – 32 572 kronor per 
månad. 

• Kraftverksavtalet – 31 571 kronor per månad. 
• Larm- och säkerhetsavtalet – 30 447 kronor 

per månad. 
• Elektroskandiaavtalet – 28 268 kronor per 

månad.
• Radio-, tv-,data- och elektronikavtalet - 

26 253 kronor per månad.
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Sammanställning Folksam

Totalt antal anställda fördelat på kön Antal skador Utbetald ersättning

Medlemsolycksfall 735 7 403 440 kr

K-TGL 0 0 kr

BarnGruppliv 4 140 000 kr

Gruppliv 187 4 369 705 kr

Sjuk- och efterlevandeförsäkring 280 9 364 939 kr

60+ försäkringar 114 800 944 kr

Hemförsäkring 11 703 450 kr

SUMMA 1 320 11 703 450
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Sammanställning  
HELP Försäkring

Några fakta om Help Försäkrings verksamhet 
2018:

• Totalt 6 525 ärenden har hanterats från 
start till och med 31 december 2018. 

• Cirka 25 procent av alla elektriker har  
använt försäkringen.  

• Kundnöjdheten var 99 procent. 

• Av dem som använt försäkringen menar 
96 procent att det är användbart att fack-
förbundet har en juridisk försäkring som 
medlemsförmån. 

• Totalt 28,65 procent av antalet ärenden har 
tagit över 15 juristtimmar.

EXEMPEL PÅ ETT ÄRENDE
Medlemmen var för sjuk för att jobba men hade 
fått avslag från Försäkringskassan på sin an-
sökan om sjukpenning, eftersom arbetsförmå-
gan inte ansågs vara nedsatt i förhållande till 
arbetet. Försäkringskassan menade därmed att 
medlemmen var fullt arbetsför. Medlemmens 
läkare var dock av en annan uppfattning och 
fortsatte att sjukskriva hen på heltid. Eftersom 
medlemmen inte kunde arbeta förlorade hen 
sin rätt till sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI), vilken krävs för att få sjukpenning. I 
denna moment 22-situation kontaktade med-
lemmen Help och kunde därmed lämna över 
ärendet och all kontakt med Försäkringskassan 
till en jurist.

Juristen begärde att Försäkringskassan skul-
le ompröva ärendet, vilket ledde till en ändring 
av det tidigare beslutet. Försäkringskassan kom 

fram till att det första beslutet var felaktigt och 
beviljade medlemmen sjukpenning helt enligt 
hens ansökan. Medlemmen fick också rätt att 
behålla sin tidigare SGI.

Som en fortsättning ansökte medlemmen 
med hjälp av sin jurist om ytterligare sjukpen-
ning eftersom hen fortfarande var sjukskriven. 
Ansökan beviljades.

Medlemmen fick sammantaget Helps insats 
motsvarade 28 juristtimmar à 1 700 kronor. Det 
ekonomiska värdet för medlemmen motsva-
rade kostnadsfri juridisk hjälp med 47 600 
kronor + retroaktiv utbetalning + värdet av 
sjukpenningen.
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Sammanställning  
LO-TCO Rättskydd
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2018 var ett år där ungdomsverksamheten 
tyvärr kom lite i kläm av olika anledningar och 
det blev ett år där prioriteringar fick läggas på 
annat, så det får ses som ett mellanår. Mycket 
tid och energi lades på riksdagsvalet, då det 
var det högst prioriterade området för samt-
liga inom förbundet. Detta gjorde att aktivite-
ter planerade för ungdomsverksamheten fick 
skjutas upp för att tiden inte räckte till. Under 
hösten lades det samtidigt mycket energi på 
stora aktiviteter som kommer 2019. 

Det är olyckligt att det blev så 2018, men vi 
tar nya tag inför 2019.

VÅR/SOMMAR
Under första halvåret 2018 var Joel Larsson 
centralt ungdomsansvarig. Detta halvår präg-
lades av hög prioritet på valrörelsen för alla, 
vilket självklart även gällde ungdomsverksam-
heten. På våren gick det också åt mycket tid till 
att planera Nordiska Projektet – en ledarskaps-
utbildning för ungdomar som genomförs till-
sammans med våra kollegor i EL og It i Norge. 
Joel lade ner en hel del tid på att denna utbild-
ning skulle bli så bra som möjligt. Utbildningen 
startade i november 2018 och pågår även 2019.

Under våren 2018 pågick också det fortlö-
pande arbetet med skolinformation i samtliga 
verksamhetskretsar med blandat resultat. Det 
är prioriterat att nå samtliga elever i årskurs 3 
men målet är att nå ut till samtliga årskurser på 
gymnasiet. Skolinformation är ett viktigt och 
prioriterat område och vi gör det bra. Men som 
med allt annat kan det bli bättre, och vi kanske 
behöver nya tankar och idéer om hur vi ska 
genomföra informationen framöver.

Ett ungdomsforum var planerat i Elektri-
kernas regi under våren men det ställdes in på 
grund av att det var mycket annat inför valet.

HÖST/VINTER
Ansvaret för ungdomsverksamheten skiftades 
i juli 2018 men började inte aktivt förrän efter 

semestern, det vill säga en bit in i augusti.
I augusti månad kallades alla dåvarande 

ungdomsansvariga i landet in för ett första 
möte dels för att jag skulle få träffa alla och att 
de skulle få träffa mig, dels för att vi gemen-
sams skulle diskutera hur vi ska jobba framöver 
med ungdomsverksamheten. Samtliga kon-
staterade snabbt att valrörelsen var prioriterad 
för samtliga personer. Skolinformation skulle 
löpa på, men den sköts upp till efter valet. Den 
kommer dock att fortsätta i början av 2019 för 
att vi ska nå ut till minst alla i årkurs 3.

Vi hade två ungdomsrepresentanter med 
på årsmötet för Dansk Elförbunds Ungdom 
en helg i oktober. De personer som deltog fick 
både lära känna nya personer men också se 
hur man jobbar fackligt i Danmark. I oktober 
månad var det även en ungdomsansvarig träff 
för NBTF i Norge, där ungdomsansvariga från 
medlemsförbunden samlades för att koordine-
ra framtida aktiviteter, aktioner och manifest-
ationer 2019–2021. Från Sveriges sida deltog 
Elektrikerna, Byggnads och Målarna med en 
representant vardera.

I november inleddes ledarskapsutbildningen 
Nordiska Projektet. Första delen hölls i Norge och 
del två kommer hållas i maj 2019 på Rönneberga.

Hösten 2018 fanns det inte tid att planera för 
ett nytt Ungforum utan vi beslutade att skjuta 
på det till 2019 då det även kommer vara flera 
andra stora forum och konferenser.

AVSLUTNING
Avslutningsvis tackar vi Joel Larsson för det 
arbete han lagt ner de senaste fyra åren och 
konstatera att 2018 av olika anledningar, 
främst riksdagsvalet, blev ett lite förlorat år. 
Men nu tar vi nya tag inför 2019 års arbete med 
ungdomsverksamheten. Många spännande och 
lärorika aktiviteter är planerade och det ska bli 
både roligt och nyttigt att genomföra allt.

Nu kör vi!

Ungdomsverksamhet
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under 2018 har cirka 30 personer aktivt jobbat 
med ELQvinnorna. Vi har haft: 

• 4 fysiska möten 
• 2 konferenser 
• 2 planeringsmöten med Byggnads kvinn-

liga nätverk NÄTA och Målarnas kvinnliga 
nätverk MIRA om fortsatta samarbete och 
konferenser

• videomöten
• representanter med på elmässor
• ett projektarbete med att ta fram en folder 

om graviditet.

vi har deltagit på:
 öppet hus på ett antal gymnasieskolor i landet

• ett seminarium i Oslo med bland annat 
Norges motsvarande kvinnliga nätverk

• Statementfestivalen i Göteborg 
• föreläsningar med andra kvinnliga nätverk 

i Stockholm, bland andra ett frukostsemi-
narium hos nätverket Fastella för kvinnor i 
fastighetsbranschen, under rubriken ”Hur 
går vi vidare efter #metoo?” samt ÅF:s 
kvinnliga nätverk LISA under rubriken ”En 
byggbransch för alla”

• elmässor i Stockholm och Göteborg
• Avtackning av vinnaren i yrkes-SM 
• förbundsmötet.

Det fortsatta arbetet med ELQvinnorna har 
stärkts under året. Vi har haft både fysiska och 
digitala träffar då nya mål och handlingsplaner 
tagits fram. Vi har blivit fler representanter 
över landet och jobbat mycket med utåtriktad 
verksamhet. Vi har även blivit kontaktade av 
media, bland andra Arbetet och Rapport, för 
uttalanden i olika ämnen. 

i maj hölls en konferens ihop med NÄTA och 
MIRA på Rönneberga, där cirka 100 byggtjejer 
från hela landet samlades, varav 32 var med-
lemmar i Elektrikerförbundet. Deltagarna gick 
utbildningen El-intro och skapade nätverk med 
de andra yrkesgrupperna. I september hölls en 
andra konferens, denna gång enbart för Elek-
trikerförbundets kvinnor. Temat för konferen-
sen var arbetsmiljö och 48 medlemmar deltog. 

sammanfattningsvis känner vi att intresset 
för branschen och organisering är stort och 
vi kommer fortsätta att utbilda och rekryte-
ra fler. Vi har till exempel fått vetskap att en 
kvinna som bestämde sig för att skola om sig 
till elektriker, efter att hon besökte vår monter 
på Statmentefestivalen! Vi blir också kontak-
tade av företag med frågor hur de kan få tag på 
kvinnliga elektriker till sina byggprojekt.

ELQvinnorna
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år 2018 var vårt bästa år rent kommunikativt 
i förbundets historia. I februari var vi det första 
LO-förbund som inledde ett samarbete med 
organisationen ”Yrkesdörren” för att under-
lätta integration av nyanlända, och i februari 
anordnade vi ett seminarium inför presenta-
tionen av rapporten ”En avreglerad elmarknad: 
Vem får betala priset?” Vid seminariet medver-
kade bland annat dåvarande samordnings- och 
energiminister Ibrahim Baylan. 

Under året lanserade vi en ny funktion på vår 
webbplats som gör det möjligt att bli medlem 
direkt via webben. 

I kampanjen ”Vem f*n bryr sig?” spelade vi 
in filmer med alla förbundets kandidater runt 
om i Sverige. Ett exempel är videon om elek-
trikern Claes Thims riksdagskandidatur, och 
videon nådde hela 124 034 unika personer. Vi 
tog också ett viktigt steg mot att bli ett öppnare 
och mer demokratiskt förbund i och med att vi 
startade en visselblåsartjänst. 

vi har även arbetat med ett förslag till ny 
grafisk profil för Elektrikerna, där vi tagit fram 
fem kärnvärden som binder samman organi-
sationens alla beståndsdelar. Vi uppdaterade 
också vår logotyp för att den bättre ska följa 

dessa värden. Vi varumärkesskyddade även 
vårt namn och vår logotyp, så för första gången 
på snart 112 år är namnet Svenska Elektriker-
förbundet skyddat så att inget konkurrerande 
företag kan stjäla namnet. 

Inför förbundsmötet samordnade vi och an-
svarade för allt grafiskt material och all dekor, 
och tillsammans med filmare producerade vi 
13 filmer med medlemmar på förbundsmötets 
tema ”Vi lovar varandra”. Vi engagerade även 
poeten Agnes Török som öppningsnummer, 
vilket blev populärt både på plats och efteråt. 

Vi formgav två rapporter – ”Fokus på 
jämställdhet ska locka fler kvinnor till el-
branschen” och ”10 kvinnor” – och vi var 
initiativtagare till och samordnare av Elektri-
kerförbundets jämställdhetsarbete ”Upplyst”, 
som är en gemensam satsning av Elektrikerna 
och Installatörsföretagen för att långsiktigt 
försöka förbättra värderingar och rekrytera fler 
kvinnor till vår bransch. 

På Pride hade vi vår största närvaro hittills 
där vi bland annat anordnade seminariet ”Bö-
gen i byggboden” med medverkan av vår vice 
ordförande och övriga 6F-förbund. Elektriker-
na var också enda LO-förbund som var samar-
betspartner till Statementfestivalen. 

Kommunikationsverksamhet
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under oktober anordnade vi en tävling för att hit-
ta ett namn på förbundets ungdomsverksam-
het. Vi fick in nästan 100 bidrag och det vin-
nande bidraget blev ”Framtidens elektriker”. 

Vi har även gjort en insats på grund av de 
fem elmontörer som dött på sitt jobb under 
året, där ”Låt inte ännu en elmontör dö på 
jobbet” resulterade i en debattartikel i Dagens 
Samhälle samt brev till Arbetsmiljöverket,  
Elsäkerhetsverket och Regeringskansliet. 

Vi började även att arbeta än mer aktivt för 
att våra medlemmar ska gå fackliga kurser, 
bland annat genom att vi tog fram två filmer. 
Året avslutades med att vi skickade ett brev 
till alla förbundets medlemmar med en tryckt 
hundralapp för att illustrera vad medlemsav-
giften går till. 

Bara via Elektrikernas Facebooksida har vi 
nått ut till 1 845 541 unika individer under året, 
vilket är ett otroligt räckviddsrekord! Under 
2018 har Facebooksidan fått 925 nya följare 
netto, och i slutet av 2018 följde 6 285 personer 
denna sida. Detta är en ökning med hela 12,5 
procent, vilket är den näst största ökningen av 
alla LO-förbund. 

Nu är fas 1 med kontroll över vår kommu-

nikativa infrastruktur i hamn. Fas 2 där vi 
utvecklar vår kommunikation löper på och fas 
3, som handlar om att göra en översyn av vår 
grafiska profil och vårt varumärke, är nu helt 
klar. Fas 4, där vi ska vi vara ett av de bästa 
LO-förbunden kommunikativt, är påbörjad och 
fortsätter 2019. 
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Facket med kraft

VÅR LOGOTYP

VÅRT GRAFISKA ELEMENT 

VÅRA VÄRDEORD

ÖPPENHET
JÄMSTÄLLDHET

NYFIKENHET ENGAGEMANG
YRKESSTOLTHET

 Facket med kraftGRAFISK ELEMENT

1 3

VÅRA FÄRGER 5
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BILDER 

SOCIALA MEDIER   9

EVENT & PROFILPRODUKTER   11 1  Logotyp tillsammans med devisen Facket med kraft.

2  E:et används på profilprodukter och i sociala medier.

3  Logotypens frizoner – minsta luft runt logotypen.

4  Logotypens minsta tillåtna bredd är 30 mm. 

5  Värden för olika färgrymder (CMYK, RGB etc)  finns på hemsidan.

6  Vårt grafiska element Kablarna finns i flera olika utföranden.  
         Om devisen är med ska den följa kabelns form.

7  Vårt hustypsnitt Barlow ska användas i lämpliga vikter  
     (bold, regular etc.) till rubriker, bildtexter, på skärmar mm.

 8  Vårt hustypsnitt Merriweather ska användas i brödtext.

 9  Exempel på bilder i sociala medier.

10  Bilderna vi använder ska spegla våra värdeord. De ska också
         visa en bredd av yrkesstolta medlemmar och representera de  
         olika områden vi har inom vår branch. 

11  Exempel på hur vi använder profilen vid event.

12  Exempel på omslag på trycksaker. 

Vill du veta mer?
Du hittar fullständiga uppgifter i vår grafiska profil som finns här: 
www.sef.se/manual. 

I ÖVER 110 ÅR HAR VI KÄMPAT för högre löner och en säker arbets   miljö. 
Vårt fackliga arbete fortsätter med nya förutsättningar. 
 Vi ska vara ett fackförbund som står för öppenhet, jämställdhet,  
nyfikenhet, engagemang och yrkesstolthet. Ett förbund som i alla  
lägen står upp för alla människors lika värde. Vi är öppna för  
för ändringar och nyfikna på det nya. Jämställdhet ska genomsyra 
hela förbundet på alla nivåer. Fler kvinnor ska känna att våra yrken  
är attraktiva. Vi har höga ambitioner och är stolta över våra yrken  
och vårt förbund. 
 Vår kommunikation ska utstråla optimism. Vi är yrkesstolta  
elektriker som ser möjligheter i vårt yrke och för vår bransch.
 Vi heter Svenska Elektrikerförbundet – men i dagligt tal kallas  
vi Elektrikerna.  
 Vi är Elektrikerna – Facket med kraft!
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TILL ELBRANSCHEN
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årets utbildningar mätt i antalet deltagare har 
ökat från 1 343 deltagare 2017 till 1 494 delta-
gare 2018, vilket motsvarar en ökning med 12 
procent. Av det totala antalet yrkesverksamma 
medlemmar i förbundet har 1 087 medlemmar 
(6 procent) deltagit i någon form av facklig 
utbildning under året. 

Studieområdet har präglats av det målmed-
vetna och stimulerande arbetet att genom den 
centrala studiegruppen få verksamhetskretsar-
na att samarbeta om studier i syfte att bereda 
alla medlemmar och förtroendevalda möjlig-
het till likvärdig utbildning i hela landet. De 
prioriterade utbildningarna har fortsatt varit 
introduktionsutbildning för medlemmar och 
grundläggande förtroendemannautbildning, 
och vi har även kompletterat med en grundläg-
gande medlemsutbildning – El-medlem.

Ett nyckelbegrepp är att det fackliga med-
lemskapet och verksamheten ska präglas av 
närhet, delaktighet och gemenskap. Ytter-
ligare en handledarutbildning i de gemen-
samma framtagna studiematerialen El-intro 
och El-vald genomfördes under våren med 10 
deltagare. Sammantaget har vi nu utbildat 29 
handledare. 

Studiesidans förstärkning med en central 
utbildningssamordnare under två år med bör-
jan i november 2017 har varit lyckad. Verksam-
hetskretsarna har nu fått möjlighet att få stöd 
och hjälp att tillsammans med handledarna 
genomföra ett utökat antal utbildningar. Vi ser 
nu resultatet i ökningen av antalet deltagare 
under året.

Förbundsmötet 2018 fattade ett avgöran-
de beslut i syfte att förbundet ska arbeta sig 
ur den ”utbildningsskuld” som byggts upp 
under decennier för våra medlemmar. Beslutet 
innebär att utbildning ska vara en prioriterad 
verksamhet, vilket möjliggör en bred utbild-
ningssatsning på olika grundläggande med-
lemsutbildningar. Beslutet och utmaningen 

innebär följande för facklig grundutbildning 
under åren:

• 2019: minst 4 procent av medlemmarna
• 2020: minst 6 procent av medlemmarna
• 2021: minst 8 procent av medlemmarna
• 2022: minst 10 procent av medlemmarna.

studiesamarbetet inom 6F har fortsatt i positiv 
anda, trots att det varit problem med att få till 
gemensamma fackligt-politiska utbildningar, 
där vi har fått ställa in ett antal sådana. Här 
kommer vi att göra ett omtag. Byggnads har 
även öppnat upp sin medlemsutbildning ”Vä-
gen framåt” för rekrytering i förbunden. 

En studiekonferens med studieansvariga 
i 6F-förbunden genomfördes under hösten. 
Syftet var bland annat att tillsammans med 
tankesmedjan Katalys ge verksamhetskretsar-
na möjlighet att anordna och genomföra ett 
antal seminarier lokalt ute i landet tillsammans 
med andra förbund. Seminarierna bygger på 
Katalys rapportserie om klass, och de är tänkta 
att genomföras 2019.

Målet för studierna inom 6F är att så långt 
det är möjligt samverka tvärfackligt mellan 
förbunden och inom ramen för LO. I första 
hand gäller det de grundläggande förtroende-
manna- och medlemsutbildningarna. Rollför-
delningen mellan förbund, LO och ABF ligger 
fast, där förbunden beslutar vilka kurser som 
ska genomföras, LO-distrikten ansvarar för 
var i landet utbildningarna placeras och ABF 
genomför utbildningarna. Förbunden ansvarar 
dessutom för att rekrytera och tillhandahålla 
handledare, där handledarutbildningarna syf-
tar till att stärka LO:s gemensamma studier och 
samtidigt även höja kvaliteten där det behövs.

De största delen av studierna sker i verksam-
hetskretsarna och i samarbete dem emellan.

Studier
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Arrangör Utbildning tillfälle Verksamhetskretsar Region

ABF Cirkelledareutbildning, ATL - M586 1 8

ABF Kassörsutbildning - M961 1 1

ABF Medlem i facket 55+ 1 2

ABF Vald på jobbet - M793 1 10

Förbund Bolagsstyrelse 1 6

Förbund El-mentor, HSO 2 25

Förbund ESA-utbildning - M991 1 11

Förbund Handledarutbildning - M539 2 10

Förbund Kraftverkskonferens - M914 2 30

Förbund LUVA 1 9

Förbund Mentorskap - Ackord 1 9

Förbund Mentorskap RSO - M981 1 11

Förbund RSO-konferens - M1001 1 24

Förbund Skolinformatörsutbildning - M420 1 1

LO Arbetsrätt 1 - M925 2 3

LO Arbetsrätt 2 - M926 1 1

LO Arbetsrätt 3 - M927 1 2

LO Att informera och agitera - M232 3 5

LO Europeiska företagsråd 1 (EWC 1) - M977 1 1

LO Facklig Grundutbildning (FGU) - M451 1 7

LO Grundläggande förhandlingsteknik - M968 1 3

LO Insikter, externat - M743 2 2

LO Insikter, internat - M827 3 7

LO Jämlikhetsakademin 1 2

LO Kurs för huvudskyddsombud 2 - M923 1 1

LO Kvalificerad förhandlingsteknik - M569 1 1

LO Ordförandeutbildning - M940 2 6

LO Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 2

LO Regionala skyddsombud - M960 2 6

LO Retorik - M38 1 1

LO Revisorsutbildning - M982 1 4

LO Vidareutbildning för skyddsombud 1 - M920 1 1

LO Vidareutbildning för skyddsombud och 
arbetsmiljöansvariga 1 1 1

LO-distrikt Grundutbildning för försäkringsinformatörer 1 1

LO-distrikt Medlem i facket - M957 3 3
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Arrangör Utbildning tillfälle Verksamhetskretsar Region

LO-distrikt Om facket - M947 3 14

LO-distrikt Om feminism 1 4

LO-distrikt Vidareutbildning för försäkringsinformatörer 2 8

Region AL 1 - M762 1 19

Region Informationsdag för lärlingar - M966 1 6

Region Informationsträff - M967 1 25

Region MBL - M965 1 22

Verksamhetskretsen ATL-cirkel (910) - M910 24 264

Verksamhetskretsen Avtalskurs (952) - M952 7 70

Verksamhetskretsen El-intro 27 216

Verksamhetskretsen El-medlem 1 14

Verksamhetskretsen El-vald 6 102

Verksamhetskretsen FFV-utbildning - M950 16 113

Verksamhetskretsen Försäkringsrådgivarkurs - M463 1 6

Verksamhetskretsen Grundläggande utbildning för fackliga hand-
ledare - M984

2 5

Verksamhetskretsen Klubbutbildning - M962 4 21

Verksamhetskretsen Ledande montör - M603 4 60

Verksamhetskretsen Ny i facket - M672 1 10

Verksamhetskretsen Sekreterarutbildning - M987 1 1

Verksamhetskretsen Skyddsombudsutbildning (946) - M946 21 246

Verksamhetskretsen Tre A-utbildning (avtal, arbetsmiljö, ackord) 
- M821

2 36

Verksamhetskretsen Ungdomskurs (350) - M350 1 9

Verksamhetskretsen Utbildningsombudsutbildning - M985 1 6

Totalt:  177 1 494
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Syftet med en effektiv och stark organisation 
är att säkerställa att våra medlemmar har så 
mycket styrka som det över huvud taget är 
möjligt för att tillämpa och få del av de för-
måner och villkor som vi gemensamt uppnått. 
Detta tar avstamp i våra stadgar som anger vår 
uppgift: att vi ska tillvarata medlemmarnas 
intressen och deras styrkor baserat på värde-
ringen om människors lika värde.

Under 2018 genomfördes förbundsmötet i 
maj, och där togs ett antal viktiga beslut som 
rör förbundets organisering. En av de fyra 
inriktningar som ligger till underlag för den 
kommande förbundsmötesperioden berör till 
stora delar hur vi organiserar och prioriterar 
utvecklingen av vår organisation. Inriktningen 
presenterades i en rapport berör närheten mel-
lan medlem och organisation och den handlar 
om två parallella strategier – dels att intensi-
fiera nuvarande arbetssätt, dels att tillämpa en 
syn på medlemmen som en resurs snarare än 
ett hjälpobjekt. 

Under våren inleddes ett arbete att via telefon 
fånga upp medlemmar som lämnar förbundet, 
värva lärlingar som medlemmar och välkomna 
nya medlemmar. För detta har ett antal för-
troendevalda och anställda utbildats med hjälp 
av Transport som redan bedrivit denna typ av 
verksamhet under ett antal år. Under hösten 
har en inledande utvärdering gjorts av delta-
garna för att utveckla det som behöver föränd-
ras i arbetssätt och verktyg.

Vad gäller utvecklingen av antalet förtroende-
valda har vi 2018 tagit krafttag med registret så 
att det nu ska vara bättre ordning. Vid halv-
årsskiftet juni/juni 2018 fanns det 2 666 unika 
förtroendevalda och den 31 december 2018 var 
siffran 2 729 unika förtroendevalda. Detta kan 
jämföras med föregående år då det fanns 1 382 

unika förtroendevalda registrerade. Det är dock 
osäkert om dessa uppgifter kan säkerställas 
som korrekta. De 2 729 förtroendevalda vid 
årets slut innehade totalt 4 589 registrerade 
uppdrag. 

Medlemsutvecklingen är fortfarande negativ 
på sista raden och många åtgärder kommer att 
krävas för att vända utvecklingen. Flera insat-
ser inleddes under året och har vidtagits även 
tidigare, men fler insatser kommer att krävas. 
Generellt kan sägas att medlemsrekryteringen 
är stabil men antalet utträden är det allvarliga 
problemet och det antalet måste bromsas. Det 
totala antalet medlemmar, alla kategorier, vad 
23 865 medlemmar vid årets slut.

Organisation
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VK 1
ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU) har 
bestått av Louise Olsson, verksam-
hetsledare, Pierre Håkansson, le-
damot och Jens Hansson, ledamot. 

Följande har varit ordinarie 
ledamöter i centrala represen-
tantskapet: Kjell Lindberg, Louise 
Olsson, Karolina Dahl, Elin Fager-
lind, Claes Thim, Kalle Löfvenberg, 
Pierre Håkansson och Henrik Hed-
man. Följande har varit ersättare 
i centrala representantskapet: Per 
Söderlund, Bo Johansson, Johnny 
Ekdahl, Lena Sommerdahl, Dan 
Ljungqvist, Johan Berglund, Joel 
Nyberg och Casper Flory.

Den 31 december 2018 hade VK 
El-ettan 2 528 aktiva medlemmar. 

VERKSAMHET
På El-ettans årsmöte valdes Jens 
Hansson till VU-ledamot och VU 
var då komplett igen. Jens fick dock 
en tjänst som ombudsman mot 
slutet av året, vilket innebar att 
verksamhetsutskottet bestod av 
Louise Olsson och Pierre Håkansson  
i början och slutet av året. 

I maj ägde förbundsmötet rum 
där bland annat omfattande beslut 
om studievolymen fattades. El- 
ettan valde en ny förbundsstyrel-
serepresentant, Elin Fagerlind, 
som därmed blev den första kvin-
nan i förbundsstyrelsen. Under 
början av augusti var Stockholm 
värd för Euro Pride och El-ettan 
deltog såklart. Vi samordnade 
bland annat ett 6F-seminarium 
på Pride House under namnet 
”Bögen i byggboden” där en panel 
bestående av representanter från 
samtliga 6F-förbund deltog.

Under året var det också val till 
riksdag, kommun och landsting. 
El-ettan gjorde en rejäl insats 

med arbetsplatsbesök och ring-
aktiviteter. Därutöver stod vi 
utanför elgrossister under mor-
gonrusningarna. Detta arbete har 
sedan avlösts med planering inför 
Europaparlamentsvalet, och våra 
facklig-politiska förtroendeval-
da har även hjälpt till i resten av 
landet.

Trenden att vi fortsätter tap-
pa medlemmar fortsätter. Det 
rekryteras bra och flödet in är 
generellt detsamma, men det är 
fler medlemmar som lämnar än 
som rekryteras. Medan förbundet 
centralt ser över hur vi kan bli 
bättre på att behålla de medlem-
mar vi har, så jobbar vi vidare med 
rekrytering och medlemsvård. 

SLUTORD
Vi har under året gjort ett riktigt 
bra jobb inom El-ettan, tack vare 
att vi har så många hängivna för-
troendevalda som har möjlighet 
och vilja att lägga mycket tid och 
engagemang i organisationen. Vi 
går in i det nya året med tron om 
att 2019 kommer bli ett spännan-
de år med många utmaningar för 
oss att ta oss an! 

VK 2
ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU) har 
bestått av Lars Pettersson, verk-
samhetsledare, Magnus Kindmark, 
ledamot (avgick i februari)och Mi-
kael Sjöström, ledamot. Vi har ge-
nomfört 10 VU-möten under året, 
där Michael Edvardsson och Emil 
Clerhage har varit adjungerade.

Under året har vi jobbat med 
att stärka våra klubbar genom 
klubbledarträffar. Vi har också 
genomfört medlemsmöten samt 
valmöten i Göteborg och Varberg. 

Ortsklubben i Varberg fortsätter 
sitt arbete med att stärka relatio-
nerna inom företagsklubbarna och 
jobbar mycket med att stärka den 
fackliga närvaron.

ORGANISERING
Flera förtroendevalda har ringt 
upp lärlingar och elevmedlem-
mar för att erbjuda medlemskap 
och utbildning. Vi har värvat 
159 nya medlemmar under året 
men samtidigt har vi tappat 90 
medlemmar. Vi jobbar med att 
försöka bilda nya klubbar samt 
rekrytera nya kontaktombud och 
skyddsombud. Detta gör vi genom 
arbetsplatsbesök samt kontakt via 
telefon och e-post. 

STUDIER
Studier är en av kretsens vikti-
gaste uppgifter – att utbilda våra 
fackligt förtroendevalda, ge dem 
kunskap att övervaka våra avtal 
och stärka dem så att de känner 
sig säkra på sitt uppdrag. Vårt mål 
är att alla fackligt förtroendevalda 
ska ha den utbildning som upp-
draget kräver. Därför är arbetet 
med rekrytering en prioriterad 
uppgift. Vårt mål är att värva till 
GAF:s 3 treåriga fackliga ledar-
skapsutbildning. Att i möjligast 
mån jobba tvärfackligt är viktigt, 
eftersom det ger oss möjlighet att 
erbjuda fler utbildningstillfällen 
till våra medlemmar och förtroen-
devalda.

Under våren utbildades samt-
liga alla delegater samt ersättare 
inför förbundsmötet 2018.

ARBETSMILJÖ
Under året har vi genomfört 
två skyddsombudsträffar där vi 
försöker få våra skyddsombud att 
bli mer aktiva på sina företag. Vid 
träffarna ses man en halvdag och 
efter det gör man skyddsrond på 
det företag där man är anställd. 
Skyddsombudsträffarna under 
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året har haft olika teman, där 
vårens träff hade temat vibratio-
ner och höstens träff hade temat 
asbest.

FÖRSÄKRINGAR
Vi kallade till två träffar om för-
säkringar under året – en på våren 
och en på hösten. Tyvärr var det 
för få som anmälde sig, så vi har 
valt att skjuta fram detta till 2019.

SKOLA/UNGDOM 
Under året har vi försökt besöka 
alla elever i årskurs 2 och 3 på 
elprogrammet. Vi har några skolor 
kvar men arbetet kommer att vara 
klart våren 2019. Vi jobbar konti-
nuerligt med att värva nya skolin-
formatörer. Vi har även genomfört 
ungdomsutbildningen AHA i tre 
dagar som handlar om avtal, his-
toria och ackord. Vi har även ge-
nomfört ett antal ungdomsträffar 
ihop med Byggnads och Målarna 
samt i egen regi.

FACKLIG-POLITISK  
VERKSAMHET
Tillsammans med 6F hade vi 
uppsökande verksamhet före valet 
2018 och fanns utanför arbets-
platser runt om i Göteborg. Vi har 
även fört fackliga och politiska 
samtal med medlemmar i 6F. Och 
inom 6F har vi börjat samtala om 
gemensamma studier 2019.

ACKORDSKONTROLLEN
Under året har uppsökeriarbetet 
ökat och vi märker att intresset för 
att mäta sina jobb ökar sakta. Ack-
ordsvolymen under året har dock 
minskat. Vi har genomfört en ack-
ordcirkel som var välbesökt samt 
en träff för ledande montörer. 

ELQVINNORNA 
Vi har under året startat ett men-
torskap ihop med Lindholmens 
Gymnasium för de kvinnliga elev-
erna. Under våren deltog vi även 

på ELQvinnornas konferens med 
temat arbetsmiljö samt varit med 
och bemannat montern på State-
mentfestivalen i Göteborg, för att 
väcka intresset för elyrket.

I september deltog vi på en 
nationell konferens för ELQvin-
norna med tema arbetsmiljö och 
elsäkerhet.

VK 8
ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU)har 
under året bestått av Roger Pers-
son, tillförordnad verksamhetsle-
dare, Anders Kristiansson, ledamot 
och Sebastian Brandt, adjungerad.

Verksamhetskrets 8 består av 
Skåne och Blekinge. VI har cirka 
3 350 aktiva medlemmar i kretsen, 
vilket innebär att vi blivit mer än 
100 fler aktiva medlemmar under 
året. Med pensionärer och elev-
medlemmar är vi nu cirka 4 150 
medlemmar. Vid 2018 års slut 
hade vi cirka 50 aktiva montörs-
klubbar och cirka 40 kontaktom-
bud på företag som saknar klubb.

Under året har vi fortsatt att 
omforma verksamheten till äm-
nesgrupper som arbetar i hela vårt 
område, i stället geografiska pla-
cerade sektioner. De olika grup-
pernas ämnesområden är studier, 
regionala skyddsombud, försäk-
ringar, utvecklingsavtalsträffar, 
facklig-politisk verksamhet, 
ELQvinnorna, ackord, kraftverk 
och ungdomar.

Vi har under året kört på som 
vanligt med den löpande verk-
samheten, även om vi tappat 
många förtroendevalda som varit 
med i verksamheten. Vi har dock 
tillsammans hittat nytt folk och 
kunnat genomföra det mesta av de 
aktiviteter som vi hade bestämt.

STUDIER
Vi har haft 2 endagsutbildningar 
om organisation och försäkring-
ar med 19 deltagare. I samarbete 
med Albins Folkhögskola har vi 
genomfört 1 AL 1-utbildning med 
cirka 20 deltagare och vi har ge-
nomfört 2 tvådagars medlemsut-
bildning med cirka 20 deltagare. Vi 
har också haft 8 ATL-cirklar med 
totalt 69 deltagare och 1 kraft-
verkskonferens med 6 deltagare.

REGIONALA SKYDDSOMBUD
Har varit 10 uppsökande aktivi-
teter med huvudmål stöttning av 
de lokala skyddsombuden. Vid ett 
av besöken resulterade det i ett 
6F samarbete med Byggnads. Vi 
har också fått ett nytt regionalt 
skyddsombud som varit med på en 
del utbildningar och nästa år ska 
köra eget uppsökeri.

FÖRSÄKRINGAR
Vi har genomfört 6 pensionsut-
bildningar för cirka 100 deltagare, 
5 utbildningar i medlemsförsäk-
ringar med cirka 100 deltagare och 
cirka 20 informationsmöten på 
arbetsplatser och medlemsmöten 
med totalt cirka 100 deltagare. Vi 
har även deltagit i Folksamkom-
mittén, både lokalt och via LO.

ELQVINNORNA
ELQvinnorna har deltagit i  
TODO-mässan, hjälpt till med 
skolinformation och närvarat 
på öppet hus med ungdomarna. 
Vi har även genomfört 2 utbild-
ningar för kvinnliga elektriker i 
verksamhetskrets 8 med cirka 16 
deltagare, deltagit på en konferens 
i Stockholm tillsammans med 
Byggnads och Målarnas kvinnliga 
nätverk samt bildat en klubb med 
Byggnads och Målarnas kvinnliga 
nätverk. Vi har även bistått verk-
samhetskrets 2 vid Statement-
festivalen i Göteborg.
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UNGDOMARNA
Vi har besökt de flesta skolorna 
inom verksamhetskretsen och 
även medverkat på en del pro-
gramråd. Vi har deltagit på öppet 
hus på ett par skolor och med-
verkat på TO DO-mässan i Malmö 
tillsammans med ELQvinnorna. 
Det har även genomförts ett antal 
aktiviteter, bland annat paint-
boll precis före valet, där vi fick 
möjlighet att prata med cirka 30 
medlemmar om vikten av att välja 
och att rösta för att inte få sämre 
arbetsvillkor. Vi har även medver-
kat i cirka 15 Utvecklingsavtals-
träffar.

ACKORD
Under året har cirka 60 fysiska 
ackordsuppsök och 8 ackords-
utbildningar med uppföljning av 
alla deltagare genomförts, vilket 
resulterade i ytterligare några 
uppsök. Totalt 8 ackordscirklar 
har genomförts, varav 7 på lörda-
gar, med totalt cirka 70 deltagare.

FACKLIG-POLITISK  
VERKSAMHET 
Den facklig-politiska gruppens 
arbete 2018 har i stort sett präg-
lats av valet till riksdag, regi-
on och kommun. Vi har besökt 
arbetsplatser tillsammans med 
övriga 6F-förbund i Skåne och de-
lat ut frukostpåsar, bjudit på korv, 
delat ut material och fört samtal. 
Några mål för 6F var att föra cirka 
100 000 samtal(vi nådde 92 959 
samtal), att 6F:s frågor skulle få 
genomslag i valrörelsen och att 
fler icke-medlemmar skulle välja 
att gå med i förbunden under 
valrörelsen.

Vi har även deltagit i LO:s ring-
kampanj; inom verksamhetskret-
sen var uppdraget att ringa cirka 1 
500 av våra medlemmar. Fokus låg 
på att ringa alla förtroendevalda 
i hopp om att några skulle vilja 
hjälpa till i valet. Många av dem 

vi behöver fler eldsjälar som bryr 
sig om våra medlemmars och vår 
framtid, eftersom det är vi själva 
som bestämmer åt vilket håll vi 
vill att båten ska gå.

VK 9
ORGANISATION 
Verkställande utskottet (VU) hade 
6 möten 2018 där vi har adjung-
erat verksamhetskrets 9:s för-
bundsstyrelserepresentant att 
delta. Verkställande utskottet har 
behandlat 10 motioner 2018, varav 
6 var motioner till förbundsmötet. 

Vi har även haft 2 förstärkta 
VU-möten där målet var att verk-
ställande utskottet, förbundssty-
relserepresentanten och 5 repre-
sentanter från varje ortsklubb 
skulle delta. 

Vid det första mötet var vi 
i Eskilstuna under en dag och 
diskuterade den planerade verk-
samheten 2018. Vi fick också 
en dragning om Kantar SIFO:s 
medlemsundersökning. Vid det 
andra mötet var vi i Eskilstuna i 
två dagar, där vi gick igenom den 
godkända budgeten för 2019 och 
planerade verksamhet därefter. 
Vi hade också 2 föreläsningspass 
– ett med Henrik Arnstad som 
handlade om demokrati och ett 
med från 3 personer som gått LOs 
demokratiutbildning och deltagit 
på studieresan till Krakow i Polen 
och sett koncentrationslägren där. 

FOKUSOMRÅDEN
Under 2018 har vi haft fyra fokus-
områden: valet, medlemsrekryte-
ring, rekrytering av fler förtroen-
devalda och fackliga studier. Vårt 
arbete har gett frukt i form av fler 
aktiva förtroendevalda i verksam-
hetskretsen, rekordmånga som 

vi pratade med var väl medvetna 
om valet och var de skulle lägga 
sin röst men de var inte villiga 
att delta som valarbetare. Det är 
helt klart så att vi måste knyta till 
oss fler till den facklig-politiska 
gruppen och att vi måste ha med-
lemmar och förtroendevalda som 
känner sig trygga att prata om 
facklig-politiska frågor. 

Tyvärr kom det (som alltid) 
som en överraskning för våra 
centrala organisationer att det var 
val, och det fanns inte tid att få 
ihop en ordentlig valorganisation. 
Vår ambition är att knyta till oss 
fler under våren som kan job-
ba med facklig-politiska frågor, 
eftersom det är EU-val 2019. Detta 
har vi även uttalat i den utvärde-
ring av valet som förbundet senare 
gjorde. Valet 2018 fungerade ändå 
betydligt bättre än föregående val, 
eftersom förbundet hade tillsatt 
en valansvarig på förbundskonto-
ret som höll i valet.

Vi har även haft en handfull 
medlemmar som varit med i vinna 
valet-utbildningar.

KRAFTVERK
Vi har hållit 4 utbildningar om 
kraftverksavtalet, arbetsmiljö och 
förtroendemannalagen med cirka 
30 deltagare. Vi har även deltagit 
i kraftverkskonferensen och gjort 
ett antal arbetsplatsbesök på före-
tagen tillsammans med ansvarig 
ombudsman.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen har gjort ett stort 
jobb eftersom det inkom många 
nomineringar som behövde be-
kräftas och läggas in i systemet. 
Dessutom fick man lära sig ett helt 
nytt system med mycket lite tid 
till förfogande. 

SAMMANFATTNING
År 2018 har varit ett år med 
mycket att göra som vanligt, så 
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gått någon form av utbildning 
och fler samtal med medlemmar 
i utåtriktade aktiviteter. Detta är 
starten på ett långsiktigt arbe-
te som vi kommer fortsätta med 
2019 och fram till nästa förbunds-
möte. 

MEDLEMSANTAL
Dock har vi fortsatt att tappa 
medlemmar i verksamhetskret-
sen. Under året har vi haft 231 
inträden och 274 utträden, vilket 
betyder att vi tappat 43 medlem-
mar under året. Utveckling ser lik-
nande ut i hela landet, med några 
undantag. Om man ska se något 
positivt i detta så ligger verksam-
hetskrets 9 i den halva som tappat 
något mindre i förbundet men vi 
står för en stor utmaning 2019, 
där vi måste stoppa medlemstap-
pet och vända trenden. 

FÖRBUNDSMÖTET
Under 2018 var det också dags 
för Elektrikernas förbundsmöte 
där vi deltog aktivt. I anslutning 
till förbundsmötet hade vi även 
ett förmöte i två dagar där vi gick 
igenom handlingarna med samtli-
ga ombud. 

LÖNEREVISION
Under hösten har vi har haft 2 
förtroendevalda inne på projekt 
under två dagar i veckan för att 
hantera lönerevisionen för Region 
Mitts räkning.

STUDIER
Under 2018 påbörjade vi arbetet 
med det studiemål som sattes på 
förbundsmötet 2018. Vi har haft 30 
olika utbildningar med totalt 169 
deltagare, varav 136 unika. 

Under hösten hade vi i princip 
en utbildning i veckan under en 
tremånadersperiod. Vi har alltså 
tagit studiesatsningen på allvar 
och genomfört samtliga utbild-
ningar som ingår i den nya studie-

satsningen – El-intro, El-medlem 
samt El-vald. 

ARBETSMILJÖ  
OCH FÖRSÄKRINGAR
Försäkringsinformatörerna har 
jobbat kontinuerligt under året. Vi 
har nominerat in 5 nya regionala 
skyddsombud 2018 och arbetet 
fortsätter i 2019.

SKOLINFORMATION
Den planerade skolinforma-
tionsverksamheten har inte 
genomförts tillfredsställande. 
Anledningen är att vi inte haft för-
troendevalda som har haft tid att 
genomföra skolinformationerna. 
Detta är något vi tar med oss in i 
2019 och kommer att satsa mer 
på. Vi har dock genomfört några 
skolinformationer och deltagit på 
några programråd. 

EXTERN VERKSAMHET
Det har varit ett stort fokus från 
förbundet på valet under 2018. Vi 
har bland annat haft ett nationellt 
mål från LO och 6F med 500 000 
samtal för hela LO och 100 000 
samtal för 6F. För verksamhets-
krets 9:s del handlade det om ett 
mål på 1 300 samtal. Vi genomför-
de cirka 400 samtal lokalt, mes-
tadels via arbetsplatsbesök. Vi fick 
också en hel del hjälp centralt för 
att nå vårt samtalsmål.

Vi har deltagit på andra fack-
lig-politiska verksamheter, till 
exempel första maj, då det även 
anordnades familjedagar. Vi har 
även deltagit på LO:s valupptakt, 
6F:s valupptakt samt Arbetsrörel-
sen båt. 

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA
Vi har haft en särskild satsning på 
3 förtroendevalda i verksamhets-
krets 9 som åkte på en demokra-
tiutbildning som kombinerades 
med en studieresa till Krakow i 
Polen. Under denna resa fick del-

tagarna utbildning i hur demokra-
tin sett ut historiskt i Europa och 
hur den har utvecklats. Deltagarna 
fick också uppleva demokratins 
mörkaste sida i form av koncen-
trationslägren Auschwitz I och 
Auschwitz II i Birkenau.

ACKORDSKONTROLLEN
Ackord står alltid i fokus i verk-
samhetskrets 9. Med vår ackords-
ansvariga och våra cirkelledare 
har vi genomfört ett antal ack-
ordscirklar 2018, bland annat 4 
helgutbildningar med totalt 22 
deltagare. Vi har även arbetat 
kontinuerligt med ackordsupp-
sökeri och uppföljning av projekt 
som vi har hjälpt medlemmarna 
med, och 2 förtroendevalda har 
också gått cirkelledareutbildning 
för att vara behjälpliga och stötta 
upp ackordsverksamheten 2019. 

VK 10
ORGANISATION
Verkställande utskott (VU) har 
under året bestått av Daniel Lund-
blad, verksamhetsledare, Mats 
Andréasson, ledamot och Daniel 
Johansson, ledamot. Vi har också 
haft ett antal förtroendevalda som 
hjälpt till med olika uppdrag.

Verksamhetskretsen har under 
året fokuserat mycket på klub-
barna, eftersom vi anser att den 
fackliga varsamheten är bäst om 
den så mycket som möjligt löses 
lokalt på företagen.

ELQVINNORNA
Under två dagar i maj samlades 
ELQvinnorna från verksamhets-
kretsarna 2, 10 och 16 (Region 
Väst) till en gemensam konfe-
rens på Bohusgården i Uddevalla. 
Huvudtemat var vår arbetsmiljö. 
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Vi har även deltagit i planering 
av ELQvinnornas höstkonferens 
i Stockholm där 6 tjejer från vår 
verksamhetskrets deltog.

I den nationella gruppen för 
ELQvinnorna har vi haft med 
representant på samtliga möten, 
det vill säga 3 möten i Stockholm, 
1 möte i Göteborg samt 2 video-
möten.

Sista helgen i augusti anordna-
des Statementfestival i Göteborg 
där Elektrikerna valde att vara 
med som sponsor. Planering samt 
bemanning av montern gjordes 
ihop med ELQvinnorna från verk-
samhetskrets 2.

Under senhösten har det bjudits 
in till tjejträffar med utbildning 
om hur facket är uppbyggt, våra 
rättigheter och skyldigheter samt 
tid för diskussion om hur vi har 
det på våra arbetsplatser. Samt-
liga träffar avslutades med en bit 
mat och bowling. Träffarna hölls i 
Halmstad, Skövde och Uddevalla.

VAL
Under året har det varit val i kret-
sen, där vi har valt representanter 
till det centrala representant-
skapet och verkställande utskott. 
Våra medlemmar har varit mycket 
delaktiga i dessa val, vilket vi tror 
beror på att vi tillämpar poströst-
ning i våra val.

SKOLINFORMATION
Vi har besökt de flesta skolorna 
i vårt område under året, och vi 
tycker att vi har en bra kommuni-
kation med skolorna i området.

REGIONALA SKYDDSOMBUD 
(RSO)
Under 2018 har våra regionala 
skyddsombud (RSO) jobbat med 
både företagsbesök och arbets-
platsbesök. Våra RSO har också 
anordnat 2 utbildningar för lokala 
skyddsombud. På dessa träffar 
har kemiska risker och asbest 

varit de stora samtalsämnena. 
Problem med stress och damm är 
de vanligaste problemen på våra 
arbetsplatser.

STUDIER
Under året har vi anordnat ett 
antal utbildningar, bland annat 
de nya utbildningarna EL-intro 
och El-medlem med mycket goda 
vitsord. Tyvärr fick vi ställa in 
utbildningen EL-vald, eftersom 
deltagarantalet blev för lågt. Vi har 
även anordnat ungdomsutbild-
ningar, MBL-utbildning och flera 
ackordsutbildningar.

MEDLEMSVÄRVNING
Vi jobbar med utåtriktad verksam-
het både när det gäller att stötta 
klubbarna i deras arbete med 
medlemsvärvning samt genom 
arbetsplatsbesök av förtroende-
valda i olika former.

UVA-MÖTEN
Vi har bjudit in till UVA-möten 
på ett antal företag och vid flera 
tillfällen har vi lyckats starta nya 
lokala företagsklubbar. Vi upple-
ver att det är mycket positivt att 
ordna träffar med fackligt förtro-
endevalda och ombudsman ihop.

ACKORDSVERKSAMHET
Ackordsvolymen ökar sakta och 
vi ser en ökad efterfrågan på 
ackordsutbildningar. Vi har haft 
träffar och utbildningar enligt 
följande:

• ATL-utbildning 2 dagar i 
Trollhättan – cirka 20 delta-
gare

• ATL-utbildning 2 dagar i 
Halmstad – cirka 15 deltagare

• träff med ackordsansvariga i 
verksamhetskrets 10 – cirka 
10 deltagare

• cirkelledarträff. 

Vi har haft uppsökeri en dag i 

veckan 2018. Det första fokuset 
har varit på Hallandsområdet, 
eftersom vi har en brist på uppsö-
kare i verksamhetskretsen. 

VK 15
ORGANISATION
Verkställande utskottet har under 
året bestått av Peter Nordin, verk-
samhetsledare, Mikael Olsson, le-
damot och Krister Olsson, ledamot. 
Kretsombudsman har varit Hans 
Nilsson. Följande har varit ombud 
till centrala representantskapet 
och förbundsmötet: Lars Holm-
lander, Mikael Olsson och Christer 
Nylander. Förbundstyrelseledamot 
har varit Krister Olsson.

Medlemsantalet vad 1 335 med-
lemmar vid årets början och 1 299 
medlemmar vid årets slut. 

UPPSÖKANDE VERKSAMHET 
I hela verksamhetskretsen var 
målet 3 uppsökare, vilket också 
blev utfallet. Vi har haft tillgång 
till 3 erfarna uppsökare 2018 som 
har bedrivit uppsökeri på 25 ob-
jekt. Verksamhetskretsen har gjort 
cirka 2 000 medlemsbesök och 
de regionala skyddsombuden har 
gjort cirka 170 besök under året. 

UVA-MÖTEN
Verksamhetskretsen planerade  
att genomföra 70 UVA-möten 
2018 och utfallet blev 35 möten. 
Vi kan konstatera att de flesta 
företag i kretsen inte använder 
UVA-tiden för fackliga möten på 
betald arbetstid och därför har vi 
själva planerat in dessa möten. Vi 
har därmed träffat många företag 
med två eller flera medlemmar. 

Vid dessa möten har det kom-
mit fram att det är många med-
lemmar som saknar kunskap om 
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bland annat avtal och försäk-
ringsfrågor. En effekt av mötena 
är att medlemmarna upplever det 
mycket positivt att de får träffa 
fackliga företrädare.

STUDIER
Merparten av studierna har bestått 
av utbildning för skyddsombud, 
fackligt förtroendevalda ledande 
montörer samt om ackord. El-intro 
har genomförts på flera orter och 
är en mycket populär utbildning.

De flesta studier och möten 
med medlemmar präglas av att 
vi försöker skapa delaktighet och 
medskapande medlemmar.

VK 16
ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU) har 
bestått av följande personer: 
Andreas Hellgren, verksamhetsle-
dare, Peter Svalling, ledamot och 
Patrik Bergman, ledamot.

Vi har haft regelbundna 
VU-möten och förstärkta VU-mö-
ten där förtroendevalda från olika 
företag bjudits in att delta. Där 
har vi planerat för olika aktivite-
ter under året och brainstormat 
för att utveckla verksamheten 
inför framtiden. Vi hade därtill ett 
valmöte den 18 februari i sam-
band med utbildningen El-vald på 
Gustaf Fröding hotell och konfe-
rens. Eftersom det var förbunds-
möte 2018 hade vi även förmöte i 
2 dagar i maj. Förmöte till centrala 
representantskapet på hösten var 
sedvanligt 1 dag.

MEDLEMSVÄRVNING
Medlemsvärvning har skett via 
arbetsplatsbesök och på kurser, 
klubbmöten och UVA-möten. Vi 
fick 91 nya medlemmar under året. 

ARBETSMILJÖ
Mentorskapet för regionala 
skyddsombud (RSO) rullar på 
med bra fart under ledning av 
Peter Svalling. Två nya regionala 
skyddsombud har tillkommit un-
der året som systematiskt besöker 
företag och gör skyddsronder 
samt uppföljande besök för att 
stämma av att företagen åtgärdat 
det som påpekats. Vi hade med två 
deltagare på RSO-konferensen 
i januari och vi har även anord-
nat två utbildningsdagar för våra 
skyddsombud, så kallade SO-da-
gar, med 6 respektive 13 deltagare. 

Vi har också haft med 5 del-
tagare på HSO-utbildningen i 
Region Väst med en inledande 
gemensam träff i Trollhättan och 
därefter en träff med enbart del-
tagarna från verksamhetskrets 16. 
Den utbildningssatsningen fort-
sätter även 2019. Ett skyddsombud 
har deltagit i ”Vidareutbildning 
för skyddsombud och arbetsmil-
jöansvariga 1” på Runö.

STUDIER
När det gäller medlemsutbildning 
har vi rekryterat till ABF:s kurser, 
med fokus på LO:s UNG-utbild-
ningar. Vi har även rekryterat till 
Tre A-utbildningen som genom-
förs i verksamhetskrets 10. Ut-
bildningen El-intro genomfördes 
under året med 3 deltagare.

Fackligt förtroendevalda re-
kryterades till utbildningen ”Vald 
på jobbet” som ABF administre-
rar när det gäller steg 1 och SEKO 
administrerar när det gäller steg 
2, Totalt 4 förtroendevalda deltog 
under året. Vi har även rekryterat 
till de båda Tre A-utbildningar 
som genomförts på Bohusgården i 
Uddevalla med totalt 3 deltagare.

ACKORDSVERKSAMHET
Under 2018 har vi fokuserat på 
uppsökeri och på att få in ackords-
sedlar med ATL-rader. Vi kan med 

stolthet och glädje se att ackords-
användandet ökar. Det är fler som 
lämnar in sedlar, snittförtjänsten 
ökar och intresset för ackord ökar. 
Vi hade en träff tillsammans med 
Tomas Jansson där vi gick igenom 
förändringarna i ATL-listan och 
ackordswebben.

Skolinformation, ungdom-
sverksamhet och programråd

På grund av föräldraledighet 
har ungdomsverksamheten legat 
lite på is. Året inleddes med sko-
linformation för alla skolor med 
elprogram, och vi har fått väldigt 
god kontakt med skolorna här i 
Värmland. Vi har haft informatio-
nen för samtliga E2:or och E3:or 
där de fått en timmes information 
om vad facket är och varför man 
ska vara med i facket. Vi ser också 
till att prata mycket om psykisk 
och fysisk arbetsmiljö, så att 
ungdomarna ska få en bra ingång 
till ett trevligare arbetsliv när de 
börjar jobba.

Vårt mål med skolinformatio-
nerna är också att förbereda ung-
domarna inför deras lärlingsår, 
så att de vet vad som gäller för att 
bli behörig elektriker. Vi med-
verkar också i programråd där vi 
har chansen att vara med och få 
information om var eleverna gör 
sin praoperiod.

Vi har återupprepade gånger 
försökt att ordna lärlingsdagar 
och ungdomsträffar. Detta har 
dock varit en utmaning, eftersom 
väldigt få medlemmar har anmält 
sig och visat intresse. Vi ska ta upp 
detta igen 2019, och då vi ska för-
söka bjuda in ungdomar samtidigt 
då vi är ute på arbetsplatsbesök.

Under sommaren var vi med på 
LO:s ”Facket på sommarjobbet”, 
där vi fått möjlighet att hjälpa våra 
grannfack att prata med ungdo-
mar och ge dem information så 
deras sommarjobb sker på rätt 
sätt och att våra de inte blir lurade 
på sitt sommarjobb. Vi hade med 
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två förtroendevalda under ”Fack-
et på sommarjobbet” – dels ute i 
kommunerna, dels på festivalen 
”Putte i parken” i Karlstad.

Vi delade ut stipendium i sam-
band med studentexamen till en 
elev per skola där deras lärare vald 
ut kandidat och motivering.

6F/LO
Vi har deltagit på samtliga 
6F-träffar lokalt och har fortsatt 
samordningsansvaret när det gäl-
ler den facklig-politiska verksam-
heten i Värmland. Vi har deltagit 
i de aktiviteter som genomförts 
under året, bl.a. Kollektivavtalets 
dag och första maj.

Under året har samarbetet med 
6F fortsatt på Värmlands största 
arbetsplats – Billerud/Korsnäs 
pappersbruk på Gruvön. Där byggs 
en helt ny kartongfabrik, vilket är 
en investering på cirka 7,5 mil-
jarder kronor. 6F har tillsammans 
med LO, IF Metall, Pappers och 
Transport haft bemanning på 
plats under hela byggtiden och har 
gjort ett stort antal skyddsronder.

Arbetet med valrörelsen 2018 
dominerade såklart året. Det 
genomfördes många arbetsplats-
besök med utdelning av frukost-
påsar. 6F hade också aktiviteter på 
Soltorget i Karlstad och på Cen-
tralstationen i Karlstad. Verksam-
hetskretsen hade med represen-
tanter på LO-distriktets kampanj 
”LO On Tour”.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
Tove Holmgren har ansvarat för 
försäkringsverksamheten. Hon 
deltog på försäkringskonferen-
sen och har genomfört ett antal 
försäkringsinformationer ute på 
företagen.

ELQVINNORNA
Josefine Larsson har fortsatt 
haft ansvaret för ELQvinnornas 
verksamhet lokalt. Tjejkvällar har 

arrangerats med 6F-förbunden, 
där även medlemmar från andra 
LO-förbund bjöds in. Vi hade även 
med deltagare på ELQvinnornas 
konferens.

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA 
(FFV)
Vi har genomfört 2 utbildnings-
tillfällen, så kallade FFV-dagar, 
med olika teman – 1 på våren och 
1 på hösten med 16 respektive 20 
deltagare.

VK 21
ORGANISATION
Verkställande utskottet (VU) har 
bestått av Jan Källgren, verksam-
hetsledare till och med april, David 
Aura, verksamhetsledare från och 
med april, Patrik Jansson, ledamot, 
Thomas Hedlund, ledamot till och 
med mars, David Aura, ledamot 
till och med april och Amir Vatic, 
ledamot från och med oktober. 

Lokala valutskottet har bestått 
av Tina Jacobs, sammankallande, 
Lars Jansson och Juha Nieminen 
Jusola.

VIKTIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Under året har förbundsmötet ägt 
rum, och i och med omsättning-
en på folk i VU och en nytillträdd 
verksamhetsledare i David Aura var 
förbundsmötet ett evenemang som 
vi trädde in i med buller och bång! 
VU anser att man lyckades med ett 
gott arbete inför kongressen, sett 
till att man lyckades tillsätta alla 
mandat som krävdes inför mötet. 

Vi höll ett förmöte inför för-
bundsmötet i Gävle i 2 dagar. Där 
gick vi igenom mötesteknik såväl 
som samtliga handlingar och 
motioner. 

Även de centrala representant-
skapen har beretts med lokala 
förmöten i verksamhetskretsen, 
där man gått igenom handlingar-
na och diskuterat innehållet.

Verksamhetsåret har varit 
krävande för VU att förvalta, inte 
minst på grund av omsättning-
en av förtroendevalda. Samtidigt 
som VU förvaltat verksamheten 
efter bästa förmåga har man också 
tvingats arbeta mycket med att 
utveckla sitt ledarskap, sätta sig 
in i enskilda frågor och börja om 
med en del verksamhet som halkat 
efter. Men ljuset i tunneln lyste 
allt starkare, ju längre fram vi kom 
på verksamhetsåret.

MEDIER OCH OPINIONSBILDNING
Vi har uppdaterat våra uppgifter i 
Tidningen ”Elektrikern” samt vår 
webbplats med rätt bilder på rätt 
personer, rätt uppdrag kopplat 
till rätt namn samt rätt kontakt-
uppgifter. Vi har inventerat alla 
uppdrag i verksamhetskretsen och 
påbörjat arbetet med att jämnare 
fördela arbetsbördan på samt-
liga förtroendevalda i kretsen. 
Vi har även inlett ett arbete med 
sociala medier, där två ansvari-
ga har utsetts under insyn från 
verksamhetsledaren, där vi lägger 
upp bilder och text när vi är ute 
och träffar medlemmar. Vi ägnar 
också även en del tid åt opinions-
bildning via Facebook.

SAMARBETET I 6F 
Vi försöker lokalt att stärka 
samarbetet med 6F i Dalarna 
och Gävleborg med gemensam-
ma arbetsplatsbesök. Gävleborg 
kommer att bli det första försöket 
till ett mer konkret samarbete 
inom 6F, främst då med Målarna 
och Byggnads, när det kommer till 
gemensamma arbetsplatsbesök.

Andra exempel på lokal tvär-
facklig verksamhet är att verk-
samhetsledaren tillsammans med 
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Kommunal, Målarna och Bygg-
nads på olika sätt har försökt att 
påverka politiken lokalt – främst i 
Dalarna. En del samtal pågår också 
med IF Metall om samhällsanaly-
ser och eftervalsanalyser, där VU 
återkommande försöker påverka 
idén om lönebildningen. 

FACKLIG-POLITISK OCH ÖVRIG 
SAMVERKAN
Vi har fackliga kamrater i flera 
socialdemokratiska arbetarekom-
muners styrelser och i opposi-
tionsledningen inom landstinget/
regionen, som vi försöker träffa 
och uppvakta vad gäller avreg-
leringen av elmarknaden, new 
public management, upphand-
lingar och de handslag som gjorts 
mellan partidistriktets ordförande 
Peter Hultqvist och flera av våra 
fackliga organisationer. Byggnads 
har varit mycket aktiva i debatten 
om offentliga byggupphandlingar.

Vi har närmast nog kommit 
ifrån att någon av ombudsmän-
nen är involverade i demokratiska 
uppdrag kopplade till Elektri-
kerförbundet, inte minst för att 
avlasta dessa företrädare så att de 
ska kunna ägna mer tid och tanke 
åt sitt arbete. 

Det är dessutom glädjande att 
medlemmar i verksamhetskret-
sen är intresserade av att ta på 
sig olika förtroendeuppdrag. Nu 
kommer det att bli en utmaning 
att ombesörja att samtliga dessa 
får rätt kompetens för att förvalta 
sina uppdrag. VU måste också kli-
va in i en ny roll av en mer stöt-
tande och mindre övertagande roll 
i det här avseendet. 

Vi är i dag representerade i 
LO-distriktets styrelse, vilket vi 
inte varit tidigare. Vi har även 
varit delaktiga i att tillsätta vår 
kamrat Mats Eriksson, ordförande 
för lokala Målarna, som ordföran-
de i LO-distriktet. Vår facklig-po-
litiskt ansvariga i verksamhets-

kretsen är också sammankallande 
för 6F-gruppen i Dalarna. Vi finns 
även representerade i fackliga 
utskottet i både Dalarnas och Gäv-
leborgs partidistrikt. 

Därutöver kommer vår ack-
ordsuppsökare att engagera sig en 
del i Riksbyggens verksamhet, och 
flera klubbordföranden och funk-
tionärer i verksamhetskretsen har 
blivit medlemmar i Socialdemo-
kraterna.

VU har lyckats rekrytera flera 
nya funktionärer till verksam-
hetskretsen – en facklig-politisk 
ansvarig, fler regionala skydds-
ombud, en försäkringsansvarig, 
en studieansvarig, en ny ackords-
uppsökare och en funktionär som 
fokuserar på medlemsvård och 
stöttande av klubbverksamheten. 
Vi har också en aktivt arbetan-
de valberedning där samtliga tre 
landskap i vårt verksamhetsområ-
de finns representerade.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET
Det var fler arbetsplatsbesök än 
normalt den senare halvan av 
verksamhetsåret, tack vare den 
positiva utvecklingen av antalet 
funktionärer i verksamhetskret-
sen. För att mer noggrant förvalta 
detta successivt ökade intresse 
att delta i verksamhetskretsens 
arbete har vi bestämt oss för att 
ha VU-sammanträde en gång i 
månaden.

Vi har varit aktiva i förvaltandet 
av UVA-avtalet och besök. Flera 
förtroendevalda är aktiva i att del-
ta på dessa. Vi ser fram emot att 
det blir flera med tiden som går. 
Vår nya VU-ledamot Amir Vatic, 
som även är klubbordförande på 
företaget Eitech i Hudiksvall, har 
börjat titta på hur vi kan bedriva 
uppsökande medlemsvård och 
värvande i Hudiksvall med om-
nejd. Verksamhetsledaren har till-
sammans med Amir varit på flera 
besök på klubbar och arbetsplatser 

i Hudiksvall för att lägga grunden 
för det arbetet. Fortsättning följer 
under 2019.

SKOLINFORMATION 
Skolinformationen har löpt på i 
vanlig ordning. Henrik ”Honken” 
Holm har skött uppdraget och 
funnit flera kamrater i vår verk-
samhetskrets som hjälper till med 
skolinformationen i vårt stora 
geografiska område.

MEDLEMSUTVECKLING  
OCH MEDLEMSVÅRD
En kommande stor utmaning är 
att vända den sviktande medlems-
utvecklingen, öka ackordsvolymen 
och nå upp det mål förbundsmötet 
satt upp för våra studier. För att 
klara detta har VU lagt stor kraft 
på att få tag på nya personer som 
skulle tänkas vilja delta mer aktivt 
i vårt arbete. Vi skulle behöva 
minst ytterligare en ackords-
uppsökare i verksamhetskretsen 
och vi skulle behöva ett eller två 
regionala skyddsombud till från 
Hälsingland och Gästrikland. 

ORDFÖRANDERÅD
Det har planerats för ett ordföran-
deråd i Gävleborg och ett i Dalar-
na, som är tänkt att användas som 
plattform för att bredda demokra-
tin i verksamhetskretsen. Rådet 
ska också fungera som forum för 
klubbarna att växla kunskaper 
med varandra och söka stöd hos 
varandra. Att bli fackligt förtro-
endevald kan vara en av de största 
händelserna i en människas till-
varo. Det kan ge otroligt mycket 
och ska kännas stort. Men det kan 
också vara en oerhörd utmaning 
för många, på många olika sätt. 
Därför ser vi lokalt att detta är en 
nödvändighet. Idén är förankrad 
på årsmötet och genom UVA-be-
sök på flera arbetsplatser under 
verksamhetsåret. Medlemmarna 
och de förtroendevalda är gene-
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rellt sett mycket positiv inställda 
till initiativet.

ACKORD 
Vad gäller ackordsuppsökeriet har 
vår nya ackordsuppsökare Mattias 
haft en ambition att komma in 
mer eller mindre på heltid, men 
han har tyvärr hindrats i mycket 
stor utsträckning på grund av ett 
stort projekt på sitt företag. När 
det projektet löper mot sitt slut 
kommer det säkerligen att bli mer 
uppsökeri på ackordssidan. 

Mattias har ändock varit inne 
ungefär en dag i veckan som ack-
ordsuppsökare den senaste delen 
av verksamhetsåret. Det har också 
hållits ett antal ackordscirklar 
under året och ambitionen är att 
det ska fortsätta i den riktningen. 
Hittills har det varit förfrågning-
ar direkt från medlemmarna och 
klubbar att det ska hållas cirklar, 
och Mattias förvaltar detta mer 
eller mindre på egen hand som det 
ser ut i dag.

STUDIER
Studieverksamheten löper på. 
Patrik, som är ganska nytillträdd 
ansvarig för området, har ägnat 
en del tid åt att ta fram en studie-
plan för hela verksamhetskretsen 
och samtliga klubbar. Vi har fattat 
beslut i VU att den studieplanen 
ska vara grunden för kommande 
verksamhetsår, då vi ska inven-
tera samtliga klubbar och hela 
verksamhetskretsen för att höja 
nivån på det fackliga arbetet och 
den fackliga medvetenheten. 

Vi har som ambition att leva 
upp till det studiemål som för-
bundsmötet har satt. Nu när 
grunden är lagd ser vi fram emot 
ett offensivt arbete kommande 
verksamhetsår.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
Vi har genomfört en försäkrings-
konferens för informatörerna i 

Region Mitt. Konferensen hölls 
i Borlänge. Vi bjöd in Help För-
säkring och Galaxen Bygg, och 
hade grupparbeten tillsammans. 
Deltagarna ansåg att konferensen 
hade varit givande. Vi har också 
deltagit på LO-distriktets försäk-
ringskonferens. Tina Jacobs har 
under verksamhetsåret tagit över 
ansvaret för försäkringsverksam-
heten i verksamhetskretsen.

ELQVINNORNA 
Först minskade antalet kvinnliga 
elektriker i El-21:an från 26 till 23, 
men nu har antalet ökat till cirka 
25. Den 17–18 januari 2018 hade vi 
en tvådagarskonferens i Tällberg, 
vilken var mycket uppskattad. 
Vi bjöd in bland annat Folksam, 
ackordsuppsökare David Aura, 
verksamhetsledare Jan Källgren 
och ombudsmännen Lars Jansson 
och Mikael Karlsson.

Den 15-16 november 2018 hade 
vi ytterligare en tvådagarskon-
ferens i Gävle som även den var 
mycket uppskattad. Här bjöd vi in 
Help Försäkring och Ahlsell som 
bland annat visade upp säker-
hetsutrustning, det regionala 
skyddsombudet Patrik Jansson, 
funktionärerna Lars Jansson och 
Mikael Karlsson samt Ulrika Wik-
lund från LO. Här hade vi gemen-
samma grupparbeten tillsammans 
med Byggnads kvinnliga nätverk 
NÄTA.

På Facebook finns en grupp för 
ELQvinnorna i verksamhetskrets 
21. Eftersom några av elektrikerna 
inte använder Facebook finns även 
en sms-grupp där man kan kom-
municera och chatta i grupp eller 
enskilt till varandra. Dessutom har 
två broschyrer för ELQvinnorna 
tagits fram i det centrala nätver-
ket. ELQvinnorna i verksamhets-
kretsen har även deltagit i centrala 
möten i Stockholm och möten via 
videolänk flera gånger under året.

VK 26
ORGANISATION
Verksamhetskretsen innefattar 
Småland och Öland. Verksamhets-
kretsens verkställande utskott 
har bestått av Mikael Gustafsson, 
verksamhetsledare, Arne Fors-
berg, ledamot och Johan Tor-
stensson, ledamot.

VERKSAMHETEN
År 2018 präglades åter av stark 
konjunktur inom i princip hela 
verksamhetskretsen, vilket är 
glädjande för våra medlemmar. 
Tyvärr upplever vi att den starka 
konjunkturen är hämmande när 
det gäller att få våra medlemmar 
och förtroendevalda att komma på 
utbildningar och träffar. Det har 
lett till att vi tyvärr tvingats ställa 
in cirka 5 utbildningar. Lojaliteten 
till arbetet väger tungt.

ARBETSPLATSBESÖK
Vid 2 tillfällen inför valet hade 
vi besök av en representant från 
förbundsledningen, då vi gjorde 
5 arbetsplatsbesök och 1 besök på 
en träff för skyddsombud. Dessa 
besök var väldigt uppskattade av 
medlemmarna.

ACKORDSVERKSAMHET
Under hösten fick vi en duktig och 
engagerad ackordsmontör att ta 
på sig rollen som ackordsansvarig 
i verksamhetskretsen. Under lång 
tid har vi haft väldigt låg ackords-
volym i verksamhetskretsen, så 
vi ser väldigt positivt på detta och 
har redan sett ett ökat intresse för 
ackordet.

6F-SAMARBETE
Inom ramen för 6F-samarbetet 
har vi haft ett gott samarbete vad 
gäller studier i Kalmar och Växjö 
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med regelbundna studieträffar. 
Detta har resulterat i att vi varit 
med och genomfört studiecirklar 
om arbetsmiljö och 55+-utbild-
ningar. Det har även förekommit 
ett antal gemensamma besök 
av regionala skyddsombud med 
Byggnads på arbetsplatser där båda 
förbunden har haft medlemmar. 

Vi har även haft 6F-aktiviteter 
i samband med Kollektivavtalets 
dag. Även under valrörelsen hade 
vi gemensamma aktiviteter, till 
exempel arbetsplatsbesök, utde-
lande av frukostpåsar och med-
verkan i valstugor.

STUDIER
Trots att den starka konjunkturen 
till viss del har hämmat deltagan-
det har vi under året genomfört 10 
lokala halvdagsträffar för förtro-
endevalda på 5 olika orter. Vi har 
även genomfört: 

• 3 lokala halvdagsträffar för 
skyddsombud och 1 heldags-
träff för skyddsombud 

• 3 ATL-utbildningar
• 3 asbestutbildningar
• 2 klubbutvecklings- och  

arbetsrättsutbildningar
• 2 avtalsutbildningar
• 2 El-intro.

Under året har vi även utbildat två 
handledare som ska hålla i El-in-
tro.

ARBETSMILJÖ
Förutom nämnda egna träffar 
med skyddsombud (SO)och besök 
av regionala skyddsombud (RSO) 
i samarbete med 6F har vi gjort 
cirka 50 bokade RSO-besök ute på 
företagen.

SKOLINFORMATION
Under året har vi haft fyra duktiga 
skolinformatörer som haft som 
mål att besöka samtliga gymna-
sieskolor. Under höstterminen 

besökte man årskurs 2 på elpro-
grammet och under vårterminen 
besökte man avgångsklasserna för 
att förbereda eleverna inför det 
kommande arbetslivet. Skolinfor-
matörerna har själva haft en egen 
utbildningsdag under året.

VK 28
ORGANISATION
Det verkställande utskottet (VU) 
har under året bestått av Johan 
Lindbom, verksamhetsledare, 
Mathias Hansson, ledamot och 
Alexander Björnström, ledamot. 
VU har under året arbetat med att 
stärka sektionernas roll i verk-
samhetskretsen och stöttat upp 
deras verksamhet lokalt.

UTBILDNING
Under 2018 har vi haft 2 El-vald, 
6 klubbutvecklingsutbildningar 
och ett tiotal ackordsutbildningar. 
Vi har även skickat 4 medlemmar 
på utbildningarna ”Insikter” och 
”Informera och Agitera” samt 
rekryterat till LO:s ”Om Facket” 
och ”Om Feminism”.

Samtliga skolinformatörer har 
gått skolinformatörsutbildning.

ACKORDSVERKSAMHET
När det gäller ATL-utbildning har 
fokus legat på att utbilda på kväl-
lar genom kortare introduktion 
av ackordet och ackordswebben. 
Vi har också haft en resurs var-
annan vecka från maj till oktober 
för att göra ackordsuppsökeri på 
arbetsplatser, Denna resurs har 
även agerat mentor. Vi har även 
haft en ackordsuppsökerivecka. 
Under 2018 har vi träffat över 420 
medlemmar i ackordsfrågor och 
utbildning.

ARBETSMILJÖ
Fokus har legat på att hitta någon 
som är kompetent nog för att 
ta på sig rollen som regionalt 
skyddsombud (RSO) i Norrbotten 
samt utbildning i säkerhetskultur 
med skyddsombuden vid olika 
sammankomster. Vi har löpande 
stöttat skyddsombuden, i några 
fall ihop med företagsledningen.

Vi har även hittat ett nytt RSO i 
Norrbotten.

6F-SAMARBETE
Verksamhetskretsen har samar-
betat med 6F för att kunna ordna 
utbildningsdag i Umeå och Luleå 
tillsammans med tankesmedjan 
Katalys. Vi försöker också samar-
beta med 6F i de stora satsningar-
na som sker framöver i verksam-
hetskretsen – pappersfabriken i 
Åbola och batterifabriken i Skel-
lefteå – och försöka bemanna med 
resurser under uppbyggnaderna 
av industrier. 6F har även star-
tat en S-fackklubb i Luleå där vi 
medverkar.

VK 31
ORGANISATION
Det verkställande utskottet (VU) 
har bestått av Stefan Lyshed-Ja-
kobsson, verksamhetsledare, 
Martin Berggren, ledamot och 
Simon Kavallin, ledamot till den 
31 oktober 2018. VU har prioriterat 
utåtriktad verksamhet under året 
och har haft ett fåtal VU-möten. 

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA 
(FFV)
Vi har under året aktivt arbetat 
med att besöka elektriker på alla 
orter i verksamhetskretsen. Vi har 
vid flera tillfällen haft frukostmö-
ten och genomfört arbetsplatsbe-
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sök där vi har informerat med-
lemmar om fackliga frågor, till 
exempel försäkringar, ackord och 
arbetsmiljö . Vi arbetar ständigt 
med att öka antalet FFV på före-
tagen och vi jobbar med att få fler 
som kan arbeta fackligt åt förbun-
det i verksamhetskretsens regi.

MEDLEMSVÄRVNING
Vid varje uppsökeri har vi jobbat 
aktivt med att värva medlemmar. 
Vi har även aktivt arbetat genom 
att kontakta presumtiva medlem-
mar via fysiska möten och telefon. 
Vi delar också ut ECY-certifikaten 
personligen. 

ARBETSMILJÖ
Vårt arbetsmiljöarbete har i 
stort bedrivits av vårt regionala 
skyddsombud. Vi har aktivt arbe-
tat med uppsökeri på företag och 
arbetsplatser. Vi har också arbetat 
aktivt med att få fler skyddsom-
bud samt stötta och ge de nuva-
rande skyddsombuden förutsätt-
ningar att utvecklas. 

ATL
Vi har under året genomfört en 
tvådagarsutbildning i ATL under 
dagtid och en studiecirkel kvälls-
tid. Vi har även sporadiskt och vid 
efterfrågan gjort uppsökeri för att 
hjälpa till med ackordsfrågor på 
arbetsplatser. 

STUDIER
Under året har vi bedrivit studier 
tillsammans med verksamhets-
kretsarna 1, 9 och 21 i Region Mitt, 
främst grundläggande förtroen-
demannautbildning (El-vald) i tre 
steg på tre dagar vardera. Detta 
har vi genomfört i tre omgångar. 
Vi har genomfört 1 utbildning för 
försäkringsinformatörer, 1 ut-
bildning för huvudskyddsombud 
och skyddsombud samt 2 utbild-
ningar för ledande montörer. 
Verksamhetskrets 31 har under 
året även genomfört utbildning-
en El-intro samt avtalskurs om 
installationsavtalet. Vi har även 
haft med deltagare på LO-kurser, 
till exempel ”Om Facket”, ”Insik-

ter” och ”Retorik”. Intresset och 
efterfrågan på studieverksamhet 
fortsätter att växa. 

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. 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Vi har arbetat med att informera 
både medlemmar och icke med-
lemmar i försäkringsfrågor. 

FACKLIG-POLITISKT ARBETE
Vi har medverkat på gemensamma 
facklig-politiska aktiviteter inom 
ramen för samarbetet via 6F. 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS  
SLUTORD

Utmaningar 2019

Vår tidigare 6F-kandidat, Johan Danielsson,  
är numera hela LO:s kandidat till Europa-
parlamentsvalet 2019 och han finns på andra 
plats på Socialdemokraternas lista inför valet. 

Avtalsrörelsen för förhandlingarna 2020 
kommer successivt att intensifieras 2019. Vi 
ska prata med många medlemmar och försäkra 
oss om att vi driver rätt frågor. De frågorna be-
höver sedan prioriteras till att bli vår kravlista 
till arbetsgivarna. 

samtidigt intensifieras förhandlingarna 
mellan LO och Svenskt Näringsliv. Den svåras-
te frågan handlar om lagen om anställnings-
skydd, LAS, och som det benämns ”Trygghet 
vid omställning”. Det kommer att kräva myck-
et arbete från oss, för det är en svår uppgift att 
formulera vad vi elektriker behöver för anställ-
ningsskydd och samtidigt få det att vara bra för 
alla andra branscher. 

Vårt arbete med att rekrytera och organisera 
medlemmar är som vanligt en av förbundets 
huvuduppgifter. Under året ska arbetet intensi-
fieras och bli ännu bättre.

det kommande året 2019 innehåller alltså 
många svåra arbetsuppgifter som kräver att 
vi fokuserar på att lösa dessa utmaningar. Alla 
facklig energi ska användas för att medlems-
avgiften ges så högt värde det bara går! 

nder 2019 har förbundet flera redan 
kända och troligen flera okända frågor 
att arbeta med. Förbundsmötet slog 
fast att arbetsmiljö, facklig närhet, 

facklig-politiskt arbete, jämställdhet och 
utvecklingen av våra kollektivavtal ska stå i 
fokus. Den fackliga utbildningen med målet att 
minst 4 procent av medlemmarna ska genomgå 
någon av de grundläggande utbildningarna är 
en stor utmaning som kommer ställa krav på 
oss alla, och då främst på studieorganisationen. 

Arbetsmiljöområdet har flera intressanta 
projekt att jobba med och på det området har 
vi satt siktet på kraftverksbranschen. Un-
der fjolåret avled minst 6 personer, vilket är 
ungefär 10 procent av alla dem som miste livet 
i fjol på svenska arbetsplatser. Det är många 
oproportionerligt och fullständigt oaccepta-
belt! Förbundet kommer driva på hårt för att få 
regeringen att tillsätta en haverikommission 
där alla tänkbara orsaker rättas till. 

Facklig-politiskt är valet till Europaparla-
mentet prioriterat. Vi ska prata med samtliga 
förtroendevalda om vikten av att gå och rösta 
samt uppmana de förtroendevalda att sprida 
det vidare till sina arbetskamrater. De viktigas-
te frågorna i EU är i mångt och mycket desam-
ma som i valet till riksdagen: 

• Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. 
• Ingen ska dö på sin arbetsplats. 
• Arbetsmiljön ska vara hälsosam. 
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