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Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2013.
De kompletta handlingarna med årsredovisning mm finns på förbundskontoret som separat dokument.
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Inledning
Kamp, kamp...
vi får inget gratis

I slutet av januari 2013 utväxlade
vi avtalskrav med våra motparter.
Det tog 81 dagar att sluta ett Installationsavtal. Först fick vi lägga ett
stentufft varsel då Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, ensidigt
ville att företagen skulle upphöra
med att sköta inkassering av medlemsavgifterna. Anledningen till
uppsägningen var att skada oss ekonomiskt, s.k. Union Busting.
Det blev en storlockout som svar från
EIO på vårt tuffa varsel. Medlare
tillsattes och det blev många turer.
Till slut fick EIO göra en totalreträtt.
Äntligen kunde vi börja föra samtal
om löner och arbetsvillkor.
Vi hade en ny LO-ledning som
ville få ihop en bred samordning
för att trovärdigheten skulle hålla.
Samordningen höll i huvudsak vilket
var ett framsteg för solidariteten
mellan LO-förbunden mot en
samordnad arbetsgivarefront. Men
så kom det berömda ”Märket” in
i avtalsrörelsen igen och därmed
sattes nivån lägre än vad LO krävt.
För många förbund hämmade det
förhandlingarna.
Vi fick våra nya avtal till slut, bättre
än de flesta andras men vi var
inte nöjda med nivån. Genom att
avtalsperioden blev tre år kunde vi
dock få med andra plusvärden som
är svåra att få in i ettårsavtal.
Vi noterar hur Alliansregeringen
ger råg i ryggen åt Svenskt
Näringsliv som med järnhand styr
arbetsgivarna. Där finns en stark
disciplin och många miljarder att
stötta arbetsgivare som vill stå
emot fackets krav. Budskapet från
arbetsgivarna är samma år efter
år. Ersätt centrala kollektivavtal
med företagsavtal, mer individuella
löner, flexiblare möjligheter för
företagen att leda och fördela jobben
och besluta om t ex arbetstider,
beredskap, övertid, ledigheter.
Större möjligheter för företagen
med ”flexibla anställningar” d v s
tidsbegränsade och mer otrygga
sådana.

Mobilisering
mot Elsäkerhetsverket

expertkommitté konstaterade
att Lavallagen strider mot ILO:s
konvention 87 och därför bör
Sverige ändra lagen och kompensera
Byggnads och Elektrikerförbundet
för de skadestånd de tvingats betala.

Landets 50 000 elektriker sade nej till
förslag som i praktiken äventyrade
världens bästa elsäkerhet.
Elsäkerhetsverket fick backa i
vissa avseenden, men hittade
vägar att runda riksdagen genom
myndighetsbeslut som inte
behöver prövas i parlamentet. De
genomförs fr.o.m. 1 januari 2014
trots att regeringens utredare inte

Så skönt att få bekräftat att vi haft
rätt hela tiden och att regering,
EU-domstol och de skadeglada
arbetsgivareorganisationerna haft
grundligt fel.

Tillsammans med IF Metall, SEKO,
Kommunal och Pappers bekämpade
vi Elsäkerhetsverkets idéer om
ändrade behörighetsregler.

Vi fortsätter jobba med
att bli starkare

Vi har fört en tuff försvarskamp mot
Alliansregeringens nyliberala politik

Jonas Wallin och Byggnads ordförande Johan Lindholm vid uppvaktning
utanför regeringskansliet Rosenbad.
ens har lämnat ett förslag. Ytterst
är Elsäkerhetsverkets agerande
eftergifter åt arbetsgivarna som vill
stycka upp elektrikeryrket för att
kunna släppa in billigare arbetskraft.
Vår kamp fortsätter i nya former.

FN:s arbetsrättexperter gav
oss rätt om Laval

ILO:s Expertkommitté som består
av oberoende jurister har kommit
fram till att den lag som Sverige
antog efter EU-domstolens utslag
i Lavalmålet begränsar de fackliga
organisationernas möjligheter att
vidta stridsåtgärder i alltför hög grad.
Alliansregeringen, Svensk Näringsliv
och EU-domstolen fick skarp kritik
från världssamfundet.
ILO är FN:s arbetsmarknadsorgan
som utfärdar konventioner om
grundläggande rättigheter i
arbetslivet. ILO:s oberoende
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och motsträviga arbetsgivare. Detta
parallellt med att vi har haft ett
Europa som bedriver högerpolitik.
Vi ser ständigt över vår organisation
för att vara starka. Vi har problem
med vikande medlemsantal,
det är besvärligt att rekrytera
förtroendevalda och få fler
engagerade i studier.
Det största problemet är att vi saknar
facklig representation på 60 procent
av arbetsplatserna. Att vända på
detta är den ständiga utmaningen
för oss. Ingen möda för sparas i det
arbetet. Ytterst handlar det om vår
förmåga att bevaka de avtalsvillkor vi
kämpats så hårt för och att förbättra
för den enskilde medlemmen.

Biståndsverksamheten
Biståndsåret 2013 var ett uppsamlingsår med redovisningar
och utvärderingar från föregående år. Resultaten vi ser visar att
vi gör skillnad med arbetet.
Medlemsantalen i våra medlemsorganisationer ute i världen ökar
och facken får mer och mer att
säga till om ute i världen. Men vi
är inte nöjda!
En chockerande siffra är att i
Qatar inför fotbolls VM kommer 4000 av våra kamrater att
få sätta livet till för att vi skall få
uppleva festen! Det är aacceptabelt! Även inför vinter OS i Sochi
har fruktansvärda villkor för våra
kamrater kommit fram. Så vårt
jobb fortsätter!
Det gör vi via projektet Decent
Work där vi vill påverka de som

anordnar spelen som IOK, UEFA
och FIFA, men även de svenska
medlemsorganisationerna.
Vi har även startat upp en fadderverksamhet genom Olof Palmes
internationella center där tre av
våra medlemmar faddrar projekt

Facklig samverkan - 6F
Under året har verksamheten
inom 6F varit fokuserad på att
konsolidera flytten till Hagagatan.
Vidare har verksamheten inom
FASAB 6F AB fortsatt att komma
igång. I den verksamheten finns
fortfarande ett antal förbättringsområden att arbeta med.
Inom områdena studier, facklig
politiskt arbete och förhandling
pågår en hel del gemensam verksamhet.

4

i Palestina, Filipinerna och i södra
Afrika. Blir spännande att se hur
det utvecklar sig.
Året avslutades med BWI:s
kongress där vi satte mål för de
nästkommande 4 åren och där vi
nu har en svensk som president.
Per-Olov Sjöö från GS.

Fackligt-politiskt arbete
Förbundet har fortsatt fokusera
på att Verksamhetskretsarna ska
prata mer politik. Verksamheten
under året bedrivits främst inom
6F och LO.

pen)och fyra lokalt för övriga valarbetare i förbunden. 6F har också
arbetat med en valplan, som delges
26 mannagruppen och sprids på
det sättet i verksamhetskretsarna.

Under 2013 har grundstrukturer
och organisation byggts ute i landet mellan 6F förbunden. Det har
bildats en indelning på 26 områden där en från 6F förbunden är
ansvarig i det geografiska området/orten, vilket betyder att ca 130
är aktiva i grundorganisationen.

Tankesmedjan KATALYS med
6F fortsätter med framgång, flera
rapporter har skapats under året.
Katalys är en ideell förening och
har en styrelse som utgörs av
representanter från förbunden
inom 6F: Matz Larsson, Byggnads,
ordförande, Mikael Pettersson,
Elektrikerna, Peter Aronsson,
Fastighets, Jan Staaf, Målarna,
Jonas Pettersson, SEKO.

Det har genomförts två gemensamma utbildningar centralt inom
6F för ansvariga (26-manna grup-

Vita jobb
Under våren har det fattats beslut
om att LO ska hålla i grundstrukturen i Vita Jobb projektet. I och
med detta så har också alla medlemsförbunden i LO möjlighet att
delta i projektet.

de strukturen och ansvarig finns på LO-centralt.
Elektrikerförbundet har
ordnat möten i Malmö
för att stötta pilotprojektet.

Den upparbetade arbetsgruppen
har förändrats under den förändra-
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SFU, Socialdemokraternas fackligautskott, har löpande möten, där
vi aktivt deltar. LOs facklig politiska ansvariga i förbunden träffats
löpande och planerar för facklig
strategi och valfrågor, som sedan
går till LOs styrelse för beslut.

Svenska Bygg och Träarbetarfederationen - SBTF
Året 2013 inleddes med EBTF:s
demonstration mot socialdumping och avslutades av BTI:s
kongress i Bangkok i december.
Demonstrationen som hölls
i Bryssel samlade samtliga
bygg- och träfack i Europa för
att uppmärksamma migrantarbetares utsatta situation inom
byggbranschen och för att belysa
problemen kring den utstationerade arbetskraften.
EU är förlängningen av den
inhemska politiken och utgör
därför en naturlig plattform för
SBTF att agera på. Därför har
mycket fokus ägnats, både på
Nordisk och Europeisk nivå, åt
att följa utvecklingen av genomförande direkviet eller det s.k.
enforcement direktivet.
För att påverka och utveckla

det nya direktivförslaget i rätt
utveckling har facken på europeisk nivå träffats kontinuerligt.

SBTF har under året vid flertalet
tillfällen uppvaktat de svenska
socialdemokratiska ledamöterna

och framfört sina spörsmål.
En av de få fackliga segrarna
under året var framtagandet av
direktivet om Offentlig upphandling. Där rätten att ställa
kollektivavtal tydliggjorts och att
inte enbart lägsta pris ska vara
gällande som riktmärke vid offentliga upphandlingar.
SBTF har även genom förbunden
deltagit i NBTFs nätverk i frågor
om jämställdhet, ungdomar,
migration/social dumping och
arbetsmiljö under det gånga året.
Det var en facklig framgång när
de europeiska facken lyckades
förmå Kommissionen att dra
tillbaka direktivförslaget Monti.
Ordförande för SBTF har under
året Elektrikerförbundets representant varit.

Nordiska Bygg och Träarbetarfederationen - NBTF
Elektrikerförbundet har en ordinarie ledamot i NBTF:s styrelse.
2013 genomfördes 5 styrelsemöten och en Generalförsamling.
Mycket av tiden har gått till att
förbättra vårt samarbete, i arbetsgrupper och nätverk. NBTF

fick en ny ordförande och flera
initiativ har tagits för att öka
medlemsnyttan.
Men de viktigaste frågorna och
de som tagit tid har varit att
prata oss samman om olika EU
direktiv,
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BTI kongressen och organisationsform för det Europeiska
samarbetet. Det har varit framgångsrikt och vi har kunnat prata
som en röst från alla de Nordiska
organisationerna vid Europafacket styrelse, på BTI kongressen
och i påverkan inför EU direktiv.
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Förbundets styrelse, revisorer och
funktionärer
Förbundsstyrelse

Jonas Wallin
Förbundsordförande.
Thomas Sandgren,
1:e vice ordföande.
Ulf Carlsson
2:e vice ordförande
Kjell Drotz
Ledamot från VK 1.

Jonas Lindgren
Ledamot från VK 8.
Sören Eriksson
Ledamot från VK 9.
Kenneth Nylén
Ledamot från VK 15.
Stanley Nilsson
Ledamot från VK 16
tom 2013-10-31.

Mikael Karlsson
Ledamot från VK 21
Göran Rönnbäck
Ledamot från VK 28.
Bengt Göran Lilienberg
Ledamot från VK 26/31
Ronny Wenngren
Förhandlingschef, adjungerad.

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2.

Förbundsrevisorer

Tomas Gustafsson,
Ledamot från VK 9
fr o m 2013-11-01

Åke Persson, VK 21,

Lennart Albinsson, VK 8.

Robert Wallin, VK 1.

Roland Ilemark, VK 31.

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

Mikael Pettersson,
Ackordskontrollen, Larm- och
säkerhetsavtalet.

Försäkringar

Ronny Wenngren
förhandlingschef

Per-Håkan Waern
Arbetsmiljö , Radio/TV-avtalet,
ElektroSkandiaavtalet.

Försäkringar

Arne Dufåker,
Elsäkerhet, Bemanningsavtalet.
Urban Pettersson,
Thyssenavtalet, Installationsavtalet, diskrimineringsfrågor,
hissfrågor.
Ulf Carlsson,
Kraftverksavtalet.

Hanna Nathorst-Windahl,
tom 2013-08-31
Carina Petersen,
fr o m 2013-09-01

Ekonomichef

Helena Eriksson

Studier

Johnny Hägerman
Thomas Persson

Kommunikation
Sven Lindberg

Totalt anställda i förbundet

1 januari 2013

Ombudsmän
Tjänstemän
Administration/service
Summa 			

48 män		
2 män		
0 män		
50		

31 december 2013
2 kvinnor
1kvinnor
38kvinnor
41
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45 män
2 män		
0 män		
47		

2 kvinnor
1 kvinnor
33 kvinnor
36

Förbundets representation
Jonas Wallin,
Förbundsordförande
Riksbyggens styrelse, EUU:s
styrelse, ETG Sverige, styrelse,
Fastighetsbolaget Rönneberga
kursgård, EAR (Vilande), ETAK
Arbetsmiljökommitté, NEF Au,
NEUK, SBTF samarbetsråd,
NBTF::s styrelse, EBTF:s styrelse, EBTF Executive committee,
EBTF management committee,
BWI, kongress och Europaråd,
LO:s styrelse, LO:s Representantskap, Eljo fonden, Avtalsnämnd Manpower EL & Tele
AB, 6 F Ordförandegrupp,
6 F Rådet, World Skills Sweden
ordf.,BBiS Styrgrupp, AFA:s
styrelse.
Thomas Sandgren,
1:e vice ordförande
LO:s Representantskap, LO:s
Förbundssekreterargrupp,
Riksbyggen BO Spar:s styrelse,
ECY nämnden. A-Kassans styrelse, ordförande. , EUU:s kursråd och bolagsstyrelse, NEUK,
Redaktionsrådet Elektrikern,
Personalkommittén, 6 F Rådet,
6 F Styrgrupp.
Ulf Carlsson,
2:e vice ordförande
Elektrikerförbundets Solidaritetsfond, LO:s Representantskap, A-kassans styrelse
Au, FOLKSAM-SEF Försäkringskommittén, FOLKSAM
Liv stämma, ersättare, EUU:s
styrelse, suppleant, Skyddskommittén, ordf., EBR Elbyggnadsrationalisering, HMS Arbetsgrupp
inom Svensk Energi, SEK-TK11,
LO:s Energiutskott (vilande),
LO:s kraftgrupp (vilande). LO:s
styrelse, suppleant.
Ronny Wenngren,
Förhandlingschef
SBTF:s Avtalsgrupp,
LO:s Råd för avtalsfrågor,
LO:s Arbetsrättsgrupper,
LO/TCO Rättsskydds styrelse,

och AU, A-kassans styrelse, Arbetsdomstolen, ersättare, ETAK
Arbetsmiljökommitté, Nordisk
Avtalsgrupp, NEF,
Avtalsnämnd Manpower El &
Tele AB.
Arne Dufåker,
Ombudsman
LO:s Bemanningsavtalsgrupp,
LO:s Omställningsförsäkringsgrupp, LO:s EU Rättskommitté, ETAK Arbetsmiljö, EUU:s
styrelse, suppleant, SEF-EIO:s
Elsäkerhetsgrupp.
Göran Söderlund,
Ombudsman.tom 2012-08-31
LO:s Miljö- och arbetslivsutskott, LO:s Europagrupp,
LO:s Jämställdhetsråd, LO:s
Försäkringskom., Folksam – SEF
försäkringskom., Folksam Livs
stämma, suppl. ETAK Arbetsmiljökommité., SEF-EIO:s
Elsäkerhetsgrupp, SEK TK 724,
NBTF:s Arbetsmiljögrupp, Elsäkerhetsrådet, IFBWW Arbetsmiljögrupp, FOLKSAM FOLO.
Urban Pettersson,
Ombudsman.
NEF:s hissgrupp, LO:s diskrimineringsutskott, NBTF diskrimineringsgrupp.
Mikael Pettersson,
Ombudsman.
SFU, SAP och LO förbunden,
ACY-AU och nämnden, EUU:s
styrelse, suppleant, LO:s Utbildningspolitiska utskott, NEUK
AU, NEF, utbildningsgrupp,
SEK-TK 64 Teknisk kommitté,
6F Tankesmedjas styrgrupp/
styrelsen.
Per-Håkan Waern
Ombudsman
LO:s Miljö- och arbetslivsutskott, LO:s Europagrupp, ETAK,
SEK-TK 78, CENELEC BTTF
62-3, BWI:s arbetsmiljögrupp,
NBTF:s arbetsmiljögrupp,
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Sociala dialogen, arbetsmiljö
EBTF, ASTA.
Johnny Hägerman
LO:s försäkringshandelsbolag, Swedbanks samrådsmöte,
Nordea Ekonomiskt nätverk,
LO:s Centrala Utb.kommitté.
Hanna Nathorst-Windahl
(tom 2013-08-31)
LO:s försäkringskommitté,
FOLKSAM-SEF, försäkringskommitté, FOLKSAM Liv:s
stämma, suppleant, LO:s
Försäkringsutskott.
Carina petersen
(fr om 2013-09-01)
LO:s försäkringskommitté,
FOLKSAM-SEF, försäkringskommitté, FOLKSAM Liv:s
stämma, suppleant, LO:s
Försäkringsutskott.
Sven Lindberg
Kommunikationsansvarig
LO:s informationsråd, 6F
informationsgrupp, SFU,
suppleant.
Thomas Persson,
Ombudsman
LO Data, A-kassans styrelse.
Göran Söderlund,
Elsäkerhetsrådet tom 13-06-30
Resurser utanför förb.kontoret
Nicklas Tempel,
Regionchef Region Syd.
EBTF styrgrupp för EWC.
Nicklas Enström,
Ombudsman Region Mitt.
SBTB biståndsgrupp,
LO:s Internationella kommitté
Tina Nordling,
Regionchef Region Mitt.
Elsäkerhetsrådet fr o m
2013-07-01

Centrala Representantskapets möten
CR Åkers Runö
11-12 juni 2013

På dagordningen stod verksamhetsberättelse 2012, ansvarsfrihet, verksamhetsplaner framåt,
avtalsrapporter, ekonomi och
medlemsutveckling samt behandling av fem motioner.
Jonas Wallin, förbundsordförande, efterlyste i sitt anförande
att LO utreder hur man kan
formulera ett nytt ”märke”
som är bättre än det traditionella ”industrimärket”. Han tog
också upp brännande frågor som
Elsäkerhetsverkets myndighetsbeslut och utmaningarna för
förbundet.
CR fattade med stor majoritet
beslut om att teckna ett 38 månadersavtal med HELP. Beslutet
innebär att alla betalande medlemmar fr.o.m. 1 november 2013
kommer att ha en juristförsäkring som en del av sitt medlemskap. Försäkringens kostnader
finansieras av del av avkastningen från förbundets kapitalplaceringar.

Det blir således ingen verksamhet som blir ”lidande” p.g.a.
dessa nya kostnader.
Vi blir det första förbundet
som ger medlemmarna en
juristförsäkring.

Levande demokrati röster från CR

CR präglades av en levande
demokrati. Det blev en lång
och engagerad debatt om en
motion där man ville ha en
förtroendevald på heltid som
arbetade med ungdomsfrågor i
förbundet. Och så den kanske
största frågan – skulle man gå
från frivillighet till en kollektiv
juristförsäkring.
– Bra diskussion, ärlig debatt,

högt i tak. Den kollektiva juristförsäkringen var ett bra beslut,
jag har själv haft nytta av den tre
gånger, Daniel Eriksson, ledande
montör, Midroc, VK 1.
– Ett utveckande och
framåtsyftande möte. Höjning
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av medlemskapets värde via
juristförsäkringen. Kul att
se att demokratin fungerar.
Många yttrade sig och sade sin
mening, Johan Fredriksson,
verksamhetsledare VK 10,
ledamot i förbundsstyrelsen.
– Ett vilt diskuterande
men vi landade i lysande
beslut för medlemmarna.
Juristförsäkringen till alla
tycker jag är en väldigt viktig
framgång. Grattis medlemmar,
Mikael Olsson, ledamot
i VU i VK 15 och med i
förhandlingsdelegationen för
IS-avtalet.

Jonas ställde direkta
frågor till CR

Förbundsordförande Jonas
Wallin ställde direkta frågor till
CR.
– Låt mig också påpeka
brister, problem eller kalla det
utmaningar. Jag ska inte säga
vad vi ska göra. Jag lyssnar
hellre på vad ni (CR) anser.
Organisationsgraden sjunker
vilket påverkar ekonomin och
kan påverka avgifterna.
Undersökningar visar att den
främsta orsaken till att oorganiserade inte är med - att de
inte blivit tillfrågade. Vi har för
många lediga platser som förtroendevalda. Det fattas ”fackliga
ansikten” på alldeles för många
arbetsplatser. Vi är en liten
organisation men medlemmarna
upplever att vi är ute och besöker
dem för lite på arbetsplatserna. –
Vi har ett ackordssystem som ger
många medlemmar rätt att tjäna
ca 20 kr mer i timman jämfört
med ca 2 kronor som en avtalsrörelse ger. Varför är så många
medlemmar ointresserade att
tjäna mer och påverka löneutvecklingen?
– För få deltar i fackliga studier.
Vi vill vara det elektroniska
förbundet men hur ska vi nå dit
snabbare och på vilka områden?
Hur hittar vi effektivare former
och verktyg för att låta medlemmarnas åsikter och förslag
komma till tals? Vi kan inte slå
oss till ro.

– Det är oerhört viktigt att vi
syns mera både på yrkeslinjerna
på gymnasieskolorna och ute på
arbetsplatserna. Facket måste ha
ett ansikte. Vi vet att de som är
oorganiserade till stor del är det
för att ingen har pratat med dem.
Vi har en hög organisationsgrad
jämfört med många andra men vi
ska bli bättre.

Ackordssystemet viktigt
för alla

På samma sätt måste fler
förtroendevalda och ombudsmän
arbeta aktivt med att utveckla
vårt ackordssystem. Det har
en oerhörd betydelse för
löneutvecklingen i förbundet.
Löneutvecklingen har avgörande
betydelse för vår ekonomi och på
vilken nivå avgifterna ska ligga
och vad som ingår i dem. Vi är ett
litet självständigt yrkesförbund
med stora ambitioner. Men det
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bygger på att vi måste bli fler
förtroendevalda som engagerar
sig i praktisk avtalsbevakning
ute på företagen. Vi kan aldrig
kompensera upp det med
anställda.

Fortsatt medlemsminskning,
men...

Förbundets medlemsantal
har fortsatt att minska mellan
januari tom maj månad. Minus
210 medlemmar. Bara två
verksamhetskretsar uppvisar en
medlemsökning och det är VK 1
(+ 68) och VK 28 (+ 26).
Utbildning, uppsökeri och uppföljning ute på arbetsplatserna.
Vi har haft plus i flera år. Detta
är resultatet av ett målmedvetet
arbete nära medlemmarna, sade
Peter Andersson, Skellefteå,
verksamhetsledare i VK 28.
Vi har jobbat stenhårt med
fackligt förtroendevalda,
försäkringsinformatörer och
regionala skyddsombud som
varit ute på arbetsplatserna. Vi
har ständig kontakt med våra
klubbar, sade Daniel Lundin,
verksamhetsledare VK1.

Trend som kan brytas

Förbundet har idag drygt 20 200
aktiva medlemmar. 2004 var den
siffran 24 900. Trenden har varit
minskande sedan dess. Frågan
som ställdes på CR var: Är detta
en konsekvens av utvecklingen i
våra branscher eller går detta att
påverka? Flera VK har visat att
det går att vända utvecklingen.

CR Stockholm
21 november 2013

Finns vi där medlemmarna
behöver oss? Helt grundläggande
är att det finns facklig närvaro
ute på arbetsplatserna. Att facket
har ett ansikte på arbetsplatsen.
Faktum är att vi idag saknar ett
fackligt ansikte på 60 procent av
företagen där vi har avtal. Idag
har vi 2 716 förtroendevalda
jämfört med 3 693 år 2009, det
vill säga närmare 1 000 färre. Är
vi nöjda med det?
Att lyssna, samtala och företräda
medlemmarna ligger tungt på
oss förtroendevalda. Det förutsätter att vi har många kunniga
och erfarna förtroendevalda ute
på företagen. Förtroendevalda,
ledande montörer, skyddsombud
och RSO som genom praktiska
erfarenheter och utbildning lärt
sig avtalen

VK 28 och VK 1. Vi kan se i VK
8 hur man har fördubblat ATLstudiecirklarna.

Medlemstappet har
bromsats upp

På det CR redovisades det att vi
har 321 färre aktiva medlemmar
jämfört med föregående år.
Medlemsantalet minskar i alla
verksamhetskretsar förutom i
VK 28 (+49) och VK 1 (+46).
Medlemstappet har varit störst i
VK 26 (-96) , VK 10 (-69) och VK
2 (-69).

Minskningarna återfinns inom
de flesta avtalsområdenmen flest
på Installations- och Kraftavtalet.
Larm- och säkerhetsavtalet visar
dock på en viss ökning.
En hög organisationsgrad inom
alla avtalsområden är strategisk
för att få respekt och gehör för
våra krav och synpunkter. Det är
också en nödvändighet för att vi
ska kunna finansiera den fackliga
verksamheten. Färre medlemmar ger minskade resurser som
i sin tur ger sämre verksamhet.
Därför är aktiv medlemsvärvning
ett permanent inslag i verksamheten. Precis som medlemsvärvning är uppsökeri för studier

Organisationen, det vill säga
förbundskontoret, regionerna
och verksamhetskretsarna måste
prioritera att rekrytera och ta
hand om fler förtroendevalda. Det finns goda exempel där
man lyckats nå framgångar med
medlemsvärvning i exempelvis
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Blåslampepriset 2013 till
El-Ettan för kollektiv insats

självklart. CR biföll ett förslag om
att förbundsstyrelsen tillsätter en
arbetsgrupp i syfte att se över ekonomin. Budgeten 2014 handlar om
25,5 miljoner till lokalt planerad
verksamhet och19,8 miljoner till
central verksamhet. Fasta kostnader, skatt och finanskostnader
utgör cirka 153 miljoner (löner,
personal, lokaler, utrustning, tele,
porto m m).
Ackordskontrollen handlar om
cirka 26 miljoner kronor. De viktigaste intäkterna är medlemsavgifterna och kontrollavgifterna.

Vi måste satsa hårdare
på ackorden

Ackordsansvarig på för-bundet
redovisade på CR ackordsutveck-

lingen över åren. Under 2013 har
antalet ackordstimmar och volym
ökat något jämfört med föregående år.

El-ettan fick ta emot årets
Blåslampepris på CR.
Prismotiveringen löd:
”Ett kollektivt pris för ett
målmedvetet, engagerat och
framgångsrikt långsiktigt
arbete med medlemsvärvning,
ackordsuppsökeri, fler
medlemmar i studier, fler ute på
arbetsplatsbesök och tuffa tag mot
oseriösa företag.
Man har också utvecklat ett bra
teamwork mellan förtroendevalda,
ombudsmän och personal.”

Genomsnittet 2013 var 195 kr/tim
jämfört med 189 kr/tim år 2012.
Ser man på ackordsförtjänsten
(kronor/tim) 2013 per verksamhetskrets toppar VK 8, VK 1 och
VK 9. I botten ligger VK 15, 28 och
21.
Flera talare var uppe och talade
för tuffare och starkare satsning på
ackord. De förändringar vi gjorde
på ackorden i avtalsrörelsen var
till för att stärka och utveckla detta
prestationslönesystem och ge mer
pengar att fördela och göra fler
intresserade av att ta ansvaret som
ledande montör.
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Verksamhetskrets 1 har lyckats
med att bryta den negativa trenden
för medlemsutvecklingen och ökat
medlemsantalet två år i rad.

Förhandlingsverksamheten
Superavtalsrörelse

Mycket arbete fick läggas ned
på att försvara avtalet och vi
är naturligtvis nöjda med de
resultat som uppnåddes utan att
konflikt behövde vidtas.

År 2013 var ett år med
”superavtalsrörelse”, så många
avtal på arbetsmarknaden har
inte omförhandlats under ett
enda år sedan 2004.

Förändringarna i ackordsfördelningen som träder i kraft 1
januari 2014 kommer vi självklart
att mycket noga följa upp och
utvärdera.

För vår del innebar det avtalsrörelse på samtliga avtal. Det
varslades på installationsavtalets
område, men någon konflikt bröt
aldrig ut.

Även på övriga avtalsområden
som exempel fick vi in den
arbetsmiljöregel som varit så
framgångsrik på Installation, numera återfinns både i Kraftverksavtalet, Radio-TV avtalet samt
Serviceavtalet (Elektro-Skandia).
Därtill har ett antal andra förbund. Bland annat Byggnads
tagit in den i sina avtal.

Frågan som det handlade om var
att arbetsgivarna (EIO) sagt upp
det så kallade inkasseringsavtalet, ett avtal som fungerat alldeles
utmärkt sedan 1977. Naturligtvis
kan man tycka att ett 36 år gammalt avtal skulle kunna förändras, men det var inte förändring
man var ute efter, utan avveckling.

Den som inte blev bra var
samordningen, vi lyckades
inte förbättra villkoren för
avtalspensionen. Kravet i
samordningen var månadsvis
beräkning av delen utöver

Detta gjorde man med fullt
medvetande om att det skulle
försvåra att vara medlemmar i
vår organisation och det skulle
försvaga ett starkt fackförbund.
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7,5 basbelopp och månadsvis
inbetalning av pensionen
för att få större nytta av
värdetillväxten. Inget av dessa
krav uppfylldes, kvar blev
bara en smärre förändring av
föräldraförsäkringen.

Strategiskt har arbete efter
avtalsrörelsen varit inriktat
på att lösa de problem som
vi visste skulle komma med
förändringarna i Ellagstiftningen.
Även de begränsade förändringar
som sker den 1/1 -14 innebär

Utvärderingen av 2013 års avtalsrörelse har inletts under året,
svaret kommer dock inte förrän
nästa år. Utifrån resultatet där får
vi inom förbundet ta en diskussion om vår roll i LO-samordningen.

risk för lönedumpning och
övervältrande av ansvar på
anställda. Att hålla emot
förändringar som är negativa för
våra medlemmar har varit och
är en högt prioriterad fråga för
förbundet.
I avsikt att träffa kollektivavtal
(hängavtal) har varsel om
stridsåtgärder riktats mot ett
företag, varslet fick till effekt att
ett Installationsavtal tecknades
relativt omgående utan att
stridsåtgärderna behövde
utlösas.

Ärenden rättskydd jmf mellan LO förbund
Förbund		
Medlemar 2011
Ärenden
Utverkad ersättning Ersättning
						2013		kronor 2013		kronor/medlem
Byggnads		
106 013 		
172		
824 000 		
8*
Elektrikerna		
24 625 		
155		
10 885 000 		
442
Fastighets		
31 509 		
177		
4 608 000 		
146
Målarna		
14 890 		
86		
4 857 000 		
326
SEKO		
123 639 		
269		
28 248 000 		
228		
IF Metall		
348 287 		
397		
45 808 000 		
132
Transport		
61 742 		
30		
4 681 000 		
76			
			
* Byggnads har tidigare anlitat annan advokatbyrå än Rättskyddet varför deras siffror inte är jämförbara.
Förbundets kostnader hos Rättskyddet för att driva ärendena har under 2013 varit 1 151 547:- d.v.s. utbytet har varit 1/10 av satsade pengar för förbundets medlemmar.
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Producerad av Svenska Elektrikerförbundet

Förhandlingsverksamheten

Säkrare el

Se till att du anlitar en elektriker med ECY-certifikat
utfärdat av elteknikbranschen. Annars kan du råka ut
för ”elektriker” som inte är kvalificerade.
El är livsfarligt
- äventyra inte elsäkerheten.
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I morgon kan
avvecklingen av
världens kanske
bästa elsäkerhet
ha startat

Elsäkerhetsverket
rundar riksdagen och
kör över 50 000 elektriker
Statligt verk skiter i riksdagen

Producerad för Svenska Elektrikerförbundet av Basun Reklam & Info. Tel: 031-42 52 20.

Elsäkerhetsverket överskrider sina befogenheter för att slippa
riksdagsbehandling av sina förslag till ändrade behörighetsregler för elektriska installationer.
Ett omfattande förslag ligger i byrålådan hos energiminister
Hatt sedan i höstas. Verket och arbetsgivarna säger sig vilja
ha en ”allsidig utredning med alla parter inblandade”. Men
de vill inte vänta, varken på direktiv, den statliga utredningens slutsatser eller riksdagsbehandling. Varför denna väldiga
brådska? De agerar i byråkratins ljusskygga värld och kommer med radikala ändringar i sina Behörighetsföreskrifter
till Elinstallatörsförordningen.
Omfattande förändringar tas nu
upp i Elsäkerhetsrådet den 23 maj.
Sedan kan generaldirektören ensam besluta - över huvudet på alla
yrkesmän/kvinnor som sågar deras
förslag.

Varför sker detta?

Arbetsgivarna vill stycka upp jobben, låta billigare arbetskraft än elektriker utföra mer av jobbet hos dig.

l

Outbildad personal kan komma att utföra elektriska installationer. Välutbildade elektriker med erfarna kollegor ersätts
av ”hjälparbetare” som inte ens behöver ha koppling till elteknikbranschen,

l

Resultatet blir oklara ansvarsförhållanden, och svårigheter
att övervaka och kontrollera. Det bäddar för komplicerade
juridiska frågor och processer.

l

l En beprövat branschanpassad yrkesutbildning med gymnasieprogram och därefter 1 600 timmars lärlingsanställning
innan man får sitt yrkescertifikat slås sönder, istället för att utvecklas.

Sveriges elektriker säger nej

LO-förbunden som organiserar landets 50 000 elektriker sågar enhälligt
Verkets ändringar sätter sig över vad
Elsäkerhetsverkets förslag. IF Metall,
riksdagen meddelat i förordning.
Kommunal, SEKO, Pappers och
Det är ett otillåtet och faktiskt ogiltigt
Elektrikerna säger nej.
myndighetsbeslut, anser vi. Konsekvenserna kommer att allvarligt
Men lyssnar myndigheten på yrkesBilden visar följderna av en elolycka förorsakad av
försämra världens bästa elsäkerhet.
proffsen? Eller utför man ett politiskt
en felaktig elinstallation. Den drabbade, i detta
Beställningsverk
beställningsverk
med en dold agenda
fallet en 13 årig flicka överlevde men blev svårt
Förslaget slår i praktiken sönder sampåhejade av arbetsgivarna som vill ha
skadad. Montören hade inte certifikat.
bandet mellan att en behörig instalbilligare arbetskraft?
latör och elektrikerna ska vara anställda i samma firma
för att kontroll, tillsyn, delegation och ansvar ska fungera.
Begär besked innan det är för sent.

Du som anlitar en elektriker

Se till att det är en utbildad elektriker med certifikat. Det är en billig försäkring och ger trygghet.
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Ackordsverksamheten
Ackordskommittén
Sammansättning
Mikael Pettersson
Kjell Lindberg		
Michael Norberg
Mikael Olsson		
Niklas Ljungberg
Mikael Olsson		
Hans Grahn		
Mikael Karlsson
Ove Johansson		
Bengt Thunholm

kvalitetssäkring av arbetet enligt
ackordkontrollsstadgarna och
upparbetade rutiner.
Förbundets cirkelledarutbildning
genomfördes i februari ute på
RUNÖ skolan. 14 deltagare från
hela landet deltog med ett brinnande engagemang. Ledare Jan
Söderman och Peter Mårtensson

Förb.
VK 1
VK 10
VK 8
VK 9
VK 15
VK 16
VK 21
VK2 8
VK 31

Utbildning

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

Sammanträden

Ackordkommittén har under året
haft ett sammanträde i Stockholm där gick vi igenom förslag
till förändringar i prislistan samt
en planering för nästa års nytidssättningar. Ackordskommittén
har tillsammans med verksamhetskretsarna haft 10 träffar
med FFV och ledande montörer.
Arbetsgruppen-ATL-listan, har
även i år arbetat med uppföljning
och med nya förslag på nya tider

i listan efter samma modell som
föregående år och frekvenslistor.
Arbetsgruppen har bestått av
Morgan Andersson, Peter Jönsson, Tomas Jansson och Mikael
Pettersson.
Ackcent har uppdaterats och till årsskiftet
finns nu version ”P” på
hemsidan. En förstudie
av dataföretaget DL2,
om att utveckla ”Ackcent” till en webblösning för medlemmarna
har startats under året.
En uppdatering av
foldern ”Tjäna på ATL”
har gjorts.

Ackordskontroll

Den årliga konferensen för ombudsmän
och handläggare i
ackordskontrollen
har genomförts. Den
handlande om hur vi
bedriver verksamheten,
kompetensutveckling
av personalen och
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Statistik

2013 granskades totalt 1824
ackordssedlar. Arbetad tid på
ackordssedlar är 2 906 103 timmar.
Flest antal sedlar har Verksamhetskrets 8 med 479 ackordssedlar. Ackordsvolymen har en liten
uppåtgående trend och har nu en
volym på inlämnade ackord på
14 %.

Månadslöner medelvärde

l Genomsnittsförtjänst för ack-

ordsarbetare har under året varit
på Installationsavtalet 196,88
(190,87 år 2012) kronor per
timme,

Månadslöner avtalsområden
Medelvärdetper månad är
följande:
l Installationsavtalet –
28 633 kr .
l Kraftverksavtalet –
28 675 kr.
l Larm och Säkerhetsavtalet –
28 780 kr.

Skillnader i utbetald lön för elektriker på ackord
respektive fastlöneavlönade
(månadslön), 2013-12-31.

Ackord

34 257:-

Ackord

Månadslön

195:00:-

28 632:-
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Månadslön/tim

165:00:-

Installationsavtalet
Avtalsrörelsen 2012 avslutades
med EIO sade upp Inkasseringavtalet. Uppsägningen gjorde att
ingången i 2013 års avtalsrörelse
var speciell. Inkasseringavtalet
levde kvar som en olöst stridsfråga. För att kunna hitta en lösning
i tid för Inkasseringsavtalet valde
SEF att varsla om stridsåtgärder i
samband med att vi överlämnade
våra avtalskrav. Vi varslade bara
på Inkasseringsavtalet och försökte förhandla vidare på Installationsavtalet. Efter lång medling
lyckades vi den 25 mars teckna
om samma Inkasseringsavtal
som gällt tidigare.
Ett nytt Installationsavtal slöts
den 22 april. Avtalet är 3-årigt,
varav sista året är uppsägningsbart. Löneutrymmet för perioden är 6,8 %.
Arbetstidsförkortingen utökas
med 2 timmar per år, detta möjliggjordes tack vare införandet

av tidbanken 2012. Den extra
pensionsav-sättningen kommer från den 1 januari 2015
att vara utbyggd till 1 %.
Dessutom gjordes en extra
satsning på ackordet, via en
förändring av brytpunkten.
Värdet på brytpunktstalet
ökas med
1 krona per år. Fördelning
efter brytpunkt ändras från
60/40 till 75/25.
Det har även satsats extra på
beredskapsersättningen med
engångshöjning på 10 % utöver den ordinarie höjningen.
Avtalet har fått flera nya bestämmelser om turordningskretsar, begränsad möjlighet
till visstidsanställningar,
begränsning av övertidsuttag till
150 timmar, uppgiftsskyldighet
för arbetsgivaren vid ackordsarbete, föräldralön i försäkringslös-
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ning, rätt till besök på företagshälsovården för hälsokontroller,
förhandlingsregler för mottagande av arbetsmarknadspraktikant.

Thyssenavtalet
Thyssen avtalet omfattar sedan
en omorganissation 2010 två
företag Thyssen Hiss AB och
Thyssen Rulletrappor AS motpart är TAG (Teknikarbetsgivarna). Avtalsområdet har 56
medlemmar.
Den 3 februari tecknades ett
riksavtal för 13 månader till ett
värde av 2,8 %. Under året har två
centrala förhandlingar genomförts. Under hösten genomfördes
en konferens för fackliga förtroendemän.

Larm- och Säkerhetsavtalet
Avtalet började gälla 2001, som
ett företagsavtal för Securitas
Larm som nu heter Stanley Security Sverige AB.
Förutom det företaget omfattar
avtalet anställda inom SA Bevakning AB. I övrigt finns det sex
företag.
Antal medlemmar på avtalsområdet var 282 i december 2013,
en ökning med tio medlemmar.
På Larm och Säkerhetsavtalets område träffades en överenskommelse om lönevillkor,
gällande från 1 april 2013 till 31
mars 2014. Det har också inletts
en förhandling med
ALMEGA om ett kollektivavtal
för larmbranschen. Diskussioner
och förhandlingar om ett nytt
prestationslönesystem på
Stanley Security har avslutats
utan resultat, efter många och
långa förhandlingar.
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Kraftverksavtalet
Medlemstapp

Antalet medlemmar på avtalsområdet fortsätter minska. Vi
tappade ett 50 tal medlemmar
under året. Det är framförallt
på koncernbolagen som antalet
montörer minskar.
Åtta centrala förhandlingar har
genomförts under året, en med
One Nordic, en med Statkraft,
fyra med Infratek och 2 med
Relacom. Tre av dessa förhandlingar gick till Arbetsdomstolen,
två löstes via förlikning och i den
tredje blir det domstolsförhandling under 2014.
Den 10 april tecknade vi nytt
Kraftverksavtal för perioden 1
april 2013 till 31 mars 2016, sista
året uppsägningsbart.

Löneökning med ca 6,8 %
och utökning av arbetstidsförkortningen med 9
timmar under avtalsperioden.
Äntligen fick vi in regleringen om anmälan
av arbetsmiljöproblem,
(IS-avtalets 12:2), som
i Kraftverksavtalet fått
benämningen 13:8.
Under hösten genomfördes 2 tvådagars FFVutbildningar, den första,
29-30 augusti i Gävle för
region Mitt och Nord
med 25 deltagare. Den
andra, 4-5 september i
Göteborg för region Väst
och Syd med 35 deltagare.
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Radio-, TV-, Data- och
Elektronikteknikeravtalet
Försök att bryta
nedåtgående trend

Avtalsområdet har sedan länge
präglats av en nedåtgående
trend både vad gäller antal
medlemmar, antal företag och
minskande engagemang.
Vi har 79 medlemmar i december, vilket är en minskning med
11 medlemmar under året.
På avtalsområdet har det inte
varit några centrala tvister under
2013.
Avtalsförhandlingarna 2013 har
resulterat i löneökningar i nivå
med övriga avtalsområden och
motsvarar minst 6,8 % över avtalsperioden med en löneökning
om lägst 2,2 % 2013.
Utöver löneökningar så har det
införts två arbetsmiljöregler,
den ena som innebär att
skärmar större än 32 tum inte

får hanteras som
ensamarbete om
inte lyftutrustning
tillhandahålls.
Och dels har vi fått
in en regel som
finns på andra
avtalsområden
där vi kan anmäla
arbetsmiljöproblem
och få en snabb
hantering för att
lösa detta och de
lösningar som blir
överenskomna i
sådan överläggning
är bindande för
arbetsgivaren att
åtgärda.
Parterna är också överens om
ett gemensamt arbete för att utveckla avtalsområdet och få en
gemensam bild av arbetsmiljön
för anställda.

Inom Elektrikerförbundet har
det genomförts ett forum för
utveckling av Radio-TV området
i syfte att få avtalsområdet att
växa med fler antal medlemmar
och att det tecknas avtal med fler
företag.

Elektroskandiaavtalet
Minsta avtalsområdet

Inom ramen för de 6,8 % och
avtalsperioden så höjs även den
extra pensionsavsättning som
finns på avtalsområdet med 0,25
% till totalt 0,75 %.

Det har under året inte genomförts några centrala tvisteförhandlingar.

Förutom löneökningarna så
har avtalet fått en reglering för
anmälan om arbetsmiljöproblem
som vi har på de flesta övriga
avtalsområden inom förbundet
samt en arbetsgrupp för att ta
fram ett förslag på en premiebefrielseförsäkring för extra pensionsavsättning.

Avtalsområdet har en minskning
av medlemsutvecklingen.
Året slutar med att vi har 58
medlemmar på avtalet.

Avtalsrörelsen under året resulterade i löneökningar som
motsvarar utfallet på övriga
avtalsområden om 6,8 % över
hela avtalsperioden varav löneökningarna för 2013 ska uppgå
till minst 2,2 %.

23

Arbetsmiljöverksamheten
Skyddsombud

Under 2013 så har ett arbete
påbörjats med hur vi ska stärka
skyddsombudets roll och
funktion på arbetsplatser och
inom förbundet. Till detta har
det tagits fram en del affischer
som kan användas för att
tydliggöra vikten av att stötta
våra skyddsombud.
Annonsering har skett i arbetsmiljötidningar och förbundets
egen tidning som påtalar vikten
av förebyggande arbete och stöd
för skyddsombud.
Cirka hälften av vår medlemskår
jobbade under 2013 på en arbetsplats som saknar skyddsombud.
Förbundet har en pågående tvist
som rör hindrande av skyddsombud och den kommer att behandlas i arbetsdomstolen under
våren 2014.
Förbundet har genomfört
en utbildning för 18 st
huvudskyddsombud. Den tog
upp ämnen som Arbetstidslagen,
Elsäkerhet, Personalutrymmen,
boende, bodar, Bilar,
problem och riskinventering,
skyddsronder och anmälan om
arbetsmiljöproblem.

Regionala skyddsombudsverksamheten har fortsatt
att minska. Det förklaras
framförallt av att det krävs
mycket mer arbete på varje
arbetsplats för att få till de mest
grundläggande förutsättningar
för arbetsmiljöarbetet och för
att stötta lokala skyddsombud
men också att det pågår en
mindre generationsväxling som

Producerad av Svenska Elektrikerförbundet

Din arbetsmiljö

skapar behov av utbildning och
inkörningsbehov.
I några verksamhetskretsar så
saknas det aktiva RSO.
De regionala skyddsombuden
har årlig konferens på 3 dagar
som 2013 berörde bl.a. en
föreläsning av forskaren Curt
Schröder kring hans rapport

Asbest, byggdamm, strömgenomgång eller pressade
byggtider är inga naturliga inslag i arbetslivet.
Det är faror som ska arbetas bort.
Skyddsombuden är livsviktiga.
De kan rädda ditt liv.
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”Elektrikernas arbetsmiljö”,
ett grupparbete kring en ny
utrustningsguide för elektriker
som håller på att tas fram i
samarbete med Prevent och
att vi testade en prototyp till
en elektronisk checklista för
skyddsronder för regionala
skyddsombud.
2013 har den webbaserade checklista för skyddsronder färdigställts
till ett fungerande verktyg. Det är
ett exempel på det elektroniska
förbundet och hur det kan förbättra de regionala skyddsombudens
förutsättningar och arbetsmetoder.

Projektet
"Elektrikernas arbetsmiljö"

Projektet har finansierats av AFA
försäkring. Nu då rapporten är klar
återstår att planera hur resultatet
kan omvandlas till konkreta
arbetsmiljöförbättringar. Vi har
gemensamt med EIO vänt oss till
Prevent för detta arbete. Inget
resultat finns ännu att rapportera.

Projektet
"En säker arbetsplats"

Vad gäller arbetet i inom
standardiseringsområdet kring
nytt förslag på uttagshöjder så
finns det ett textförslag ute på
remiss. Målet är att få en mer
ergonomisk höjd på uttag för
att få en bättre arbetsmiljö för
installationselektrikerna.

Under 2013 har arbetet fokuserats
på en grundutbildning i säkerhet
och risker för samtliga som ska
arbeta på en byggarbetsplats. Den
beräknas vara klar under 2014. I
övrigt har ett gemensamt informationsmaterial om hur man startar
det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram.

Arbetsmiljö iom 6F

Under 2012 startades ett projekt
inom byggsektorn som syftar till
en nollvision mot arbetsolyckor
och skador. Där medverkar både
fack och arbetsgivare för att försöka nå en samsyn.

Elstandardisering

Standard SS-EN 50-110 har
uppdaterats och gäller i Sverige
från och med november 2013.
Nu har arbetet påbörjats med
en svensk översättning. Rollen
”Elarbetsansvarig” har samma
roll som tidigare men en ny
benämning, ”Elsäkerhetsledare”.
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Samarbetet mellan förbunden
inom 6 F utvecklas mer och mer,
samarbetet är mest utvecklat kring
vår representation i LO och på
nordisk, europeisk nivå.
Under 2013 kan nämnas några
gemensamma arbeten, dels
färdigställdes en asbestbroschyr,
denna behövs då det nu finns ett
informationsbehov kring asbest
då nya generationer kommer ut på
arbetsmarknaden, dels har arbetet
med en gemensam försäkringsarbetsmiljö portal på hemsidan
www.skyddsnet.se.

Arbetet inom ETAK

Förbundets arbete inom El-teknikbranschens arbetsmiljökommitté
har under året berört arbetet kring
att förändra attityder och beteenden kring säkerheten i elbranschen
vilket vi benämner som säkerhetskultur.
I kommittén deltar representanter
från EIO, SEF samt tjänstemannaförbunden.

LO:s bemanningsprojekt

Förbundets regionala skyddsombud har varit med i ett LO projekt
för att kontrollera arbetsmiljö för
inlånad eller inhyrd personal som
påbörjades under hösten och som
ska fortsätta en bit in på våren
2014.
Under hösten har verksamheten
varit inriktad på storstäderna och
under våren 2014 kommer det att
omfatta hela landet. Under 2013
har 22 skyddsronder genomförts
från förbundets sida.

ECY - Elbranschens
yrkesnämnd

Producerad av Svenska Elektrikerförbundet

2013 blev ett år ungefär som 2012.

EIO visar litet eller inget intresse
för att vara konstruktiva i den här
mycket viktiga verksamheten. Gy
2011 har även i år diskuterats. ECY
har genomfört 4 möten under
2013. ECY:s AU har fått i uppdrag
att åter igen titta på konsekvenser
av Gy 2011 för branschen.
ECY har genomfört en

Säkrare el

Se till att du anlitar en elektriker med ECY-certifikat
utfärdat av elteknikbranschen. Annars kan du råka ut
för ”elektriker” som inte är kvalificerade.
El är livsfarligt
- äventyra inte elsäkerheten.
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handläggarträff på Arlanda och
diskuterat hantering av system och
uppdaterat nya handläggare.
ECY Cup har som vanligt, genomfördes under våren med över 3 000
deltagare. Det bådar gott som en
del i kvalitetssäkringen av utbildningen av framtida elektriker.
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Information & agitation
Hemsidan

Elektrikernas hemsida har de senaste fem åren sammanlagt haft
närmare en halv miljon unika
besök. År 2013 var siffran 99
369. De tio mest besökta sidorna

Avtalat

Förtroendevalda och medlemmar
fick åtta nummer av Avtalat som
även den görs i mindre format
(A6) och färre sidor.

Kommunikation och 6F

När förbundskontoret hösten 2012 flyttade till ny adress
sammanfördes informationsavdelningarna i 6F-förbunden till
samma arbetsställe. Avsikten är
att fördjupa samarbetet i kommunikationsarbetet.
Under 2013 påbörjades detta
med förberedelser till samordnad
upphandling av olika tjänster.

Press
sedan 2009 är förutom startsidan:
Kontakt, Kollektivavtal, A-kassa,
Medlem, Avtalsinfo 2010, 2012
och 2013, Om oss, Ung/Lönsamt
yrkesval, Press Info, Verksamhetskretsar och Försäkring.

Det skickades under året ut fem
pressmeddelanden. Rubrikerna

En elektronisk blankett för den
som vill bli medlem/elevmedlem
kom upp under 2013. Genom
att fylla i sina uppgifter direkt på
hemsidan och klicka på ”skicka”
anmäler man att man vill bli
medlem. Sent på eftermiddagen kom funktionen upp och
på morgonen dagen därpå hade
två ansökningar om medlemskap kommit in, trots att bara en
handfull personer kände till att
den nu var på plats.

Avtalsrörelsen

När förhandlingarna om inkasseringsavtalet strandade och vi
varslade om stridsåtgärder uppmärksammades vår avtalsrörelse
i media. EIO satsade mycket tid
och kraft åt att komma ut i media
i frågan om inkasseringsavtalet.
De fick publicitet men det var

Osynliga döden
Producerad av Svenska Elektrikerförbundet

var: ”Svenska Elektrikerförbundet
tvingas varsla om stridsåtgärder.”
”Facklig seger - Byggnads och
Elektrikerna får rätt i Lavalmålet.”
”Stockholms stad anlitar oseriösa
el-företag.” ”Elektrikerna först
i Sverige med juristförsäkring
som medlemsförmån.” ”Elektrikerna ordnar protestmöte mot
Elsäkerhetsverket.” ”Elektrikerförbundet JO-anmäler Medlingsinstitutet för grundlagsbrott.”
Till detta läggs ett tiotal artiklar
skrivna, i de flesta fallen, tillsammans med de andra 6F-förbunden.

Små osynliga asbestfibrer sätter sig på kläder, i hår och
andas in. Asbest kan orsaka plågsam och dödlig cancer.
4 Ingen ska utsättas för asbestdamm.
4 Asbest ska bara hanteras av särskilda saneringsfirmor.
4 Du ska kunna lämna dina arbetskläder
och byta om på jobbet.
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inget som allmänheten tog till
sig. Det gjorde däremot den
uppbackning som 6F gav i form
av stöduttalanden och sympativarsel.

Laval

I februari kom FN:s arbetsmarknadsorgan ILO ut med ett yttrande som underkände EG-domstolens agerande i Lavaldomen
och den svenska Lavallagen. ILO
uppmanade också den svenska
regeringen att betala tillbaka de
skadeståndspengar som Byggnads och Elektrikerna tvingades
betala. Den 3 juni, promenerade
ett hundratal byggnadsarbetare
och elektriker med ordförande
Johan Lindholm och Jonas Wal-

Kvällsposten och GT. Dagen
före Elsäkerhetsrådets beslut
om behörighet. I samband med
att Elfack i Göteborg, en helsida
med tema elsäkerhet i
Metro Göteborg med
folderutdelning av
förtroendevalda i verksamhetskrets 2.

Trycksaker

lin i spetsen till Rosenbad.
Med sig hade de ett krav på återbetalning av de tre miljonerna
och ett avtal för Reinfeldt att
skriva under att han i framtiden
lovar att stå upp för den svenska
modellen och att försvara våra
kollektivavtal.

Medlemsboken reviderades för uppsökande
verksamhet. Foldern
ATL Montörer blev
A6-format. Samma
skedde med foldern
Elevmedlem där inträdesblanketten gjordes
interaktiv.

Annonser

En serie profilannonser om
arbetsmiljö (asbest, byggdamm,
elsäkerhet och skyddsombudets
roll) i tidskrifterna Arbetsmiljö
och Arbetarskydd. Profilannons
i SSU:s Frihet på temat Asbest.
Helsidesannons om elsäkerhet
22 maj i Aftonbladet, Expressen,
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Det togs fram ett nytt blankettset
för riskbedömning, åtgärder vid
olycka och rapport om tillbud/
riskobservation.

Kampanjer - Elfack

Fokus på utåtriktad annonsering var elsäkerhetsfrågorna och
arbetsmiljö. På Elfack deltog
förbundet med monter som bemannades av verksamhetskrets 2
och 10.
Teman var: medlemskapets
värde, information om försäkringar och juristförsäkringen
samt elsäkerheten. Många unga
besökare. Varje dag rapporterades direkt från montern till
hemsidan och Facebooksidan
med många ”tittare”.

Studier
Totalt har under året har 1 281
personer deltagit i utbildningar.
Antalet deltagare är en minskning med 44 sedan förra året.
Motsvarande siffror i av Förbundet anordnade utbildningar är
1 204 och av LO anordnade 77.
Förbundets studiekonferens
genomfördes i år i anslutning till
LO:s studiekonferens i augusti.
Syftet med deltagande var att
tydliggöra och utöka samarbetet
inom 6F och LO.
Det viktigaste som vi tar med oss
efter konferensen är att vi beslutat att samverka tvärfackligt så
långt det går och där det är möjligt. Det gäller främst de grundläggande förtroendemanna- och
medlemsutbildningarna.
Rollfördelningen mellan förbun-

det, LO och
ABF fastlades.
Förbunden
beslutar vilka
kurser som ska
genomföras.
LO-distrikten
ansvarar för var
i landet utbildningarna placeras och ABF
genomför utbildningarna. Förbunden ansvarar för att rekrytera
och tillhandahålla handledare.
Samarbetet i utbildningsfrågor
börjar ta sin form. Centralt träffas vi inom förbunden månadsvis
och går igenom vad vi kan göra
och gå vidare med. Inför kommande år har vi som mål genomföra gemensamma studiekonferenser.
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De mesta av studierna sker i
Verksamhetskretsarna på ett lite
varierat sätt. Sammarbete mellan
kretsarna och förbundet sker via
gemensamma studiemöten.
Arbetet här har varit inriktat på
att benämna kurserna likartat.
Syftet är att få en tydligare bild
av utbudet och ett administrativt
underlättande av jobbet.

Studiestatistik

Fackligt arbete i företagets styrelse 1 		
3
Fackligt arbete i företagets styrelse 2 		
2
Försäkringskonferens				4
Insikter						9
Kassörsutbildning				3
Kulturutbildning för ungdomsansvariga		
1
Kurs för huvudskyddsombud 1			
1
LOs Ungdomsforum			
17
Om facket					3
Om Samhället					1
Pengar för livet					1
Regionala skyddsombud			4
Retorik					
1
Ungdomsansvarigutbildning			4
Utbildning för revisorer				2
Utredningskurs arbetsmiljö			2
Vidareutbildning för skyddsombud 1		
4
Vidareutbildning för skyddsombud 2		
1
Totalsumma				
77

Förbundet				Deltagare
Elsäkerhetsutbildning				90
Huvudskyddsombudsutb.			18
Kraftverkskonferens				45
RSO-utbildning,
förbundsutbildning				30
Ungdomsforum,
förbundskurs					14
Totalsumma				
197
			
Verksamhetskrets			Deltagare
Arbetsrättsutbildning				10
ATL-Cirkel (910)				96
Avtalskurs (952)				80
FFV-utbildning			
277
Ideologiutbildning				17
Informationsdag för lärlingar			
22
Informationsträff				27
Introduktionskurs				24
Klubbutbildning				15
Lagbasutbildning (876)				38
Lärlingskurs					13
MBL						20
Nya medlemmar				24
Skyddsombudsutbildning (946)
109
Ungdomskurs (350)				
7
Vald på jobbet					
4
Totalsumma			
783

Regional utbildning			Deltagare
100 FFV					19
AL 1 25
Grundläggande Förtroendemannautb. 		
38
Informationsträff				20
Lagbasutbildning (876)				17
Skyddsombudsutbildning (946)			37
Totalsumma				
156
Samverkansutbildning			Deltagare
Fackligt-politiskt ansvariga			10
Totalsumma					10

LO					Deltagare
Alla kan göra något (handledarutbildning)
3
Arbetsanpassning och rehab			
1
Arbetsrätt 1					
1
Arbetsrätt 2					
1
Att informera och agitera			
4
Facket och samhället				
4

Studiecirkel				Deltagare
ATL-Cirkel (910)				46
Cirkelledareutbildning, ATL			12
Totalsumma			
		
58
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Organisation
År 2013 har varit ett intensivt år
för Elektrikerna. Arbetet inför
vårt förbundsmöte, som hålls i
maj 2014 började ta mer plats.
Under året arbetade en arbetsgrupp med en översyn av förbundets stadgar, efter ett uppdrag av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen har även under året arbetat med att ta fram
ett förslag till verksamhetsplan
för perioden 2015 – 2018. Beslut
runt verksamhetsplanen tas på
förbundsmötet.
På lokal nivå genomfördes val
av ombud till förbundsmötet.
På förbundsmötet kompletteras
vårt Centrala Representantskap
med ytterligare 54 ombud från
verksamhetskretsarna.
En ny verksamhetskrets såg
dagens ljus under 2013. Det är
tidigare verksamhetskrets 2 som
numera är uppdelad i verksamhetskretsarna 2 och 10.
Sedan 2009 har verksamhetsledare, regionombudsmän och administrativa chefer haft träffar i
syfte att utveckla kommunikationen och samarbetet. Vid mötet

hösten 2013 beslutade gruppen
att i fortsättningen arrangera
träffarna på egen hand. Det här
är ett exempel på en utvecklande
insats som förbundet genomfört
under tidigare år.
Det fokus kring medlemsvärvning som blev tydligt i organisationen under 2012 blev än
mer tydligt under 2013. Under
året utvecklades den här frågan
bland annat genom att vi började
tala om ”organisering” på ett
mer konkret sätt. Organisering
innebär att vi bildar klubbar och
rekryterar förtroendevalda, samt
utbildar desamma.
Centrala Representantskapet
fattade även beslut om att i handlingsplan för 2014 fokusera arbetet på det utåtriktade arbetet.
Facklig närvaro på arbetsplatser
är viktigt.
Förbundets koncernutvecklingsprojekt har under året gått på
sparlåga. Inga direkta aktiviteter
har förekommit inom projektets
ram.
Under året har förbundsstyrelsen
fattat beslut om att genomföra en
utvärdering av den process och
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förändring som skett i förbundet
under åren 2003 – 2012. I utvärderingen har all personal och ett
urval av förtroendevalda aktivt
har deltagit i processen och
själva fått vara de som berättar
vad som skett under aktuella år,
samt fått delge sina upplevelser
och känslor runt det som hänt.
Under slutet av året och in på
2014 skrivs det en rapport kring
hela processen. Fokus ligger
kring de lärdomar förbundet kan
dra utifrån processen. Rapporten kommer att presenteras på
förbundsmötet. Eventuella beslut
och åtgärder kring rapporten
kommer att följa efter förbundsmötet.
Förbundets ”Unga Elektriker”
tog under året initiativ till att
skriva en motion till det Centrala
Representantskapet. De föreslog i motionen att en central
ungdomsansvarig ska väljas
på förbundsmötet. Centrala
Representantskapet beslutade
att hänskjuta motionen till den
stadgegrupp som jobbade med
en stadgeöversyn. Beslut i frågan
kommer att fattas på förbundsmötet.

VK-28

VK-15
Region Nord
Sundsvall
OBS! Uppdelningen
av VK 2 till VK10
och VK2 skedde
fr o m 2013-01-01

Region Väst
Göteborg

VK-2

VK-21

VK-16
VK-9

VK-10

VK-31

VK-26
Region Syd
Malmö

VK-8
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Region Mitt
Solna
VK-1

Verksamhetskretsarna
VK 1
VU: Daniel Lundin, Verksamhetsledare, Daniel Eriksson,
Ledamot, Pierre Håkansson,
Ledamot. Ordinarie CR: Kjell
Lindberg, Daniel Eriksson,
Daniel Lundin, Christer Olsson,
Karolina Dahl, Elin Fagerlind,
Benny Rosengren, Claes Melkersson. Suppleanter CR:
Magnus Carlenius, Pierre
Håkansson, Dan Ljungqvist,
Micael Gahnström, Anders
Lindström, Peter Karlsson, Kalle
Löfvenberg, Johan Berglund.
Den sista december 2013 hade
VK El-ettan 3 123 aktiva medlemmar.
2013 har varit ett väldigt positivt
år. Vi har lyckats bryta trenden
med fallande medlemssiffror. Vi
ökade medlemsantalet med 58
personer under året. Vi har lyckats med detta för att vi är många
som lägger tid på fackligt arbete.

samhet i hopp att kunna hitta ett
kontaktombud eller för att starta
upp en klubb.
Vi finns till hands för de förtroendevalda som redan finns och
är ett bollplank i deras verksamhet.
Det här året är det lätt att vara
stolt över verksamheten. Vi fick

Vi har på de flesta
områden idag förtroendevalda som är
villiga att arbeta åt
verksamhetskretsen
och tillsammans gör
det att vi syns bland
medlemmarna. Det
är roligt när vi ser
att hårt arbete lönar
sig. Vi har under
året på olika sätt
träffat ca en tredjedel av våra medlemmar. Vi för samtal
med flera medlemmar på företag där
det idag inte finns
någon facklig verk-
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förbundets pris ”Blåslampan” för
våra goda insatser. Detta gör att
vi nu höjer ribban för att nå ut till
ännu fler medlemmar och värva
ännu fler oorganiserade.
Vi ser fram emot uppgiften och
inser att det finns massor av områden vi kan bli mycket bättre på.
El-ettan vill tacka alla som gör ett
fantastiskt arbete!

VK 2
VU: Verksamhetsledare Rolf
Gustavsson, Bravida, VU-ledamot
Lars Pettersson, Emil Lundgren
och VU-ledamot Magnus
Kindmark, Caverion.
2013 var första året för nygamla
VK 2. Att skapa rutiner samt ha
fokus på utåtriktad verksamhet har
varit viktigt.
VK 2 består geografiskt av Göteborg och Varberg.
Under verksamhetsåret har det bildats en styrgrupp i Varberg för att
säkerställa lokal facklig verksamhet
i hela verksamhetskretsen.
Vi har bedrivit ackordscirklar
utifrån efterfrågan. Vi har haft en
ackordsuppsökare under året. När
vi arbetar med uppsökare ökar
ackordsvolym och förtjänst. Vid
en ledandemontörsutbildning med
inriktning på den nya fördelningen
av ackordet rekryterades det fyra
stycken nya ackordsuppsökare.

Vi har haft träffar med klubbledare
och kontaktombud för att fördjupa
klubbledarnas kunskaper samt att
skapa kontaktnät. Under året avslutades utbildningen UFO – UtFörarOrganisation. Den hade som
mål att rusta FFV för ett utåtriktat
jobb i verksamhetskretsen.
Vi har jobbat uppsökande med att
rekrytera medlemmar på företag
med låg medlemsanslutning.
Vi har riktat resurser som RSO,
ackordsuppsökare och andra att
jobba mot utvalda företag. Det har
gett bra resultat med nybildade
klubbar och ökat medlemsantal. Vi
har kallat in företag på UVA-tid för
att ge information, bilda klubbar
och rekrytera kontaktombud. ELTvåan cup genomfördes i maj med
fem deltagande lag.
Vi har jobbat extra mot damm
på arbetsplatserna. Vi har gjort
RSO-besök ihop med Målarna och
Byggnads. Vi har under året jobbat med uppsökande verksamhet
och vi har rekryterat nya regionala skyddsombud. Under hösten
deltog Previa på ett medlemsmöte
om damm.
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Vi och VK 10 har deltagit i facklig grundutbildning för fackliga
förtroendevalda och en utbildning
för ungdomar under 30 år. Vi har
haft utbildning för fackliga förtroendevalda i verksamhetskretsen.
Klubbstyrelseutbildning med
inriktning på styrelsens arbete har
genomförts. Vi har deltagit i det
tvärfackliga studiearbetet. Då det
är svårt att rekrytera till kurser
med internat och vi har haft få
deltagare på Grundutbildning för
FFV kommer vi att jobba med
externatlösningar.
Under året har vi startat upp
ungdomsverksamhet. Vi deltog
med LO på Göteborgsregionens
gymnasiedagar. När det gäller
skolinformation missade vi våra
uppställda mål. Det kommer att
vara prioriterat 2014. Vi koncentrerar då arbetet till vår egen
verksamhetskrets.
Vi har haft en 2-dagars utbildning
för försäkringsinformatörer och
genomfört 2 veckors information om försäkringar. Vi har, med
Folksam, gjort en brevkampanj till
ungdomar, med stort gensvar.

Verksamhetskretsarna
VK 8
VK 8 består av Skåne och
Blekinge. 31/12 var vi 3 360 aktiva
medlemmar, 721 pensionärer
och 411 elevmedlemmar. Totalt
4 528 medlemmar. Vi har sex
ortsklubbar, 62 företagsklubbar
och 92 kontaktombud på
företag utan klubb. VU består av
verksamhetsledare Jonas Lindgren
och två ledamöter Roger Persson
och Per Ola
Nilsson.
Under året har vi haft FFV- och
skyddsombudsträffar. Vi har haft
mellan fyra till sex träffar per område. Det har genomförts ett 25 tal
UVA-möte på företag utan klubb/
FFV. Vi har fått positivt gensvar.
Saken sprider sig, fler vill ha besök.
Vår målsättning var 45 möten, det
blev 25.
Vi har deltagit i två manifestationer. En i Malmö, anordnad
med anledning av förändringarna
i behörighetsförordningen.
Vi var cirka 300 medlemmar
som deltog. Vi fick in cirka

2500 underskrifter som vi har
skickat till elsäkerhetsverket.
En annan gjorde vi, Byggnads
och Målarna i Helsingborg med
anledning av ordning och reda på
arbetsmarknaden.
Under året har vi anordnat ett antal utbildningar. Vi har kört en AL1
med Albins Folkhögskola och VK
26 med 30 deltagare. Vi har haft 52
medlemmar iväg på olika LO och
förbundsutbildningar.
Våra RSO har kört på som vanligt
och varit ute en hel del på besök
på arbetsplatser och gjort en
del skyddsronder. Våra RSO har
besökt ett antal projekt där vi
fått kalla in arbetsmiljöverket. Vi
har också varit ute och gjort ett
antal skyddsronder där det varit
olyckor. Våra RSO är ute för att
våra medlemmar skall få en bättre

arbetsmiljö. FFV har lagt ner 1
250 timmar på RSO-verksamhet.
Det är 50 timmar mer än vad vi
budgeterade för.
Försäkringsinformation under
året har fungerat bra. Vi kört tre
utbildningar med inriktning på
försäkringar och organisation med
ca 60 deltagare.
Skolinformationen är genomförd
på ett betryggande sätt under 2013
då vi varit ute i stort sätt alla skolor
i Skåne och Blekinge. Vi har utbildat en del av skolinformatörerna.
Under 2013 har vi kört cirklar på
kvällstid i vårt ATL-system och
haft bra uppslutning. Vi har kört
cirka 12 cirklar, och även kört
ledande montörs cirklar på kvällstid. I cirklarna har 145 medlemmar
deltagit. Det är högre än uppsatt
mål. I koll på jobbet har vi under
året varit ute och hjälpt medlemmar. Vi ser ett ökat behov av besök
med ATL i fokus. Fler medlemmar
hör av sig och vill ha hjälp. Vi har
haft riktade träffar när det gäller
det nya fördelningssättet i ATL.
Vi har haft träffar inom 6F. Vi,
Byggnads och Målarna har haft
en hel del arbete med arbetsmiljö
tillsammans. Vi har under året
inrättat ett antal grupper som
kommer att jobba med arbetsmiljö,
fackligt politiskt, studier och
samlokalisering styrgrupp.
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VK 9
VK 9 har fyra huvudorter. Örebro
(17),Västerås (14),Uppsala (20) och
Nyköping (9). VU består av tre
ledamöter. Förbundsstyrelseledamoten är adjungerad.
Satsningen på ATL-utbildningar
har slagit väl ut. Vi har genomfört
ATL-utbildningar med hjälp av
duktiga cirkelledare. Vårt mål var
att genomföra åtta ATL-cirklar
under året. Utfallet blev fem. Vi
arbetar med att rekrytera cirkelledare till Örebro, då vi saknar sådana i det området. Vi har utbildat
45 i ATL.
Vi har gjort ca 80 arbetsplatsbesök,
med uppföljning, på olika platser.
Antal medlemmar som berörts
är ca 400. Mindre företag har
kontaktats per telefon. Fokus har
varit elsäkerhet, stegar, damm och
bodar.

Vi har bedrivit koll på jobbet inom
alla områden inom verksamhetsområdet. Målet har varit att nå ut
till små företag som sällan eller
aldrig har besök av någon från förbundet. Arbetet har bidragit till att
vi har fått in fler medlemmar.
Fortfarande har vi mer att göra, då
vi fortfarande har oorganiserade
inom vårt område. Det nyckeltal
VK9 skulle uppfylla med 625 timmars uppsökeri har vi löst på ett
bra sätt.
Medlemsvärvning har ingått i den
löpande verksamheten. Nya medlemmar i VK 9 är 37. Vi har tappat
medlemmar under året så antalet
är mindre i slutet av året.
Vi har även sett att det finns ett
stort mörkertal, när det gäller försäkringar. Vi har därför lagt tyngd
på det. Försäkringsinformatörerna
har varit inbjudna på ett flertal
klubb- och årsmöten. Vi har nått
250 medlemmar i den delen.
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Våra skolinformatörer har träffat
1:orna på hösten och 3:orna på
våren. Vi har fler elevmedlemmar.
Vi har bedrivit studieverksamhet.
Exempel är lagbasutbildning och
GFU1-3. Dessa utbildningar har
varit mycket uppskattade av de
medverkande medlemmarna.
Ungdomsansvarig, Fredric Lundahl, blev antagen till aspirantutbildningen. Vår nye ansvarige
Joel Larsson har kommit in bra i
verksamheten.
Vi har genomfört vår traditionella
innebandyturnering. Syftet med
turneringen är att medlemmar
mellan företagen ska lära känna
varandra och utbyta erfarenheter.
Verksamhetsåret 2013 har inneburit en föryngring inom VK 9.
Samarbetet har fungerat bra med
de övriga kretsarna i Region Mitt.

Verksamhetskretsarna
VK 10
Verksamhetsberättelsen är en
utvärdering av de mål som sattes
upp för verksamhetskretsen, 2013.
VK 10 består av Västra Götaland
och Halland, utom StorGöteborg
och Varberg, och har cirka 2000
medlemmar. 200 medlemmar har
valt att lämna oss medan drygt 100
har valt att bli medlemmar.
2013 hade vi studier i form av
kurser, internat och externat, och
cirklar. Alla fackligt förtroendevalda samt många medlemmar har
fått möjlighet att delta i studier på
ett flertal områden. Ideologi är ett
tema vid alla träffar/studier. 200
förtroendevalda och 25 medlemmar var med i utbildning/på
cirklar.

har gjorts lokalt på ortsklubb.
Alla skolor har fått en kontakt
gällande skolinformation under
våren. De flesta klasser i åk 2 och
3 har informerats. Under hösten
prioriterade vi att hitta nya skolinformatörer, samt att sätta dessa
i utbildning. Elevmedlemmar har
kontaktats i enlighet med den
interna verksamhetsplanen.

I ungdomsverksamheten har vi
missat de mål vi satte upp för 2013.
Vi har dock träffat ett 20-tal ungdomar i två olika aktiviteter som

Uppsökeri har bedrivits av ett antal
förtroendavalda i kretsen. Vi har
haft uppsökare inom områdena
arbetsmiljö, ackord, medlemsvärv-

ning, studier och försäkringar. Vi
har ett nyckeltal för uppsökeri på
500 timmar. Utfallet är drygt 1200
timmar. Vi har träffat ungefär 350
medlemmar och presumtiva medlemmar.
Under året har uppsökarna värvat
ungefär 30 medlemmar.
Vi har fortsatt jobbat utifrån; mer
utåtriktad verksamhet, mindre
mötesverksamhet.
Vi har sedan omorganisationen
brottats med att få FFV på ledande
poster. Vi har haft flera FFV som
går vidare till andra verksamheter. Vi jobbar med att bredda den
lokala fackliga verksamheten i våra
ortsklubbar, för att få en bredare
bas när vi nominerar och rekryterar till uppdrag i verksamheten.
VK10 har lyckats värva ett 10-tal
nya FFV som har gjort någon form
av arbete åt organisationen under
året.
Vi kan bli bättre. Vi börjar om med
nya tankar, om hur vi når våra mål
och om hur vi prioriterar verksamhet. Vi tackar alla som har bidragit
till verksamheten.
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VK 15
Verksamhetsledare: Kenneth
Nyhlén. VU ledamöter: Peter
Nordin, Mikael Olsson. Kretsombudsman: Jimmy Åsberg. CR
ombud: Christer Nylander, Peter
Nordin, Mikael Olsson, Krister Olsson, Joakim Gustavsson.
Förbundstyrelseledamot: Kenneth
Nyhlén.
Medlemsantalet var vid årets
början 1 529 medlemmar och vid
årets slut 1 380 medlemmar.
Vi hade ett mål att ha fem aktiva uppsökare. Utfallet blev tre
stycken. Den erfarne uppsökaren
och/eller ombudsmän skulle sedan
skola in de nya. Inskolningen sedan kunna övergå i mentorskap.
Totalt räknade vi med att 12-16
Koll på jobbet objekt. Utfallet blev
att vi har haft 24 Koll på jobbet
objekt.

Vi planerade att genomföra sju
UVA-möten. Utfallet blev 70
stycken! Vi har konstaterat att de
flesta företagen missar att nyttja
UVA-tiden för fackliga möten på
betald arbetstid. Därför planerar
vi in dem. Vi har därmed träffat
nästan alla företag med 2 eller flera
medlemmar.
Vi har lärt oss att många medlemmar är okunniga i avtals- och
försäkringsfrågor. En annan effekt

är att medlemmar upplever det
mycket positivt att de får träffa
fackliga företrädare.
Vi gör en studieinventering
genomförs i samband med UVAmöten. Vi upprättar individuella
studieplaner för alla FFV med
”tunga” uppdrag.
Vårt mål var att ha 211 medlemmar i studier. Utfallet blev 148.
Vi har saknat aktiva ungdomar,
och därför har vi ej genomfört
någon ungdomsverksamhet. Vi
har dock haft en deltagare på en
central ungdomsträff.
Skolinformation har genomförts i
Östersund, Strömsund, Kramfors
och Örnsköldsvik.
Vi har träffat 1 707 medlemmar,
målet var 1 140.
Vi har värvat åtta medlemmar,
varav sju under 30 år. Målet var att
värva 20 medlemmar. Vi har rekryterat 41 nya FFV, varav 17 stycken
under 30 år. Målet var att rekrytera
tio stycken.
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Verksamhetskretsarna
VK 16
Verksamhetskretsen har under
året haft ett antal möten. Vi har
planerat, gått igenom och följt upp
verksamheten. Den har fungerat
relativt bra, med tanke på att vi har
få personliga resurser. Mot slutet
av året började det lossna. Fler
personer vill engagera sig. Vi har
gjort det vi har planerat.
Negativt är att vi tappar medlemmar. Där ligger kraftverksneddragningarna oss i fatet. Vi är det VK
som har flest antal kraftverkare.
Vi har även Norge som påverkar
medlemsantalet. En negativ trend
som varit är att företagen inte
anställer lärlingar. Det ser vi nu
en ljusning på då 28 personer fick
lärlingsanställning år 2013, jämfört
med 17 år 2012.
Med vår satsning på uppsökeri
nådde vi ett stort antal arbetsplatser och medlemmar under våren.
Det resulterade i nya medlemmar
och flera försäkringsinformations-

kvällar i samarbete med Folksam.
RSO verksamheten har inte fungerat som vi planerat. Det beror på
att vi har är få RSO och det har
varit sjukskrivningar. Det vill vi
ändra på kommande år. Vi har fått
fler försäkringsrådgivare, vilket jag
tycker är positivt och vi jobbar för
att få flera, det är ett av de viktigaste uppdragen.
På studiesidan har det gått ganska
bra trots att vi inte haft prioriterand verksamhet. Medlemmarna har fått
utbildning i
någon form,
antingen från
oss, ABF eller
LO. Ackordsverksamheten
fungerar inte
tillfredsställande. Endast en
ackordscirkel
påbörjades men
av olika anledningar slutfördes den ej. Vi
har ett jättejobb
framför för att
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få igång ATL verksamheten.
Ungdomsverksamheten börjar ta
form. Ansvariga börjar bli varma i
kläderna och fokuserar på uppgiften. Skolinformationerna har genomförts enligt plan. Avdelningen
har delat ut stipendier på el-och
energiprogrammet i länet. Vi har
en bra kontakt med skolorna. Vi
har även medverkat på ”Putte i
parken”, LO:s sommarkampanj
Facket i Sommarland och Byggnads nattinnebandycup.
6F löper på som tidigare år. Vi
har strukturerat upp och planerat
verksamheten för hela 2013.
Vi har haft verksamhet på torget i Karlstad första måndagen i
varje månad. Vi delar ut korv och
sprider fackligt/politiskt budskap.
Varje 6F-förbund är ansvarigt för
arrangemanget en gång.
2013 var ett år med förändringar.
Vår mångåriga verksamhetsledare
Stanley slutade. Vi fick en tillförordnad ledare i Peter Swalling. Vi
har fått till oss nya starka krafter
som kan driva verksamheten
framåt.

VK 21
Vårt VU som består av VK ledare
Mikael Karlsson och ledamöterna
Johan Eklund och Thomas Hedlund. Vi har haft tre möten under
2013. Det låga antalet beror mest
på tidsbrist. Vi har väl inte kommit
till att fler gör lite riktigt än, men...
Men vi har tagit hjälp av VK 9 med
diverse sysslor som försäkringar,
skolinfo och RSO.
Sen har vi haft med en kille på
skolinfo som nu i början på 2014
har kört fyra skolor med hjälp av
ytterligare en skolinformatör. Vi
håller tummarna att de tycker att
det är roligt och vill fortsätta. Så en
hel del tid går till att släcka diverse
bränder hos medlemmar som har
ringt under tiden som vi har varit
hos respektive ordinarie arbetsgivare.
Vi har använt verksamhetsmå-

len som är lagda för att styra vår
verksamhet. ATL-sidan går mot
lägre volymer så fort vi släpper på
tyglarna. Vi har genomfört 4 ATLcirklar och fått frågor om att ha en
ackordsuppsökare i avdelningen.
Så än finns det hopp.
I 21 an har kurser och utbildningar
planerats lokalt och regionalt i
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Region Mitt. Ett antal medlemmar
genomgått lokala och regionala
utbildningar i Elektrikernas regi.
Vi har även använt oss av ABF och
LO för externa utbildningar.
Arbetsmiljöarbetet har skötts av
våra RSO, med hjälp och stöttning
av VK 9, samt ombudsmän.

Verksamhetskretsarna
VK 26
Vi bedriver vår verksamhet i
Småland och på Öland. Verksamhetsledare är Jan-Erik Arvidsson,
ledamöter är Arne Forsberg och
Bengt-Göran Lilienberg.
Den verksamhet vi planerade har
vi genomfört. Det var ett intensivt
arbete inför avtalsrörelsen. Vi var
ute på många arbetsplatser, deltog
på klubbmöten, ordnade frukostmöten och var ute på elgrossister
och informerade.
Vi har haft ett gott samarbete inom
ramen för 6F, framför allt med
studieträffar i Jönköping, Växjö
och Kalmar.
Vi var behjälpliga vid starten av en
klubb. Vi har lyckats att få nya FFV
i verksamhetskretsen vilket lovar
gott inför framtiden.
De år vi prioriterar avtalsrörelse
blir ibland studieverksamheten
lidande. Trots det har vi lyckats nå
våra mål. Vi har genomfört arbetsrättsutbildningar och nyanställda/
lärlingsträffar på våra tre huvudorter. Våra försäkringsrådgivare har
utbildats vid flera tillfällen.

Vår påbörjade ATL-satsning blev
väldigt lyckad. Pensionsutbildning
+55 i Kalmar blev snabbt fullbokad
och kommer att köras på flera orter framöver. Tyvärr fick
vi ställa in den tjejträff vi
hade planerat på grund
av få anmälaningar.

samma skyddsronder. Det ger
högre säkerhetsnivån på byggarbetsplatser.
Regionala skyddsombuden har

Våra skyddsombud har
utbildads vid ett par
tillfällen. Nyanmälda
skyddsombud får personliga besök.
Vi har en FFV som börjat jobba som regionalt
skyddsombud. Våra
regionala skyddsombud
har ett gott samarbete med Byggnads, genom bland annat gemen-

gjort några ”brandutryckningar”
utöver de vanliga skyddsronderna.
Vi hade en gemensam utbildning tillsammans med EIO om
elsäkerhet och övrigt skyddsarbeten på byggarbetsplatserna.
Våra skolinformatörer har gjort ett
bra arbete och besökt alla i årskurs
2. Under våren fick alla i avgångsklasserna besök för information
inför arbetslivet.
Bemanning av kontrollanterna till
ECY-cup gick bra. Vi kan konstatera att flera av våra skolor håller
en hög nivå. Det glädjer oss.
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VK 28
Vi har haft fyra VU-möten, fem
förstärkta VU-möten och ett LRmöte. Medlemsantalet har ökat
med 5%.
Vår ackordslönestatistik visar en
god löneutveckling för ackordsarbetande elektriker. Lönerna för
denna grupp ligger betydligt högre
per timme än för de elektriker, som
enbart arbetar mot månadslön.
Vår ackordsstatistik är något missvisande på grund av färdigställandet av ackordssedel Aitik 36. Den
omfattar ca 150 000 timmar och
påbörjades 2009. Sedeln sänker
den genomsnittliga förtjänsten för
2013, med 7-8 kr/tim.
Volymen arbetade ackordstimmar
2013 har ökat med 100% jämfört
med 2012. Antalet Ackordssedlar
har dock minskat något.
Arbetsgivarna har valt att strikt
följa det centrala avtalet på 1,9%.
Löneglidning har varit liten.

Arbetsmiljöverksamheten har i
stort bestått i skyddsronder på arbetsplatser i syfte att säkerställa att
företag utan skyddsombud lever
upp till lag och avtal.
Vi har gjort ca 200 besök på
arbetsplatser samt ett 20 tal på
företag som saknar skyddsombud.
Vi har i huvudsak inriktat oss på
att förebygga fallolyckor, informera
om kvarts, damm, elsäkerhet samt
riskanalyser, enligt förbundets
verksamhetsinriktning.

Vi har haft skyddsombuds träffar/utbildning i Umeå, Skellefteå,
Kiruna, Luleå och Piteå med
Elsäkerhetsverket.
Vi har tio Regionala skyddsombud,
tre ombudsmän och sju FFV.
Studierna har legat på en fortsatt
hög, stabil, nivå gällande antal
utbildade ungdomar, fackligt
förtroendevalda samt medlemmar.
Känslan är att vi formar en struktur samt en löpande verksamhet
som är allt mer självgående.
Vi har haft fyra regionala utbildningar med VK 15. Vi har sjösatt
ett klubbutvecklingsprogram i
Västerbotten, där vi vänder oss till
företagsklubbar och erbjuder utbildning i bl.a. Avtal. Vi lyssnar på
vad varje klubb har för behov i det
lokala fackliga arbetet, och erbjuda
lösningar för varje specifikt behov.
2014 kommer arbetet att utvärderas och utökas till att omfatta även
Norrbotten. Detta med ett enda
syfte att: skapa väl fungerande
företagsklubbar och att bli fler FFV
samt att höja kompetensnivån och
stärka den demokratiska andemeningen.
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Verksamhetskretsarna
VK 31
Verkställande utskottet har bestått av verksamhetsledare Stefan
Lyshed-Jakobsson, VU ledamöter
Joe Mayer och Bengt Thunholm.
VU har under året prioriterat utåtriktad verksamhet.
Vi har haft träffar för FFV i hela
vår verksamhetskrets för att
informera om fackliga frågor. Vi
har bjudit på frukost/fika på olika
orter. Det har fallit mycket väl ut.
Vi har vid varje tillfälle försökt få
fler att ta börja arbeta fackligt åt
förbundet i verksamhetskretsens
regi.
Vi har i dag en person som jobbar
med frågorna kring arbetsformen
Koll på Jobbet.
Vi har genomfört lokala träffar där
vi har informerat om avtalet.
Arbetsmiljöarbetet bedrivs av vårt
regionala skyddsombud. Fokus
ligger på uppsökeri på företag

och arbetsplatser, samt utbildning
av skyddsombud. Vi har haft en
skyddsombudsutbildning i region
Mitt.
Vi har genomfört en ackordscirkel
på kvällstid. Vår uppsökare har
sporadiskt och vid efterfrågan gjort
uppsökeri för att hjälpa till med
ackordsfrågor på arbetsplatser.
Vi har bedrivit studier i Region
mitt. Det har varit Grundläggande
FörtroendemannaUtbildning
(GFU). Den har vi genomfört två

uppsättningar av. Vi har genomfört
en lärlingsombudsutbildning, utbildning för försäkrings-informatörer, HSO/SO samt en utbildning
för ledande montörer. Vi har haft
avtalsutbildningar samt utbildning
för nyvalda skyddsombud. Vi har
även haft deltagare på LO-kurser.
Vi gjorde under hösten en gemensam satsning inom LO i Östergötland tillsammans med ABF för att
genomföra en medlemsutbildning
tillsammans på två dagar. Den blev
dock ej av på grund av att LO:s
studiemedel tog slut. Intresset och
efterfrågan på studieverksamhet
fortsätter att växa.
Vi har genomfört skolinformation
för elever i årskurs ett och tre.
Vi har haft en bra ungdomsverksamhet. Vi har haft träffar där
ungdomar träffats och fått bra
facklig information på ett sätt som
attraherar ungdomar.
Vi har medverkat vid klubbmöten samt arbetat med att utveckla
klubbverksamheten på företagen.
Vi har haft en utbildning för
försäkringsinformatörer i region
Mitt. Vi har arbetat med att
informera medlemmar samt icke
medlemmar i försäkringsfrågor.
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Förbundsstyrelsens slutord
Försvarskamp

Ett tufft år i en nyliberal tidsera
Sverige präglades av den nyliberala politik som Alliansregeringen för. Konsekvenserna blev allt
tydligare. Rika blev rikare, fattiga
fattigare. Fler blev arbetslösa. Inkomst- och förmögenhetsklyftor
ökade nästan mest i Europa.

än en schysst offentlig upphandling med krav på kollektivavtal
och socialt ansvarstagande.
Inte konstigt då att vi får bedriva
avtalsrörelse i motvind. Mycket
är en försvarskamp mot nyliberal
ideologi orkestrerad av Svenskt
Näringsliv. De flesta arbetsgivareorganisationer traskar patrull

Skattesänkningar på drygt 100
miljarder undandrog resurser för
att finansiera välfärden, allt fler
ställdes utanför. En var en s.k.
”Jobbpolitik” som havererat och
lett till ökad arbetslöshet, främst
bland unga. Skattesubventioner
i form av t ex sänkta arbetsgivareavgifter för unga och sänkt
krogmoms dömdes ut som dyra
och ineffektiva av oberoende
instanser.
Avsaknad av bostadspolitik har
lett till att många saknar bostäder, och att energi- och miljönyttiga investeringar i byggsektorn
inte blivit utförda. Priserna på
bomarknaden tvingar unga att
bo hemma eller gör det omöjligt
att flytta dit jobben finns. Nu
reagerar t o m Handelskamrarna
och påstår att bristen på bostäder
kostar samhället många miljarder
i utebliven tillväxt.
En nyliberal politik har avrustat
statens ansvar för arbetarskydd,
arbetsmiljö och elsäkerhet. Den
medger att ekogangsters via
svartjobb kan undandra samhället över 60 miljarder kronor
årligen i uteblivna skatteintäkter.
Ett Fifflar-Sverige som totalt
undandrar samhället skatter på
över 130 miljarder, men där t.ex.
Svenskt Näringsliv ser kollektivavtal och facket som större hot

det gäller lönebildningen gäller det s k ”märket” d v s vad
arbetsgivarna inom industrin
anser att denna bransch har råd
med. Detta anammar statliga
Medlingsinstitutet som bör vara
partsneutralt men inte är det.
Avtalsrörelsen inleddes med ett
omfattande försvarsvarsel på
inkasseringsavtalets område.
På Kraftavtalet handlade
grundkraven om säkerhet,
bemanning och att man inte
skulle ”behöva dö i jobbet”.

med jurister och teknokrater vid
rodret och allt färre företrädare
från produktionen.

Försvarskamp - Avtalskamp

Avtalskampen inleds med att
arbetsgivarna vill ha ”flexiblare
avtal” (ibland ”modernare”)
vilket innebär utökad arbetsledningsrätt t.ex. när det gäller
förläggning av arbetstiden, uttag
av ledigheter eller beordrande
av övertider. Detta kompletteras
med ökad frihet för arbetsgivare
när det gäller anställningsformer
d v s otryggare anställningar.
Därtill kravet att lönesystemet
ska vara mer ”individuellt och
företagsanpassat” d v s att företagen ska förhandla helst direkt
med sina ”medarbetare” istället
för via centrala riksavtal.
Som normerande ”lag” när
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Vi fick lägga stor kraft för att
kunna behålla vårt ackordssystem och utveckla det.
Ackordet är avgörande för
den totala löneutvecklingen
inom förbundet trots att för
få medlemmar tillämpar det.
Att mista det och få ett företagsstyrt prestationslönesystem
får svåra konsekvenser. Återigen,
det var en försvarskamp där arbetsgivare bl.a. via EU-domstolar
och AD försöker krångla till det,
fördyra och bakbinda oss från att
bedriva facklig kamp.
Vi har lagt stor möda på försvarskamp mot nyliberala idéer som
Elsäkerhetsverkets idoga försök
att ändra behörigheterna vid
elektriska installationer. Tillsammans med alla LO förbund (IF
Metall, Pappers, SEKO, Kommunal och SEKO) som organiserar
landets 50 000 elektriker har vi
motarbetat idéer som äventyrar
elsäkerheten och öppnar upp för
att arbetsgivarna ska kunna ersätta kvalificerade yrkesarbetare
mot billig arbetskraft. Här har
vår motpart Elektriska Installationsföretagen EIO stått för

en nyliberal linje och börjat
demontera det långvariga
samarbete som varit inom
elteknikbranschen kring behörigheter, lärlingar, certifikat och utbildning.
Sedan LO kongressen 2012
är förbundet för första
gången representerat i LOs
styrelse. Och via samverkan
inom 6F och med andra
förbund exempelvis Kommunal kan vi påverka agenda
och ställningstagande. Men det
har skett i en situation där hela LO
behöver stärkas efter år av försvagning av olika skäl.

Vi har tuffa utmaningar

Förbundet har genomfört stora
förändringar av stadgar och organisation. Samordning har skett
med 6F för servicefunktioner och
förbundsexpeditionen har flyttat till Hagagatan 2. Det har varit
en nödvändighet, men det räcker

inte. Obestridliga fakta visar att vi
minskar i medlemsantal, har svårigheter att rekrytera de som borde
tillhöra oss, att antalet förtroendevalda minskar och för få medlemmar deltar i facklig utbildning. På
över 60 procent av arbetsplatserna
inom våra avtalsområden saknas
det ett fackligt ”ansikte”.
Därför måste ekonomi och verksamhetsplanering styras så att
dessa ”Strategiska kurvor” vänds
rätt. Det är en ren överlevnadsfrå-

ga och en förutsättning för att
med respekt kunna bevaka
avtalsfrågorna inom alla våra
branscher.
2013 var också det år då CR
med stor majoritet fattade
beslut om att teckna ett 38
månadersavtal om fri juristförsäkring för alla medlemmar. Finansierat av kapitalavkastningen. Historiskt då det
är det första fackförbundet
i Sverige som på detta banbrytande sätt utvecklar det
fackliga medlemskapet. På samma
sätt som vi var föregångare genom
att teckna den första kollektiva
hemförsäkringen.
2014 kommer att kräva nya kreativa utmaningar för att försvara
och tillvarata löntagarnas och
elektrikernas intressen i arbetslivet
och i samhället. Vi är på rätt väg
men mycket återstår att göra
.
Tack alla som deltar i den fajten.

Stockholm i februari 2014.

Jonas Wallin

Thomas Sandgren

Ulf Carlsson

Kjell Drotz

Johan Fredriksson

Jonas Lindgren

Sören Eriksson

Kenneth Nylén

Peter Svalling

Mikael Karlsson

Göran Rönnbäck

Bengt Göran Lilienberg
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