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Inledning

Politisk turbulens
Ett år som startade med politisk turbulens i efterdy-
ningarna till valen 2014. I riksdagen fick rödgröna 
blocket (S+MP+V) fler mandat än Allianspartierna. 
Men vågmästare var främlingsfientliga Sverigedemo-
kraterna. I slutet av 2014 - slöts Decemberöverens-
kommelsen (DÖ) mellan de rödgröna och Alliansen 
för att en minoritetsregering skulle förmå att regera 
landet utan att bli beroende av SD. Men större delen 
av 2015 fick regeringen administrera en Alliansbud-
get. Först i augusti kunde man lägga en egen budget 
som också gick igenom. I slutet av året dog dock DÖ 
efter att Kristdemokraterna bytt till en nyliberal par-
tiledare och den nya moderatledaren Batra visat sig 
inte stå för ett handslag. Till och med våra motparter 
har större respekt för överenskommelser än borger-
liga politiker.

Regeringen har haft det tufft. Från förbundets per-
spektiv när det gäller elsäkerhetsfrågorna kan vi dock 
glädja oss åt utdelning på flera års hårt arbete. Det 
förslag som enmansutredaren presenterade på hös-
ten om förändringar av behörighet och andra elsä-
kerhetsfrågor ställer vi upp på i stora delar till skillnad 
från de ursprungliga, mot elektriker och allmänhet, 
förödande förslagen från Elsäkerhetsverket.

Vi samlade alla förbund i LO som organiserade lan-
dets 50 000 elektriker. Gemensamma remisser, upp-
vaktade ministrar och riksdagens utskott och partier. 
Man lyssnade till slut på oss. Inte fullt ut men i stort 
kan vi och vår motpart EIO konstatera att föränd-
ringarna verkar vettiga. Jag vill med detta säga att 
facklig kamp lönare sig - även om det ibland känns 
som om vi slåss mot väderkvarnar. 

Internationell solidaritet
Med stolthet konstaterar jag att förbundet har en le-
damot i LO:s styrelse, vi är aktiva inom 6F-samver-
kan, har ett engagerat arbete i den Nordiska Elek-
trikerfederationen och inom Bygginternationalen 
(BTI). Tillsammans med andra förbund engagerar 
vi oss mot lönedumpning, för vita schyssta jobb och 
Decent Work där stora sportevenemang ska ske. Vi 
är med och påverkar.  Det är nödvändigt i en global 
ekonomi - utan internationell solidaritet klarar vi inte 
nationella utmaningar.

2015 var också ett år då krig och terror i Syrien, Irak, 
Afrika kraftigt ökade flyktingströmmarna till Europa. 
Ett konservativt styrt EU som inte hade någon plan 
att hantera detta på ett socialt anständigt sätt. Sverige 

tog emot närmare 190 000 flyktingar. Diskussionerna 
om integration och flyktingar tog allt större utrym-
me i samhällsdebatten och SD visade rekordsiffror i 
opinionsmätningar. Men också ett år där besinnings-
löst våld och extremism dödade oskyldiga människor 
bla i Paris två gånger, i Köpenhamn och på en skola i 
Trollhättan.

Det fackliga året
Fackligt var det ett vanligt år med de traditionella ut-
maningarna d v s att öka medlemsantal, organisera, 
rekrytera nya förtroendevalda och öka studierna. Vi 
brottades fortfarande med att för få utnyttjade rätten 
enligt Installationsavtalet att arbeta på ackord. Det är 
ett stort dilemma då ackordsverksamheten i högsta 
grad påverkar lönenivån inom hela förbundet och ar-
betsgivarna vill ha ett mer företagsstyrt system.  När 
vi summerade året kan vi konstatera att många av 
de viktigaste nyckeltalen har utvecklats mindre bra. 
Förbundet måste fokusera mer på det grundläggande 
fackliga organisations- och agitationsarbetet.

Inom LO pågick ett omfattande arbete för en lång-
siktig och stabil samordning för framtiden och inför 
avtalsrörelsen 2016. Tyvärr kunde styrelsen på slut-
tampen konstatera att förutsättningarna inte fanns 
kring avtalssamordningen. Gamla tvistefrågor kring 
vad som ska vara lönenormerande och riktmärke 
samt metoder för att lyfta lågavlönade - främst tradi-
tionella kvinnoyrken  - lade krokben för samordning-
en.  Givetvis är det att beklaga och en svaghet - då 
arbetsgivarefronten står enig under Svenskt Närings-
livs nyliberala ideologiska ledning.

I Alliansens kölvatten
Vårt samhälle har påverkats av åtta års Alliansstyre 
och ett konservativt blått Europa. Nyliberala politis-
ka och ekonomiska teorier har i sin praktiska tillämp-
ning ställt till stor skada t ex växande inkomst- och 
förmögenhetsklyftor. Enorma skattesänkningar har 
minskat resurserna i vård, omsorg och utbildning. 
Vi har en svår segregation - inte minst i invandrar-
täta förorter. Det är en enorm bostadsbrist samtidigt 
som en ängslig medelklass oroar sig för att en skapad 
bostadsbubbla ska spricka. Tillgång och efterfrågan 
hänger inte alls ihop.

Alltför många medborgare står utanför samhället, 
eller har kommit utanför trygghetssystemen. Arbets-
lösheten är för stor bland unga och många kommer 
aldrig tillbaka till arbetslivet efter arbetsskador och 
sjukdom. Äldre och sjuka får inte den vård eller om-
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sorg de borde ha rätt till. Gamla som byggt upp detta 
samhälle behandlas inte efter deras slit och förtjänst.
Ur mitt fackliga perspektiv behövs mer modiga po-
litiker som åter sätter arbete, bostad och solidarisk 
välfärd högst på dagordningen och vågar göra på-
tagliga offentliga investeringar därefter. Solidaritet 
och rättvisa, schyssta villkor och omsorg om varan-
dra måste tillåtas tränga ut den nyliberala girigheten 
och egoismen.

Jonas Wallin,
Förbundsordförande
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Biståndsverksamhet

Under 2015 har vi fortsatt att jobba med organise-
ringen av arbetarna som bygger anläggningar inför 
fotbolls-VM 2022 i Qatar. Det är ett jobb som går 
långsamt framåt men vi får inte tappa energi och so-
lidaritet. FIFA (Internationella fotbollsfederationen) 
håller på att falla samman av korruptionsskandaler 
och andra oegentligheter. Kanske är det början på 
en ny era där mänskliga rättigheter ingår i upphand-
lingarna av vilket värdlandet skall vara. Ryssland 
fortsätter att kränka de mänskliga rättigheterna och 
att ge VM till ett krigförande land är inte lite tvek-
samt. Likaså Sydkorea där vinter-OS kommer att an-
ordnas vittnar om grova kränkningar av facket och 
där många av våra kamrater sätts i fängelse för att 
de hävdar sina rättigheter! Vi måste fortsätta med 
oförminskad kraft att visa vårat stöd till kamraterna 
ute i världen. 

Finns det några ljuspunkter? Ja faktiskt! Mellan de 
israeliska och palestinska byggfederationerna har vi 
fått till ett genombrott där vi kommer att stå som 

värd för utbildning av palestinska byggnadsarbetare 
anställda av israeliska byggföretag. Utbildningen be-
står i att lära de palestinska byggnadsarbetare som 
är anställda av israeliska byggföretag kollektivavta-
let. Avtalet är översatt till arabiska från Hebro. De 
palestinska byggarbetarna har nu samma rättigheter 
som israelerna och vid en eventuell tvist så kommer 
israeliska byggfacket att representera och försvara 
palestinierna!

Förhoppningsvis så kan detta vara ett litet frö till 
att få dem att se på varandra som jämlikar! Våra 
faddrar fortsätter att göra ett kanonjobb och vi är i 
planeringsstadiet för att starta upp en ambassadörs-
utbildning som kommer att ha mottot medlem till 
medlem.

Jag tycker att vi inom Elektrikerförbundet skall vara 
stolta att tillhöra en kamporganisation som verkar 
både inom Sverige och utanför landets gränser och 
gör det fantastiskt bra!

Elektrikerförbundet stödjer ett fadderprojekt i Zimbabwe anordnat av Olof Palmecentret.
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Internationellt och nationellt samarbete

Elektrikernas internationella insatser under 2015 
har fortsatt fokusera på att utveckla det fackliga ar-
betet i Norden, Europa och Globalt. Det internatio-
nella arbetet präglas allt mer av att vi kopplar sam-
man det som händer nationellt med andra fackliga 
organisationer genom ett transnationellt samarbete 
där vi gemensamt kan samverka för att utveckla våra 
fackliga verksamheter. 

Norden
Inom Norden har vi under året samverkat för att ge-
mensamt sätta än mer fokus på de politiska utma-
ningarna som vi gemensamt möter dagligen i våra 
respektive länder. Vi har också varit drivande i att 
utveckla ett nytt arbetssätt inom vår Nordiska Fede-
ration för Byggnads- och Träarbetare, NBTF. Våra 
nationella utmaningar hänger intimt samman med 
de utmaningar som politiskt kommer från EU och 
därför är det av vikt att NBTF också utvecklas för 
att vi gemensamt i Norden kan bemöta dessa utma-
ningar både i vårt vardagsarbete på hemmaplan lik-
väl som i det politiska arbetet i EU. Samma frågor 
har funnits på den svenska nivån i SBTF. Där har vi 
också fått fram personer från våra förbund att ingå i 
de nätverk som finns i Norden och Europa.

Europafederation
Inom vår Europafederation för Byggnads- och Trä-
arbetare, EBTF, har Elektrikerna under 2015 lagt 
fokus på förberedelserna inför federationens kon-
gress som genomfördes i november. I arbetet har 
fokus lagts på att försöka vässa federationens arbete 
genom att få fler medlemsorganisationer att bidra i 
arbetet. Det har resulterat till att kongressen antog 
ett nytt aktionsprogram som nu kommer att styra 
verksamheten inom federationen de kommande fyra 
åren. 

Under 2015 har Elektrikerna också lagt fokus på att 
bemöta Europeiska kommissionens förslag avseende 
handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestement Partnership), en eventuellt kommande re-
videring av utstationeringsdirektivet och ett förslag 
kallat REFIT  som innebär att små och medelstora 
företag ska undantas från vissa regler, däribland fle-
ra arbetsmiljökrav. En förutsättning för att kunna 
påverka och motverka de värsta avarterna i de här 
förslagen är att facken i Europa kan samarbeta över 
gränserna. Detta är ett arbete som Elektrikerna lagt 
mycket energi på att åstadkomma under 2015 och 
kommer att fortsätta att utveckla under de kom-
mande åren.

Globalt
Fortsatt utmaning i EU och fokus på arbetstagare.
Globalt är Elektrikerna medlemmar i och samarbe-
tar med det globala bygg- och träfacket, BWI. Un-
der början av året tog Elektrikerna tillsammans med 
BWI fram en ny plan om hur trä- och byggbranschen 
kan bidra till att stoppa klimatförändringarna, bygga 
ett mer hållbart samhälle och samtidigt skapa mil-
jontals nya gröna jobb. Denna plan har under 2015 
använts både i Sverige och globalt för att skapa debatt.

Elektrikerna tog initiativ till ett miljö-fackligt upp-
rop för en grön omställning som publicerades i DN 
Debatt den 30 oktober tillsammans med fem andra 
fackföreningar och fem miljöorganisationer. Elek-
trikerna har under året fortsatt lägga fokus på att 
förbättra det internationella fackliga samarbetet för 
att organisera och skydda migrerande arbetstagares 
rättigheter över nationsgränserna. I oktober deltog 
en representant från Elektrikerna vid BWI:s interna-
tionella migrationskonferens i Nederländerna. Året 
avslutades med att Föreningen för Utvecklingsfrå-
gor, FUF tilldelade Byggnads, GS-facket och 6F sitt 
årliga utvecklingspris. FUF-priset tilldelades vinnar-
na för deras insatser i BWI Decent Work kampanjen.

6F-samarbetet
Arbetet inom 6F har i mycket handlat om att bygga 
vårt administrativa bolag FASAB driftsäkrare och 
det stora projektet PUMA, vårt nya verksamhetssys-
tem. Det är ett enormt arbete där all personal fått 
arbeta hårt. Målarna, Byggnads och Fastighets är 
nu anslutna till det systemet. Störningarna har varit 
många och att rätta till det samt att bygga systemet 
så att även vi och SEKO ska kunna ansluta har kostat 
mer pengar än vi budgeterat. Elektrikerna skulle ha 
anslutit i december, men det var inte möjligt. I nulä-
get är istället 7 juni 2016 som är planerat. 

Samarbetet inom de fackliga områdena har rullat 
på. Den tydligaste framgången i vårt samarbete är 
den starka samordning som vi blivit överens om in-
för avtalsrörelsen. Vid en presskonferens i december 
presenterade vi tillsammans en gemensam avtals-
plattform. Plattformen innehöll såväl gemensamma 
avtalskrav som lönenivåer och regler för hur vi ska 
solidariskt hjälpa varandra att uppnå våra krav och 
stå mot arbetsgivares angrepp. Att vi blivit starka-
re tillsammans märks på alla verksamhetsområden 
och det märks i kontakten med företag och organi-
sationer, men även att vi når ut i media på ett mycket 
bättre sätt.
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Decent Work projektet besöker byggnadsarbetare i Qatar.
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Fackligt politiskt arbete

Inledning
Efter supervalåret 2014 och det uteblivna omvalet 
gick den facklig-politiska aktiviteten naturligtvis ner 
under 2015. År 2015 skulle vara ett år där vi skul-
le stärka 6F-samarbetet, våra regionala 6F-grupper 
och förnya våra facklig-politiska utbildningar samt 
bygga ut kontakterna med politiskt förtroendevalda 
i riksdag, landsting och kommuner ur våra led. Men 
valresultatet och budgetturbulensen skapade också 
en osäkerhet om hur möjligheten att bedriva en politik 
grundad på det socialdemokratiska valprogrammet.

Samarbeten
Huvuddelen av Elektrikerförbundets facklig-politis-
ka arbete sker inom 6F, men också tillsammans med 
LO och i samverkan med Socialdemokraterna. 

Den organisatoriska delen av den facklig-politiska 
samverkan med Socialdemokraterna sker i huvudsak 
genom Socialdemokraternas fackliga utskott på cen-
tral nivå och på regional nivå genom partidistrik-
tens facklig-politiska utskott, LO-distrikten och vår 
6F-gemensamma regionala samordning. Under året 
har 6F-förbunden haft 2 deltagare på Bommersvik-
sakademin.

6F:s centrala arbetsgrupp
Valsamordnaren Peter Kennerfalks anställning för-
längdes mars månad ut på grund av det hotande om-
valet. När valet ställdes in så ägnade Peter sig åt att 
resa runt i regionerna och summera erfarenheterna 
av valarbetet och hjälpa till med verksamhetsplanering.
 
Från 1 april utsågs Bjarne Isacson till samordnare 
för 6F:s facklig-politiska arbete. Elektrikerna bytte 
ledamot i gruppen i april och Byggnads anmälde sin 
nya ledamot i juni. 

För att visa på behovet av en facklig-politisk genom-
föranderesurs utarbetades en uppdragsbeskrivning 
för samordningsuppdraget. Den beskrev tidsåtgång, 
arbetsuppgifter och hur uppdraget kunde utvecklas 
genom förbättrad samverkan mellan 6F-förbundens 
facklig-politiska grupp å ena sidan och kommunika-
tionsgruppen och ordförandegruppen å den andra. 
Under hösten har nya ekonomiadministrativa ruti-
ner skapats och kontaktuppgifter till våra regionala 
grupper uppdaterats. 

Gruppen har genomfört 4 videomöten med de regio-
nala facklig-politiska samordnarna för att hålla våra 
nätverk vid liv. En facklig-politisk grundutbildning 

på Rönneberga genomfördes med 24 deltagare un-
der våren. Den facklig-politiska gruppen har också 
tillsammans med 6F studiegrupp gjort om den fack-
lig-politiska grundutbildningen. Den genomförs nu 
regionalt, på 4 ställen i landet. Ansvaret för rekryte-
ring ligger nu på våra regionala organisationer. 

Vi ser fördelar, förutom att vi erbjuder fler utbild-
ningsplatser för samma pris, med att detta blir ett 
fast uppdrag för våra regioner. Ett mindre antal fasta 
uppgifter, typ 1 maj, utbildningen och något mer, ger 
en stabilitet över året för vår regionala facklig-poli-
tiska verksamhet.

S-kongressen
6F:s facklig-politiska grupp samordnade förbere-
delserna inför den socialdemokratiska kongressen i 
maj. 21 ombud hade medlemstillhörighet i 6F-för-
bunden. Ombuden och ett antal socialdemokratiska 
riksdagsledamöter, tillsammans med delar av våra 
utredare och ledningsfunktioner, hade ett förmöte 
i april och drog upp vilka frågor som 6F skulle prio-
ritera. Det gemensamma arbetet koncentrerades på 
att driva frågan om att staten ska ta upp lån för att 
kunna göra massiva investeringar i bostäder och in-
frastruktur för full att skapa full sysselsättning. 

Vi bistod även Handels med att driva motionen om 
avskaffande av Allmän visstid i LAS. 

Kongressens beslut i våra frågor kan ses som steg i 
rätt riktning även om vi inte fick gehör för våra för-
slag rakt av.



9

Sätt fart på Sverige!
Under våren lanserade 6F kampanjen ”Sätt fart på 
Sverige”. Inblandade var främst 6F:s kommunika-
tionsgrupp och ordförandegrupp. Den facklig-poli-
tiska gruppen bjöds in efter initiativ av Janne Sparr-
man. 1-maj användes för att lyfta ut 6F:s kampanj 
”Sätt fart på Sverige” till våra regioner runt om i 
landet med gemensamma banderoller och flyers. 
Kampanjen genomförde dessutom ett seminarium 
om upphandlingar i Norrköping kopplat till projekt 
Ostlänken samt ett seminarium i Almedalen.

Den facklig-politiska gruppen har försökt få till an-
dra regionala aktiviteter med koppling till stora in-
frastrukturprojekt.

Tankesmedja
KATALYS är en ideell förening och har en styrelse 
som utgörs av representanter från förbunden inom 
6F och är en självklar plats i debattens nav. Katalys 
har under 2015 fortsatt verka som en etablerad fack-
lig röst i det offentliga samtalet. Det är en bedrift i sig 

att hålla i, utveckla och få genomslag med en verk-
samhet som är relativt liten. Men under 2015 har det 
minst sagt varit en utmaning att nå ut i debatten. 

Inför 2015 var det politiska tonläget högt och det var 
tänkt att våren skulle präglas av ett extra val till riks-
dagen. Sedan ställdes det extra valet in, vilken fick en 
kraftigt dämpande effekt på politiken. En känsla av 
trötthet och behov av vila infann sig bland flertalet 
av aktörerna. Den andra hälften av 2015 hade å sin 
sida åter ett skyhögt politiskt tonläge, men det hand-
lade i mångt och mycket om migrationsfrågor, i en 
minst sagt polariserad debatt. 

Sammantaget innebär det att 2015 inte har varit ett 
år då Katalys kärnfrågor har legat i fokus. Trots det 
var Katalys utrymme fortsatt stort, i synnerhet på 
tidningarnas debattsidor, både i ”större” frågor som 
fördelningspolitik och jämlikhet och i ”smalare” frå-
gor som arbetstidsförkortning. Det innebär att Ka-
talys driver debatten framåt och gör så på egna me-
riter, oberoende av vilka sakfrågor som dominerar 
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dagordningen och oberoende av det politiska läget. 
Katalys når ut både under ett valår som 2014 då po-
litik är på allas läppar, ett år som 2015 då det råder 
politisk stiltje samt när debattvågorna går höga i an-
dra frågor.

Rapporter
Under året har följande rapporter skapats:
Katalys no 19: I frihandelns goda namn, 
Katalys no 20: Från massarbetslöshet till full sys-
selsättning, 
Katalys no 21: Vägen till den likvärdiga skolan, 
Katalys no 22: Jämlikheten är lösningen, 
Katalys no 23: En för alla, alla för vem? 
Katalys no 24: Måste vi jobba 8 timmar per dag? 
Katalys no 25: Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. 

Där utöver har flertalet debatter i olika medier, se-
minarier och artiklar producerats.

Katalys har publicerat drygt 20 större debattartik-
lar, varav en stor andel på DN Debatt där vi hade sju 
egna artiklar, två repliker samt mottog fem repliker 
på artiklar vi skrivit. 

Katalys medverkan i riksmedier karaktäriserades 
under 2015 av en stark närvaro på debattsidorna. 
Under året publicerade Katalys drygt 20 debattar-
tiklar. Av dem var hela sju stycken egna artiklar på 
DN Debatt, Sveriges i särklass viktigaste debattsida. 
Utöver de egna artiklarna publicerade Katalys två 
repliker, samt fick fem repliker på DN Debatt. Ett 
annat sätt att beskriva det är att tre av fem av Katalys 
rapporter 2015 samt Jämlikhetsfonden har presente-
rats via DN Debatt.

Sammanlagt förekom Katalys i cirka 120 tidnings-
artiklar 2015. Det är en minskning från 2014, då 
antalet var uppemot 200. En rimlig bedömning är 
att valet till EU-parlamentet och valen till riksdag, 
landsting och kommun 2014 generade en onormalt 
stor uppmärksamhet, samt att ”luften gick ur” de-
batten under första halvåret av 2015, efter den tur-
bulenta politiska hösten 2014. 

Katalys efterfrågas mer om debattvågorna går höga 
och mindre om det råder stiltje. Den starka debatt-
närvaron innebär tillsammans med den samman-
lagda minskningen av medienärvaro att andelen 
mediesammanhang där Katalys är källa och initi-
ator, inte bara kommentator, har ökat. Det bör ses 
som framgångsrikt att Katalys är agerande och le-
dande även i tider av viss politisk trötthet. Inte minst 
i rollen att föra in nya perspektiv och frågor på de-
battscenen.

Katalys medarbetare har även medverkat regelbun-
det i radio och tv, framför allt i Sveriges Radio och 
Sveriges Television. 

Ytterligare aktiviteter som Katalys företagit under 
året kan läsas i Katalys Verksamhetsberättelse.

Anställda: 
Daniel Suhonen, chef och Victor Bernhardtz samt 
flertalet utredare.

Styrelsen utgörs av: 
Ordförande, Matz Larsson: Byggnads, Jonas Petters-
son: SEKO, Mikael Pettersson: Elektrikerna, Peter 
Aronsson: Fastighets, Jan Staaf: Målarna.

Elbranschens centrala yrkesnämnd

Nämnden har genomfört fyra ordinarie möten un-
der 2015. 

ECY har genomfört en handläggarträff  i Stockholm 
och diskuterat med ELYs handläggare om arbetsme-
toder samt uppdaterat nya handläggare på rutiner.

ECY Cup har som vanligt, genomfördes under våren 
med 2 742 deltagare/elever. Det bådar gott som en 
del i kvalitetssäkringen av utbildningen av framtida 
elektriker. Under året har 1 358 st lärlingar anställts 
och 1 587 st personer har certifierats. Ett arbete har 
påbörjats att utveckla utformningen och innehållet 
på ECY-cup till nästa år för att vara klart till 2017. 

Elektrikerförbundet och Elektriska Installatör-
sorganisationen EIO har träffat ett centralt avtal 
om Yrkesintroduktionsanställningar (YA) även 
för ETG-eleverna under maj månad. Totalt 477 st 
YA-anställningar ingåtts på Installationsavtalets 
område under året, var av 17 kvinnor.

Nämndens ledamöter från Elektrikerna är Mikael 
Pettersson, Peter Jönsson och Jimmy Åsberg.
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Styrelse, revisorer och funktionärer

Förbundsstyrelse
Jonas Wallin
Förbundsordförande

Per-Håkan Waern
1:e vice ordförande

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande

Ronny Wenngren
Förhandlingschef t o m 2015-09-30

Urban Pettersson
Förhandlingschef fr o m 2015-10-01

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2/10

Per-Ola Nilsson
Ledamot från VK 8 t o m 2015-03-31

Roger Persson
Ledamot från VK 8 t o m 2015 04 01

Patrik Frithz
Ledamot från VK 9

Kenneth Nyhlén
Ledamot från VK 15

Andreas Hellgren
Ledamot från VK 16 

Mikael Karlsson
Ledamot från VK 21

Jan Ericson
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

Personal på förbundet med personal-, 
enhets- och avtalsansvar
Ronny Wenngren
Förhandlingschef t o m 2015-09-30

Urban Pettersson
Förhandlingschef fr o m 2015-10-01 
Installationsavtalet t o m 2015-09-30

Ulf Carlsson
Kraftverksavtalet

Mikael Pettersson
Installationsavtalet fr o m 2015-10-01, Larm- och sä-
kerhetsavtalet, Ackordskontrollen t o m 2015 09 30

Per-Håkan Waern
Diskrimineringsfrågor 

Tomas Jansson
Ackordskontrollen fr o m 2015-10-01, Bemannings-
avtalet, hissfrågor, Thyssenavtalet

Jimmy Åsberg
Arbetsmiljö, Radio/TV-avtalet, ElektroSkandiaavta-
let 

Petter Johansson
Försäkringar, Utstationseringsavtalet

Helena Eriksson
Ekonomichef

Johnny Hägerman
Studier

Sven Lindberg
Kommunikation t o m 2015-03-31

Mikael Romero
Kommunikation fr o m 2015-04-01
 
Totalt antal anställda per den 1/1-2015
Ombudsmän  42 män 3 kvinnor
Tjänstemän  2 män 1 kvinna
Administratörer 0 män 33 kvinnor

Totalt antal anställda per den 31/12-2015
Ombudsmän  42 män 3 kvinnor
Tjänstemän  1 man 1 kvinna
Administratörer 0 män 33 kvinnor
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Förbundets representation

Jonas Wallin
Förbundsordförande
Riksbyggen:s styrelse
Rönneberga konferens HB:s styrelse
NEF-AU
NEUK
SBTF-styrelse
NBTF-styrelse
EBTF-styrelse, suppleant
EBTF-executive committee
BWI kongress & Europaråd
LO:s styrelse
LO:s representantskap
ELJO-fonden
Avtalsnämnden Manpower El & Tele AB
6F-ordförandegrupp
6F-rådet
FASAB:s styrelse
World Skills Sweden, ordförande
BBiS styrgrupp, suppleant
AFA:s styrelse

Per-Håkan Waern 
1:e vice ordförande 
LO:s representantskap
LO:s tvärfackliga råd
LO:s styrelse, 1:e suppleant
6F-rådet
Olof Palmes Internationella center, styrelseledamot

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande
Elektrikerförbundets solidaritetsfond
LO:s representantskap
LO:s styrelse, suppleant
A-kassans styrelse, ordförande.
Folksam-SEF, försäkringskommitté, ordförande
Folksam Liv, stämma
EBR 
HMS, arbetsgrupp inom Svensk Energi
NBTF revisor
Riksbyggen, revisor
FASAB:s styrelse suppleant

Ronny Wenngren
Förhandlingschef t o m 2015-09-30
SBTF:s Avtalsgrupp t o m 2015-09-30
LO:s råd för avtalsfrågor t o m 2015-09-30
LO:s styrelse, suppleant t o m 2015-09-30

LO-TCO Rättsskydds styrelse och t o m 2015-06-30
Arbetsdomstolen, ersättare
ETAK Arbetsmiljökommitté t o m 2015-09-30
A-kassans styrelse
Nordisk avtalsgrupp, NEF, avtalsgrupp t o m 2015-09-30
Avtalsnämnd Manpower El & Tele AB
6F avtalssekreterargrupp, ordförande
Skyddskommitté t o m 2015-09-30
Personalkommitté t o m 2015-09-30

Urban Pettersson
Ombudsman, Förhandlingschef fr o m 2015-10-01
LO:s diskrimineringsutskott t o m 2015-09-30
LO:s arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor t o m 2015-09-30
LO:s styrelse, suppleant fr o m 2015-10-01
LO:s råd för avtalsfrågor fr o m 2015-10-01
LO-TCO Rättsskydds styrelse suppleant fr o m 2015-10-01
NBTF diskrimineringsgrupp
ETAK Arbetsmiljökommitté fr o m 2015-10-01
SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp
ETG Sverige styrelse, suppleant
SBTF:s avtalsgrupp, fr o m 2015-10-01
Nordisk avtalsgrupp, NEF, avtalsgrupp fr o m 2015-10-01
Personalkommitté, fr o m 2015-10-01
Skyddskommitté fr o m 2015-10-01

Mikael Petterson
Ombudsman
LOs Vita jobb
LOs Pensionsutredning
LOs YA-grupp
ECY-AU och nämnden
LO:s Utbildningspolitiska utskott
NEUK AU
NEF, utbildningsgrupp
SEK – TK 64, teknisk kommitté
6F tankesmedja
Katalys styrelse
ETG Sverige styrelse, ordförande
Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintro-
duktionsanställningar (YA)

Tomas Jansson
Ombudsman
LO:s bemanningsavtalsgrupp
LO:s arbetstidsgrupp
ETG Sverige styrelse 
NEF:s hissgrupp
A-kassans styrelse
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Jimmy Åsberg
Ombudsman
SEK – TK 78
CENELEC BTTF 62-3
BWI:s arbetsmiljögrupp
ASTA
SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp
LO:s Miljö och arbetslivsutskott
LO:s RSOgrupp
ETAK
NBTF arbetsmiljögrupp
Sociala dialogen & arbetsmiljö EBTF

Petter Johansson
Ombudsman
LO:s arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor
LO:s omställningsförsäkringsgrupp
Folksam-SEF, försäkringskommitté
Folksam Livs stämma, suppleant
LO:s försäkringsutskott
LO:s arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor fr o m 
2015-10-01
LOs Facklig-Politiskt ansvariga 
TSL-nämnd
SFU (SAP och LO-förbunden)

Johnny Hägerman
LO:s försäkringshandelsbolaget
Swedbanks samrådsmöte
Nordea ekonomiskt nätverk
LO:s Centrala Utbildningskommitté

Sven Lindberg, t o m 2015-03-31
Kommunkationsansvarig
LO:s informationsråd
LO:s krisgrupp
6F informationsgrupp
SFU, suppleant

Mikael Romero, extern resurs fr o m 2015-04-01
Kommunkationsansvarig
LO:s informationsråd
LO:s krisgrupp
6F informationsgrupp

Helena Eriksson
Personalkommitté
Skyddskommitté
FASAB kundråd Ekonomi

FASAB kundråd Lön/HR
FASAB kundråd Medlem
FASAB kundråd Kundservice

Ann-Kristin Lindstedt
FASAB ITK-råd

Förbundets resurser utanför förbundskontoret:

Nicklas Tempel
Regionschef Region Syd
EBTF styrgrupp för EWC

Nicklas Enström
Ombudsman Region Mitt
SBTB biståndsgrupp
LO:s Internationella kommitté

Tina Nordling
Regionschef Region Mitt
Elsäkerhetsrådet

Joel Larsson
Ungdomsansvarig
LO:s ungdomskommitté

Åsa Thörnlund
Seko
LO:s EU-rättskommitté
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Centrala representantskapets möten

Centrala representantskapet 7-8 juni 
i Åkers Runö
Ta fajten mot de som vill sänka de lägsta lönerna
Förbundets 1:e vice ordförande Per-Håkan Waern 
höll ett inledningsanförande som spände över flera 
områden med fokus på att öka investeringarna för 
fler jobb, samordningen inom LO inför avtalsrörel-
sen, behovet av att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna 
och de ungas roll i facket.

– Avtalsrörelsen 2016 är nu under uppsegling. Jag 
är glad över att vi lyckats samla ihop oss inom LO 
för en långsiktig strategi. Vår plattform sträcker sig 
ända fram till 2028. Detta är något stort kamrater. 
Vi är nu överens om 14 gemensamma mål för tre 
kongressperioder framåt till 2028. Vi har satt ned fo-
ten kring krav som ger Sveriges arbetare riktiga och 
viktiga förbättringar såväl lönemässigt som villkors-
mässigt, sade Waern.

– Här finns klara strategiska mål om att slå tillbaka 
attacken mot våra lägsta löner. Detta är en angelägen 
fråga också för dem som tjänar bra mycket högre. Vår 
motpart vill inte bara kunna anställa unga till lägre 
löner, de vill också pressa ned hela vår lönetrappa.

 – Det var magstarkt av Svenskt Näringslivs VD Ca-
rola Lemne att vi måste sänka lägsta lönerna. Lemne 
själv tjänar 490 000 kronor i månaden! Det är dub-
belt så mycket som en vanlig årslön för några av våra 
unga medlemmar. Nu har vi satt som mål att lägsta 
lönen ska vara minst 75 procent av genomsnitts-
lönen. Vi ska inte ha så kallade arbetande fattiga i 
Sverige som tvingas ha både två och tre jobb. Vi ska 
vidare minska lönegapet mellan tjänstemän och ar-
betare med minst 11 procent innan 2028. Det hand-
lar om stora summor.

Vi har fortfarande massarbetslöshet - investera mer!
Förbundets 1:e v. ordf. Per-Håkan Waern betonade 
kampen för jobb och bostäder i sitt anförande. Lyfte 
fram arbetsmiljö och de ungas roll.

– Det är lätt för vissa att glömma bort att vi fortfa-
rande har något som kan betecknas som massarbets-
löshet, även om den inte finns inom vår yrkesgrupp. 
Nästan åtta procent eller drygt 400 000 personer har 
inget att arbete att gå till idag. 

När väckarklockan för oss som är här ringde i morse 
måste vi komma ihåg att för många ringer den inte. 
De har ingenstans att gå idag. Förtvivlan. Vanmakt. 
Hopplöshet. Det är känslor som många måste hante-

ra idag. En helt vanlig tisdag. Så ska ingen ha det.  – 
Vi har enorma behov av investeringar i vår järnväg 
som alla vet. Och bostadsbristen är enorm och bara 
växer. Vi har å ena sidan människor som inget hellre 
vill än att göra en insats och bidra. Å andra sidan har 
vi dessa behov. Ändå sker alldeles för lite.

Unga inom Elektrikerna tar utmaningen från 
Centrala representantskapet
Elektrikernas unga ombud tar utmaningen direkt 
från Centrala representantskapet. Det deklarerade 
ungdomsmandaten på CR. Och Joel Larsson, cen-
tralt ungdomsansvarig, kvitterade direkt när han 
berättade om planerna för verksamheten. 

I sitt anförande sade Per-Håkan Waern, 1:e vice ord-
förande: 
 – Vi måste vara talangscouter, skickliga sådana. Vi 
måste upptäcka dem i vårt förbund som vill ge av sin 
entusiasm och energi. I Belgien lyckas man. Det är 
det enda landet i Europa där man har en positiv fack-
lig medlemsutveckling. Där jobbar man regelbundet 
med insatser och aktiviteter riktade mot unga.
 
-  Vi har våra unga elektriker som gör ett otroligt 
jobb. Jag är övertygad om att vi kan skönja samma 
utveckling här hemma. För något decennium se-
dan trodde vi kanske att organisationsgraden bland 
unga skulle fortsätta nedåt. Som givet en naturlag. 
De unga kommer bara att tänka på sig själva. Det är 
inte sant. Det är den unga generationen som inger 
hopp. Det är där som engagemanget är som starkast 
numera. Vi ska ta tillvara denna kraft. 

Joel Larsson som är ungdomsansvarig på Elektrikerna.
– Vi unga ska jobba på många olika plan. Nätverka, 
arbeta med sociala media, utbilda, samverka med 
unga i våra nordiska förbund. Ta plats inom LO och 
så ska vi fokusera på jämställdhet och få in fler tje-
jerna inom yrket. Här måste alla skärpa till sig - det 
duger inte med någon procent kvinnor i våra bran-
scher.  

– Men huvudfokus är att vi under 30 ska ta mer 
plats. Vi är ju trots allt var tredje medlem i Elektri-
kerna och det märks väldigt tydligt här på CR då de 
flesta som gick upp i talarstolen var runt 30 år. Det 
är ett generationsbyte på gång och det känns jäkligt 
mäktigt. 

Ett viktigt ämne för oss är att se till så att unga som 
utbildar sig till morgondagens elektriker får träffa 
en modern sida av facket på gymnasiet. Vi behöver 
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skärpa till oss här. Ska vi värva framtidens medlem-
mar kan vi inte slarva med skolinformation och re-
kryteringen av elevmedlemmar. 

Eleverna måste känna att vi stöttar dem och tar faj-
ten så att de ska få jobb och bra lärlingsvillkor, säger 
Joel Larsson. 

Planer under 2015 och framåt
- Nordisk Ledarutbildning. Ett nordiskt samarbete 
mellan Elektrikerna, Dansk EL-forbund och Norska 
EL & IT. Tre utbildningstillfällen, ett i vardera land.

- "Tjejer i fokus" - en satsning på tjejer arbetas fram 
under 2015 och 2016.

- LO:s årliga ungdomsforum 18-20 november där 
över 200 ungdomar träffas och diskuterar tvärfack-
liga frågor. 

Årets tema är "VI ÄR NU!"
- Ungdomsansvarig träff i höst. Ungdomsansvariga 
i hela landet kommer träffas för andra gången i år.

- Nytt Skolinformationsmaterial. Ungdomsverk-
samheten jobbar med att ta fram ett nytt skolinfor-
mationsmaterial och design som börjar ta form och 
kommer vara klart före årsskiftet 2016/2017.

Soran Ismail på CR
Komikern, skribenten och föreläsaren Soran Ismail 
dök upp som "hemlig gäst" på Centrala representant-
skapet och höll ett uppskattat tal om rasism, svensk-
het, främlingskap, etnicitet och olika attityder.

Handlingsplan 2015
Handlingsplanen antogs utifrån inriktning i Verk-
samhetsplan 2015-2018 med prioritering av organi-
sation (öka organisationsgrad, bilda klubbar, satsa på 
klubbutveckling, förstärka medlemsvärvning, fler 
besök ute på arbetsplatserna för att öka avtalsbevak-
ning/facklig närvaro samt arbeta vidare med arbets-
miljöfrågorna och det elektroniska förbundet).

Unga blåslampor behövs det fler av
Förbundets unga elektriker var representerade med 
fem medlemmar på det centrala representantskapet. 
Det finns mycket att bita i för dem i arbetet med att 
förnya förbundet och sätta blåslampor i baken även 
på arbetsgivare som inte sköter sig. 

Inte minst behövs det betydligt fler unga elektriker 
som går ut i skolorna och sköter facklig skolinfor-
mation. Förbundet har ett elevmedlemskap som ska 
skötas. Närmare var tredje elektriker är under 30 år. 

Centrala representantskapet 25 november 
i Stockholm
Satsa betydligt mer på bostäder och investeringar
Förbundsordförande Jonas Wallin krävde i sitt in-
ledningsanförande betydligt större satsningar från 
regeringen på inte minst bostadsbyggande.

– Det satsas för lite resurser på fler jobb och för lite 
på att bygga och renovera bostäder. Det står över 
250000 i bostadskö främst i storstäderna och våra 
högskoleorter. Därutöver ska vi skaffa bostäder åt 
över 100 000 flyktingar. Det är dags att återerövra 
den sociala bostadspolitiken, sade Wallin.

– Med de klimathot vi står inför är det obegripligt 
att mer inte görs för att stimulera energi- och klima-
teffektivisering av det äldre fastighetsbeståndet.

– Det absolut viktigaste för de flesta är tak över hu-
vudet, en fungerande välfärd och skola och ett arbete 
så jag kan försörja mig.  Vi måste lämna dessa galna 
nyliberala ekonomiska teorier som förlamat politi-
ken och faktiskt misslyckats. Sverige behöver stimu-
lanser som sätter igång hjulen och drar in många fler 
i arbete, sade Wallin.

– Regeringen har för första gången på över åtta år 
kunnat lägga en egen budget som har en helt annan 
kurs än Alliansens. Den har rätt viljeinriktning men 
förmår inte lyfta landet. Det är för lite av det mesta.  
Jag skulle vilja se rejäla satsningar. 100 000 nya bo-
städer. Nu. Investeringar i järnvåg och övrig infra-
struktur på riktigt.

Tillbaka till de grundläggande uppgifterna 
- organisera
Förbundsordförande Jonas Wallin tog i sitt in-
ledningsanförande också upp behoven av se över 
organisationen och sätten att arbeta för att klara 
de grundläggande fackliga uppgifterna. Där finns 
mycket mer att göra.

Avtalsrörelsen är inte bara startskottet för en kamp 
för bättre löner och arbetsvillkor. Den är också en 
möjlighet att ta itu med saker som vår organisation 
brister i. Vi är för dåliga på att organisera och värva 
fler medlemmar på våra avtalsområden. Det har inte 
råd med!

Vi är för dåliga på att besöka arbetsplatserna, starta 
klubbar och rekrytera fler förtroendevalda. Det har 
vi inte råd med!

Vi lyckas inte övertyga medlemmarna om deras kol-
lektivavtalsenliga rättighet att tjäna väsentligt mera 
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på samma jobb via vårt ackordssystem. Det har vi 
definitivt inte råd med!

Vi har tappat rejält att möta eleverna som utbildar 
sig till elektriker och få med dem som elevmedlem-
mar. Det har vi inte råd med!

Dessa fyra områden är strategiska för vår överlevnad 
som ett starkt och självständigt yrkesförbund.

Jag är självkritisk i dessa frågor. Jag ställer mig frågan 
- har jag inte på allvar betonat detta för CR och i oli-
ka andra sammanhang? Har vi i ledningen konstate-
rat detta och sedan ägnat oss åt det gamla vanliga? 
Har vi valt fel medel och metoder? Är inte längre det 
fackliga medlemskapet attraktivt? Vågar vi inte tala 
ideologi längre? Det är ni som är demokratin. Vad 
säger ni? Vad gör ni i era regioner och verksamhets-
kretsar? Föregår ni med gott exempel? Låt oss titta 
på kalla fakta.

Medlemsutvecklingen. 
År 2004 hade vi nästan 25 000 yrkesaktiva medlem-
mar. I oktober i år är den siffran 19 970. Ett tapp på 
över 5 000 medlemmar det är var femte medlem.
Faktum är kamrater att vi idag saknar ett fackligt 
ansikte på 60 % av företagen där vi har avtal. Det är 
över 3 000 företag med anställda där det inte finns 
en fackligt förtroendevald.

2009 fanns det totalt närmare 7 000 förtroendeupp-
drag fördelade på 3 393 förtroendevalda. 1,9 uppdrag 
i snitt. Det har minskat kraftigt.

CR införde ett elevmedlemskap för att knyta kontak-
terna bättre med våra blivande medlemmar ute på 
elprogrammen i gymnasieskolorna. För ett antal år 
sedan hade vi närmare 4 000 elevmedlemmar. Idag 
är det nere i 1 753. Men vi var i årsskiftet 2014/2015 
243 anställda per aktiv medlem, det var 232 år 2008 
när vi var över 2 000 fler medlemmar.

Glädjande är dock att antalet medlemmar som del-
tar i studieverksamheten har ökat från 898 år 2011 
till 1 733 förra året. Det är viktigt.

Finns vi där medlemmarna behöver oss?
Helt grundläggande är att det finns facklig närvaro 
ute på arbetsplatserna.
 
Att facket har ett ansikte på arbetsplatsen. Eller som 
en förtroendevald sade: ”Hur ska vi kunna bedriva 
avtalsbevakning om vi inte finns på arbetsplatsen?” 
Slutsatsen är enkel utifrån de erfarenheter vi har. Ut 
mer på arbetsplatserna. Snacka. Bevaka avtal. För-

handla för medlemmarna. Åtgärda problem. Värva 
de oorganiserade. Rekrytera till studier. Vi vet att 
det medlemsarbetet också ger garanterat resultat. 

Handlingsplan 2016
Handlingsplanen antogs utifrån tidigare inriktning i 
Verksamhetsplan 2015-2018 med prioritering av or-
ganisation (organisationsgrad, bildning av klubbar, 
klubbutveckling, medlemsvärvning, avtalsbevak-
ning/facklig närvaro) samt arbetsmiljöfrågorna och 
det elektroniska förbundet).

Val LO:s representantskap
Valdes Per-Håkan Waern, Ulf Carlsson och Urban 
Pettersson.

Val till LO-kongressen
Valdes Per-Ola Nilsson, Vk 8, Isabell Johansson, Vk 
9, Joel Larsson, Vk 9, Anton Levein, Vk 16 och Da-
niel Lundin, Vk 1. 

Budget 
För 2016 föredrogs och antogs. De främsta inkomst-
källorna är medlemsavgifter och kontrollavgifter. De 
största utgiftsposterna är fasta kostnader som bl a 
inkluderar löner och pensioner för anställda, lokaler  
samt lokalt planerad verksamhet och central verk-
samhet. Kostnaderna för den fackliga verksamheten 
och ackordskontrollen överstiger intäkterna och ett 
negativt resultat budgeteras. 

Fasta avgifter
Nya avgifter för 2016 fastslagna av CR

Procentavgifter
• Medlemsavgift 1,9 % 
• Kontrollavgift (Installationsavtalet) 0,5 %

Fast avgift 1: 620 kr/månad (600 kr/månad 2015)
Avser de som arbetar utanför vårt område samt 
fullbetalda medlemmar som arbetar på företag där 
avtalsteckning pågår. Den som registrerats för fast 
avgift med anledning av arbete utanför vårt avtals-
område kan inte beviljas reducerad avgift vid sjukdom.

Fast avgift 2: 380 kr/månad (370 kr/månad 2015)
Avser studier, sjuk etc. med avgiftsunderlag > 13.394 kr.

Fast avgift 3: 260 kr/månad (250 kr/månad 2015)
Avser studier, sjuk, grundläggande militär utbild-
ning med avgiftsunderlag < 13.394 kr. Samt perso-
ner som arbetar på företag där avtalsteckning pågår 
och har högst två år i branschen.

Fast avgift 4: 260 kr/månad (250 kr/månad 2015)
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Avser medlem anställd utomlands, med medlem-
skap i ett annat lands fackförening, men som vill 
kvarstå som medlem.

Fast avgift 5: 260 kr/månad (250 kr/månad 2015)
Avser arbetslös medlem.

Avtalspensionär fram till 65 års ålder 620 kr/må-
nad (600 kr/månad 2015)

Pensionär född 1925 eller senare 225 kr/månad 
(175 kr/mån 2015).
Pensionär född före 1925 är avgiftsbefriad.

Avgift för utländsk medborgare som är utstatione-
rad i Sverige hanteras enligt stadgarna § 5, mom 6.
A-kassan debiterar medlemsavgiften direkt av med-
lemmen enligt särskild ordning.

Minskning av aktiva medlemmar och elevmedlemmar
Från december 2014 till oktober 2015 minskade antalet 
aktiva medlemmar från 20 022 till 19 970. Motsvaran-
de tal för antalet elevmedlemmar var 2 019 och 1 753.

Blåslampepriset till Nille och Johan
Nille Thorsell, Verksamhetskrets 1 och Johan Fre-
driksson, Verksamhetskrets 10 fick av Jonas Wallin 
på Centrala representantskapet motta "Blåslam-
pepriset". Som ett erkännande av deras kamp, inte 
minst i opinionsbildningen, för mångfald och jäm-
ställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet.

Mörkerkrafterna och inte minst Sverigedemokrater-
na står i motsats till fackföreningsrörelsens grund-
läggande värdegrund och ideologi. Det står långt-
ifrån fackets värderingar om allas lika värde. Nille 
och Johan lovade att fortsätta kampen mot dem och 
sätta en blåslampa på dem varthän de dyker upp 
med sitt unkna budskap.

Unga på CR
Under CR har sex unga deltagit på CR. De har ytt-
rande- och förslagsrätt men inte rösträtt. På för-
bundsmötet är det tio ungdomar som får delta. Flera 
av dem är ungdomsansvariga hemma i sin verksam-
hetskretsar. Fler CR-ombud är yngre och är ofta 
uppe i talarstolen och tar för sig.

Här är ungdomsmandaten samlade: 
Övre raden fr v: Sakarias Waara, VK 1, Dan Westin, VK 31, Adam Tizirits, VK 9. 
Mitten: Felix Wahlström, VK 10, Jonas Eriksson, VK 2 , Joel Larsson, VK 9. 
Längst ned: Albin Forsell, VK 31.
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Förhandlingsverksamheten

LO:s långsiktiga mål
En stor del av det LO-gemensamma arbetet under 
2015 användes till att försöka hitta en gemensam syn 
på hur utvecklingen borde se ut i avtalen under de 3 
kommande kongressperioderna, dvs under 12 år. 

Att samla 14 förbunds vilja för en så lång tidsperi-
od är inte enkelt, men vi ansåg det vara en mycket 
god ide. Våra medlemmar bör få veta hur vi ser på 
utvecklingen under ett längre perspektiv. Men oli-
ka förbunds olika prioriteringar gör detta svårt. Alla 
förbund styrs ju av sina demokratier. Men en sådan 
gemensam syn borde underlätta samordningspro-
cessen, vilket det skulle visa sig att det inte gjorde.

Speciellt svårt att finna samsyn kring var frågan 
kring hur tjänstemännens försprång skulle hanteras 
och vad en rimlig takt för att närma sig deras för-
språng skulle vara, men också frågan om jämställda 
löner var svår. Efter många turer kunde LO förbun-
den enas om det långsiktiga målen. 

LO:s samordning för 2016 års avtalsrörelse 
uteblev 
Efter det att LO:s långsiktiga mål blev klara trodde 
de flesta att samordningen skulle gå lättare men det 
kom på skam. 

Tidigt gick IF Metall och Kommunal ut i en debatt-
artikel där de var överens om att Kommunals under-
sköterskor var värdediskriminerade. Därför skulle 
det göras en extra satsning på undersköterskornas 
löner i kommande avtalsrörelse. Detta gjorde att 
dessa förbund redan bestämt sig om hur löneutrym-
met skulle fördelas.

6F förbunden linje innebar att det i stället skulle vara 
en generell låglönesatsning med en knämodell, vil-
ket innebar på ett avtalsområde där snitt lönen är 
X tusen i månaden eller lägre skulle höjningen bli Y 
kronor i månaden. Övriga avtalsområden där snitt-
lönen är högre blir höjningen X %.

LO:s avtalssekreterare lade fram ett kompromissför-
slag som gav alla förbund något. Vi accepterade kom-
promissförslaget. Tyvärr gjorde inte alla förbund det 
utan tre förbund sa nej och då sprack samordningen.

Nytt läge ingen LO:s samordning, 
6F samordningen växer fram
Efter att LO-samordningen spruckit bestämde sig 
6F-förbunden för att arbeta fram en egen samord-
ning. Arbetet startade med att ta fram ett sammar-
bets dokument som reglerar hur samarbetet ska gå 
till. Därefter gjordes en ekonomisk rapport av Chris-
ter Persson som visar vilket ekonomiskt utrymme 
som finns för löneökningar utan att äventyra den 
konkurrensutsatta industrin. Därefter framställdes 
avtalskraven. På en presskonferens den 16 december 
presenterades 6F:s avtalsplattform.

Arbetsgrupper under avtalsperioden
På PBF, premiebefrielseförsäkringen, vår extra pen-
sionsavsättningen har det lagts mycket arbete. CR 
har ju tidigare diskuterat frågan, vilket ledde till att 
i 2013 års avtalsrörelse överenskoms om att både 
Installations- och Kraftverksavtalens extra pension 
skulle säkras genom en PBF som träder in vid exem-
pelvis sjukdom eller föräldraledighet.

AFA är efter mycket diskuterande beredda att leve-
rera en sådan försäkring, problemet som återstår är 
Fora där det är förenat med relativt stor kostnad att 
konstruera ett system för bara dessa avtal. Vi avvak-
tar därför att fler förbund gör gemensam sak med 
oss så att kostnaden sprids på fler.

Mål i Arbetsdomstolen
Under året har vi haft ett mål som varit intressant för 
dess principiella betydelse. Målet handlade om ett fö-
retag som hade förhandlingsskyldighet i samband med 
att de delat ut läsplattor med platsnära tjänster i drift 
till sina servicemontörer. Huvudförhandlingarna ge-
nomfördes, innan dom meddelades återkom domsto-
len och berättade att några av rättens ledamöter varit 
jäviga vilket innebär att domen skulle tas om från bör-
jan. Efter jävbeslutet förlikade SEF och EIO målet vilket 
innebar att respektive part kvarstod vid sin uppfattning.
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På en presskonferens den 16 december presenterades 6F:s avtalsplattform.
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Ackordsverksamheten

Ackordskommittén
Sammansättning
Tomas Jansson FK, Kjell Lindberg VK 1, Micka-
el Nordberg VK 10, Tomas Skoglund VK 9, Mikael 
Olsson VK 15, Mikael Karlsson VK 21, Bengt Thun-
holm VK 31 del av året, Tobias Källström VK 31 del 
av året. 

Ackordkommittén har under året haft ett tvådagars 
sammanträde i Stockholm. Kommittén har fortsatt 
arbetet och kartläggning över vad som påverkar ack-
ordsvolymen och antalet användare. En undersök-
ning har genomförts bland företag med separatavtal 
om deras syn på ackord och ATL.

Tidsättning ATL
Tidsättningsgruppen har 2015 varit Tomas Jansson, 
Morgan Andersson, Peter Jönsson, Martin Bengts-
son. Flera överläggningar och förhandlingar med 
EIO har genomförts under året. Gruppen har hittat 
en bra arbetsmetod och nya träffar med EIO är in-
planerade under 2016.

Ackordswebben
Utvecklingen av den nya webbaserade Ackordsweb-
ben går framåt och planeras lanseras under senare 
delen av 2016. Tänkt är att Ackordswebben, på sikt, 
kommer att ersätta Lokala och Centrala Ackcent.
 
Ackordskontrollen 
Alla ackordsunderlagen från medlemmarna hand-
läggs av region Syd. Den årliga konferensen för om-
budsmän och handläggare i ackordskontrollen har 
genomförts under hösten. Konferensen säkerställer 
upparbetade rutiner och kvalitetssäkring av arbetet 
enligt ackordkontrollsstadgarna.

Central utbildning av cirkelledare
Även årets cirkelledarutbildning genomfördes i 
mars ute på Runöskolan. 9 deltagare från hela lan-
det deltog med ett brinnande engagemang. Ledare 
för utbildningen var Per-Ola Nilsson och Peter Mår-
tensson. 

Statistik
2014 granskades totalt 1455 ackordssedlar. Arbetad 
tid på ackordssedlar är 2 640 000 timmar. Ackords-
volymen hamnar på 12,3% av de registrerade ack-
ordsunderlagen. Glädjande är att medlemsantalet 
ökat på Installationsavtalets område vilket gör att 
volymen minskat något mot 2014. Genomsnittsför-
tjänst för ackordsarbetare har under året på Instal-
lationsavtalet varit 212 kronor per timme.

Månadslönernas medelvärde är på följande avtal-
sområde.
Installationsavtalet – 30 057 kr per månad. Kraft-
verksavtalet – 29 504 kr per månad. 
Larm och Säkerhetsavtalet – 30 166 kr per månad.

 
Installationsavtalet
Förbundet och Elektriska Installatörsorganisationen 
(EIO) har under våren träffat överenskommelse om 
ytterligare ett avtal om yrkesintroduktion (YA- ETG) 
för elever som tar examen på ett ETG-gymnasium.
 
Utstationerad arbetskraft har under året ökan mar-
kant på Installationsavtalets område samt att ut-
ländska företag fått flera installationsuppdrag. Or-
ganisationen hanterat dessa frågor väl utifrån den 
relativt nya företeelsen. Tillsammans med motpar-
ten pågår arbetet kring dessa frågor. 

Motparten EIO har ändrat sin inställning när det 
gäller förhandlingar om olika typer av övervakning 
som påverkar den personlig integriteten. Det går 
inte längre att träffa överenskommelser med EIO i 
dessa frågor. 

Arbetsgrupp om arbetstid startat under året utan att 
hitta några gemensamma nya ställningstaganden. 
Arbetsgrupp om hanteringen av utländska företag 
startade under hösten och även en arbetsgrupp om 
dagliga resor påbörjades under året.

Det nya studiematerialet från förra året om Installa-
tionsavtalet börjat användas mer frekvent ute i verk-
samhetskretsarna.

Verksamhetskretsarna och klubbarna har under 
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hösten genomfört medlemsmöten där medlemmar-
nas avtalsmotioner har behandlats innan de sänts 
vidare till förbundet. Förhandlingsdelegationen har 
under hösten arbetat med de inkomna motionerna. 
Det var ca 1 000 förslag som skulle sammanställas 
och diskuteras in för avtalsrörelsen 2016.
 
Thyssenavtalet
Är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och 
Teknikarbetsgivarna som omfattar företaget Thys-
sen Krupp Elevator. Avtalet är speciellt i sin kon-
struktion då den hämtar vissa av sina bestämmelser 
ur Teknikavtalet IF Metall. Avtalsområdet har 33 
medlemmar. 

Det är en vikande trend som beror på att företaget 
har omorganiserat sig och som en följd av omorgani-
seringen så blev det arbetsbrist på filialen i Göteborg, 
där ett flertal medlemmar förlorade jobbet. Kan även 
konstatera att organisationsgraden är sämre i Stock-
holm än på andra orter. Ett riktat medlemsvärvare-
projekt planeras till 2016 för filialen i Stockholm.

Det riktade medlemsvärvareprojekt som var tänkt 
starta under 2015 kom tyvärr inte igång som det var 
tänkt, då personen ifråga blev uppsagd på grund av 
arbetsbrist på filialen i Göteborg.

Glädjande så har klubbverksamheten kommit igång i 
Malmö med aktiva förtroendevalda. Vi har även vär-
vat en förtroendevald till förhandlingsdelegationen 
inför avtalsrörelsen 2016. 

Förhandlingsdelegationen för Thyssen avtalet deltog 
i en gemensam utbildning tillsammans med övriga 
avtalsdelegationer under hösten 2015. Där gick dele-
gationen även igenom inkomna avtalsmotioner inför 
avtalsrörelsen 2016.

Arbetsgruppen för stationeringsorter, resor och be-
redskap kom inte fram till något resultat utan dessa 
frågor kommer att behandlas i avtalsrörelsen 2016. 
Under året har flera centrala förhandlingar genom-
förts framförallt om underentreprenörer. Av dessa 
underentreprenörer som företaget anlitar är kravet 
att alla ska ha kollektivavtal.

En konferens har genomförts, under hösten 2015, 
med fackliga förtroendemän från samtliga hissfö-
retag som förbundet organiserar. Syftena med kon-
ferensen var att organisera hissmontörerna bättre 
inom förbundet. Medlemsrekrytering bland hiss-
montörer ska också bli bättre under 2016. 

Genomsnittslönen för 2015 låg på 30 552 kr i månaden.

Larm- och Säkerhetsavtalet
Avtalet började gälla år 2001, som ett företagsavtal 
för Securitas Larm som bytt namn under åren och 
nu heter Stanley Security Sverige AB. Förutom Stan-
ley, finns det ytterligare sju företag på kollektivavtal-
sområdet. Antal medlemmar på avtalsområdet var 
234 st i december 2015.

På Larm och Säkerhetsavtalets område träffades en 
överenskommelse om löner och anställningsvillkor, 
gällande från 1 april 2015 till 31 mars 2016. 

Förhandlingar om ett nytt prestationslönesystem på 
Stanley Security har landat i en ny överenskommelse 
under december månad för serviceteknikerna. Sys-
temet börjar gälla från 2006-01-01. Systemet ska ut-
värderas löpande då det är ett helt nytt bonussystem.

Anställda på SA Bevakning har efter övergång till 
Sector Alarm fått en ny kollektivavtalslösning ge-
nom medling mellan Almega och Elektrikerförbun-
det. Antal medlemmar på avtalsområdet var 56 st i 
december 2015.

Förhandlingar om ett nytt Larmavtal med Almega 
har pågått under året och fortsätter även våren 2016. 

Bemanningsavtalet
Är ett kollektivavtal mellan Almega Bemanning 
och samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller inom 
samtliga förbunds verksamhetsområden, där företag 
hyr ut arbetstagare och företagen är medlemmar i 
Almega Bemanning. LO har en bemanningsgrupp 
som består av samtliga förbund och gruppen ska föl-
ja utvecklingen på avtalsområdet samt bistå i tolk-
ningar av avtalet. 

Det har inte varit möjligt att, via Bemanningsavta-
let, hyra in arbetstagare på Installationsavtalet då 
Elsäkerhetsverkets behörighetsreglerna för att ut-
föra elarbeten satte stopp det. 2014-01-01 togs an-
ställningsförhållandet mellan behöriginstallatör och 
yrkesman bort ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 
Detta har inneburit att Bemanningsavtalets tillämp-
ningsområde ökat. I avtalsrörelsen 2015 lyckades 
förbundet sätta stopp för Betalningsavtalets utökade 
tillämpningsområde, genom att Installationsavtalet 
undantas i Bemanningsavtalet från och med den 1 
september 2015. 

Förbundet har 14 stycken medlemmar men det har 
varierat mycket under årets lopp. Vi ser en minsk-
ning av medlemmar på avtalsområdet. Det beror 
till stor del på att rådande konjektur med brist på 
elektriker men också att det inte länger är möjligt 
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att bemanna på Installationsavtalets område via Be-
manningsavtalet.

LO:s bemanningsgrupp har, under hösten 2015, 
bland annat förberett avtalsrörelsen på Beman-
ningsavtalet. Avtalet gäller fram till och med 2016-
04-30.
 
Kraftverksavtalet
Antalet medlemmar på avtalsområdet fortsätter 
minska i ungefär samma takt som tidigare år, vi tap-
pade ca 70 medlemmar under året. Det är framförallt 
på koncernbolagen som antalet montörer minskar. 

Endast 3 centrala förhandlingar har genomförts 
under året på avtalsområdet. Däremot har 4 av ar-
betsgrupperna från riksavtalsförhandlingarna 2013 
avslutade sitt arbete under året. Stationeringsort, Yr-
kesutbildningsavtalet bilaga 2, Personalutrymmen 
bilaga 3 och Arbetsmiljöutbildning El-BAM Kraft. 
I den sista arbetsgruppen kom parterna överens, så 
nu finns det ett utbildningsmaterial med inriktning 
på Kraft hos Prevent som ett komplement till den 
vanliga BAM-utbildningen.

11 juni genomfördes en utbildning i nya ESA 14 för 
våra lokalombudsmän som jobbar med avtalsområ-
det, detta är en nödvändig utbildning för att få till-
träde i kraftanläggningar.

Den 9-10 december genomfördes en tvådagars 
Kraftverkskonferens för fackliga förtroendevalda på 
Rönneberga Kursgård med 30-talet deltagare.
 

Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker-
avtalet
Under  år 2015 har medlemsutvecklingen varit ned-
åtgående, under året har vi tappat hela 14 st med-
lemmar. Vi var vid årets slut endast 66 st medlem-
mar under avtalsområdet.

Vi får hoppas på en positiv medlemsutveckling 
framöver, det som vi inte lyckats med under tidigare 
år är att bromsa tappet av antal företag som finns 
under kollektivavtalet. Vårt gemensamma arbete 
med motparten Svensk Handel behöver förstärkas 
och den planerade gemensamma uppsökeriverksam-
heten har inte blivit av på grund av att Svensk Han-
del inte lyckats få företag att ställa upp på insatsen.
På förhandlingsfronten så har det inte varit några 
centrala förhandlingar under 2015. Genomsnittslö-
nen för 2015 låg på 24 442 kr i månaden.
 
Elektroskandiaavtalet
Under år 2015 har medlemsutvecklingen varit ned-
åtgående, under året har vi tappat 3 st medlemmar. 
Vi var vid årets slut endast 62 st medlemmar under 
avtalsområdet. Vi får hoppas på en positiv medlem-
sutveckling framöver.

Inga centrala tvister har genomförts men däremot 
så har rådgivning och problem hanterats kring både 
arbetsbelastning, ledigheter för förtroendevalda och 
arbetsmiljö.

Genomsnittslöner på Elektroskandia avtalsområde 
är  26 602 kr.
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Arbetsmiljöverksamheten

Förbundet har under 2015 har jobbat  enligt tidiga-
re beslut om en tydligare inriktning av arbetsmil-
jöverksamheten under det övergripande målet med 
"Nolltolerans mot skador och dödsolyckor". Detta 
har kommunicerats inom organisationen, mot när-
stående organisationer och till motparter.

Under året har det varit fokus på att stärka skydds-
ombud och stärka säkerhetskulturen inom el-
branschen. Året har i stort varit präglat som tidigare 
år av flera allvarliga tillbud och olyckor som lett till 
många skyddsombudsstopp framförallt i storstads-
områdena. 

Till stöd för vår Arbetsordning Säkerhetskultur, så 
lanserades i början av året vår handbok med tillhö-
rande arbetsbok "Elektrikerförbundets Skyddsom-
bud för Säkerhetskultur i Elbranschen". Syftet med 
denna är att: Stödja och utveckla våra lokala skydds-
ombud, så att våra lokala skyddsombud känner sig 
bekväma i sitt uppdrag. Men även få insikt om det 
nya arbetssättet, att genom samverkan börja job-
ba mer förebyggande med arbetsmiljön och på sikt 
minska antalet s k brandkårsutryckningar. 

Vi har under året genomfört en mentorskapsutbild-
ning för regionala skyddsombud. Syftet med denna 
är att de deltagande RSO:na får ett mentoruppdrag 
och en nyckelroll i den nya Arbetsordningen Säker-
hetskultur, med utgångspunkt från lokala skydds-
ombudsrollen (SO). Och genom detta så kommer 
våra SO att kunna få mer stöd och utvecklas mer 
med hjälp av mentorn och mentorprogrammet.

Årets regionala skyddsombudskonferens har ge-
nomförts som planerat i början av verksamhetsåret 
och den har delvis skett i ett samarbete med Måla-
reförbundets regionala skyddsombud, bland annat 
inom områdena, arbetsordning för skyddsombud, 
ELIA, elsäkerhet/delegeringar, en arbetsmiljöfrågas 
väg  och checklistan. Vi hade även gemensamma 
seminarium om sanktionsavgifter som LO-TCO 
Rättsskydd genomförde, Tage Granit föreläste om 
värderingar & värdegrund. Men även en gemensam 
information från Liftrådet.

Samarbetet med EIO fortsätter kring att utveckla 
säkerhetskulturen i el-branschen genom flera om-
råden, exempelvis har ELIA tagit fram ett webba-
serat system som stödjer det systematiska arbetet 
med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser 
inom ett företags arbetsmiljöarbete. Vi har gemen-
samt tillsammans med Prevent och EIO tagit fram 

en bok, ”Säkra eljobb - välj rätt utrustning”. Tanken 
med denna är att den skall underlätta för våra loka-
la skyddsombud och regionala skyddsombud att via 
samverkan med företagen, introducera grunden för 
att  öka medvetenheten om ev. risker. Och även vara 
ett hjälpmedel att genom samverkan kunna jobba 
mer förebyggande med arbetsmiljön.

Förbundet har tillsammans med EIO producerat/be-
kostat en gemensam säkerhetsfilm med tillhörande 
underfilmer, filmen heter ”och jag hade för bråttom” 
Dessa finns på YouTube, men även på vår hemsida 
och EIO:s hemsida. Partsgemensamma syftet med 
filmerna är: Få till en god säkerhetskultur genom 
att förändra beteende, attityder, öka medvetenheten  
och bekämpa machokulturen i elteknikbranschen. 
Även förmedla kunskap om hur det skall hanteras om 
det sker en arbetsplatsolycka med strömgenomgång.

Vi har även partsgemensamt  med EIO pratat/infor-
merat om säkerhetskultur både vid el-mässan i Gö-
teborg men också vid el-mässan i Kista.

Förbundet har under året varit med att tagit fram ett 
partsgemensamt informations- och utbildningsma-
terial för kraftverkarna, som komplement till BAM. 
Utöver förbundet så har även Energiföretagens, Ar-
betsgivareförening (EFA), SEKO (Service- och kom-
munikationsfacket) och Prevent varit med. Syftet 
med detta material är att öka medvetenheten om 
vad som skapar en bra arbetsmiljö, stärka samverkan 
på arbetsplatserna och bidra till en gemensam säker-
hetskultur.

Vi har drivit några ärenden genom polisanmälning-
ar och för att nämna något, bl a ett ärende med en 
polisanmälan ”för framkallande av fara för annan”. 
Här valde åklagaren att besluta om att lägga ned för-
undersökningen. 

Inom 6F sker ett fortsatt samarbete med gemensam-
ma arbetsmiljöfrågor. Inom LO och inom byggsek-
torn har det under året jobbats med en folder med 
temat damm. Den kommer som tidigare framtagna 
asbestfoldern tas fram med ytterligare språkversio-
ner. Förutom svenska även engelska, spanska, polska 
och ryska.

Elsäkerhet
Under hösten 2013 tillsattes en El-behörighetsut-
redningen. Den 13 januari 2015 överlämnade Bo 
Diczfalusy, särskild utredare, betänkandet Elsäker-
het – en ledningsfråga (SOU 2014:89) till energimi-
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nister Ibrahim Baylan. Rapporten är resultatet av 
El-behörighetsutredningens arbete sedan augusti 
2013. El-behörighetsutredningens uppdrag har varit 
att göra en översyn av regelverken om elsäkerhet och 
behörigheten att utföra elektriska installationer. I 
förslaget föreslås att en helt ny elsäkerhetslag skapas.
Utredningen skickades sedan på remissrunda under 
våren 2015 till 62 olika remissinstanser, förbundet 
var en av dem. Vi samarbetade med SEKO i remiss-
arbetet. Pappers, Kommunal, Fastighets och IF Me-
tall och LO stod bakom vårt remissvar.

Elsäkerhetsverket har under år 2015 påbörjat över-
syn av behörighetsreformen. Förbundet har medver-
kat i en referensgrupp i arbetet rörande Elbehörig-
hetsreformen.

Förbundet har genomfört en undersökning bland 
behöriga installatörer på de företag som har tecknat 
separatavtal (hängavtal) med förbundet, det vill säga 
företag som inte är med i arbetsgivarorganisationen, 
Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

6F samarbetar med gemensamma arbetsmiljöfrågor. En folder med temat damm har tagits fram under året. Den kommer som tidigare 
framtagna asbestfoldern tas fram med ytterligare språkversioner förutom svenska även engelska, spanska, polska och ryska.
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Kommunikation

Under verksamhetsåret fattades beslutet om att till-
sammans med Målarna göra en stor satsning på att 
utveckla kommunikationsarbetet. En kommunika-
tionschef anställdes av Elektrikerförbundet och en 
kommunikatör har anställts av Målareförbundet. De 
delar sin tid mellan de bägge förbunden. 

Beslutet föregicks av en genomgripande och or-
dentlig analys av hur den kommunikativa infra-
strukturen såg ut och fungerade på förbundet. Det 
man snabbt kunde konstatera var att det fanns ett 
omfattande konsultberoende som både kostade för-
bundet stora summor och försvårade möjligheterna 
att hålla ihop den grafiska profilen och utveckla vår 
opinionsbildning långsiktigt. Det saknades också en 
sammanhållande länk med placering på förbunds-
kontoret med ansvar för att säkerställa kvaliteten i 
det som kommunicerades. 

Under året har arbetet med den nya hemsidan fort-
satt och trycksaker producerats. Förbundet har idag 
följande kanaler: Hemsida, Facebook, Twitter, Press-
rum, Youtube. Detta är oerhört bra och planering 
för att utveckla dessa kanaler har påbörjats. 

Med beslutet om en nysatsning på det kommuni-
kativa arbetet ser framtiden ljus ut i detta avseende. 
Förbundet kommer med detta ha tillgång till perso-
nella resurser och kunnande som tidigare saknats. 
Det finns också ett betydande engagemang i förbun-
det för kommunikationsfrågor. ”Unga Elektriker” är  
ett utmärkt bevis på det. 

Många medlemmar, förtroendevalda och ombuds-
män är intresserade av att delta i arbetet för att ut-
veckla vårt varumärke och stärka vår plats i den of-
fentliga debatten. Det bådar gott för framtiden.

Johan Lindbom, Claes Melkersson och Joel Larsson från Unga Elektriker.
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Studier

Under året har 1 537 personer deltagit i någon form 
av utbildningar i förbundet. Det är en minskning av 
antalet deltagare med 187 deltagare från 2014 då an-
talet var 1 724. Minskningen ska ses mot bakgrun-
den av den ökning på hela 42 procent som var mel-
lan åren 2013 till 2014 då antalet var 1 218 deltagare. 
Antalet cirklar har minskat något medan centrala 
LO-utbildningar ökat.

Förbundet har genomfört sin studiekonferens till-
sammans med LO på Runö kursgård den 17 – 18 
augusti. Arbetet med att utöka samarbetet inom 6F 
har fortgått genom anordnandet av en gemensam 
studieorganisatörsutbildning. Målet för studierna 
inom 6F är att samverka tvärfackligt mellan förbun-
den och inom ramen för LO så långt det är möjligt. 
I första hand gäller det grundläggande förtroende-

manna- och medlemsutbildningar. Rollfördelning-
en mellan Förbundet, LO och ABF ligger fast. För-
bunden beslutar vilka kurser som ska genomföras. 
LO-distrikten ansvarar för var i landet utbildningar-
na placeras och ABF genomför utbildningarna. För-
bunden ansvarar för att rekrytera och tillhandahålla 
handledare. 

Arbetet med att ta fram ett grundläggande utbild-
ningsmaterial har fortgått under året. Målsättning-
en är att skapa en tydligare bild kring medlemskapet 
och förtroendemannarollen i syfte att anpassa stu-
dieverksamheten i förbundet i den bildens riktning. 
Förbundet ska  upplevas modernt, enhetligt och tydlig. 

Den största delen av studierna sker i Verksamhets-
kretsarna och i samarbete dem emellan.
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Studiestatistik
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Organisation

Förbundets värderingsarbete som utgår ifrån männ-
iskors lika värde har fortsatt med utbildningsinsats-
er kring främlingsfientlighet, vi har under flera år 
samarbetat med organisationen EXPO i dessa frågor 
och även så har det fortsatt under 2015. Förbunds-
styrelse och centrala representantskapet har fått 
påfyllning av kunskap via EXPO och vi har även an-
litat Soran Ismail för en av hans föreläsningar som 
genomfördes på CR i juni. Inom detta ligger även ett 
påbörjat arbetet kring våra värderingar via anime-
rad film avsett för sociala medier som beräknas slut-
föras i början av 2016.

Verksamhetsledarnas utvecklingsprocess ”Att leda 
medskapande” har fortsatt under året som också 
innehåller ett arbete med att förtydliga rollen och 
uppdraget. Verksamhetskretsarnas arbete med or-
ganisering och rekrytering ska utgå från ett utgångs-
läge som vi kallat ”Nollpunktsmätning” i handlings-
planen för 2015, detta arbete har pågått under 2015 
men det har inte fullt ut färdigställt utan kommer 
att fortsätta, utifrån det som är färdigställt hittills så 
ligger vår organisationsgrad på företag som omfattas 
av kollektivavtal med oss på 82% på riksnivå. Denna 
kartläggning blir ett bra underlag för oss att planera 
för insatser för både rekrytering och organisering.

I ett rekryteringsprojekt riktat mot elektriker som är 
med i A-kassan men inte medlemmar i vår förening 
så genomfördes ett arbete med att erbjuda medlem-
skap hos oss för att stärka sitt skydd vid en eventuell 
arbetslöshet genom inkomstförsäkringen. Slutresul-
tatet på den insatsen blev 120 nya medlemmar till 
förbundet, totalt bearbetades 3030 st medlemmar i 
A-kassan.

Under hösten har ett arbete påbörjats som berör alla 
anställda och verksamhetskretsar kring psykosocia-
la arbetsmiljön, där första steget är en kartläggning 
och där arbetet fortsätter med att ta hand om resul-
tatet under medskapande arbetsformer under 2016.
I basorganisationen av förtroendevalda så har ut-
vecklingen av antalet förtroendevalda under 2015 
slutat på en svag ökning med 1,3 % och antalet klub-
bordförande är oförändrat men antalet kontaktom-
bud har minskat med 4,5 %.

Under hösten togs även ett beslut om att inleda ett 
samarbete med Målarna om en gemensam kommu-
nikationsavdelning för att stärka vår kommunikati-
va förmåga för att bli än mer effektiva i vårt fackliga 
arbete.
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Verksamhetskretsarna

Vk 1
Formalia
VU har bestått av: Daniel Lundin Verksamhetsleda-
re, Nille Thorsell Ledamot, Pierre Håkansson Leda-
mot.

CR ledamöter ordinarie: Kjell Lindberg, Pierre Hå-
kansson, Daniel Lundin, Nille Thorsell, Karolina 
Dahl, Elin Fagerlind, Johnny Ekdahl, Claes Melkers-
son, Kalle Löfvenberg.

CR Suppleanter: Christer Olsson, Henrik Hed-
man, Daniel Pettersson, Anders Ericson, Anders 
Lindström, Karl Knuters, Sakarias Waara, Johan 
Berglund, Casper Flory.

Den sista december 2015 hade VK El-ettan 3139 st 
aktiva medlemmar.

Verksamhet 
Vi har haft en väldigt positiv utveckling detta verk-
samhetsår. Vi är ganska många förtroendevalda som 
valt att engagera oss för El-ettans räkning, vilket le-
der till att mycket blir gjort. Vi har gjort framsteg på 
de flesta områden vilket gjort att vi syns mer än för-
ut och vi kan se att det ger resultat när vi slagit nytt 
rekord i antal nya medlemmar. 400 personer har valt 
att bli medlemmar i Stockholm och på Gotland. 

Vi kan också se att det är många medlemmar som 
är intresserade av att gå fackliga utbildningar vilket 
även det ger ringar på vattnet. 2015 bildade vi även 
en ny kvinnosektion som vi är väldigt glada för, vi 
har alldeles för få kvinnor inom elyrket, men med 
fler fackligt engagerade kvinnor som hjälper till att 
sprida kunskap om yrket, så hoppas vi kunna få fler 
kvinnor att söka sig till vår bransch. 

Slutord
Bra kan alltid bli bättre, även om vi ska vara glada 
åt att vi går framåt i vår verksamhetskrets så är det 
fortfarande så att vi har en väldigt låg organisations-
grad (uppskattningsvis ca 60%). Vi måste fortsätta 
att tillsammans ta fajten för att få igenom förbätt-
ringar i vårt arbetsliv och då behöver vi vara många. 

Vi kommer fortsätta att försöka övertyga så många 
elektriker som möjligt att ett fackligt medlemskap 
är den rätta vägen att gå. Vi vill som vanligt tacka 
alla er som hjälper till att ta den fackliga kampen och 
visar på att El-ettan är en stark röst i arbetslivet. Nu 
ser vi till att 2016 fortsätter i samma positiva anda, 
tillsammans är vi starka.

Vk 2
VU
VU i VK 2 under året har varit Verksamhetsledaren 
Lars Pettersson och ledamöterna Robert Roxhage 
och Magnus Kindmark. Under året har Ungdoms-
ansvarige Mikael Sjöström varit adjungerad till VU. 
VU har under året genomfört förstärkta VU i form 
av Klubbledarträffar. Det har genomförts medlems-
möten samt valmöten i Göteborg och Varberg.

Medlemsvärvning
Vi har under året jobbat med att stärka med-
lemsvärvningen genom att kontakta alla lärlingar 
för att erbjuda hjälp och medlemskap. Under året ge-
nomfördes nollpunktsmätning och resultatet är 76% 
medlemmar på de företag vi har avtal. Det arbetet 
har gjort att vi satt upp mål och strategier för 2016 
års arbete.

Ungdomsverksamhet/Skolinformation
Under året har arbetet med skolinformation varit att 
nå alla avgångsklasser och det har uppnåtts. Det har 
anordnats ungdomsaktiviteter.

El-Fackmässan 2015
Förbundet och VK 2 hade en monter på El-fackmäs-
san. Montern bemannades av fackliga förtroende-
valda, ombudsmän och assistenter. 1 800 samtal för-
des under dessa dagar, uppskattningsvis var hälften 
medlemmar. Ett antal miniseminarium anordnades 
i montern med olika teman.

Studier
Under året har arbetet varit inriktat på att utveckla 
studier för fackligt förtroendevalda. Vi har överträf-
fat våra mål. Vi har fortsatt att arbeta tvärfackligt 
med ett resultat att vi har ett stort och rikt studie-
utbud att erbjuda våra medlemmar och förtroende-
valda. 

Arbetsmiljö
Under året har arbetet inriktats mot att aktivera 
våra lokala skyddsombud. Alla skyddsombud har 
blivit uppringda för att stärka dem i dess arbete. Vi 
har även förändrat skyddsombudsdagarna att vara 
mer inriktade på aktivt skyddsarbete.

Försäkringar
Under året har vi genomfört ett större ringprojekt 
samt genomfört träffar med försäkringsinformatörer.

Facklig/politiskt
Samarbetet med 6F har efter valet 2014 fortsatt. Vi 
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har tillsammans bildat en arbetsgrupp som ska job-
ba med 6Fs politiska frågor. Tillsammans med LO 
Göteborg har vi varit med på aktiviteter som Gym-
nasiemässan och vid Way Out West.

Ackordsuppsökeri
Ackordsuppsökare har jobbat ett par dagar i veckan. 
Vi har genomfört ledandemontörsträffar. 

Vk 8
VK 8 består av Skåne och Blekinge. 2015-12-31 var vi 
3 359 aktiva medlemmar i kretsen, 755 pensionärer 
och 332 elevmedlemmar. Totalt 4 446 medlemmar. 
Under året har antalet aktiva medlemmar ökat nå-
got, samtidigt som antalet pensionärs- och elevme-
dlemmar minskat.

Vi har 6 ortsklubbar (sektioner) och 57 företagsklub-
bar och 56 kontaktombud på företag utan klubb.
Verkställande utskott har under året bestått av verk-
samhetsledare Per-Ola Nilsson och  ledamöterna 
Roger Persson och Anders Kristiansson. 

Under året har vi kört vidare på inslagen väg med 
FFM-träffar och skyddsombudsträffar i sektionerna. 
Vissa sektioner kör heldagar medan andra kör halv-
dagar. 

Sektionerna har också tillsammans med ombuds-
männen kört ett 70-tal UVA-möten på företag utan 
klubb och FFM. Det har varit positivt från de företag 
vi besökt, och det sprider sig då andra som inte blivit 
besökta tar kontakt med oss och frågar om vi kan 
komma. 

Studier 
Under året har vi anordnat ett antal utbildningar. 
Nya medlemmar utbildning har genomförts på två 
orter, med totalt ett 60-tal medlemmar som deltagare.

Vi har också genomfört grundläggande medlems-
utbildning på 5 orter inom kretsen, med tonvikt på 
avtal, organisation och försäkring. 

Vi har haft ca 50 medlemmar iväg på olika LO- och 
förbundsutbildningar. 

Vi samverkar även med Albins folkhögskola och 
ABF kring olika temakvällar om bland annat ar-
betsrätt och arbetsmiljö. Tillsammans med Albins 
folkhögskola arrangerar vi också utbildningen AL1 
för samtliga FFV. Denna utbildningen fick ett stort 
uppsving under 2015, med nästan dubbelt så många 
deltagare jämfört med tidigare år.

RSO
Under 2015 inledde man projekt ”säkerhetskultur”. 
Inom VK8 har vi numer två utbildade RSO-mento-
rer som under sista kvartalet påbörjade mentors-
verksamheten vid ett antal företag. 

Övrig RSO-verksamhet under året har varit på ar-
betsplatserna. Ökade problem inom ergonomi, 
stress och damm är frågor de jobbat mycket med 
under året. 

Försäkringar 
Under året har 21 av våra befintliga försäkringsin-
formatörer deltagit i vidareutbildning tillsammans 
med Folksam och LO.

3 nya försäkringsinformatörer har genomgått grund-
utbildning. 

Medlemskvartar har genomförts i flera forum, både 
på individuell nivå, men också på klubbmöten och 
UVA-möten.

Skolinformation 
Vi har en målsättning att besöka varje årskurs på 
samtliga skolor inom kretsen minst en gång om året. 
Vi har dock inte riktigt nått målsättningen, utan 
varit tvungna att prioritera årskurs 3, då dessa står 
närmast att bli våra nya arbetskamrater.

ATL
Under 2015 har intresset för ATL-utbildning fortsatt 
att öka. Vi har kört studiecirklar på kvällstid och haft 
bra uppslutning på dessa. Vi har kört 8 studiecirklar 
i kretsen med sammanlagt ca 60 deltagare. 

Då våra cirkelledare inte hunnit med att utbilda i 
den takt som intresset väckts, så började vi under 
sista kvartalet även utbilda vid 1-dags kurser på hel-
ger. Intresset är oerhört stort, två utbildningar är ge-
nomförda med 20 deltagare vardera.

Kombinerat med cirklarna har vi även uppsökande 
verksamhet, och följer upp de som gått utbildningen 
med eventuell hjälp på plats.

Glädjande nog så kan vi se att antalet mätta timmar 
har ökat under 2015 jämfört 2014.
 

Vk 9
Verkställande utskottet i Vk 9 består av verksam-
hetsledare David Fernhed samt Joel Larsson och Ro-
bin Bergholtz, ledmöter. Patrik Frithz, adjungerad, 
ingår också i VU. Verksamheten har bedrivits och 
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utförts i enlighet med verksamhetsplanen på alla 
punkter förutom ungdomsverksamhet, skolinfor-
mation, elsäkerhetsutbildning, internationell verk-
samhet samt fritidsaktivitet.

VU ser fram emot 2016 och stundande avtalsrörelse. 
Vi är extra stolta över att ha tagit ett stort steg för 
en förbättrad ATL-verksamhet samt engagemanget 
hos våra FFV. Vi har startat och jobbar kontinuer-
ligt med demokratiprojekt samt ser stor potential att 
värva fler FFV under 2016. Upp till kamp kamrater!
 

Vk 10
Organisation - Organisationsgraden
Vi har under året jobbat med nollpunktsmätning-
en och fått fram ett resultat som vi kan komma att 
använda vid 2016 års utgång. Först då kan vi se ett 
resultat i den mätningen. 

På de företag vi har nått så ligger organisationsgra-
den på 93%. När det gäller klubbar och förtroende-
valda så har vi under året startat ett flertal klubbar, 
utsett förtroendevalda där, hittat och utbildat ett an-
tal nya regionala skyddsombud samt registrerat ett 
flertal nya skolinformatörer. 

Mål
- Förbundets organisationsgrad ökar under perio-
den. ”Nollpunktsmätningen” ger ingångsvärdet.
- Antalet klubbar och antalet förtroendevalda ökar 
varje år under perioden.

Medlemsvärvning
Vi jobbar med utåtriktad verksamhet både när det 
gäller att stötta klubbarna i deras arbete med med-
lemsvärvning samt genom arbetsplatsbesök av för-
troendevalda i olika former. 

Mål
- Medlemsvärvningen fokuseras på utåtriktad verk-
samhet. Värvning sker bäst på arbetsplatser.
- Vi mäter årligen, i verksamhetskretsarna, antal nya 
klubbar och antal nya förtroendevalda. 

Elektrikerna på arbetsplatsen
- Facklig närvaro – Avtalsbevakning
Vi har ungefär 1 900 aktiva medlemmar och 440 
förtroendevalda i vår krets. Under 2015 har vi besökt 
sammanlagt över 2 500 medlemmar och förtroende-
valda på så gott som alla företag där vi har en facklig 
representant samt på många andra arbetsplatser för 
att undersöka möjligheterna att organisera, kontroll-
era arbetsmiljön, stötta med ackordsarbete, infor-
mera om försäkringar och avtalsbevaka. 

Mål
- Minst 33 % av alla aktiva medlemmar blir uppsökta 
varje år av en förtroendevald. 
- Alla förtroendevalda på företag har minst en kon-
takt/år av verksamhetskrets eller ombudsman. 
- Ackordsvolymen utvecklas så att den är minst 20% 
i slutet av perioden. 
- Minst 25 % av medlemmarna får besök av ett 
skyddsombud i år, SO, HSO och RSO. 

Elektrikerna i Sverige
Vi har utbildat våra klubbar i förbundets organisa-
tion och dess demokrati vilket har resulterat i ett 
större engagemang bland våra förtroendevalda. Vi 
jobbar aktivt med att vända bilden av att allt fackligt 
arbete kommer uppifrån förbundet. Att facket är alla 
medlemmar och de har möjligheten att påverka vad 
Elektrikerna ska bedriva för verksamhet. Det kom-
mer vi fortsätta med.

Profilfrågor
- Arbetsmiljö
Vi har utvecklat en grupp med RSO som ska stärka 
och stötta våra lokala skyddsombud på sikt. Dessa 
RSO behöver först bli bekväma i sin egen roll vilket 
kommer att ske under 2016 efter det så kommer ett 
aktivt arbete med att bygga nätverk att starta.

Samarbetet inom arbetarrörelsen 
– Socialdemokraterna
Vi har under 2015 inte prioriterat denna fråga. Vi 
har ett samarbete med 6F på ett fåtal platser men 
den verksamheten har varit inaktiv.

Mål
- Verksamhetskretsarna har en plan för hur man be-
driver fackligt politisk samverkan, i valrörelser och 
mellan val. Den naturliga arenan för detta är i första 
hand 6F-samverkan. Samverkan avser inte bara ett 
fackligt politiskt samarbete utan är också samarbe-
te i verksamhetsfrågor som arbetsmiljö, studier och 
rekrytering.

Vk 15
Organisation
VK ledare: Kenneth Nyhlén
VU ledamöter: Peter Nordin, Mikael Olsson
Kretsombudsman: Hans Nilsson
CR/FM ombud: Christer Nylander, Peter Nordin, 
Karolina Johansson
Förbundstyrelseledamot: Kenneth Nyhlén  
Medlemsantalet: 
- Vid årets början 1334 medlemmar
- Vid årets slut 1336 medlemmar
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Verksamhetsberättelse baserad på målen i hand-
lingsplan 2015
Verksamma uppsökare:     
I hela VK: 5 uppsökare
Utfall: 3 st

Koll på jobbet
VK15 har haft tillgång till 3 st erfarna uppsökare 
under 2015. Dessa  uppsökare har 4 st projekt var, 
ombudsmännen har hunnit med 2 stycken, totalt  
12-16 ”Koll på jobbet”-objekt. 

När det gäller ackordssedlar var ett mål att vi når 
ackordssedlar på 5 av objekten. Det är viktigt att vi 
tillser alla andra bitar som boende, arbetsmiljö, el-
säkerhet mm och att det genomförs etableringsför-
handlingar.

Utfall: 20 objekt

UVA-Möten
VK15 planerade att genomföra 40 st UVA möten 
under 2015.

VK15 har konstaterat att de flesta företagen i kret-
sen inte utnyttjar UVA-tiden för fackliga möten på 
betald arbetstid, därför har VK15 planerat in dessa 
möten. VK15 har därmed träffat många företag med 
2 eller flera medlemmar. Vid dessa möten har det 
kommit fram att det är många medlemmar som är 
okunniga vad det gäller bl.a. avtals- och försäkrings-
frågor.

En annan effekt av dessa möten har varit att med-
lemmarna upplever det mycket positivt att de får en 
träff med fackliga företrädare.

Studier
I samband med UVA-möten på många företag i 
VK15 framkom det att de medlemmar som är för-
troendevalda, har brister i kunskapen om vad upp-
draget innebär. VK:et har därför erbjudit alla förtro-
endevalda att delta i utbildningen ”Vad innebär mitt 
uppdrag”.

Statistik studier 
Utfall:
”Vad innebär mitt uppdrag”   70 st
Totalt i utbildning               180 st

Statistik uppsökande verksamhet 
Utfall:
Medlemsbesök av VK15                    4604 st 
Medlemmar som värvats                77 st
Nya förtroendevalda som värvats  56 st

Medlems besök av RSO              583 st

Organisationsgrad:

Vk 16
VU har bestått av av: Peter Svalling, Verksamhetsledare, 
Anton Levein, Ledamot och Andreas Hellgren, Ledamot.

Verksamhet
Verksamhetsåret 2015 var som föregående år ett 
händelserikt år med en hel del utmaningar under 
resans gång. De personella resurserna har under 
året skiftat markant av olika anledningar vilket har 
medfört en ganska hög arbetsbelastning för ett fåtal 
förtroendevalda.

Under året har vi som planerat genomfört sju styck-
en ortsträffar i Värmland och Dalsland där vi har 
träffat medlemmar och informerat om ATL, försäk-
ringar, avtal och arbetsmiljö.

Vi har haft träffar med FFV, lärlingar, skyddsombud 
och försäkringsrådgivare under året.

Vår organisationsgrad i VK16 är för närvarande ca: 86%.

Arbetsmiljö
Vår RSO verksamhet rullar på som vanligt men ty-
värr så tappade vi ett RSO under andra kvartalet vil-
ket medförde att vi inte uppnått det planerade målet. 
I slutet av året lyckades vi värva ett nytt RSO vilket 
var mycket glädjande. Vi har besökt ett antal skydds-
ombud på arbetsplatserna. Införandet av arbetssät-
tet Säkerhetskultur har medfört en mer förebyggan-
de och rådgivande roll för RSO.

Studier
Verksamheten har rullat på som vanligt. Två ack-
ordsutbildningar, tre studiecirklar i Lär Känna Ditt 
Avtal och en lärlingsdag är några utav aktiviteterna 
vi genomfört. 

Vi ingår även här i ett samarbete med VK 10 om ut-
bildningen 3A – Ackord, Avtal, Arbetsmiljö där vi 
haft ett 15-tal unga medlemmar.

ATL
Vår ackordsvolym är fortfarande låg men intresset 
är stort för ATL i VK16 vilket vi ser som mycket po-
sitivt inför framtiden. 

Vi har genomfört ATL-utbildningar i Sunne och Ar-
vika och planerar att utöka utbildningsorterna un-
der 2016.



34

Skolinformation
Vid planeringen av skolinformationen så hade vi 
samma mål som alltid, samtliga skolor skulle besö-
kas under året och den uppgiften fullföljdes. Vi har 
en  bra kommunikation med skolorna i vår verksam-
hetskrets. Vi har delat ut stipendier på EL-linjerna i 
länet och även varit kontrollanter under ECY-Cup 
på ett antal platser i verksamhetskretsen.

6F
Vårt fackligt politiska samarbete inom 6F löper på 
som tidigare, vi har haft bra möten under 2015 och 
samarbetet fungerar väldigt bra. 6F Värmland har 
under året stärkt sitt varumärke, haft öppet möte 
med Håkan Juholt, föreläsning av Daniel Suhonen 
från Katalys samt tryckt på om vita jobb och infra-
struktursatsningar.

Slutord
När vi summerar 2015 så kan vi säga att vi utfört ett 
mycket bra jobb med få personella resurser. Vi ser 
fram emot ett nytt verksamhetsår, med stort fokus 
på arbetsmiljö, ATL och utbildning.

 
Vk 21
Vårt VU som består av VK ledare Mikael Karlsson 
och ledamöterna Jussi Nieminen (till december) 
och Thomas Hedlund, har haft 4 möten under 2015 
pga. olika anledningar mest beroende på tidsbrist 
hos alla tre, så mötena har varit på kvällstid och ett 
lunchmöte.

Men vi har iallafall lyckas sköta försäkringar, skolin-
fo och RSO i egen regi detta året.

När det gäller skolinfo så har Honken skött det med 
hjälp av några olika kompisar som även visat intres-
se att fortsätta. Vk håller tummarna att de tycker att 
det är roligt och blir kvar.

Vi har även fått några namn att jobba med av Joel 
Larsson, förbundets ungdomsansvarige, så vi har 
kontaktat dem.

Så en hel del tid går till att släcka div bränder hos 
medlemmar som har ringt under tiden som vi har 
varit hos respektive ordinarie arbetsgivare.

Verksamheten i korta drag så har vi använt verksam-
hetsmålen som är lagda för att styra vår verksamhet.
ATL-sidan går mot lägre volymer så fort vi släpper 
på tyglarna men vi har genomfört 5 ATL cirklar och 
fått frågor om en ackordsuppsökare i VK. Så vi får se 
vad som händer med detta. Och vi tycker att voly-

men är dålig men inte usel.

I 21:an har kurser och utbildningar planerats lokalt 
och regionalt i region Mitt. Ett antal nya medlem-
mar har genomgått våran uppstartade ”Ny i Facket 
”utbildning. Vi har även använt oss av ABF och LO 
för externa utbildningar.

Arbetsmiljö
Har skötts av våra två RSO med hjälp och stöttning 
av ombudsmännen.
 
Vk 26
Småland och Öland är det område som verksam-
hetskrets 26 bedriver sin verksamhet.  Verksamhets-
ledare var Arne Forsberg och ledamöter var Mikael 
Gustavsson, Philip Jönsson (1/1-3/8) och Johan Tor-
stensson (1/9-3/12).

Verksamhet
Den verksamhet som vi planerade för har vi genom-
fört, utöver det har vi haft en träff för fackliga för-
troendevalda där vi bjöd in föreläsare från EXPO. I 
samarbete med Byggnads hade vi en träff för kvin-
nor i byggbranschen, den blev lyckad och de har 
bildat ett nätverk och har under hösten haft en upp-
följning. Under våren hade vi en ungdomsträff med 
många deltagare. Vi var ute på många arbetsplatser, 
deltog på klubbmöten ordnade frukostmöten och 
har haft träffar för alla nyanställda. Under året har 
vi haft ett flertal UVA-träffar och genomförde ett 
flertal träffar för att få in motioner till avtalsrörelsen 
2016 samt anordnade träffar för fackliga förtroende-
valda vid ett flertal tillfällen och platser. Vi har haft 
ett gott samarbete inom ramen för 6F, framförallt 
med studieträffar i Jönköping och Växjö och fått in 
nya fackliga förtroende valda att hjälpa till i verk-
samhetskretsen.  

Studier
Studieverksamheten har löpt på bra. Vi har genom-
fört arbetsrättsutbildningar och nyanställda/lär-
lingsträffar på fyra platser. Våra försäkringsrådgi-
vare har utbildats vid flera tillfällen. Vi har fortsatt 
att satsa på ATL utbildning i Jönköping och Växjö. 
Har i samarbete inom region Syd genomfört en all-
mänfacklig utbildning (AL1) samt haft deltagare på 
Elektrikerförbundets Kvinnokonferens och haft flera 
deltagare på LO-utbildningar centralt och lokalt.

Arbetsmiljöarbete
Vårt arbetsmiljöarbete har inte nått upp till den nivå 
vi hade hoppats. De personer som skulle hålla i detta 
arbete har bytt arbetsgivare och med därmed även 
fackförbund. Det vi har gjort är att tillsammans med 
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Byggnads gjort ett antal arbetsplatsbesök. Vi har på-
börjat att inom ramen för 6F utökat samarbetet vid 
skyddsronder på byggarbetsplatser.

Skolinformation
Våra skolinformatörer har  under hösten besökt alla 
skolor i årskurs 2. Under våren fick alla i avgångs-
klasserna besök för information inför arbetslivet och 
dess villkor. 

Bemanning av kontrollanterna till ECY-cup gick bra 
och att utbildningen håller hög nivå visar framträ-
dande placeringar för flera av våra elever i tävlingen.

 
Vk 28
Organisation
Mötesverksamhet: VU 6st, FVU 2st, LR 1st.
Medlemsstatistik: Under året har ingen nollpunkts-
mätning genomförts. Vid en snabb koll på företagen, 
kan vi konstatera att ungefär 50 personer samman-
lagt anställda på företag, står utan medlemskap av 
alla yrkesverksamma medlemmar inom Vk 28:s om-
råde. Merparten av dessa är anställda på säkerhets-
företag.

Ackordsverksamheten
Vi kan konstatera att ackordssedlarna blir färre och 
färre. Lite motsägelsefullt så ökar intresset för ack-
ordsutbildningar. Vi har haft ett högt tryck på dessa 
utan att få fram en utbildare.

Vi har även under året försökt att få fram en ack-
ordsanvarig dock utan resultat.

Arbetsmiljö/RSO
Verksamheten på arbetsmiljöområdet har i huvud-
sak bestått i att genomföra skyddsronder ute på ar-
betsplatserna och säkerställa att företag utan skydds-
ombud lever upp till avtal och arbetsmiljölagen.

Vi har under 2016 genomfört ca 200 besök ute på 
arbetsplatserna samt ca ett 20-tal ute på företag som 
saknar skyddsombud.

Vår verksamhet har i huvudsak inriktats på att före-
bygga fallolyckor, informera om kvarts, damm och 
elsäkerhet.

Vi har även genomfört elsäkerhetsprojektet i Väster-
botten.

I dagsläget har vi minskat till 5 Regionala skyddsom-
bud verksamma i verksamhetskretsen, varav 3 om-
budsmän och 2 st FFV.

Studier
Studierna i Vk 28 2015 har legat på en hög nivå då 
det gäller antal utbildade ungdomar och fackligt för-
troendevalda. Vi har även som en del i skadestånd 
genomfört klubbutbildningar på ca 10 företag.

Vid en inventering av utbildningsnivån för våra för-
troendevalda, upptäcktes stor brist på kunskap och 
utbildning. Vårt mål blev att utbilda alla nya förtro-
endevalda på alla arbetsplatser. Där har vi lyckats att 
fånga upp nyvalda förtroendevalda bra. Arbetet fort-
sätter med de valda sen tidigare.

Under året har vi träffat studieansvariga för att ut-
veckla verksamheten. Under året har vi utbildat två 
nya studieansvariga.

 
Vk 31
VU: Det verkställande utskottet har bestått av verk-
samhetsledare Stefan Lyshed-Jakobsson, VU le-
damöter Joe Mayer och Bengt Thunholm. VU har 
under året prioriterat utåtriktad verksamhet, vi har 
haft ett fåtal VU-möten. 

FFV
Vi har under året aktivt arbetat med att besöka elek-
triker på alla orter i vår verksamhetskrets. Vi har vid 
ett flertal tillfällen haft frukostmöten och genomfört 
arbetsplatsbesök där vi har samlat in avtalsförslag, 
informerat medlemmar om fackliga frågor typ för-
säkringar, ackord, arbetsmiljö mm. 

Under våren genomfördes ett större antal kvällsmö-
ten. Vid varje kontakt med medlemmar informerar 
vi om behovet av att vi blir fler som jobbar fackligt 
samt försöker få fler att börja arbeta fackligt åt för-
bundet i verksamhetskretsens regi. 

Medlemsvärvning
Vid varje uppsökeri vi genomför jobbar vi aktivt med 
att värva medlemmar. Vi har arbetat med att aktivt 
kontakta presumtiva medlemmar via fysiska möten 
samt via telefon. 

Arbetsmiljö
Vårt arbetsmiljöarbete har bedrivits i stort av vårt 
regionala skyddsombud. Han har aktivt arbetat med 
uppsökeri på företag och arbetsplatser. Vi har arbe-
tat aktivt med att stötta och få våra skyddsombud 
mer aktiva. 

ATL
Vi har under året genomfört en två dagars utbild-
ning i ATL under dagtid. Vår uppsökare har spora-
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diskt och vid efterfrågan gjort uppsökeri för att hjäl-
pa till med ackordsfrågor på arbetsplatser. 

Studier
Vi har under 2015 bedrivit studier tillsammans 
med verksamhetskretsarna 1, 9 och 21 i region Mitt. 
Främst gällande utbildning för förtroendevalda, så 
kallad Grundläggande förtroendemannautbildning 
(GFU), i tre steg på tre dagar vardera som vi genom-
fört två uppsättningar av. En under våren och en un-
der hösten. 

Vi har genomfört en, utbildning för försäkringsin-
formatörer, HSO/SO samt två utbildningar för le-
dande montörer. 

I Verksamhetskrets 31 har vi under året genomfört 
avtalsutbildningar. Vi har även haft deltagare på 
LO-kurser som t.ex. Om Facket, Insikter och Reto-
rik. Intresset och efterfrågan på studieverksamhet 
fortsätter att växa. 

Ungdomsverksamhet
Vi har haft ett antal träffar där ungdomar har träf-
fats och fått bra facklig information på ett sätt som 
attraherar ungdomar. 

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

Försäkringsinfo
Vi har arbetat med att informera medlemmar samt 
icke medlemmar i försäkringsfrågor. 

Fackligt politiskt deltagande
Vi har medverkat på gemensamma aktiviteter inom 
ramen för samarbetet via 6F. 

Nollpunktsmätning
Mätningen av organisationsgraden baseras på upp-
gifter fram till september 2015. Mätningen är ge-
nomförd på 124 st. företag som omfattas av kollek-
tivavtal med Elektrikerförbundet, vid mätningen så 
var anslutningsgraden 78%. 

Elektriker Ola Nilsson. 
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Förbundsstyrelsens slutord

Verksamhetsplanen betonade organisationsarbetet, 
arbetsmiljöfrågorna och ackordens betydelse. Ökad 
närvaro på arbetsplatserna är en huvuduppgift för 
alla förtroendeanställda och våra förtroendevalda. 

Målen var: 
- Värva fler medlemmar.
- Få fler att delta i studieverksamheten.
- Rekrytera och utbilda fler förtroendevalda.
- Bilda klubbar och utse kontaktombud på ”Vita fläckar”
- Rejält öka ackordsverksamheten i alla verksam-
hetskretsar.

Vi kan notera att studieverksamheten ökat och att 
fler deltar i fackliga studier. Det är viktigt. Däre-
mot minskade medlemsantalet - vi blev färre än 20 
000 aktiva medlemmar. Antalet elevmedlemmar 
är mycket lågt. Ackordsverksamheten har inte nått 
målsättningen.
 
Verksamhetskretsarna har fått budget att satsa på att 
öka aktiviteten, medlemsantalet och den viktiga or-
ganisationsgraden. Flera ambitiösa försök sker också 
men det lyfter inte påtagligt trots att vi varit inne i 
en högkonjunktur i branschen.  Inte minst viktigt 
är det att värva fler i storstadsregionerna där vi har 
många arbetsplatser och medlemmar. Det är också 
där vi ser mest av pressade byggtider och oschyssta 
konkurrensvillkor.

Men tyvärr minskade antalet aktiva medlemmar 
till under 20 000 under året (från 20 022 till 19 938). 
Avtalsområdena Installation, Larm & Säkerhet och 
Service har glädjande visat en svag positiv utveckling.

Centralt som lokalt måste vi fundera mer över hur vi 
ska få igång en hållbar ökning av de grundläggande 
fackliga organisationsmålen och inte minst ackords-
verksamheten som dels är utsatt från arbetsgivarna 
och dels har strategisk betydelse för löneutveckling-
en inom hela förbudsområdet. Det behövs mycket 
mer verkstad än planer.

Arbetsmiljö
Förbundet har uppmärksammat arbetsmiljöfrågor-
na - det systematiska arbetsmiljöarbetet, asbest, 
damm, fallolyckor och elsäkerheten. Vi har själva 
tagit fram informationsmaterial och vi har hjälpt till 
att sprida andra verktyg och kunskaper kring arbets-
miljö. 

För att öka kunskapen om arbetsmiljö inom ener-
gibranschen har Elektrikerförbundet tillsammans 

med EnergiFöretagens, Arbetsgivareförening (EFA), 
Seko (Service- och kommunikationsfacket) och 
Prevent tagit fram utbildningsmaterial för ener-
gibranschen kring det lokala arbetsmiljöarbetet.

Filmer på You Tube om elolyckor på jobbet har pro-
ducerats av oss och EIO .  De har alla ett och samma 
syfte: att bekämpa machokulturen i elteknikbran-
schen och öka kunskapen om arbetsplatsolyckor 
med strömgenomgång. 

Förbundet har externt hårt profilerat oss kring arbets-
miljön via regelbundna annonser i branschtidningar 
som Arbetsliv och Arbetarskydd samt Elektrikern.

Elektrikerna har också i flera uppmärksammade fall 
via skyddsombudsstopp på flera arbetsplatser klart 
och tydligt markerat vår nolltolerans mot faror för 
liv och hälsa på jobbet.

Mött många medlemmar på fackmässor
Förbundet, regioner och verksamhetskretsar har 
satsat på att synas och möta medlemmar på fack-
mässor inom elteknik- och energibranschen. På 
dessa mässor möter vi många medlemmar och fö-
retagare. Självklart ska facket vara en naturligt del 
av detta. Vi hade en rejäl närvaro på Elfack 5-8 maj 
på Svenska Mässan i Göteborg och på Elfackmässan 
2-3 maj i Kista. 

Många tusen fick del av dessa aktiviteter via förbun-
dets Facebooksida, hemsidan och Elektrikern.

Resultat av långvarigt elsäkerhetsarbete
Under flera år har Elsäkerhetsverkets olika förslag 
kring förändringar av lagstiftning, förordningar och 
behörighet skapat oro och farhågor. När det gäller 
elsäkerhetsarbetet kan vi med stolthet peka på att vi 
samlat alla LO förbund som organiserar elektriker 
d v s SEKO, IF Metall, Pappers, Fastighets och Kom-
munal. Vi har haft gemensamma skrivelser och re-
misser. I hela vårt agerande kring Elsäkerhetsverkets 
olika turer och inte minst bearbetning av de politis-
ka partierna (näringsutskottet) och regeringens en-
mansutredare har det varit en styrka att kunna tala 
för alla elektriker. 

Vi kan nu konstatera att de förslag som regeringens 
utredare kommit med är väsentligt mycket bättre än 
de ursprungliga och att vi och vår motpart kan leva 
med de förändringar som sker. Vi har frågetecken 
kvar att jobba med, men de stora hoten är undan-
röjda. De skulle allvarligt ha försvagat våra medlem-
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mars situation och ansvarssituation. Vi fortsätter 
att påverka och delta i arbetet för att behålla Sverige 
som det kanske elsäkraste landet i världen. 

Ljusningar för yrkesutbildning som ger jobb
Tillsammans med vår motpart EIO har vi drivit 
egna verksamheter kring kompetensutveckling och 
bildat Elbranschens tekniska gymnasium (ETG) i 
Nyköping. ETG-konceptet där lärlingstiden är in-
kluderad i den treåriga gymnasieutbildningen är 
spridd till drygt 20-talet andra skolor i landet (ETG 
Partner). Studier har visat att denna utbildning, där 
branschen aktivt medverkat, också ger de elever som 
går ut jobb i högre utsträckning. De flesta får en an-
ställning. Detta koncept har imponerat på skolmyn-
digheter och regering som tagit till sig detta när man 
i statsbudget 2016 satsat extra på yrkesutbildningen. 
Vi känner glädje och stolthet över detta.

Bekymmersamt utan samordning
Under året gjordes ett omfattande arbete inom LO 
i syfte att ta fram långsiktigt hållbara mål som alla 
förbunden kunde dela och ställa sig bakom. Detta 
var ett långsiktigt arbete. När det mer konkret gäll-
de samordningen inom avtalsrörelsen höll inte sam-
manhållningen. Vi ser det som oroväckande då vi 
konstaterar att samordning och enighet är mycket 
påtaglig hos Svenskt Näringsliv och arbetsgivarna.

Vi har vårt utökade samarbete inom 6F med Bygg-
nads, SEKO, Fastighets och Målarna. Det är en kraft 
och en styrka. Stor möda har ägnats under året på 
att dels få in förslag från våra egna medlemmar och 
diskutera dem på möten lokalt inför avtalsrörelsen 
och dels på att bygga en gemensam plattform inom 
6F då samordningen sprack. 

Men vi måste hela tiden arbeta för att ena LO för 
framtiden. Det är ett måste.

Samhällsklimat och politisk röra
Flyktingströmmarna fortsatte att öka mycket kraf-
tigt. På många platser orkade inte samhällsappara-
ten hantera tillströmningen på ett anständigt sätt. 
Samhällsfunktionerna var inte rustade för en sådan 
här situation - civilsamhället var för dåligt organi-
serat. Myndigheter hade ingen chans att ha koll. För 
mycket gick vind för våg. 

Självfallet tillspetsades detta i den politiska debatten 
där främlingsfientliga krafter, inte minst SD, brett ut 

sig. Det politiska etablissemanget var överens om att 
dra i bromsen för att få ordning efter att Migrations-
verket dragit i nödbromsen. Sedan kom debatten inte 
att handla om mer än gränskontroller, hårda tag, hur 
och var id-kontroller skulle ske, vad det skulle kosta 
och vilka mer tuffa åtgärder som behövdes. Nu täv-
lade många om förslag till åtstramningar. 

Vi vill som facklig organisation att vi ska vara solida-
riska och ta ansvar. Men det måste  vara ordning och 
reda i flyktingmottagningen. Precis som på arbets-
marknaden. Då måste det finnas lokaler, personal, 
organisation, kunskap, resurser och grundläggande 
planering. Självklart måste vi ha koll på vilka som 
upprättehåller sig i vårt land.

Bristerna i flyktingmottagandet återspeglar många 
års neddragningar av välfärden i kommuner och re-
gioner och inte minst i olika civila myndigheters för-
måga att hantera utmanande situationer. När man 
satsat mest på att sänka skatter ska man inte bli för-
vånad över att det saknas resurser. Mest brutalt har 
väl detta varit när det gäller bostadspolitiken. Ett så-
dant grundläggande mänskligt behov som politiken 
misslyckats så med.

Under hösten pekade många tecken på att den 
svenska sysselsättningen och ekonomin utvecklades 
mycket bra. En rad av regeringens åtgärder genom-
fördes steg för steg.

Detta bara försvann i samhällsdebatten som en-
sidigt handlade om flyktingar eller hur man skulle 
sänka kostnaderna för arbetsgivarna för att ”ta hand 
om” alla nyanlända. 

Allianspartierna och Svenskt Näringsliv ligger far-
ligt nära varandra i att enbart se på företagens 
”önskningar” om billigare arbetskraft.

Samtidigt har det varit patetiskt att se näringslivs-
direktörer med egna månadslöner från 200 000 till 
490 000 kr i månaden tala sig varma om att sänka 
andras lönekostnader som en viktig avtalsfråga för 
fler nya jobb.

Vi summerar 2015. Ett turbulent fackligt och poli-
tiskt år med stora utmaningar i samhälle och inom 
fackföreningsrörelse och förbund.  Att vi insett pro-
blemen innebär att vi har nyckeln till medlen att åt-
gärda dem.
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Stockholm i mars 2016

Per-Håkan Waern

Urban Pettersson

Kjell Drotz

Johan Fredriksson

Roger Persson

Patrik Frithz 

Ulf Carlsson

Kenneth Nyhlén 

Andreas Hellgren

Mikael Karlsson 

Arne Forsberg

Erik Wikström

Jonas Wallin 
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