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när året inleddes var det på många sätt en orolig tid. Vi såg fortsatta flyktingströmmar 
in i Europa och Sverige. Konjunkturen var lite osäker och det faktum att vi misslyckats få 
till en LO samordning ledde också till att vi inom 6F förbunden räknat fram att det fanns 
löneutrymme på 3,2 procent medan facken inom industrin beräknat utrymmet till 2,8  
procent. Det är allvarligt att vi går in i en avtalsrörelsen med så vitt skilda uppfattningar. 
Även att gå in i en kongress när förbunden är oeniga skapar oro och risk för att vi blir än 
mer splittrade.

För förbundet har det varit ett arbetsamt år för alla såväl anställda som förtroendevalda. 
Att genomföra ettåriga avtalsrörelser innebär egentligen att det är avtalsrörelse hela året.

Samtidigt har vi infört och jobbat hårt med att utveckla nya administrativa system och 
haft en LO kongress. Till det naturligtvis allt vanligt löpande jobb och beslutade projekt.

 

teckna och upprätthålla kollektivavtal är alltid vårt viktigaste uppdrag. För att klara det 
är det nödvändigt att vi har många välorganiserade, utbildade och informerade medlem-
mar. Det har också vart vårt prioriterade arbete under året. Medlemsantalet har ökat vilket 
är glädjande. Men med den konjunktur som råder och sett till hur många som anställs så 
borde det varit ännu fler. På informationsområdet har det skett en hel del och det finns 
idag en ny plattform att jobba från. Tyvärr har antalet medlemmar som genomgått facklig 
utbildning totalt minskat något. Men flera riktigt bra och nya satsningar har också genom-
förts vilket är glädjande.

efter att lo-förbunden inte lyckats hitta former för att samordna sig i avtalsrörelsen så 
gjorde 6 F förbunden något unikt och historiskt genom att tillsammans ställa gemensamma 
krav på såväl nivåer som förändrade arbetsvillkor. Tillsammans lyckades vi också genomfö-
ra en särskild satsning på de med lägst löner. Jag menar också att vi genom vår samordning 
satte press på industrins parter och att det pressade upp nivåerna.

efter ett decennium med en borgerlig regering i allmänhet och Jan Björklunds experi-
mentverkstad i synnerhet på utbildningsområdet kan vi äntligen börja blicka framåt.

INLEDNING

 Vi klarade svåra
utmaningar

Att teckna och upprätthålla kollektivavtal är alltid 
vårt viktigaste uppdrag. För att klara det är det nöd-
vändigt att vi har många välorganiserade, utbildade och 
informerade medlemmar. Det har också varit vårt priori-
terade arbete under året.”
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Det var därför väldigt glädjande att regeringen 
genomförde satsningen ”Yrkesutbildningens år”. 
Under 2016 har regeringen avsatt 30 miljoner 
extra för att öka kunskapen, statusen och intresset 
för yrkesutbildning. En mängd olika aktiviteter 
genomfördes för att öka intresset och höja statu-
sen för yrkesutbildning och yrkeskunnande. De 
två största enskilda händelserna var yrkes SM och 
EM som genomfördes i Malmö och Göteborg. 
Det var ca 100 000 personer, mest ungdomar, som 
bevittnade tävlingarna. Även ministrar, statsråd 
och till och med Hans Majestät Konungen fanns 
på plats. För förbundet är det ytterst viktigt att 
kunskap, status och intresset för vårt yrke ökar, då 
vi vet att kompetenta, duktiga och stolta elektri-
ker också kan ställa krav på såväl arbetsvillkor som skäliga löner och ersättningar. De gör 
oss starkare som organisation.

misslyckandet med att ena förbunden i en samordnad avtalssamordning präglade na-
turligtvis känslorna inför LOs 28:e ordinarie kongress . Kongressen genomfördes i Stock-
holm den 17–20 juni. Trehundra ombud från hela landet behandlar motioner samt den av 
styrelsen föreslagna kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. 
Dessutom hade ombuden att hantera 308 inom 8 områden. I en av motionerna föreslogs 
att LO styrelsens sammansättning skulle ändras. Förbundet befarade att det skulle finnas 
stor risk att förbundet skulle vara ett av de förbund som i så fall skulle gå miste om sin plats. 
Men förslaget fick inte gehör utan frågan hamnade i organisations/stadgekommittén som 
ska återkomma med förslag innan nästa kongress.

Även om året när det inleddes hade många både svåra och tuffa utmaningar så kan vi när 
året summeras konstatera att vi klarat vårt arbete på ett mycket bra sätt.

För förbundet är det ytterst viktigt att kunskap, 
status och intresset för vårt yrke ökar, då vi vet 
att kompetenta, duktiga och stolta elek-
triker också kan ställa krav på såväl arbetsvillkor 
som skäliga löner och ersättningar.

Jonas Wallin,
Förbundsordförande

”
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Global Electrician Power  
Trade Unions
Den 28–30 augusti i Chicago genomfördes den 
fjärde kongressen med elektrikerförbund från 
hela världen. Vår ambition var att detta skulle 
vara den sista i den här formen där vi arrangerar 
och genomför kongressen i en egen organisa-
tion. BWIs Generalsekreterare Ambet Yson var 
på plats för att erbjuda oss att BWI skulle bilda 
en Elektrikerkommitté inom ramen för BWI. 
På grund av olika orsaker beslutades att det ska 
genomföras ytterligare en kongress innan vi tar 
det steget. På kongressen behandlades, utöver 
rapportering om situationen i våra länder även 
frågor som hur vi säkerställer så att det är värd-
landets kollektivavtal/ regler som är gällande och 
hur social dumping förhindras.

Nordiskt och europeiskt 
samarbete
Under året har Elektrikerna varit involverade i att 
utveckla ett nytt arbetssätt inom vår Nordiska Fe-
deration för Byggnads- och Träarbetare (NBTF). 
De nationella utmaningarna hänger intimt sam-
man med de utmaningar som politiskt kommer 
från EU. Därför är det viktigt att NBTF också 
utvecklas för att gemensamt i Norden kunna be-
möta dessa utmaningar, både i vardagsarbetet på 
hemmaplan och i det politiska arbetet i EU.

Inom Europeiska Byggnads- och Träarbeta-
refederationen (EBTF) har Elektrikerna arbetat 
med att påverka utformningen av ett uppdaterat 

utstationeringsdirektiv med fokus på att motverka 
kryphålen i nuvarande direktiv. Arbetet med att 
utveckla direktivet för att säkerställa den svenska 
kollektivavtalsmodellen är långt ifrån över men 
det finns allt fler länder i EU som har insett att nu-
varande direktiv inte säkrar sund konkurrens och 
bidrar i dagsläget med spänningar runt om i EU.

Under 2016 har frihandelsavtalen varit ett hett 
ämne där Elektrikerna tillsammans med övriga 
6F förbund varit drivande i att förhindra att avtal 
som CETA, TTIP och TISA ska innehålla inves-
teringsdomstolar som kan åsidosätta mänskliga 
och fackliga rättigheter eller hota miljö och 
klimat på arbetares eller konsumenters bekost-
nad. Frihandel är i grunden bra och obefogade 
tullar och andra handelshinder måste motverkas 
men frihandel får inte leda till att storföretag ska 
kunna stämma stater för att de värnar och vill 
utveckla bättre ramverk för miljö, klimat och 
arbetsvillkor.

I Moldavien har Elektrikerna tillsammans med 
de svenska byggfacken och det globala byggfacket 
BWI (Building and Wood Workers’ International) 
varit ledande i att etablera en trepartsdialog med 
det moldaviska byggfacket. Det har också inne-
burit att regeringen i Moldavien tillsammans med 
arbetsmarknadens parter tagit de första stegen 
för att etablera en partsmodell som liknar den 
svenska där man utvecklar lokala och centrala 
förhandlingar om kollektivavtal. Det innefattar 
även etablering av en arbetsdomstol som sista 
instans.

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Under 2016 har Elektrikerna fortsatt att utveckla sin interna-
tionella verksamhet med fokus på att binda samman vårt natio-
nella arbete med det internationella genom våra internationella 
federationer samt genom direktkontakter med byggfack runt 
om i Norden, Europa och Globalt.
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Rättvisa löner och schysta  
villkor för alla
Elektrikerna fortsatte arbetet med att förbättra 
det internationella fackliga samarbetet för att 
organisera och skydda migrerande arbetstaga-
res rättigheter över nationsgränserna. Genom 
utvecklingsprogrammet med stöd av svenska 
biståndsmedel via Sida och Union to Union har

 Elektrikerna fortsatt att stödja utveckling av 
fackföreningar i Afrika, Asien, Latinamerika och 
Östeuropa.

Genom BWI och SBTF har Elektrikerna del-
tagit i utvecklandet av ett historiskt avtal med 
Qatar. Avtalet som undertecknades i oktober är 
inte bara historiskt för den globala fackförenings-
rörelsen det är även historiskt att Qatar och dess 
regering genom att underteckna avtalet erkänner 
att facket kan bidra till bättre villkor för migran-
tarbetare i landet. Avtalet innebär att ett system 
och verktyg skall utvecklas för att inspektera 
och utveckla arbetsmiljön och boendeförhållan-
dena kopplade till arenabyggnationerna inför 
fotbolls-VM 2022. Ett arbete som Elektrikerna 
tillsammans med de svenska byggfacken kommer 
att fortsätta att prioritera under kommande år.

Under året har BWI även tecknat ett avtal 
med FIFA i Ryssland som gett det ryska bygg-
facket och BWI access till arenabyggena inför 
fotbolls-VM 2018. Det resulterade i att ett antal 
inspektioner av arbets- och boendeförhållandena 
genomfördes av arena byggen under 2016 och 
kommer att fortsätta under 2017. Elektrikerna i 
region Syd utsåg en av sina regionala skyddsom-
bud att ingå i en inspektion av fotbollsarenan i St. 
Petersburg under hösten 2016.

Villkoren både avseende arbetsmiljö och 
boendeförhållanden för byggnadsarbetarna 
var chockerande undermåliga. Tillsammans 
med BWI, SBTF och ryska byggfacket kommer 
Elektrikerna, med hjälp av våra duktiga regionala 
skyddsombud. Ett verkligt genombrott som kom-
mer att överföras även till arenorna i Qatar att 
stödja fortsatt bevakning av arenabyggnationerna 
i Ryssland för att försöka förhindra ytterligare 
omkomna och skadade vid byggnationerna inför 
fotbolls-VM 2018.

Elektrikerna har under året fortsatt att, på plats 
ge stöd till våra fackliga kamrater i Sydkorea. 
Bland annat så passade vi på att träffa och ge 

vårat stöd till den fängslade fackföreningsleda-
ren Jeng- Minho. Han är släppt mot borgen men 
väntar på rättegång och vi ger vårat fortsatta stöd 
bland annat genom att bevaka rättegången via vår 
ambassad i Sydkorea.

Ett speciellt fokus på byggnationerna inför vin-
ter-OS 2018. Sydkorea har under året dramatiskt 
ökat repressionen mot fackligt aktiva och det har 
resulterat i att ett stort antal har fängslats under 
året. Återkommande under året har Elektrikerna 
tillsammans med de svenska bygg- och träfacken 
uppvaktat Sydkoreas president genom att un-
derteckna protestbrev samt även levererat dem 
direkt till landets ambassadör i Sverige. Facket i 
Sydkorea tillsammans med stora delar av civil-
samhället samlade över en miljon demonstranter 
för att kräva presidentens avgång dels för en ökad 
repression av oliksinnade men även pga korrup-
tions anklagelser.

Vårt projekt i Israel/Palestina fortsätter jobbet 
med att få dem att samarbeta, ett jobb som går 
framåt om än lite långsamt. Vi har även informerat 
den Israeliska ambassaden här i Sverige för att visa 
på vårat  samarbete med Israels LO-Histadrut.

Vi inom elektrikerförbundet skall vara stolta 
att tillhöra en kamporganisation som verkar både 
inom Sverige och utanför landets gränser och gör 
det fantastiskt bra.
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6F-FACKFÖRBUND I SAMVERKAN

ordförandeskapet har för 2016 legat hos 
Byggnads. Ordförandegruppen har haft möten 
var fjortonde dag och behandlat löpande gemen-
samma frågor samt hållit varandra informerade 
om vad som händer inom våra respektive organi-
sationer. Någon gång per månad så har 6F rådet 
sammanträtt vilket betyder att övriga i förbun-
dens ledningar även de deltar.

Den samordning som 6F förbunden ingick 
måste ses som en historisk händelse. Styrkan i att 
gå samman och bland annat lova varandra full 
stöd i avtalsförhandlingarna blev väldigt tydlig. 
Den samordningen var mot slutet av året aktuell 
igen. Men 6Fs högsta prioritet låg på att medver-
ka till en LO samordning och när den gick i lås så 
är det den samordningen som vi står bakom.

Inom 6F finns flera löpande samarbeten. Stu-
dier, arbetsmiljö, internationellt, organisatoriskt, 
förhandlingsfrågor, fackligt/politiskt och FASAB 
är de tydligaste. De samarbetena fungerar olika 
bra och har i vissa delar haft behov av ett tydli-
gare uppdrag. Under året så har bland annat de 

delarna vart uppe för diskussion kring ett nytt 
samarbetsavtal.

Sedan tidigare har förbunden haft en internatio-
nell strateg anställd. Från oktober anställdes även 
en fackligt/politisk samordnare på 50 procent.

Inför LO kongressen samlades alla 6F för-
bundens kongressledamöter för en gemensam 
genomgång av kongresshandlingarna. I utvär-
deringen efter kongressen kunde bland annat 
konstateras att vi lyckats bra sett till resultatet av 
kongressens beslut. Men också att vi behöver läg-
ga mer tid och kraft på att kommunicera bättre 
både i egna förbundet och mellan förbunden.

Den 12–13 December genomfördes en gemen-
sam valupptakt för 6Fs regionsansvariga och 
förbundens ledningar. Där gick vi igenom för oss 
viktiga frågor i dagspolitiken, men också för att få 
till en bättre långsiktig politik. Mötet blandades 
med intressanta föreläsare som Daniel Suhonen 
från 6Fs Tankesmedja, Katalys, S partisekreterare 
Lena Rådström Baastad och arbetsmarknadsmi-
nister Ylva Johansson. 
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FÖRBUNDETS STYRELSE, REVISORER 
OCH FUNKTIONÄRER

Förbundsstyrelse 

Jonas Wallin
Förbundsordförande

Per-Håkan Waern
1:e vice ordförande

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande

Urban Pettersson
Förhandlingschef

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2/10

Roger Persson 
Ledamot från VK 8

Patrik Frithz 
Ledamot från VK 9

Kenneth Nyhlén 
Ledamot från VK 15

Andreas Hellgren 
Ledamot från VK 16

Mikael Karlsson
Ledamot från VK 21 t o m 2016-05-31

Thomas Hedlund
Ledamot från VK 21 fr o m 2016-06-01

Erik Wikström
Ledamot från VK 28 tom 2016-04-30

Sven Eriksson-Sundström
Ledamot från VK 28 fr o m 2016-05-01

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 

Urban Pettersson
Förhandlingschef

Ulf Carlsson 
Kraftverksavtalet

Mikael Pettersson
Installationsavtalet, Larm- och säkerhetsavtalet

Per-Håkan Waern 
Diskrimineringsfrågor

Tomas Jansson
Ackordskontrollen, Bemanningsavtalet, hissfrågor, 
Thyssenavtalet



SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 | 11

Jimmy Åsberg
Radio/TV-avtalet, ElektroSkandiaavtalet Arbets-
miljö t o m 2016-09-30

Tina Nordling
Arbetsmiljö fr o m 2016-10-01

Petter Johansson
Försäkringar, Utstationeringsavtalet

Helena Eriksson 
Ekonomichef

Johnny Hägerman 
Studier

Mikael Romero 
Kommunikation

Förbundets representation

Jonas Wallin, Förbundsordförande 
•  Förbundsordförande Riksbyggens styrelse
•  Rönneberga konferens HB:s styrelse 
•  NEF-AU
•  NEUK
•  SBTF-styrelse
•  NBTF-styrelse, ersättare 
•  EBTF-styrelse, suppleant 
•  EBTF-executive committee 

•  BWI kongress & Europaråd 
•  LO:s styrelse
•  LO:s representantskap
•  ELJO-fonden – Schneiderfonden 
•  Avtalsnämnden Manpower El & Tele AB 
•  6F-ordförandegrupp
•  6F-rådet
•  FASAB:s styrelse suppleant fr o m 2016-04-05
•  FASAB:s styrelse ordinarie t o m 2016-04-05
•  World Skills Sweden, Vice Ordförande
•  BBiS styrgrupp
•  AFA:s styrelse, suppleant  

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, styrelse-

ledamot

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

Totalt antal anställda per den 1 januari 2016

Ombudsmän  41 män  3 kvinnor
Tjänstemän  2 män  1 kvinna
Administratörer  0 män  34 kvinnor

Totalt antal anställda per den 31 december 2016

Ombudsmän  44 män  3 kvinnor
Tjänstemän  2 män  1 kvinna
Administratörer  1 man  33 kvinnor
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•  FASAB:s styrelse suppleant t o m 2016-04-05
•  FASAB:s styrelse ordinare fr o m 2016-04-05

Urban Pettersson, förhandlingschef
•  LO:s styrelse, 3:e suppleant 
•  LO:s råd för avtalsfrågor
•  LO-TCO Rättsskydds styrelse suppleant
•  NBTF diskrimineringsgrupp
•  ETAK Arbetsmiljökommitté 
•  SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp
•  ETG Sverige styrelse, suppleant
•  SBTF:s avtalsgrupp

Mikael Petterson Ombudsman
•  LO:s arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor
•  LO:s omställningsförsäkringsgrupp
•  Folksam-SEF, försäkringskommitté 
•  Folksam Livs stämma, suppleant
•  LO:s försäkringsutskott
•  LO:s arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor
•  LOs Facklig-Politiskt ansvariga
•  TSL-nämnd
•  SFU (SAP och LO-förbunden)

Tomas Jansson, ombudsman
•  LO:s bemanningsavtalsgrupp
•  LO:s arbetstidsgrupp
•  ETG Sverige styrelse 
•  NEF:s hissgrupp
•  A-kassans styrelse

Jimmy Åsberg t o m 2016-09-30, ombudsman
•  SEK – TK 78
•  CENELEC BTTF 62-3
•  BWI:s arbetsmiljögrupp – ASTA
•  SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp 
•  LO:s Miljö och arbetslivsutskott 
•  LO:s RSO grupp
•  ETAK
•  NBTF arbetsmiljögrupp
•  Sociala dialogen & arbetsmiljö EBTF

Tina Nordling fr o m 2016-10-01, ombudsman
•   Elsäkerhetsrådet 
•  SEK – TK 78
•  CENELEC BTTF 62-3 

•  ASTA
•  SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp 
•  LO:s Miljö och arbetslivsutskott 
•  LO:s RSOgrupp
•  ETAK
•  NBTF arbetsmiljögrupp 

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
•  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

Mikael Romero, kommunkationsansvarig
•  LO:s informationsråd 
•  LO:s krisgrupp
•  6F informationsgrupp
 

Förbundets resurser utanför  
förbundskontoret

 
Nicklas Tempel, regionschef Region Syd

•  EBTF styrgrupp för EWC 

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

Joel Larsson, Ungdomsansvarig
•  LO:s ungdomskommitté 
•  NBTF ungdomskommitté

Åsa Thörnlund, Seko
•  LO:s EU-rättskommitté
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Centrala representantskapet som har till uppgift 
att: Ha tillsyn över styrelsens förvaltning, Göra en 
årlig planering för organisationens verksamhet. 
Förrätta val och behandla de ärenden som anges 
i stadgarna. Men också att vara diskussionsforum 
och fatta beslut i andra viktiga frågor för vilka 
centrala representantskapet har kallats. Centrala 
representantskapets ledamöter är de av valkret-
sarna valda ombuden samt förbundsstyrelsen. 
Antalet ombud ska vara 54. Det har genomförts 
två ordinarie möten med Centrala representant-
skapet 1–2 juni och 30 november.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att leda 
förbundets verksamhet i överensstämmelse med 
stadgar och beslut i centralt representantskap 
och förbundsmöte. Under förbundsmötesperi-
oderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta 
beslutande organ mellan CR och förbundsmö-
te. Förbundsstyrelsen har sammanträtt vid 11 
ordinarie tillfällen och arbetsutskottet, som är 
beredande organ för förbundsstyrelsen, vid 22 
tillfällen.

ORGANISATIONENS MÖTEN
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Samarbeten
Huvuddelen av vårt facklig-politiska arbete sker 
inom 6F, men också tillsammans med LO och i 
samverkan med socialdemokraterna.

LO
LO:s centrala facklig-politiska arbetsgrupp har 
sedan 2015 en ny sammankallande i Anders 
Bergérus. Socialdemokraterna har i sin tur 
anställt två facklig-politiska ombudsmän från de 
fackliga leden, Gabriella Laveccia från SEKO/LO 
och Berit Örtell från LO.

Socialdemokraterna
Den organisatoriska delen av den facklig-poli-
tiska samverkan med socialdemokraterna sker i 
huvudsak genom LO:s facklig-politiska arbets-
grupp där Gabriella och Berit är adjungerade, då 
Socialdemokraternas Fackliga Utskott på central 
nivå legat på is sedan mars 2015 då samverkans-
formen ska utvärderas, ett beslut Carin Jämtin 
fattade men Lena Baastad nu får ro igenom.

Fackliga i S
Vi har återkommande träffat 6F:s riksdagsleda-
möter, samt arrangerade i november en träff med 
den fackliga(s) studiegruppen i riksdagen på Ha-
gagatan. Mötet var mycket uppskattat av samtliga 
deltagare.

Regional samverkan
På regional nivå sker samverkan genom partidi-
striktens facklig-politiska utskott, LO- distrikten 
och vår 6F-gemensamma regionala samordning.

Andra förbund och organisationer
Vi har under hösten 2016 genomfört två träffar 
med Kommunals facklig-politiska ansvariga som 
varit mycket uppskattade. Idéer om gemensam-
ma seminarium med ministrar inför 2017 har 
diskuterats, kyrkoval samt motioner till socialde-
mokraternas partikongress.

Bommersvik
Under året har 6F-förbunden haft 7 deltagare 
på Bommersviksakademin, Emmelie Renlund, 
Byggnads, Jakob Wagner, Byggnads, Joel Larsson, 
Elektrikerna, Johan Lindbom, Elektrikerna, Oskar 
Lindskog, SEKO, Stefan Pinjefors, SEKO, Eldina 
Melez, SEKO.

6F:s centrala arbetsgrupp
Den centrala gruppen har utarbetat en aktivitets-
plan och budget för 2017 med aktiviteter både 
på central nivå och för de regionala grupperna. 
Planen godkändes av ordförandegruppen.

Samordnare Bjarne Isacson framförde i början 
av året sin önskan att få lämna över ansvaret som 
samordnare till någon annan. Från den 16 maj ut-
sågs Anton Levein till samordnare för 6F:s fack-
lig-politiska arbete, samtidigt som Kristoffer Ar-
vidsson tillträdde som ny representant för Seko. 
Den centrala arbetsgruppens verksamhet har haft 
en godtagbar närvaro under året. Ledamöterna 
har till viss del prioriterat gruppens arbete.

Anställningen av ny samordnare innebar vissa 
förseningar och omstruktureringar av aktivitets-
planen, då större delen av vårens aktiviteter föll 
bort.

FACKLIGT POLITISKT

Efter mellanvalåret 2015 kom LO-kongressåret 2016 och start-
skottet för att börja ta sats inför valet och Socialdemokraternas 
Partikongress 2017. Under året har 6F bytt samordnare samt 
höjt aktiviteten i det facklig-politiska arbetet.
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Gruppen har genomfört 2 videomöten med de 
regionala facklig-politiska samordnarna under 
året. För kommande år är 4 videokonferenser pla-
nerade, samt en målsättning om att samordnaren 
ska träffa 70% av partidistriktsgrupperna uppsatt. 
Mycket utav samordningstiden har gått åt till att 
nätverka, samt lära känna partidistriktsgrupper-
na bättre genom telefon och e-post, för att få sig 
en bild av ”hur landet ligger”.

En facklig-politisk grundutbildning i Göteborg 
genomfördes med 12 deltagare under våren, samt 
en med 15 deltagare i Västerås efter några avhopp 
under hösten. En värdegrundsutbildning ”steg 3” 
har också sjösatts i samarbete med Runö. Den 
första kursen hölls i oktober med 18 deltagare. 
Målsättningen var 4 grundutbildningar, detta 
har ej uppnåtts då två fått ställas in pga bristande 
rekrytering.

Ansvaret för rekrytering ligger nu på våra regi-
onala organisationer. Vi ser fördelar, förutom att 
vi erbjuder fler utbildningsplatser för samma pris, 
med att detta blir ett fast uppdrag för våra regi-
oner. Ett mindre antal fasta uppgifter, typ 1-maj, 
utbildningen och något mer, ger en stabilitet över 
året för vår regionala facklig-politiska verksamhet.

Halvtidsupptakt
Den 12–13 december anordnade 6F en halvtids-
upptakt med ca 80 deltagare för att mobilisera 

inför kongress och valår. Utvärderingarna efter 
visar på att deltagarna överlag var nöjda, det finns 
så klart synpunkter på enskilda föreläsare och 
information inför, men allt som allt så blev konfe-
rensen lyckad och uppskattad.

S-kongressen
6F:s facklig-politiska grupp samordnar förbere-
delser inför den socialdemokratiska kongressen i 
april 2017. En strategi har tagits fram, samt 7 mo-
tioner togs fram och godkändes av ordförande-
gruppen i Augusti. Samtliga motioner är bifallna 
av en eller fler arbetarekommuner.

Samordnaren har kommunicerat till 26-grup-
pen samt till tidigare kongressombud och Bom-
mersviksdeltagare om vikten av att ställa upp som 
ombud inför partikongressen. Just nu försöker vi 
sammanställa en lista av vilka som blev ombud 
från 6F till partikongressen.

Ekonomi – Resultat kommer i februari
Förbunden finansierar verksamheten med ett 
anslag på 5 kr per aktiv medlem, totalt ca 1,2 
miljoner kr. Av dessa har ca 520 000 kr betalats ut 
för den regionala verksamheten. Även Anton Le-
veins anställning på Elektrikerna under perioden 
Maj-december, har belastat det gemensamma 
facklig-politiska kontot.

LO-kongressen.
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TANKESMEDJAN KATALYS

Tankesmedjan Katalys är en ideell förening och har en styrelse 
som utgörs av representanter från förbunden inom 6F. Under 
2016 har Katalys fortsatt ta plats i samhällsdebatten genom 
sitt gedigna utredningsarbete och den effektiva opinionsbild-
ning som bedrivs kring det. Katalys har verkat som en etablerad 
facklig röst i det offentliga samtalet.

Den ideella föreningen Katalys är till ett hundra 
procent finansierat av medlemsintäkter från de 
fem medlemmarna som är de fem medlemsorga-
nisationerna i 6F-samarbetet.

Under året har flera seminarier arrangerats och 
Katalys medarbetare har hållit föreläsningar och 
deltagit i samtal över hela landet.

Den politiska debatten under 2016 präglades 
mycket av en diskussion som Katalys varit dri-
vande inom, nämligen att SD är ett högerparti, 
och frågan om M och alliansen är beredda att 
regera om de blir beroende av SD. Här hade vår 
bok Den blåbruna röran, skriven av Mats Wing-
borg, men beställd av Katalys och utgiven av Leo-
pard Förlag en stor inverkan på diskussionen och 
resultatet är en stor debatt om SD:s högerrörelse 
och en inom-borgerlig splittring om synen på 
samarbete med SD. Den blåbruna röran-projek-
tet har förutom stor debatt, också öppnat dörrar 
för Katalys, som ordnade stort lunchföredrag på 
LO-borgen, boken delades ut på LO:s ungdoms-
forum och Mats Wingborg föreläste en timme 
på S- partistyrelsens senaste sammanträde med 
stort och varmt gensvar, samtliga ledamöter i 
partistyrelsen fick boken, som köpts in av partiet 
som julgåva.

Förutom våra egna publikationer har Katalys 
under 2016 satsat extra på att synas i den offent-
liga debatten genom att skriva fler debattartiklar. 
Under året har över 50 stycken debattartiklar 
publicerats. En viktig del av Katalys framgångs-

rika genomslag har varit förmågan att nå ut i 
samhällsdebatten och presentera våra analyser 
och rapporter på plattformen DN-Debatt.

Under 2016 har Katalys dessutom haft totalt 
runt 135 pressklipp enligt sökmotorn News-
Machine.

Katalys har fortsatt sitt arbeta med att delta 
och arrangera möten på återkommande större 
evenemang och konferenser. Under 2016 fanns vi 
närvarande på bland annat: Socialistiskt

Forum i Stockholm, Manifest Årskonferens 
(Norge), Nordic Think-Tank Meeting (Tyskland), 
Bokmässan i Göteborg, Skandinavisk Välfärds-
konferens (Norge) och självfallet Almedalen på 
Gotland. Under 2016 års Almedalsvecka i juli 
arrangerade Katalys två egna fullsatta Katalys 
seminarier i LO:s hus på Hamnplan, medverkade 
i 8 seminarier arrangerade av andra under veckan 
och deltog 10 gånger som medverkande i natio-
nell etermedia: 5 gånger i SVT, 3 i Expressen TV, 
1 Aftonbladet TV, 1 SR Studio Ett. Totalt hade 
Katalys 20 seminarie- och mediedeltagande på 
fem dagar. Katalys medarbetare har även medver-
kat regelbundet i radio och tv utanför Almedalen, 
framför allt i Sveriges Radio, Sveriges Television, 
Expressen TV och Aftonbladet TV.

Rapporter och böcker
Under 2016 har följande rapporter och böcker 
publicerats:

•  Katalys No. 27: Porten kallas trång – Bryt 
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den sociala snedrekryteringen till högskolan!
•  Katalys No. 28: Partierna och jämlikheten
•  Katalys No. 29: Anställningsformer i Sverige
•  Katalys No. 30: Med låg kvalitet som affärsidé 

– En granskning av oseriösa vinstdrivande 
aktörer inom gymnasieskolans yrkesprogram

•  Katalys No. 31: Den blåbruna röran – SD:s 
flirt med Alliansen och högerns vägval.

•   Katalys No. 32: Spagat över väljarkåren – (S) 
och den postmateriella utmaningen.

•   Katalys No. 33: I skuggan av TTIP: Ceta

Under 2016 har även ett viktigt internt arbete 
genomförts med att ta fram en genomarbetad 
utvärdering av Katalys fyra första år samt utarbeta 
en tydlig vision för de kommande fyra åren med 

konkreta förslag på utveckling och förbättringar 
”Vision 2020”.

Ytterligare aktiviteter som Katalys företagit 
under året kommer att kunna läsas i Katalys Verk-
samhetsberättelse för 2016.

Anställda
Daniel Suhonen, chef, utredare Victor Bernhardtz 
(föräldraledig 1/5, 2016–1/3, 2017) och Enna Gerin 
(vikarie 1/4, 2016–1/4, 2017) samt flertalet fristå-
ende utredare.

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

MATS WINGBORG

1

Mats Wingborg

Anställnings-
former i Sverige
Din snabbguide till en allt mer splittrad arbetsmarknad

29

RAPPORTFÖRFATTARE: 
KALLE SUNDIN

32

Socialdemokratin och  
den postmateriella utmaningen

SPAGAT ÖVER  VÄLJARKÅREN

Rapporter från Katalys.
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det har varit fortsatt fokus på att stärka 
skyddsombud och stärka säkerhetskulturen inom 
elbranschen. Året har i stort varit präglat som 
tidigare år av flera allvarliga tillbud och olyckor 
som lett till många skyddsombudsstopp, framfö-
rallt i storstadsområdena.

Mer stöd till skyddsombuden
Vi har under året genomfört en mentorskapsut-
bildning för regionala skyddsombud. Syftet med 
denna utbildning är att de deltagande regio-
nala skyddsombuden får ett mentoruppdrag 
och en nyckelroll i den nya Arbetsordningen 
Säkerhetskultur – med utgångspunkt från den 
lokala skyddsombudsrollen. Genom detta får nu 
skyddsombuden mer stöd och kan utvecklas mer 
med hjälp av mentorer och mentorprogrammet. 
Ansvarig för mentorutbildningen och det fortsat-
ta arbetet är ombudsman Anders Eriksson från 
Region Väst.

Årets regionala skyddsombudskonferens 
genomfördes som planerat i början av verksam-
hetsåret, där vi bland annat pratade om Arbets-
skadeförsäkringen tillsammans med LO/TCO 
Rättsskydd och om ”Verktygslådan” för skydds-
ombuden.

Vi hade även en spetsutbildning för regionala 
skyddsombud gällande bilen som säker arbets-
plats och LO/TCO Rättskydd hade en genom-
gång av arbetsmiljölagen och hur vi kan arbeta 
efter den.

Samarbetet med EIO kring att utveckla säker-
hetskulturen i elbranschen genom flera områden 

fortsätter. Vi har gemensamt tagit fram ett materi-
al som ska användas i gemensamma föreläsningar 
där företag och skyddsombud bjuds in tillsam-
mans. Dessa föreläsningar började i december 
2016 och är planerade att fortsätta under 2017.

Elektrikerförbundet har under året bytt arbets-
miljöansvarig ombudsman från Jimmy Åsberg till 
Tina Nordling. Båda har ingått i LO:s arbetsmil-
jögrupp samt några undergrupper; till exempel 
regionala skyddsombudsgruppen där man disku-
terat fördelningen av de statliga RSO-medlen.

Ny ellag
En stor del av arbetsmiljöarbetet har varit inriktat 
på arbetet kring den nya ellagen som ska bör-
ja gälla från den 1 juli 2017. Tina Nordling och 
Jimmy Åsberg har gemensamt ingått i en refe-
rensgrupp vid namn ELBE som Elsäkerhetsverket 
upprättade när de tog fram nya föreskrifter och 
allmänna råd till den nya ellagen. Detta har varit 
ett givande arbete som gjort att Elektrikerförbun-
det kunnat påverka hur lagen ska tolkas och hur 
föreskrifterna ska se ut.

Från och med den 1 juli 2017 övergår ansvaret 
gällande utförande och kontroll från behörig 
installatör till företagsledningen, ett så kallat auk-
toriserat företag. Företag som arbetar med el på 
någon annans anläggning ska anmäla sig till Elsä-
kerhetsverkets register. För att kunna göra det ska 
de ha ett egenkontrollprogram. Ett egenkontroll-
program ska innehålla rutiner för vilka arbeten 
de har kompetens för att utföra samt rutiner för 
kontroll och uppföljning. Den nya lagen kommer 

ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN

Elektrikerförbundet har under 2016 jobbat enligt tidigare beslut 
om en tydligare inriktning av arbetsmiljöverksamheten under 
det övergripande målet med ”Nolltolerans mot skador och döds-
olyckor”.
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förhoppningsvis skapa tydlighet i vad som gäller 
på arbetsplatsen.

Elsäkerhetsverket får en utökad möjlighet att 
inspektera företagen och dess egenkontrollpro-
gram och följer inte företagen ellagen kan de i 
sista hand bli av med sin auktorisation.

 EIO och Elektrikerförbundet har gemensamt 
tittat på informationen som ska ut till montörer 
och företag, detta genomförs under våren 2017.

Trygga Eljobb
Elektrikerförbundet startade en fokusgrupp, 
Trygga Eljobb, för att titta på vad vi som förbund 
kan göra för att konsumenterna som äger sin 
fastighet eller bostad ska veta vilket ansvar de 
har för sin elanläggning och hur de ska gå tillväga 
när de beställer elarbete. Detta ledde till en idé 
om en sajt för allmänheten där de lätt ska kunna 
hitta information. Denna idé kommer vi att jobba 
vidare med under 2017.
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Förhandlingsfrågor i förbundet
Året präglades naturligtvis av avtalsrörelsen. 
Eftersom det var korta avtal startade nästa års 
avtalsrörelse i princip samma dag som vi blev 
klara med årets avtalsrörelse. Arbetet med en 
ny LO-samordning gick betydligt bättre i år och 
på LO:s representantskap i oktober fattades 
det beslut om en LO-samordning för 2017 års 
avtalsrörelse vilket Svenska Elektrikerförbundet 
har anslutit sig till. Det är en högkonjunktur i 
branschen vilket märks på det inkomna centrala 
förhandlingarna. De vanligaste är medbestäm-
mande frågor, lönetvister och förhållandevis få 
LAS tvister. Under året har den första gruppen 
ombudsmän genomgått SEF-akademins utbild-
ning på Runöskolan. Utbildningen har till syfte 
att stärka ombudsmännen i deras roller och ge 
verktyg till ett mer medlemsnära arbete där.

Utbildningen innehåller ideologi, arbetarrörel-
sens- och förbundets historia, arbetsrätt, att för-
handla utifrån intressetvister, förbundets stadgar 
och vad som skiljer mellan ett servicefack och ett 
kampförbund.

Avtalsrörelse utan LO-samordning
Efter att LO-samordningen sprack på hösten 
2015 formerade 6F en egen avtalsplattform där 
lönekraven skilde sig från Industrins krav. 6F höll 
i sina krav tills LO och SN tecknade en principö-
verenskommelse om en låglönesatsning som gav 
mer än industrimärket.

6F-förbunden valde att ställa sig bakom LO: 
och SN: rekommendation och justerade lönekra-
ven utifrån den. Både Byggnads och Målarna fick 
attacker på deras ackordssystem vilket gjorde att 
dessa förbund varslade och gick ut i strejk. För 

Elektrikerförbundet flöt förhandlingarna med EIO 
på och fördes i en konstruktiv anda. Detta gjord 
att vi som första förbund inom byggsektorn kunde 
skriva på ett nytt avtal på 13 månader med löne-
ökningar på 2,4%. Förhandlingarna med EFA var 
betydligt kärvare, frågan som EFA motsatte sig en 
lösning å var rätten att få en anställning hos det 
nya entreprenörsföretaget vid upphandling.

Efter långa och svåra förhandlingar lyckades 
vi även där att teckna ett 13 månaders avtal med 
bland annat regler om hur det ska fungera vid 
byte av entreprenör. Vi sympativarslade för Må-
larna och Fastighets, båda förbunden kunde sluta 
avtal innan våra stridsåtgärder gick igång.

6F-samarbetet i avtalsfrågor
Under året har avtalssekreterare och förhand-
lingschefer inom 6F träffats regelbundet. Detta 
samarbete har i huvudsak handlat om erfaren-
hetsutbyte. Vi har även gemensamt svarat på flera 
regeringsremisser som till exempel personlig 
integritet i arbetslivet.

FÖRHANDLINGSVERKSAMHET

Installationsdelegationen 2016.



22 | SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016



SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 | 23

Installationsavtalet
Under våren, den 15 april, träffade Förbundet och 
Elektriska Installatörsorganisationen(EIO) ett 13 
månaders kollektivavtal för Installationsavtalet. 
Avtalet innebär löneökningar med 2,4% från den 
1 april 2016. En förstärkning av nuvarande regler 
om personlig integritet har tillförts och ett bättre 
regelverk för förhandlingar. Parterna ska dess-
utom gemensamt följa utvecklingen och ta fram 
informationsmaterial.

Förstärkta förhandlings- och vetoregler när det 
gäller inlåning och bland annat införs en möjligt 
att avbryta en pågående entreprenad. Rättvisa-
re fördelningsregler för inlånade montörer vid 
ackordsarbete börjar gälla 2017. Nya intjänan-
deregler för tidbank som bland annat innebär 
att nuvarande systems tröskeleffekter tas bort. 
Vidare införs en rätt att spara tid i tidbank till 
nästkommande period.

En möjlighet att anställa lärlingar tidsbegrän-
sat införs i syfte att ge fler lärlingar möjligheten 
till att fullgöra sin färdigträning. Bestämmelsen 
införs under en begränsad tid och därefter ska 
en gemensam utvärdering ske. Regeln omfattar 
enbart mindre företag som traditionellt inte har 
tagit emot lärlingar.

Parterna har träffat en principöverenskommel-
se om nya regler för dagliga resor. Reglerna ska 
utvärderas under avtalsperioden och därefter 
ska parterna överväga att införa dessa i avtalet. 
En grundläggande förutsättning är att reglerna 
är kostnadsneutrala i förhållande till nuvarande 
regler och att inte särskilda grupper påverkas i för 
stor omfattning.

Möjlighet för företag och arbetstagare att arbeta 
på rotation införs vid arbeten som kräver över-

nattning. Denna möjlighet förutsätter i varje givet 
fall godkännande från den enskilde arbetstaga-
ren. Regeln syftar till att ge arbetstagarna längre 
ledighetsperioder samt skapa större trygghet vid 
rotationsarbete. Där till finns det arbetsgrupper 
som startat under året. En av arbetsgrupperna ska 
göra en översyn, när det gäller utländska företag 
som utstationerar arbetskraft till Sverige.

Under hösten har förbundet genomfört en två-
dagarsavtalskonferens , där 60 st förtroendevalda 
från verksamhetskretsarna tillsammans med 
delegationerna gått igenom tidigare avtalsmo-
tioner och de nya inkomna motionerna. Utefter 
den konferensen har delegationerna gjort sina 
prioriteringar in för avtalsrörelsen 2017.

Kraftverksavtalet
Antalet medlemmar på avtalsområdet fortsätter 
minska i ungefär samma takt som tidigare år. Det 
är framförallt på koncernbolagen som antalet 
montörer minskar.

Endast ett fåtal centrala förhandlingar har 

VÅRA AVTAL

Installationsdelegationen 2016.
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genomförts under året på avtalsområdet. Ett nytt 
Kraftverksavtal träffades med EFA i april, avtalet 
är på 13 månader och gäller mellan 1:a april 2016 
till 30 april 2017. Lönehöjning landade på 2,4 %. 
Villkorsförbättringar när det gäller restid, bered-
skap med kort varsel, ordningsregler och nytt 
regelverk vid entreprenörsbyte.

Det är med stor oro vi ser att svåra olyckor 
fortsätter inträffa i energibranschen och detta 
framförallt i entreprenadkedjorna. I november 
inträffade en mycket tragisk olycka på Ellevios 
nät i Tyfors där två Estniska montörer omkom 
efter de kommit i kontakt med en 30 kV ledning.

Den 19–20 oktober genomfördes en tvådagars 
Kraftverkskonferens för FFV på Runöskolan med 
35-talet deltagare från hela landet.

Bemanningsavtalet
Kollektivavtal mellan Almega Bemanning och 
samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller inom 
samtliga förbunds verksamhetsområden, där 
företag hyr ut arbetstagare och företagen är med-
lemmar i Almega Bemanning. LO har en beman-
ningsgrupp som består av samtliga förbund och 
gruppen ska följa utvecklingen på avtalsområdet 
samt bistå i tolkningar av avtalet.

Förbundet har 20 stycken medlemmar men det 
har varierat mycket under årets lopp. Vi ser en 
minskning av medlemmar på avtalsområdet. Det 
beror till stor del på att rådande konjunktur med 
brist på elektriker men också att det inte längre 
är möjligt att bemanna på Installationsavtalets 
område via Bemanningsavtalet.

LO:s bemanningsgrupp har, under hösten 2016, 
bland annat förberett avtalsrörelsen på Beman-

ningsavtalet. Gruppen har även träffats löpande 
under året.

Thyssenavtalet
Är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet 
och Teknikarbetsgivarna som omfattar företa-
get Thyssen Krupp Elevator. Avtalet är speciellt 
i sin konstruktion då den hämtar vissa av sina 
bestämmelser ur Teknikavtalet If Metall. Avtal-
sområdet har 31 medlemmar. Kan konstatera att 
organisationsgraden är sämre i Stockholm än på 
andra orter. Företaget har ca 70 stycken anställda 
tekniker.

En riktade medlemsvärvareprojekt har utförts 
under 2016 av VK 1 i Stockholm. Det finns hopp 
om fackligt intresse i Stockholm.

Klubbverksamheten är tyvärr åter haltande 
då den förtroendevalde i Malmö valt att byta 
företag. Denne har även hoppat av förhandlings-
delegation. Men en ny förtroendevald värvades i 
Malmö i slutet på 2016.

Avtalsförhandlingarna gav 2,38 % på 13 måna-
der och övriga ersättningar höjdes med 2,38 %. 
Angående de förändringar som arbetsgruppen 
för stationeringsorter, resor och beredskap ville 
genomföra, gick det inte att komma överens om. 
Det är mycket tydligt att organisationsgraden är 
kopplat till resultatet på företaget. I avtalsför-
handlingarna genomfördes även förhandlingar 
om  underentreprenörer. Av dessa underentre-
prenörer som företaget anlitar är kravet att alla 
ska ha kollektivavtal.

Företaget har visat ett intresse av att införa ett 
prestationslönesystem.

En konferens har genomförts, under hösten 
2016, med fackliga förtroendemän från samtliga 
hissföretag som förbundet organiserar. Syftena 
med konferensen var att organisera hissmontö-
rerna bättre inom förbundet.

Genomsnittslönen för 2016 låg på 31 280 kr i 
månaden.

Elektroskandiaavtalet
Under år 2016 har medlemsutvecklingen varit 
nedgående, vid årets slut fanns det 54 st medlem-
mar på avtalsområdet. Vi får hoppas på en positiv 
medlemsutveckling framöver.

Inga centrala tvister har genomförts men 

Kraftverksdelegationen 2016.
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däremot så har rådgivning och problem hante-
rats kring både arbetsbelastning, ledigheter för 
förtroendevalda och arbetsmiljö.

Genomsnittslöner på Elektroskandia avtalsom-
råde är 26 602 kr.

Elektrikerförbundet och Elektroskandia Cylin-
da service hade kommit överens om att genomfö-
ra en gemensam konferens efter en turbulent tid 
på företaget. Upplägget var att företaget tog hand 
om en dag och då fick deltagarna, som bestod av 
servicetekniker och installatörer en genomgång 
med Cylinda chefen och tillika servicechefen om 
det ekonomiska läget samt framtidsplaner. Det 
genomfördes också utbildningspass på nya pro-
dukter såsom tvättmaskiner, torktumlare samt 
diskmaskiner och kyl/frys produkter.

Dag två så tog Elektrikerförbundet/Riksklubben 
över programmet, som till största delen innebar 
att vi skulle gå igenom vårt kollektivavtal Elekt-
roskandia avtalet, som skall omförhandlas under 
hösten 2016. Delar av förhandlingsdelegationen 
med förbundsombudsman Jimmy Åsberg och 
klubbordförande Kjell Drotz samt Reine Lindberg 
tog hand om deltagarna. Syftet förutom avtalsge-
nomgång var att de anställda under avtalet skulle 
komma med input, förslag och idéer på avtal-
skrav till förhandlingsdelegationen.

Under dagen fick deltagarna även en förevis-
ning av den nya modellen av firmabil, Renault 
Traffic 2016, som levereras under våren 2016.

Deltagarna var nöjda med dessa två dagars 
konferens samt möjligheten att få träffa sina 
arbetskamrater som finns över hela landet och 
diskutera samt framföra sina synpunkter. Klub-

ben genomförde också ett årsmöte under freda-
gen där bland annat Kjell Drotz omvaldes som 
klubbordförande.

Under året har det även genomförts en avtals-
rörelse med gott resultat. Två saker som var extra 
viktiga som reglerades var hanteringen av resor 
(den sk Tyco domen) och en ny reglering om den 
personliga integriteten.

Larm- och Säkerhetsavtalet
Avtalet började gälla år 2001, som ett företagsav-
tal för Securitas Larm som bytt namn under åren 
och nu heter Stanley Security Sverige AB. Förut-
om Stanley, finns det ytterligare tretton företag 
på kollektivavtalsområdet. Antal medlemmar på 
avtalsområdet var 227 st i december 2016.

Efter långa avtalsförhandlingar och varsel om 
stridsåtgärder samt medling på Larm och Säker-
hetsavtalets område träffades en överenskommel-
se den 18 maj 2016, om löner och anställningsvill-
kor, gällande från 1 april 2016 till 30 april 2017.

Det nya bonussystemet för serviceteknikerna 
har föranlett många förhandlingar. Systemet 
utvärderas löpande då det är ett helt nytt bonus-
system.

Anställda på Sector Alarm har fått en prolong-
ering och uppräkning av deras specifika kollektiv-
avtalet mellan Almega och Elektrikerförbundet. 
Antal medlemmar på avtalsområdet var 46 st i 
december 2016.

Förhandlingar om ett nytt Larmavtal med 
Almega har pågått under året och fortsätter även 
våren 2017.
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Ackordskommittén
Sammansättning: Tomas Jansson FK, Kjell Lind-
berg VK 1, Mickael Nordberg VK 10, Tomas Skog-
lund VK 9, Peter Eklinder VK 8, Niclas Sjöstedt 
VK 1, Anders Schedin VK 21, Tobias Källström 
VK 31, Daniel Andersson VK 2.

Ackordkommittén har under året haft ett två-
dagars sammanträde i Stockholm. Kommittén har 
fortsatt arbetet och kartläggning över vad som 
påverkar ackordsvolymen och antalet användare. 
Ackordskommittén ska ta ett större ansvar för re-
krytering till förbundets cirkelledarutbildning och 
att nya och befintliga cirkelledare får utbildning i 
Ackordswebben.

Tidsättning ATL
Tidsättningsgruppen har 2016 varit Tomas Jans-
son, Morgan Andersson, Peter Jönsson, Martin 
Bengtsson. Flera överläggningar och förhandling-
ar med EIO har genomförts under året. Förhand-
lingarna har gått framåt under året men har gått 
trögare senare delen av 2016.

Ackordswebben
Under året har förbundet arbetet intensivt med 
att få klart nya webbaserade Ackordswebben. 
Ackordswebben lanseras sedan 1 november 2016. 
Instruktionsfilmer har gjorts för Ackordswebben. 
Informationsfilmer om Ackordswebben, Ackord 
och foldrar om ackord har gjorts i syfte att öka 
användandet av ackord.

Ackordskontrollen
Alla ackordsunderlagen från medlemmarna 
handläggs från av region Syd. Den årliga konfe-
rensen för ombudsmän och handläggare i ack-

ordskontrollen har genomförts under hösten. 
Konferensen säkerställer upparbetade rutiner och 
kvalitetssäkring av arbetet enligt ackordkontrolls-
stadgarna.

Under året har förbundets ansvarige besökt 
samtliga verksamhetskretsar för uppföljning av 
verksamhetsplan 2015–2018 som fastställdes på 
förbundsmötet 2014.

Centralutbildning av cirkelledare
Årets cirkelledarutbildning genomfördes i sep-
tember 2016 på RUNÖ skolan. Nio deltagare från 
hela landet deltog med ett brinnande engage-
mang.

Ledare för utbildningen var, Per-Ola Nilsson 
och Peter Mårtensson.

Statistik 2016
2016 granskades totalt 1295 ackordssedlar. Ar-
betad tid på ackordssedlar är 2 654 000 timmar 
vilket är en ökning mot år 2015 som var 2 635 000 
timmar.

Atl-tid (mättid) 2016 slutade på 1 520 000 tim-
mar mot år 2015 som slutade på 1 527 000 timmar 
vilket är en liten tillbakagång. Ackordsvolymen 
hamnar på 12,75 % av de registrerade ackordsun-
derlagen, vilket är en positiv utveckling mot år 
2015. Genomsnittsförtjänst för ackordsarbetare 
har under året varit på installationsavtalet 215,31 
kronor per timme.

Månadslönernas medelvärde är på följande 
avtalsområde:

•  Installationsavtalet – 30 780 kr per månad
•  Kraftverksavtalet – 30 220 kr per månad. 
•  Larm och Säkerhetsavtalet – 30 890 kr per 

månad.

ACKORDVERKSAMHETEN
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nämnden har genomfört fyra ordinarie möten 
under 2016.

ECY har genomfört en handläggarträff i Stock-
holm och diskuterat med ELYs handläggare om 
arbetsmetoder samt uppdaterat nya handläggare 
på rutiner.

ECY Cup har som vanligt, genomfördes under 
våren med ca 2 500 elever. Det bådar gott som 
en del i kvalitetssäkringen av utbildningen av 
framtida elektriker. Under året har 1 422 lärlingar 
anställts och 1 670 personer har certifierats. Ett 

arbete har påbörjats att utveckla utformningen 
och innehållet på ECY-cup till ett Nationellt 
branschprov för att vara klart till våren 2017.

En arbetsgrupp mellan parterna har tittat på 
”ett modernt yrkesutbildningsavtal” där olika in-
gångar har diskuterats. Arbetsgruppen fortsätter 
sitt arbete under våren 2017.

Nämndens ledamöter från Elektrikerna, Mikael 
Pettersson, Peter Jönsson och Jimmy Åsberg 
(t.o.m. 30 sep) Ny ledamot är Tina Nordling.

ECY – ELBRANSCHENS CENTRALA  
YRKESNÄMND
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Demokratisk verksamhet
Centralt ungdomsansvarig har under året ge-
nomfört de mål som satts och aktiviteter som 
blivit inplanerade under året.

NBTF verksamhet
•  Svensk representant på  

EFBWW 2nd regional seminar i Belgien 
Ett projekt som förespråkar erfarenhetsutby-
te mellan länderna i Europa som har stort 
fokus på hur vi arbetar i norden med ung-
domsarbete samt hur vi tacklar tex otrygga 
anställningar. 

•  NBTF youth planeringsdagar i Finland 
Planeringsdagar för NBTF Youth Konferen-
sen som kommer vara i Sverige under 2017 
Målet med NBTF-arbetet är att stärka det 
nordiska samarbetet samt att stärka de 
europeiska fackföreningarna men också att ta 
lärdom av våra grannländer.

Nordiskt samarbete
•  Nordisk projekt Ungdom och organisation 

Ett projekt mellan Svenska Elektrikerförbun-
det, Norska EL&IT samt Dansk EL- Forbund. 
Planering och utförande av 2/3 av projektet i 
Norge och Sverige, 4 deltagare från varje land 
plus handledare. Den sista delen kommer 
planeras och utföras i Danmark under 2017. 

•  LO Norge , studie och ungdoms konferens 
Ca 100 st deltagare från förbunden inom LO 
Norge där SEF var inbjudna som gäst. Ett 
tillfälle att ta lärdom och byta erfarenheter 
mellan Sverige och Norge. 

Målet med det nordiska samarbetet är att 
skapa kontakter mellan länderna i norden 
samt att få utbildning i skillnaderna och 
likheterna både fackligt, politiskt och utbild-
ningsmässigt.

Demokratiskt verksamhet,  
ungdomsansvarig

•  CR vår och höst 
Rapportpunkt på dagordningen angående 
ungdomsverksamheten 

•  LO ungdomsansvarig utbildning 
Planering och aktivt deltagande i förbunds-
tiden som är en viktig del av utbildningen 
där deltagarna ska få träffa sitt förbund och 
någon ur förbundsledningen. 

•  LO centrala ungdomskommitté 
Ett aktivt deltagande i den centrala ungdom-
skommittén under året. CUKen träffas ca 
6ggr/år där vi planerar ungdomsverksam-
heten inom LO. 

•  Ungdomsansvarig träff SEF 
Alla ungdomsansvariga inom förbundet 
träffas 2ggr/år. 

•  Utveckling av nytt skolinformations- 
material 
Fortsättning och utveckling av det nya skolin-
formationsmaterialet som påbörjades under 
2015. 
 

•  Utveckling av ny elevmedlemsfolder 
Under 2016 har arbetet med att ta fram en 

UNGDOMSVERKSAMHETEN
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ny elevmedlemsfolder påbörjat och förväntas 
bara klart under februari 2017. 

•  Målet med den demokratiska verksamheten 
är att stärka förbundets ungdomsansvariga 
och skolinformatörerna i förbundet samt LO.

Ungdomsverksamhet, Ungdomsforum
Vi har i år planerat att delta och planera 3 st ung-
domsforum under 2016 ett på våren och ett på 
hösten samt LO ungdomsforum.

•  Maj i Sundsvall. Ca 20 st deltagare
•  Oktober i Umeå ca 25 st deltagare
•  LO ungdomsforum + fördagar ca 300st delta-

gare varav 15st var från SEF
Målet med att delta på ungdomsforum är att 
utbilda våra ungdomar i hur man kan påverka 
sin arbetsplats och sitt förbund. Ungdomsforum 
är en av de viktigaste byggstenarna för att förnya 
fackliga verksamheten.

Ungdomsverksamhet, Profilmaterial
Eftersom vi beställde ganska mycket profilkläder 
under 2015 så har det endast gjorts en del kom-
pletterande beställning av profilmaterial samt en 
del mindre avrop.

Ungdomskonferens
Ungdomskonferens var planerad under 2016 där 
medlemmar och FFV skulle planera och struktu-
rera upp ungdomsverksamheten i verksamhets-
kretsarna. Ca 30 deltagare.

Blev inte genomfört, kommer bli  
genomfört 2017.
Diverse aktiviteter, tex deltagande på festivaler 
och andra tillställningar så som Dreamhack eller 
muslimska familjedagarna var planerad.

•  Deltagande under manifestationen ”Facket 
mot nazism”

•  Aktivt deltagande i avtalsrörelsen
•  Aktivt deltagande under Musikhjälpen 2016
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KOMMUNIKATION

snart har ett år förflutit sedan förbundet gjorde 
en nysatsning på att utveckla vår kommunikation. 
En kommunikationschef och en kommunikatör 
anställdes med delad arbetstid med Målareför-
bundet. Stora förbättringar har skett. Vi har i 
stort sett fördubblat antalet följare på vår fansida 
och passerat flera förbund som är oerhört mycket 
större medlemsmässigt.

Sociala medier
Vi har nu över 4 200 följare på Facebook. Vi har 
lanserat en fansida för vår ordförande. Vi har en 
ny hemsida på plats. Vi har uppdaterat vårt press-
rum och vår YouTube-kanal.

Förbundets Twitterkonto finns att använda, 
men är ej prioriterat.

Vi har rensat upp i konsultdjungeln med påfölj-
den att vi räknar med stora besparingar. Förbun-
dets infrastruktur är nu i ordning. Vi har kontroll 
på alla våra kanaler. Vi har kontroll på alla våra 
avtal.

Vi har under verksamhetsåret börjat med nästa 
fas som handlar om utveckling av våra kanaler. 
Det är därför möjligt att påbörja fas två i vårt 
långsiktiga arbete. Hemsidan är fortsatt viktig 
som servicesida, där kommer information att 
ligga av karaktären service bland annat olika an-
sökningar, PDF-filer och information om förbun-
det och vår verksamhet. Förbundets huvudkanal 
är Facebook; det är där vi koncentrerar oss. Vi 
når tio gånger så många där som exempelvis på 
hemsidan. Det är på FB som vi kan få interaktion 
och opinionsbildning kring våra frågor. Denna 
prioritering måste vi kommunicera med alla våra 
medlemmar. Vi ska också veta att allt vi lägger 
på Facebook hamnar på hemsidan. Detta sagt 
för dem som bara följer vår hemsida. Vi kommer 

också under innevarande år att lansera en uppda-
terad app för vår hemsida med push-funktion, så 
att man inte missar någon information.

Vi har dessutom påbörjat ett arbete med 
AdWords dvs smart Googleannonsering för att 
komma högre bland sökträffarna på Google. Det-
ta gör att Elektrikerna syns mer.

Betoning på framgångar
Till frågan om vår tonalitet och vårt uttryck i våra 
kanaler. Detta har påbörjats och kommer att stå 
i centrum under 2017. Tidigare har vår kommu-
nikation till stora delar präglats av kritik, ilska 
och frustration. Befogat i vissa sammanhang som 
samhällskritik och ilska över missförhållanden på 
arbetsmarknaden. Detta ska givetvis finnas kvar. 
Men det är alltid segraren som skriver histori-
en. Alla vill följa ett framgångsrikt förbund som 
levererar nytta till medlemmarna. På Facebook 
får vi alltid mer stöd och gillande när vi berättar 
om något bra som vi gjort. Tidigare var också 
kommunikationen inriktad mycket på interna 

Förbundet har nu över 4 200 följare på Facebook.
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eller externa konferenser där vi deltar. Men inte 
så mycket fokus på medlemsnytta och vad vi 
faktiskt åstadkommer.

Vi har därför börjat vrida kommunikationen 
mot framgångar som vi uppnår snarare än ilska 
över motgångar. Fokus på det vi uppnår – fram-
gångar istället för motgångar. Men det kräver ett 
mer aktivt arbete. Detta måste bli ett arbetssätt i 
hela organisationen. Vi behöver få fler tips om allt 
vi lyckas med.

Avtalsrörelsen
Under 2016 års avtalsrörelse utfördes många 
kommunikativa insatser. Vi publicerade en 
mängd olika inslag från vår brandövning. Vi gjor-
de också en serie grafiska bilder kring våra krav. 
Det kördes även regelbundna uppdateringar, dels 
från vår förhandlingschef Urban Pettersson men 
även från ordförande Jonas Wallin i form av ban-
nerbilder med uttalanden på Facebook.

Kampanjer
Ett antal kampanjer har också körts under året. 
Vi har drivit en försäkringskampanj där vi på ett 
kommunikativt sätt berättat om värdet av våra 
försäkringar. Vi har återkommande kommunice-
rat verkliga solskenshistorier tack vare vår jurist-
försäkring. Vi har stöttat vårt kvinnliga nätverk 
ElQvinnorna som har fått en logotype, Face-
book-sida och kampanjen Skitbra toaletter. Vi 
har även gjort en gemensam 6F-kampanj kallad 
”Lönesänkarna” där vi attackerade angreppet mot 
lägstalönerna. Ett samarbete mellan förbunden 
ägde även rum runt kampanjen ”Ja till schysta 
villkor!” där vi kampanjade inför omröstningen 
om ”Lagen om offentlig upphandling”. Vi tog ock-
så fram ett antal filmer i samarbete med Robert 
Nyberg kring alla människors lika värde som fick 
stor spridning. Vi firade också förbundets 110 år 
med en särskild logotyp och profilprodukter. Vi 
gjorde också en stor insats kring Pride-festivalen.

Vi kan konstatera att den kommunikativa infra-
strukturen och den kommunikativa kvaliteten 
aldrig tidigare under 110 år varit bättre. Det bådar 
gott för framtiden.

Kampanj ”Skitbra toaletter”. Illustration Robert Nyberg. 

Kampanj ”Allas lika värde” Illustrationer av Max Gusafson.
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Kampanj ”Allas lika värde” Illustrationer av Robert Nyberg.

Logotyp för att uppmärksamma förbundets 110-årsjubileum.

Kampanj ”Allas lika värde” Illustrationer av Max Gusafson.



34 | SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

STUDIER

årets utbildningar har legat på motsvarande 
nivå som förgående år. Antalet deltagande perso-
ner i facklig utbildning motsvarar 7,5 procent av 
de aktivt yrkesverksamma medlemmarna.

Förbundet har genomfört sin studiekonferens 
tillsammans med övriga fyra samarbetsförbund 
inom 6F den 13–15 september på Rönneberga . 
Temat för konferensen var hur vi kan bli bättre på 
rekrytering till utbildning. Resultatet av arbetet 
blev ett klargörande vad vi behöver göra inom 
studier i ett fördjupat 6 F samarbete på ett och 
tre års sikt centralt och regionalt. Det arbetet 
kommer att följas upp under 2017.

Målet för studierna inom 6F är att samverka 
tvärfackligt mellan förbunden och inom ramen 
för LO så långt det är möjligt. I första hand gäller 
det den grundläggande förtroendemanna- och 
medlemsutbildningar. Rollfördelningen mellan 
Förbundet, LO och ABF ligger fast.

Förbunden beslutar vilka kurser som ska ge-
nomföras. LO-distrikten ansvarar för var i landet 
utbildningarna placeras och ABF genomför ut-
bildningarna. Förbunden ansvarar för att rekryte-
ra och tillhandahålla handledare.

arbetet med att ta fram ett grundläggande 
utbildningsmaterial till att användas i alla Verk-
samhetskretsar har slutförts. Nästa steg blir att 
under nästkommande år rekrytera handledare  
och genomföra en handledarutbildning.

I 6F samarbetet har fem fackligt-politiska 
utbildningar arbetats fram och genomförts varav 
fyra ute i landet. Den femte är en fördjupad 
utbildning – Vår värdegrund och ideologi- som 
arbetats fram och genomförts på Runöskolan.

Den största av delen av studierna sker i Verk-
samhetskretsarna och i samarbete dem emellan.

FÖRBUND Deltagare

Cirkelledareutbildning, ATL 9

Elsäkerhetsutbildning 21

Informationsträff 47

Kraftverkskonferens 24

RSO-konferens 51

Ungdomsforum 28

Totalsumma 180

VERKSAMHETSKRETS Deltagare

AL 1 40

Arbetsrättsutbildning 15

Avtalskurs (952) 63

El-qvinnor 6

Facklig grundutbildning 22

Facklig träff 9

Facklig-politisk utbildning 3

FFV-utbildning 65

Försäkringsinformatörsträff 12

Försäkringsrådgivarkurs 1

Informationsträff – Avtalsförsäkringar 57

Informationsträff 136

Introduktionskurs 79

Kraftverkskonferens 10

Ledande montör 10

Lärlingskurs 8

MBL 17

Ny i facket 27

Nyvalda skyddsombud 3

Skolinformatörer 4

Skyddsombudsutbildning (946) 42

Totalsumma 629
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REGIONAL UTBILDNING Deltagare

Facklig grundutbildning 29

Försäkringskonferens 22

Grundläggande förtroendemannautbild-

ning

65

Informationsträff – Klubbledare 9

Informationsträff – Tjejträff 16

Introduktionskurs – FFV Grund 3

Ledande montör 33

Skyddsombudsutbildning 98

Tjejträff för medlemmar/elevmedlemmar 4

Tre A utbildning (Avtal, Arbetsmiljö, 

Ackord)

20

Totalsumma 299

SAMVERKANSUTBILDNING Deltagare

6 F Facklig-politisk utbildning 2

Vår värdegrund & Ideologi 3

Totalsumma 5

STUDIECIRKEL Deltagare

ATL på webben 24

ATL-Cirkel (910) 231

Förhandlarutbildning 3

Grundläggande utbildning för fackliga 

handledare

1

Handledarutbildning – Medlem i facket 2

Kassörsutbildning och revisor 2

Ordförandeutbildning 2

Sekreterarutbildning 4

Skolinformatörsutbildning 6

Valberedningsutbildning 2

Vald på jobbet 17

Totalsumma 294

LO Deltagare

Arbetsrätt 1 7

Arbetsrätt 2 3

Arbetsrätt 3 1

Att informera och agitera 5

Det svåra samtalet 2

Grundläggande förhandlingsteknik 3

Grundutbildning för försäkringsinforma-

törer

4

Insikter 10

Ledarskap 2

LOs Ungdomsforum 13

Om facket 43

Om främlingsfientlighet 2

Om global rättvisa 1

Regionala skyddsombud 4

Retorik 6

Revisorsutbildning 3

Sociala medier 1

Utredningskurs arbetsmiljö 4

Vidareutbildning för skyddsombud 2 2

Vidareutbildning för skyddsombud och 

arbmiljöansv. 1

1

Vidareutbildning för studieorganisatörer/

ansvariga

1

Totalsumma 118
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Under 2016 har förbundsstyrelsen beslutat om 
målsättningen och prioriteringen att nå 21 000 
medlemmar senast år 2021. Flera åtgärder har 
påbörjats för att säkerställa att detta är möjligt, 
vi har bl.a genomfört två olika fokusgrupper med 
oorganiserade och avhoppare för att få mer och 
bättre kunskap kring varför en elektriker inte är 
med i facket eller väljer att gå ur Elektrikerna.

Verksamhetskretsarnas arbete med organise-
ring och rekrytering ska utgå från ett utgångs-
läge som vi kallat ”Nollpunktsmätning” i hand-
lingsplanen för 2015, detta arbete pågår som ett 
naturlig del av verksamhetskretsarna verksamhet 
under 2016 och bidrar till att följa upp gjorda re-
kryteringsinsatser och hur samt var arbetet med 
rekrytering och organisering prioriteras. Organi-
sationsgraden är den mätning som bäst beskriver 
om vi lyckas eller inte med vårt rekryterings och 
organiseringsarbete. Vår organisationsgrad på 
företag som omfattas av kollektivavtal med oss 
ligger för närvarande på 82 % på riksnivå.

Vårt arbete för att rekrytera elevmedlemmar 
efter att de gått ut skolan har under 2016 komplet-
terats med en gemensam insats som involverade 
elevmedlemmar i alla verksamhetskretsar. Över 
3 300 elever har kontaktats över telefon och 75 st. 
har värvats som medlemmar och 350 st. har sagt 
sig vara positiva till medlemskap och ska uppsö-
kas för fortsatt värvning. Övriga har konstaterats 
ej jobba i branschen eller har inte gått att få tag i.

I basorganisationen av förtroendevalda så har 
utvecklingen av antalet förtroendevalda under 
2016 slutat på en rejäl minskning med 16 %, varav 
antalet klubbordförande har minskat med 15 % 
likväl så har antalet kontaktombud minskat med 
48 %. Detta kan till viss del förklaras med att en 
upprensning har skett i våra register i anslutning 
till byte av datasystem.

Samarbetet med Målarna kring en kommu-
nikationsavdelning har rivstartat och har under 
2016 utvecklat och förbättrat vårt kommunikativa 
arbete i alla de medier som vi prioriterar.

Det tvärfackliga samarbetet inom LO för att 
skapa gemensam styrka för våra medlemmar har 
prioriterats och vi jobbar gemensamt med flera 
viktiga frågor för att bibehålla medlemmar och 
rekrytera nya medlemmar, exempel på detta kan 

ORGANISATION

Syftet med en effektiv och stark organisation är att säkerställa 
att våra medlemmar har så mycket styrka som överhuvudtaget 
är möjligt för att tillämpa och få del av de förmåner och villkor 
som vi gemensamt uppnått, detta tar sitt avstamp i våra stad-
gar som anger vår uppgift som innebär att vi ska tillvarata med-
lemmarnas intressen och deras styrkor och baseras på värde-
ringen om människors lika värde.
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vara arbetet med att förenkla och effektivisera 
medlemmar som går emellan olika LO förbund. 
LO förbundens gemensamma målsättning om 
ökad jämlikhet och arbetet med hur vi ska or-
ganisera oss som beslutades på LO kongressen i 
juni 2016 är viktiga områden.

  ELQVINNORNA    

ELQvinnorna är Elektrikerförbundets kvinnliga 
nätverk. Ett nätverk som finns till för att Stötta, 
Stärka och Behålla:

•  STÖTTA kvinnor i sitt yrkesval när varda-
gen känns tung och motig genom att skapa 
nätverk och kontakter.

•  STÄRKA kvinnor som känner sig nedtryck-
ta, blyga eller utnyttjade genom att träffas i 
olika sammanhang.

•  BEHÅLLA de kvinnor som finns inom elyrket 
genom att finnas till för varandra. Tillsam-
mans är vi starka!

Utöver dessa tre nyckelord är ELQvinnorna så 
mycket mer. Bland annat vill vi rekrytera fler 
kvinnor till vår bransch. Vi vill öppna dörrar och 
vidga vyer, både inom branschen och i samhället i 
stort. För hur det än är så är elektrikeryrket fort-
farande förknippat med män. Det vill vi förändra!

Under 2016 har ELQvinnorna stärkts. Vi har 

haft både fysiska och digitala träffar då nya mål 
och handlingsplaner tagits fram. Vi har bland 
annat arbetat fram en ny logga, startat upp en 
sida på Facebook, startat upp en central samt 
lokala mailadresser och arbetat fram material till 
en broschyr för kvinnor i elbranschen.

I början av september hölls den årliga kvinno-
konferensen, denna gång på Rönneberga, med 
47 deltagare. Temat för året var jämställdhet och 
konferensen gästades av bland andra Gudrun 
Schyman som höll en föreläsning i ämnet.

I slutet av oktober startade ELQvinnorna en 
officiell sida på Facebook och i samband med 
det drog vi igång kampanjen Skitbra Toaletter!. 
I kampanjen belyser vi problemet med hur ofta 
våra arbetstoaletter är undermåliga och den 
riktar sig till både kollegor och arbetsgivare, då 
vi anser att problematiken ligger lika mycket i 
hur toaletterna ser ut och sköts samt i hur vi som 
använder dem beter oss på toaletterna.

I slutet av året hade nätverket minst en kvinnlig 
representant från varje VK och har de har träffats 
fysiska i Stockholm vid dessa tillfällen:  
2016-02-03, 2016-04-26, 2016-09-07,  
2016-11-15–2016-11-16 och via videokonferens: 
2016-06-14 och 2017-08-22.

Nätverket har dessutom genomfört en central 
kvinnokonferens den 2016-09-04–2016-09-06.
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  VK 1      

Formalia

VU har bestått av: Daniel Lundin Verksamhets-
ledare, Nille Thorsell Ledamot, Pierre Håkansson 
Ledamot.

CR ledamöter ordinarie: Kjell Lindberg, Da-
niel Lundin, Nille Thorsell, Karolina Dahl, Elin 
Fagerlind, Johnny Ekdahl, Claes Thim, Kalle 
Löfvenberg . CR Suppleanter: Pierre Håkansson, 
Henrik Hedman, Daniel Pettersson, Karl Knuters, 
Sakarias Waara, Johan Berglund, Casper Flory, 
Dan Ljungqvist

Den sista december 2016 hade VK El-ettan 
3 209 st aktiva medlemmar.

Verksamhet

Detta verksamhetsår har varit ett riktigt positivt 
sådant. Vi har fått in väldigt många fler förtroen-
devalda som hjälpt till med det fackliga arbetet. 
Vi har flyttat fram våra marker på egentligen alla 
områden och medlemsutvecklingen i antalet 
yrkesaktiva har fortsatt öka. Vi är nu över 3 200 
yrkesaktiva medlemmar vilket är vår högsta siffra 
någonsin. Antalet medlemmar som gått en fack-
lig utbildning fortsätter öka och vi har fått till fler 
förtroendevalda på arbetsplatserna.

UVA- möten är en naturlig väg in på arbets-
platser och möjligheter till att träffa nya arbets-
givare och potentiella nya medlemmar är god. 
En arbetsplan är upprättad och bokningar sker 
fortlöpande med hjälp av administrationen.

Ackordsarbetet är svårt att redovisa för aktuell 
statistik från VK1 kan ej inhämtas.

Slutord

Vi är bra, det går framåt i vår verksamhetskrets. 
Vi behöver fortsättningsvis organisera och bilda 
nya företagsklubbar, vi har en väldigt låg organi-
sationsgrad (uppskattningsvis ca 60 %).

Då är organisering av största betydelse, något vi 
fortsatt kommer arbeta aktivt med!

En nyrekrytering av Regionala skyddsombud 
(RSO) och Skyddsombud (SO) är av största vikt 
för alla elektriker och det kommer att vara priori-
terat under långtid framöver.

Vi måste fortsätta att tillsammans ta fajten för 
att få igenom förbättringar 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 2017 fortsätter i samma positiva anda, tillsam-
mans är vi starka.

 

  VK 2      

VU i VK 2 under året har bestått av Verksamhets-
ledaren 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 medlemsmöten samt valmöten i 
Göteborg och Varberg.

Organisering

Vi har under året jobbat målmedvetet med att 
jobba med våra uppsatta mål. Vi har tillsammans 
med ombudsmännen prioriterat ett antal utval-
da företag som vi tillsammans följt upp för att 
rekrytera FFV. Vi har gemensamma träffar där 
vi regelbundet följt upp arbetet. Vi har deltagit 
i förbundets ungdomskampanj där vi ringt upp 
elevmedlemmar vi har även ringt de lärlingar 
vi har kontaktuppgifter till. Den senaste noll-
punktsmätning i genomförde var hösten 2015 och 
vår 2016. Organisationsgraden ökar något på de 
företag vi har avtal med.

Under året har medlemsantalet ökat. Vi har 
deltagit på förbundets värvningsutbildningar. 
Våra uppsatta mål har under året har varit.

•  Alla företag med minst 10 medlemmar ska ha 
FFV senast 2019

•  VK2 skall ha 2 000 aktiva medlemmar 2017
•  Rekrytera och utbilda tre organisatörer
•  Studier
Vi har under året deltagit i det gemensam-

ma arbetet med studier både i Lo Västsveriges 
studiekommité samt deltagit i RFS Göteborg och 
RFS Halland. Vi har jobbat med att rekrytera och 
erbjuda alla FFV de utbildningar de behöver. Vi 
har erbjudet medlemsutbildningar. Tillsammans 
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med vår ungdomsgrupp har vi arrangerat en 
ungdomskurs som fick besök av vår förhand-
lingschef. Vi har rekryterat två deltagare till GAFs 
fackliga ledarutbildning. Vi kommer att fortsätta 
arbetet med att rekrytera handledare både till 
egen verksamhet och till den gemensamma RFS 
verksamheten

Arbetsmiljö

Vi har under året genomfört två skyddsombud-
sträffar där vi på förmiddagen genomför infor-
mation och utbildning. För att på eftermiddagen 
genomföra skyddsronder. Vi kontaktar alla nya 
skyddsombud och besöker dem samt erbjuder att 
delta i skyddsrond tillsammans med dom.

Försäkringar

Under året har vi genomfört försäkringsinforma-
tion på företag i samarbete med LO Västsverige

Skola, Ungdom och Yrkesfrågor

Vi genomför idag information i årskurs 2 och 3 
i vårt VK. Genom vår egna ungdomskurs har vi 
god återväxt på skolinformatörer.

Extern verksamhet

I samarbete med 6F och LO Göteborg har vi 
genomfört utåtriktad verksamhet. Vi träffas 
tillsammans i 6F gruppen för att planera och göra 
gemensam verksamhet.

 
Ackordskontrollen

Vi har under året haft svårt att få loss våra ack-
ordsuppsökare då de haft hög belastning på sina 
ordinarie arbeten. Vi har genomfört ackordsut-
bildning på helger. Vi har även genomfört Ledan-
demontörsutbildning.

  VK 8      

VK 8 består av Skåne och Blekinge och den 2016-
12–31 var vi 3 370 aktiva medlemmar i kretsen, 
727 pensionärer och 288 elevmedlemmar. Totalt 
4385 medlemmar. Under året har antalet akti-
va medlemmar ökat med 11 personer, antalet 
pensionärsmedlemmar och elevmedlemmar har 
minskat svagt

Vi hade vid utgången av 2016 55 aktiva montör-
sklubbar och 43 kontaktombud på företag som 
saknar klubb.

Verkställande utskott har under året bestått av 
verksamhetsledare Per-Ola Nilsson och ledamö-
terna Roger Persson och Anders Kristiansson.

Under året har vi omformat den löpande verk-
samheten ifrån våra tidigare geografiska sektio-
ner, till nuvarande ämnesområden. Inom dessa 
områden bedrivs bl.a studier, skyddsombudsträf-
far, uppsökande verksamhet, medlemsmöten och 
motionsskrivning.

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

Valmöte är genomfört 16-12-06 med represen-
tanter från alla delar av verksamhetskretsen, inför 
detta genomfördes 6 nomineringsmöten för de 
olika uppdragen vi väljer till.

Studier

Under året har vi anordnat ett antal utbildningar.
Vi har genomfört grundläggande medlemsut-

bildning på fem orter inom kretsen, med tonvikt 
på avtal, organisation och försäkring.

Vi har haft ca 30 medlemmar iväg på olika LO 
och förbundsutbildningar.

Tillsammans med Albins folkhögskola arrang-
erar vi också utbildningen AL1 för samtliga FFV. 
Ett 20-tal deltagare är utbildade under året

Regionala skyddsombud (RSO)

Under 2016 har våra RSO jobbat med säker-
hetskultur. Mentorsverksamheten vid 15 företag 
är påbörjat, och systematiskt arbetsmiljöarbete 
tillsammans med arbetsgivare är inlett.

Våra RSO har också anordnat 5 utbildningar för 
lokala SO på olika orter i kretsen. Vid ett tillfälle 
har vi deltagit i 6F aktivitet för att belysa elsäker-
het.

Övrig RSO verksamhet under året har varit på 
arbetsplatserna. Ökade problem med stress och 
damm är frågor de jobbat mycket med under 
året. Under sista delen av året dök det också upp 
frågor på temat hot och våld på arbetsplatserna.
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Försäkringar

Under året har 15 av våra befintliga försäkrings-
informatörer deltagit i vidareutbildning tillsam-
mans med Folksam och LO.

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

Två medlemsutbildningar är genomförda på 
temat avtalsförsäkringar, med 55 deltagare För-
säkringar är också en stor del av de informations-
dagar vi genomfört

Skolinformation

Vi har nått målsättningen att besöka varje årskurs 
på samtliga skolor inom kretsen minst en gång 
under året.

Vi har också besökt 2 gymnasiemässor under 
året för att marknadsföra vårt yrke.

ATL

Under 2016 har intresset för ATL utbildning fort-
satt att öka. Vi har fortsatt att utbilda på helger, 
och då bara en dag per utbildning. Tio utbild-
ningar är genomförda på detta sätt.

Vi har också haft två utbildningar förlagda 
direkt på företag.

Kombinerat med utbildningarna har vi även 

uppsökande verksamhet, och följer upp de som 
gått utbildningen med eventuell hjälp på plats. 
Alla som går utbildning blir kontaktade av våra 
uppsökare

Avtalsrörelse

Efter att avtalskraven var skiftade genomfördes 8 
öppna medlems-/informationsmöten utspridda 
över hela kretsen.

Vi kallade till ytterligare 5 öppna medlems-/in-
formationsmöten efter att avtalen blev klara.

Vi hade också en större FFV konferens där del-
tagare från förhandlingsdelegationen gick igenom 
förändringarna med våra FFV

Ungdom

Våra ungdomar har genomfört 4 riktade ung-
domsaktiviteter med ett 50-tal deltagare

Summering

Vi står inte utan utmaningar. Men vi känner att 
riktningen är klar. Medlemsantalet ökade försik-
tigt, intresset för studier ökar, ackordsanvänd-
ningen ökar. Vi har också en större kontaktyta 
mot våra medlemmar än tidigare. Vi behöver bli 
ännu bättre, och bättre tala om de demokratiska 
delarna, och tillgängligheten till dessa, inom vårt 
förbund.
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  VK 9      

Verkställande utskottet har under 2016 haft lite 
turbulens. Robin Bergholtz avsade sig sitt uppdrag 
och vid årsmötet valdes Kent Larsson som leda-
mot i VU. Tyvärr avlider Kent Larsson i oktober 
och lämnar oss alla med stor saknad. I övrigt 
består VU av David Fernhed, verksamhetsledare 
och Joel Larsson. Patrik Frithz är adjungerad i sin 
roll som förbundsstyrelseledamot.

Verkställande utskottet har sammanträtt sex 
gånger under 2016, 15 februari, 22 april, 7 juni, 30 
augusti, 11 oktober och 6 december. Under möte-
na har riktlinjer för verksamheten lagts upp, eko-
nomiläget har diskuterats och det som åläggs VU 
enligt stadgarna och beslut från förbundsstyrelsen.

I övrigt har vi utfört det mesta vi tänkt oss i 
verksamhetsplanen. VK 9 hade 2444 medlemmar 
vid årsskiftet och vi ser ljust på framtiden. Vi var 
det VK som ökade mest, procentuellt, från decem-
ber till januari.

Nu fortsätter vi det goda arbetet.
 

  VK 10     
 

Organisationsgraden

Vi har under året jobbat med nollpunktsmätning-
en och fått fram ett resultat som vi kan komma 
att använda vid 2016 års utgång. Vi kan tyvärr inte 

se förändringen från tidigare år vid tillfället för 
denna berättelse. När det gäller klubbar och för-
troende valda så har vi under året startat ett flertal 
klubbar, utsett förtroendevalda där, hittat och 
utbildat ett antal nya regionala skyddsombud samt 
registrerat ett flertal nya skolinformatörer.

Medlemsvärvning

Vi jobbar med utåtriktad verksamhet både när 
det gäller att stötta klubbarna i deras arbete med 
medlemsvärvning samt genom arbetsplatsbesök 
av förtroendevalda i olika former.

Facklig närvaro – Avtalsbevakning

Vi har ungefär 1 900 aktiva medlemmar och 440 
förtroendevalda i vår krets. Under 2016 har vi 
besökt sammanlagt över 2  500 medlemmar och 
förtroendevalda på så gott som alla företag där vi 
har en facklig representant samt på många andra 
arbetsplatser för att undersöka möjligheterna att 
organisera, kontrollera arbetsmiljön, stötta med 
ackordsarbete, informera om försäkringar och 
avtalsbevaka. När det gäller ackordsvolymen så 
finns det mer att önska trots att vi har utbildat fler 
medlemmar än tidigare.

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. 
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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 verk-
samhet. Det kommer vi fortsätta med.

Arbetsmiljö

Vi har utvecklat en grupp med regionala skyddsom-
bud som ska stärka och stötta våra lokala skydds-
ombud på sikt. Dessa RSO har blivit mer bekväma 
i sin egen roll under 2016 och arbetet med att bilda 
nätverk har startat. På våra träffar för skyddsom-
buden är aktiviteten och deltagandet högt vilket 
resulterar i ett bättre skyddsarbete lokalt.

Samarbetet inom arbetarrörelsen  

– Socialdemokraterna

Vi har inte under 2016 prioriterat denna fråga. Vi 
har ett samarbete med 6F på ett fåtal platser men 
den verksamheten har varit inaktiv.

 

  VK 15     

Organisation

VK ledare: Kenneth Nyhlén
VU ledamöter: Peter Nordin, Mikael Olsson
Kretsombudsman: Hans Nilsson
CR/FM ombud: Christer Nylander, Krister Olsson, 
Karolina Johansson  
Förbundstyrelseledamot: Kenneth Nyhlén

Medlemsantalet

Vid årets början: 1 336 medlemmar
Vid årets slut: 1 329 medlemmar

 
Verksamhetsberättelse baserad   

på målen i handlingsplan 2016

Verksamma uppsökare:
I hela VK: 3 uppsökare
Utfall: 3 st

Koll på jobbet:

VK kommer att ha tillgång till 3 st erfarna upp-
sökare under 2016.

Dessa uppsökaren räknar vi med att ha 4 st pro-
jekt var, ombudsmännen borde man kunna hinna 

med 2 stycken, totalt 12–16 Koll på jobbet objekt.
När det gäller ackordssedlar så är det ju ett mål 

men om vi når ackordssedlar på 5 av objekten så 
borde det finnas en rimlig möjlighet. För det är ju 
viktigt att vi tillser alla andra bitar som boende, 
arbetsmiljö, elsäkerhet , mm och att det genom-
förs etableringsförhandlingar.
Utfall: 18 objekt

UVA-Möten

VK planerar för att genomföra 70 st UVA möten 
under 2016 
Utfall: 25 möten

VK har konstaterat att de flesta företagen i kretsen 
inte utnyttjar UVA tiden för fackliga möten på 
betald arbetstid, därför har VK planerat in dessa 
möten. VK 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 försäk-
ringsfrågor.

En annan effekt av dessa möten är att medlem-
marna upplever det mycket positivt att de får en 
träff med fackliga företrädare

 
Studier

Merparten av studierna har bestått av utbildning 
för Skyddsombud , FFV, ackord och ledandemon-
törer.

De flesta studier och möten med medlemmar, 
präglas av att försöka skapa delaktighet och med-
skapande medlemmar.

Statistik uppsökande verksamhet

     Utfall
Medlems besök av VK   2706 st
Medlems besök av RSO   254 st

Organisationsgrad 

Antal 
anställda

Antal med-
lemmar 

Organisations-
grad (%) Diff

Kraftverk 224 261 86 -37 

Installation 
och övriga 
områden 714 934 76 -220

Aktiva 
inom våra 
avtalsom-
råden 938 1195 78 -257



44 | SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

   VK 16     

VU har bestått av: Peter Svalling, Verksamhets-
ledare (t o m 16-05-31, därefter ledamot), Anton 
Levein, Ledamot och Andreas Hellgren, Ledamot 
(from 16-06-01 Verksamhetsledare).

Verksamhet

Verksamhetsåret 2016 var ett händelserikt år med 
en hel del utmaningar. Peter Svalling avslutade 
sitt uppdrag som Verksamhetsledare och Andre-
as Hellgren valdes in i hans ställe. Peter valdes in 
som ledamot i VU.

Arbetsbelastningen har varit fortsatt hög pga. 
få förtroendevalda som åtagit sig uppdrag för VK.

Anton Levein har haft uppdrag för 6F under 
hösten ungefär motsvarande en 50%-tjänst, det 
har såklart påverkat verksamheten eftersom An-
ton varit mycket drivande i VK.

Vi hade en avtalsrörelse där vi hade ett antal 
arbetsplatsträffar där vi träffade medlemmar 
och diskuterade avtalskrav. Därefter gjorde vi en 
turné under våren runt om i Värmland och bjöd 
in medlemmar till träffar för att informera och gå 
igenom det nya avtalet.

Vi har haft träffar för FFV, lärlingar, skyddsom-
bud och ledande montörer under året. Vår orga-
nisationsgrad i VK16 är för närvarande ca: 86 %.

Arbetsmiljö

Mentorskapet för regionala skyddsombud (RSO) 
rullar på med bra fart under ledning av Peter 
Svalling, vi har lyckats värva ett nytt RSO som 
kommer hjälpa oss att utöka arbetsmiljöverksam-
heten under kommande år. Ett stort antal skydds-
ronder har utförts under året, främst på hösten. 
Vi kan med glädje konstatera att intresset hos 
våra skyddsombud ökat markant.

Studier

När det gäller medlemsutbildning så har vi rekry-
terat till ABF:s kurser. Vi har även rekryterat till 
3A-utbildningen som genomförs i VK10. Vi har 
genomfört två utbildningsdagar för lärlingar där 
vi bl.a. använt oss av ”Lär känna ditt avtal”.

FFV rekryterar vi till ”Vald på jobbet” som ABF 
administrerar när det gäller steg 1 och SEKO när 
det gäller steg 2.

Ackordsverksamhet

Ackordsvolymen är fortsatt låg men vi ser en 
ökad efterfrågan på ackordsutbildningar och vi 
har genomfört ett par utbildningar under hösten.

Två förtroendevalda gick SEFs cirkelledarut-
bildning i september.

Skolinformation

Vi har besökt samtliga skolor i länet under året.
Vi delade ut stipendium till 1 elev per skola som 

deras lärare tagit fram och lämnat motivering till.
Vi tycker att vi har en bra kommunikation med 

skolorna i området.

6F

Vi har deltagit på samtliga träffar som 6F haft 
lokalt och även innehaft ordförandeskapet en tid. 
Vi har deltagit i de aktiviteter som genomförts 
under året, bl.a. kollektivavtalets-dag.

 
Försäkringsverksamhet

Vi har genomfört ett antal försäkringsinformatio-
ner som ett projekt under hösten.

 

  VK 21     

Efter ett turbulent slut på 2015 och start av 2016 
och med anledning av att jag fick träda in som 
ombudsman. Till följd av det så jag fick jag dela 
på rollen som VK-ledare, ombudsman och för-
bundsstyrelseledamot. (VK-ledare i 10 månader, 
FS i 6 månader.)

Vårat VU som består av VK ledare Mikael 
Karlsson i 10 mån. och Jan Källgren i 2 mån. och 
ledamöterna Jan Källgren (till Oktober) Patrik 
Jansson (Nov–Dec) och Thomas Hedlund. Har 
haft 5 möten under 2016 pga. olika anl. mest be-
roende på tidsbrist och allmän villrådighet.

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

När det gäller skolinfot så har Honken skött det 
med hjälp av några olika kompisar som även visat 
intresse att fortsätta.

Så en hel del tid går till att släcka diverse brän-
der hos medlemmar som har ringt under tiden 
som vi har varit hos respektive ordinarie arbets-
givare.
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Sen om vi pratar verksamhet i korta drag så har 
vi använt de verksamhetsmål som är beslutade 
för att styra vår verksamhet.

ATL-sidan går mot lägre volymer så fort vi 
släpper på tyglarna men vi har genomfört 4 ATL 
cirklar och att vi fått frågor om en ackordsupp-
sökare i avdelningen. Så vi får se vad som händer 
med detta. Och vi tycker att volymen är dålig 
men inte usel.

I 21:an har kurser och utbildningar planerats 
lokalt och regionalt i Region Mitt. Ett antal nya 
medlemmar 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 regionala 
skyddsombud med hjälp och stöttning av om-
budsmännen.

  VK 26     

Småland och Öland är det område som verksam-
hetskrets 26 bedriver sin verksamhet. Verksam-
hetsledare var Arne Forsberg och ledamöter var 
Mikael Gustavsson, och Johan Torstensson

Verksamheten

Ett bra år för det fackliga arbetet, vi har i stora 
delar gjort vad vi föresatt oss. Under avtalsrö-

relsen hade vi flertal träffar med medlemmar. 
Studieverksamheten har varit över förväntan och 
skolinformation har fungerat klanderfritt och 
speciellt roligt att vi lyckades att med arbetet att 
genomföra en Allmänfacklig utbildning på 10 
dagar för första gången på många år. Vi hjälpte 
till att startade vår första Ortsklubb i Västervik. 
Arbetsmiljöarbetet har fått ett riktigt lyft under 
året med två nya regionala skyddsombud. Fått 
in nya skolinformatörer att hjälpa till i verksam-
hetskretsen. Påbörjat arbetet med att bilda fyra 
arbetsgrupper inom områden arbetsmiljö, ack-
ord, studie och ungdomsverksamhet detta för att 
stärka vårt fackliga arbete genom att få flera att ta 
ett större ansvar.

Studier

Vi har för första gången haft en allmänfacklig 
utbildning (AL1) på 10 dagar med lärare från 
Albins folkhögskola med 15 deltagare. Ackords-
utbildningar i Kalmar och Västervik med ett 35 
tal deltagare. Fackligt förtroendevalda halvdagar-
sträffar på fem orter vår och höst med ett 80 tal 
deltagare. Våra försäkringsrådgivare har utbildats 
löpande under året med hjälp av LO Folksam. En 
endagars vidareutbildning av våra skyddsombud 
som var uppskattad. Samt haft att flertal deltaga-
re på LO utbildningar både lokalt och centralt



46 | SVENSKA ELEKTRIKERFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Arbetsmiljöarbete

Ett bra år för vårt arbetsmiljöarbete. Vi är nu tre 
med uppdraget som regionala skyddsombud. De 
har tillsammans gjort 23 besök. Vi har haft ett bra 
samarbete inom ramen för 6F och gjort gemen-
samma skyddsronder på byggarbetsplatser. Detta 
är en klar förbättring från föregående år.

Skolinformation

Vi hade en utbildningsdag med våra skolinfor-
matörer innan vi började årets arbete. Vårt mäl 
att besöka alla skolor gick bra. Som brukligt får 
årskurs 2 besök på hösten. Under våren fick alla 
i avgångsklasserna besök för information inför 
arbetslivet och dess villkor. VI lyckades värva 250 
att bli elevmedlemmar. Kunde också glädjas åt att 
vi fick två nya unga skolinformatörer.

Organisationsgrad

Med det underlag vi har så beräknar vi att organi-
sationsgraden ligger omkring 76%.

   VK 28     

VU

Det verkställande utskottet bestod av verksam-
hetsledare Erik Wikström (t.o.m. 20/5), VU-le-
damöterna Johan Lindbom (sjuk 1/1 till 1/5) och 
Hans Åkerman. VU har under året arbetat med 
att stärka sektionernas roll i verksamhetskretsen 
och stöttat upp deras verksamhet lokalt.

Utbildning

Dom senaste 3 åren har 116st elektriker deltagit 
på LOs tvärfackliga utbildning Om facket. Vi är 
oerhört nöjda med att kvalitén på den utbild-
ningen är så pass hög att den har blivit självre-
kryterande. Vi har även under året satsat extra på 
förtroendemannautbildningen Vald på jobbet del 
1 och 2. På den 6F utbildningen har vi i år haft 36 
stycken deltagare.

Ackordsverksamhet

I ett försök att få upp intresset för ackordet i 
28:an har vi under året hållit 7 st ackordsutbild-
ningar på arbetstid där förlorad arbetsförtjänst 
har utgått. Vi kan konstatera att engagemanget 
för ackordet är stort och har därför inlett en pla-

nering med att få igång ackordscirklar på kvällar 
och helger för att hålla nere kostnaderna.

Arbetsmiljö

Fokus har legat på att hitta någon som är kom-
petent nog för att ta på sig rollen som regional 
skyddsombud i Norrbotten och utbildning i sä-
kerhetskultur med skyddsombuden vid 6st sam-
mankomster. Löpande stöttning för skyddsombu-
den och i några fall ihop med företagsledningen. 
På grund av bristen på RSO och att RSO-om-
budsmännen haft väldigt mycket förhandlingar så 
har skyddsronder inte kunnat genomföras enligt 
de mål som varit uppsatta.

6F

Vi har ett väldigt bra facklig/politiskt samarbete 
inom 6F i både Västerbotten och Norrbotten där 
vi under året har arbetat med att skicka mo-
tioner till Socialdemokraternas kongress 2017. 
Men även börjat planera inför valrörelsen 2018. I 
Umeå har vi varit med och drivit igenom kom-
munens nya upphandlingspolicy där ett tydligare 
krav på kollektivavtal finns med och som klubba-
des i kommunfullmäktige i December.
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  VK 31      

VU

Det verkställande utskottet har bestått av verk-
samhetsledare Stefan Lyshed-Jakobsson, VU 
ledamöter Joe Mayer och Bengt Thunholm till 
2/6-16. Från 2/6-16 Joe Mayer och Simon Kavallin  
VU har under året prioriterat utåtriktad verksam-
het, vi har haft ett fåtal VU-möten.

FFV

Vi har under året aktivt arbetat med att besöka 
elektriker på alla orter i vår verksamhetskrets. Vi 
har vid ett flertal tillfälle haft frukostmöten och 
genomfört arbetsplatsbesök där vi har informerat 
medlemmar om fackliga frågor typ försäkringar, 
ackord, arbetsmiljö mm. 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 förbundet i verksam-
hetskretsens 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 arbe-
tat med uppsökeri på företag och arbetsplatser. 
Vi har arbetat 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, ett flertal studiecirklar 
på olika orter. Vår uppsökare har sporadiskt och 
vid efterfrågan gjort uppsökeri för att hjälpa till 
med ackordsfrågor på arbetsplatser.

Studier

Vi har under 2016 bedrivit studier tillsammans 
med verksamhetskretsarna 1, 9 och 21 i Region 
mitt. Främst gällande utbildning för förtroen-
devalda, så kallad Grundläggande förtroende-

mannautbildning (GFU), i tre steg på tre dagar 
vardera som vi genomfört två uppsättningar 
av. En under våren och en under hösten. Vi har 
genomfört en, utbildning för försäkringsinforma-
törer, HSO/SO samt två utbildningar för ledande 
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 Retorik. Intresset och efterfrågan på 
studieverksamhet fortsätter att växa.

Ungdomsverksamhet

Vi har haft ett antal träffar där ungdomar har 
träffats 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.

Facklig-politiskt deltagande

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

 
Nollpunktsmätning

Vi har i dag ej fullständiga uppgifter angående 
detta, men uppskattningsvis så ligger vi på lik-
nande resultat som tidigare år. Cirka 78 %.
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Förbundet och Sverige står inför stora utmaningar. De administra-
tiva systemen är fortfarande inte fullt funktionella. Det kommer 
att fortsätta kosta pengar och ta energi från vår personal.

organisering och medlemsutvecklingen är på många sätt avgörande för vår fort-
satta styrka. Men också kommer vår förmåga att prövas i hur vi lyckas genomföra 
rekrytering och genomförande av fackliga utbildningar. Avtalsrörelsen pågår och 
utfallet av den är naturligtvis osäker. Om det blir ettårigt eller kommer det att bli 
två eller treåriga avtal kommer att ha påverkan. I en högkonjunktur som den vi nu 
ser visar historien att det bildas många fler företag. Det är också troligt att antalet 
utländska företag kommer att bli vanligare på svensk arbetsmarknad. Då behö-
ver förbundet teckna kollektivavtal och ha en så bra arbetsplatsbevakning att vi 
säkrar att upprätthålla de tecknade kollektivavtalen.

Till halvårsskiftet kommer den nya ellagstiftningen att implementeras. Det blir 
en viktig uppgift för förbundet att ha koll på hur det sker och om det hanteras i 
enlighet med lagstiftarens intentioner.

oron i vissa delar av världen kommer att innebära en fortsatt hög invandring.  
I det finns många möjligheter för elbranschen. Elbranschen kommer sannolikt  
att vara i väldigt stort behov av arbetskraft. Fler än vi klarar av att utbilda tradi-
tionellt. Hur förbundet klarar att säkerställa så att de nyanlända som i sina hem-
länder vart elektriker ges validering på ett kvalitetssäkrat sätt är en nyckelfråga  
för elsäkerheten och en ordnad arbetsmarknad. Det är också viktigt att de som 
har brister i sitt yrkeskunnande ges en god kompletteringsutbildning.

Förbundet står väl förberedda för dessa utmaningar. Det är god ordning i för-
bundet. Vi har god ekonomi, kompetent personal och tusentals duktiga förtro-
endevalda.

 Vi är förberedda

FÖRBUNDSSTYRELSENS
SLUTORD
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