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Störst förtroende
bland LO-förbunden
nder 2017 mättes första gången
förtroendet för Elektrikerförbundet,
och det visade sig att vårt förbund är
det av LO-förbunden som svenskarna
har mest förtroende för. Glädjande var också
att förtroendet för facket överlag ökat. Vi kan
också se tillbaka på ett framgångsrikt år när det
gäller att nå resultat. Politiska resultat, organisatoriska resultat och kanske allra viktigast
– framsteg i våra avtalsförhandlingar.
Arbetstidsförkortning med två timmar,
löneökningar på 6,5 procent på tre år, förbättrade pensioner, reseregler, viloregler, ackordsfördelning, permissionsregler och arbetsmiljö
är några av framgångarna, och de genomfördes
med god sammanhållning i LO. Vi har också
sett många nya kollektivavtal undertecknas
under året. Ibland har det varit tuffa strider,
som med Sector Alarm. Där gick konflikten
till arbetsdomstolen, som vi vann och senare
kunde teckna avtal.
Vi har också arbetat tillsammans med Installatörsföretagen för att se till att nyanlända
elektriker får en väg in på arbetsmarknaden.
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Inom elteknikbranschen råder det en akut brist
på elektriker och behovet av montörer väntas
öka de kommande åren, så det är viktigt att
tillvarata kompetens som kommer hit.
Ett annat initiativ för att göra samhället lite
varmare var ”Frysta bubblor - Medmänsklig
värme” är en serie korta filmer, beställda av
Elektrikerförbundet och regisserade av filmkonstnären Martin Lima de Faria. Konstfilmerna skildrar utfrysning av utsatta människor
som blir isolerade i ”bubblor” på våra arbetsplatser.

i har tagit fram en ny Ackordswebb,
för att öka volymen till vårt mål på 20
procent. Det har vi kombinerat med
arbetsplatsbesök och ackordstävlingen, och lyckats öka volymen. Vi har även hunnit
med att flytta våra 295 miljoner från Nordea
och starta en enkät om elsäkerhet på arbetsplatserna.
Vi lanserade också ”Håll koll på din pension!”. En räknesnurra vi tagit fram som du kan
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”Vi kan också se tillbaka på
ett framgångsrikt år när
det gäller att nå resultat.
Politiska resultat, organisatoriska resultat och kanske
allra viktigast – framsteg
i våra avtalsförhandlingar.”

använda för att jämföra med ditt pensionsbesked. Om din arbetsgivare inte gör alla de avsättningar du har rätt till, så får du reda på det
genom räknesnurran. Och du som är medlem i
Elektrikerna får så klart hjälp med att reda ut så
din pension blir rätt.
På Elfackmässan i maj deltog vi med monter
och seminarieprogram, och lanserade där samtidigt satsningen tryggaeljobb.se. Där kan den
som ska göra elarbeten hitta kollektivavtalsanslutna företag med certifierade elektriker.
Vi genomförde en opinionsundersökning som
visade att det fuskas rejält i elbranschen, men
också att många vill göra rätt, men är osäkra på
hur. Där kan de nu använda tryggaeljobb.se.
Under 2017 startade vi vår medlemsdialog
för att säkerställa att medlemmarnas röster
hörs. Det har varit en viktig del i det arbete vi
utfört för att höra vad medlemmarna tycker
är viktigt och skapa engagemang. En annan
del har varit de många arbetsplatsbesök, fikor
och medlemsutbildningar som präglat året. Vi
har också tagit fram en app för att det ska vara
enkelt att följa oss.

ex laval revs upp, och ett, visserligen
urvattnat men ändå viktigt steg mot
lönedumpning i offentliga upphandlingar togs. Det visar att vår fackliga
kamp ger framgång. Bland annat arbetade vi
med en vykortskampanj för att påverka lagen
om offentlig upphandling, med ett vykort av
Robert Nyberg.
Höjt barnbidrag med 200 kronor, höjt inkomsttak i sjukförsäkringen och högre tandvårdsbidrag var viktiga framgångar i budgeten
Satsning på fler lärare på yrkesprogrammen
– och mer tid för undervisning. Och kanske
det viktigaste, behörighet att läsa vidare direkt
från yrkesprogrammen. Det är kanske onödigt
att vara nöjda, men stolta kan vi utan tvekan
känna oss.

Jonas Wallin,
Förbundsordförande
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Internationell verksamhet

nder 2017 har vi fått tillträde på
arenorna som byggs inför fotbolls
VM i Ryssland 2018. Ett antal av våra
duktiga skyddsombud har varit på
plats och har fått massor av bra feedback från
bland annat FIFA för ett mycket proffsigt sätt
att sköta inspektionerna på. Vi kommer att
följa upp inspektionerna med att börja utbilda

här i Europa för att vara beredda på att välkomna våra kamrater som kommer hit för att jobba.
Vi skall se till att de vet vad som gäller när de
kommer hit och framför allt se till att de inte
blir lurade av giriga arbetsgivare. Att jobba med
sändarländerna är ett effektivt sätt att utnyttja
vårt nätverk av fackförbund i Europa.
Gällande Israel/Palestina fortsätter vårt

våra Ryska fackliga kamrater i arbetsmiljö.
Det kommer att bli ett tufft arbete då facket är
motarbetade i Ryssland, men vi tror att detta
är en väg för att hitta nya medlemmar till det
Ryska förbunden som tyvärr krymper i antal,
och att det blir ett medlem till medlem projekt
som visar på solidaritet mellan våra länders
fackförbund. Detta kommer vi förhoppningsvis
även att överföra till Qatar för att se till att de
jobbar under en bra arbetsmiljö.
Vi har även börjat etablera samarbete med
Moldavien och deras elektrikerförbund. Vi
kommer att koncentrera oss på närområdet

arbete enträget. Det tar små steg i taget och vi
ser att de Palestinska arbetarna behandlas på
ett schysst sätt och får jobba under rätt villkor
och det med ett bra samarbete mellan de båda
länderna med Histadrut som ett föredöme.
Vi är en respekterad organisation ute i världen och jag tycker vi skall vara stolta över att
tillhöra en kamporganisation som jobbar över
gränserna.
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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

Thomas Hedlund
Ledamot från VK 21
Sven Eriksson-Sundström
Ledamot från VK 28
Arne Forsberg
Ledamot från VK 26/31

FÖRBUNDSREVISORER
Robert Wallin, VK 1
Lennart Albinsson, VK 8
Åke Persson, VK 21
Roland Ilemark, VK 31

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1

FÖRBUNDETS REPRESENTATION
Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2/10 t o m 2017-05-31
Daniel Lundblad
Ledamot från VK 2/10 fr o m 2017-06-01
Roger Persson
Ledamot från VK 8
Patrik Frithz
Ledamot från VK 9
Kenneth Nyhlén
Ledamot från VK 15 t o m 2017-10-31
Peter Nordin
Ledamot från VK 15 fr o m 2017-11-01
Andreas Hellgren
Ledamot från VK 16

Jonas Wallin
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
• World Skills Sweden, V. Ordf
• BBiS styrgrupp, suppleant
• AFA:s styrelse
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Totalt antal anställda fördelat på kön

Män

Kvinnor

per den 1 januari 2017
Ombudsmän

47

3

Tjänstemän

2

1

Administratörer

1

34

Ombudsmän

48

3

Tjänstemän

2

1

Administratörer

1

36

per den 31 december 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ETAK Arbetsmiljökommitté
SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp
ETG Sverige styrelse, suppleant
SBTF:s avtalsgrupp
Nordisk avtalsgrupp, NEF, avtalsgrupp
Personalkommitté
Skyddskommitté
Avtalsnämnd Manpower El & Tele AB
6F avtalssekreterargrupp

Mikael Petterson
Ombudsman
• LOs Vita jobb
• LOs YA-grupp
• LOs Utbildningspolitiska utskott
• LOs Ekobrottsgrupp
• LOs Arbetskraftinvandringsgrupp
• Elbranschens Centrala yrkesnämnden, ECY,
vice ordförande

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande
• Elektrikerförbundets solidaritetsfond
LO:s representantskap
• LO:s styrelse, suppleant
• A-kassans styrelse, ordförande.
• Folksam-SEF, försäkringskommitté,
ordförande
• Folksam Liv, stämma
• EBR
• HMS, arbetsgrupp inom Svensk Energi
• NBTF revisorssuppleant
• FASABs styrelse ordinarie
Urban Pettersson
Förhandlingschef
• LOs styrelse, suppleant
• LOs råd för avtalsfrågor
• LO-TCO Rättsskydds styrelse suppleant
• LOs arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor
NBTF diskrimineringsgrupp

• Nordisk El-utbildningskommitté, NEUK
och AU
• Nordisk elfederation, NEF, utbildningsgrupp SEK – TK 64, teknisk kommitté
• Katalys styrelse, ledamot
• ETG Sverige AB styrelse, ordförande
• Skolverkets nationella programråd för
el- och energiprogrammet, ledamot
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Tomas Jansson
Ombudsman
• LOs bemanningsavtalsgrupp
• LOs arbetstidsgrupp
• ETG Sverige styrelse
• NEFs hissgrupp
• A-kassans styrelse
Tina Nordling
Ombudsman
• Elsäkerhetsrådet SEK – TK 78
• CENELEC BTTF 62-3
• ASTA
• SEF-EIO:s elsäkerhetsgrupp
• LOs Miljö och arbetslivsutskott
• LOs RSO grupp
• ETAK
• NBTF arbetsmiljögrupp
• Folksam-SEF, försäkringskommitté fr o m
2017-06-27
• Folksam Livs stämma, suppleant fr o m
2017-06-27
• LOs försäkringsutskott fr o m 2017-06-27
• TSL-nämnd fr o m 2017-06-27
• Bygghälsan kohorten
• Galaxen
Petter Johansson
Ombudsman
• LOs arbetsgrupp för gränsdragningsfrågor
t o m 2017-06-26
• LOs omställningsförsäkringsgrupp
t o m 2017-06-26
• Folksam-SEF, försäkringskommitté
t o m 2017-06-26
• Folksam Livs stämma, suppleant
t o m 2017-06-26
• LOs försäkringsutskott t o m 2017-06-26
• LOs Fackligt-Politiskt ansvariga
t o m 2017-06-26
TSL-nämnd t o m 2017-06-26
• SFU (SAP och LO-förbunden)
t o m 2017-06-26
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Niklas Enström
Ombudsman
• SBTB biståndsgrupp
• LO:s Internationella kommitté
• LOs Fackligt-Politiskt ansvariga
fr o m 2017-06-27
• SFU (SAP och LO-förbunden)
fr o m 2017-06-27
Johnny Hägerman
• LOs försäkringshandelsbolaget
• Swedbanks samrådsmöte
• Nordea ekonomiskt nätverk
• LOs Centrala Utbildningskommitté
Mikael Romero
Kommunikationschef
• LOs Kommunikationsråd
• LOs Risk och krisgrupp
• 6F Kommunikationsgrupp
• Arenas fackliga råd

FÖRBUNDETS RESURSER
UTANFÖR FÖRBUNDSKONTORET
Nicklas Tempel
Regionchef Region Syd
• EBTF styrgrupp för EWC
Joel Larsson
Ungdomsansvarig
• LO:s ungdomskommitté
• NBTF ungdomskommitté
Åsa Thörnlund
Seko
• LO:s EU-rättskommitté
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Organisationens möten

entrala 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

Centrala representantskapet 31 maj–1 juni och
29 november.
Förbundsstyrelsen har till uppgift att leda
förbundets verksamhet i överensstämmelse
med stadgar och beslut i centralt representantskap och förbundsmöte. Under förbundsmötesperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ mellan CR och

kallats. Centrala representantskapets ledamöter är de av valkretsarna valda ombuden samt
förbundsstyrelsen. Antalet ombud ska vara 54.
Det har genomförts två ordinarie möten med

förbundsmöte. Förbundsstyrelsen har sammanträtt vid 11 ordinarie tillfällen och arbetsutskottet, som är beredande organ för förbundsstyrelsen, som regel var fjortonde dag.

Fackligt politiskt
har varit ett
mellanår och man
känner att det
är ett uppladdnings år inför valåret 2018. Vi har börjat vässa
formen inför nästa år och det jag tycker är att
det finns mycket positiv energi hos alla som
jobbar med detta. Visst finns det mörka moln
på himlen med främlingsfientliga partier och
strömningar men även att stort ljus då Sverige verkligen går bra! Vi måste lyfta det som
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|

är våra medlemmars frågor i valet och vi har
gjort undersökningar för att veta vad de vill.
Våra medlemmar vill ha schyssta villkor och
en bra arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen
oavsett yrkeskategori eller nationalitet. Det är
verkligen något vi kommer att lyfta i nästa års
valrörelse.
Jag känner att vi alla kommer att göra allt
för att vi skall få en regering som kan företräda
våra medlemmar på bästa sätt och att vi alltid
kommer jobba för att vara samhällsbyggare.
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Arbetsmiljöverksamheten

lektrikerförbundet har under 2017
jobbat enligt tidigare beslut om en
tydligare inriktning av arbetsmiljöverksamheten under det övergripande målet med ”Nolltolerans mot skador och
dödsolyckor”.
Det har varit fortsatt fokus på att stärka
skyddsombud och säkerhetskulturen inom
elbranschen. Året har i stort varit präglat som
tidigare år av flera allvarliga tillbud och olyckor
som lett till många skyddsombudsstopp, framförallt i storstadsområdena.
Vi har under året fortsatt med mentorskapet
för att stärka skyddsombuden.
Årets RSO konferens hade temat elsäkerhet
där vi bjudit in bland andra Martin Tondell
från Yrkesmedicin som informerade kring vad
som händer vid strömgenomgång. Vi gick även
igenom vad Regionala skyddsombudet har för
verktyg när det gäller att bevaka att det är elsäkert ute på våra arbetsplatser. AFA var med
och visade hur tillbuds appen ELIA fungerar.
Samarbetet med EIO /Installatörsföretagen, gällande att utveckla säkerhetskulturen i
elbranschen genom flera områden fortsätter. Vi
har gemensamt tagit fram ett material som ska
användas i gemensamma föreläsningar där företag och skyddsombud bjuds in tillsammans.
Dessa föreläsningar började i december
2016 och fortsatte under 2017. Vi har dessutom
gemensamt börja ta fram underlag för 2018 års
gemensamma föreläsningar där temat kommer
att vara Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Tina Nordling har som arbetsmiljöansvarig
ombudsman ingått i LO :s arbetsmiljögrupp
samt några undergrupper; t.ex. regionala
skyddsombudsgruppen där man diskuterat

Förbundet har tagit fram ett system via Inservey för RSO att redovisa vad RSO tiden använts
till. Detta kommer att leda till en enklare handläggning när förbundet ska redovisa till LO vad
RSO medlen använts till
Den nya ellagen började gälla den 1 juli 2017
och inför och efter har förbundet informerat
medlemmarna på olika sett genom hemsidan, Facebook och genom att deltagit på olika
kurser och träffar för medlemmarna. För att
undersöka hur lagen fungerar i verkligheten
har även en medlemsenkät lagts ut på mina
sidor för att belysa vikten av kunskap runt
elsäkerheten.
EIO och Elektrikerförbundet har gemensamt
gett ut information till montörer och företag,
under våren 2017.
Förbundets arbetsmiljöansvarige har under
hösten 2017 träffat de flesta Vkns RSO ansvariga och Vk ledare samt regionchefer för att
prata om vad de ser för utmaningar i framtiden
och vad vi behöver göra för att nå målet med
en säker arbetsmiljö. Många idéer lyftes som
kommer att tas hänsyn i framtida verksam-

fördelningen av de statliga RSO -medlen.

hetsplaner.
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Förhandlingsverksamheten

Att det är högkonjunktur i elbranschen märks
på de inkomna centrala förhandlingarna som
har varit ovanligt få. Under året har det inte
inkommit någon begäran om central medverkan för lönepottförhandlingarna och detta
är mycket ovanligt; en inte allt för avancerad
gissning är att det beror på att det har varit en
lätt förhandlingsrunda för klubbarna denna

FÖRHANDLINGSFRÅGOR I FÖRBUNDET
Året började med ännu en avtalsrörelse. För
förbundets del blev det en lugn avtalsrörelse
på våra stora avtalsområden, Installation och
Kraftverk, där vi kunde träffa ett treårsavtal
utifrån LO-samordningens riktlinjer.
Däremot var det återigen stökigt med våra
avtal på larmföretagen Sector Alarm och Stanley Security, där Almega är rådgivare.
Förbundet blev återigen tvungna att varsla
på Sector Alarm där företaget inte vill ha avtal
med förbundet utan med Unionen. Förbundet fick en fredspliktsinvändning och fick gå
till Arbetsdomstolen. Företaget hävdade att
förbundet med sitt varsel försökte att undantränga Unionens avtal. AD konstaterade att
förbundet hade rätt att vidta stridsåtgärder och
ca 5 timmar innan strejken skulle starta kunde
vi teckna ett nytt avtal med Sector Alarm.
På Stanley Security gick förhandlingarna
trögt och det tog lång tid innan vi fick ett nytt
avtal på plats.
Övriga avtal kunde tecknas utan några större

gång.
Vid årsskiftet byter Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) namn till Installatörsföretagen (IN) och de går samtidigt ihop med
VVS-företagen. Den nya arbetsgivareföreningen behåller EIO:s organisationsnummer och vi
har träffat en överenskommelse om att den nya
föreningen tar över alla förpliktigande som EIO
haft.
Under året har förbundet tillsammans med
SEKO förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för
i första hand larminstallationer, med det kan
även utökas med nya teknikområden. Motpart
är Installatörsföretagen. Det finns ännu inget
företag som är inkopplat på avtalet men det är
en tillväxtbransch och utifrån en undersökning
som gjorts finns det ca 1 000 företag som är
intresserade.
Under året har ytterligare en grupp ombudsmän genomgått SEF-akademins utbildning
på Runöskolan. Utbildningen har till syfte
att stärka ombudsmännen i deras roller och
ge verktyg till ett mer medlemsnära arbete.
Utbildningen innehåller ideologi, arbetarrörelsens och förbundets historia, arbetsrätt - att
förhandla utifrån intressetvister, förbundets
stadgar och vad som skiljer mellan ett servicefack och ett kampförbund.

problem.
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Våra avtal

INSTALLATIONSAVTALET
Under våren träffade Förbundet och Elektriska Installatörsorganisationen(EIO) ett 3 årigt
kollektivavtal för Installationsavtalet. Avtalet
innebär ett avtals värde på 6,5% från den 1 maj
2017–30 april 2020. Löneavtalet innebär ett
utrymme för individuell fördelning på 2 % respektive år och med ett garanterat utfall på 1%
efter lönerevision för heltidsarbetande för vart
och ett av åren. Ackord uttryckt i kronor samt
övriga ersättningar uppräknas med 2 % för vart
och ett av åren.
En utbyggnad av extra avtalspension under
avtalsperioden fortsätter och blir då totalt år
2019 1,5%. Arbetstidsförkortningen byggs ut
med ytterligare två timmar. Även kompletterande viloregler vid nattarbete har tillförts och
förbättrad ackordsfördelning vid inlåning även
inom koncernföretag samt att permissionsreglerna som nära anhörig utökats med sambo.
Resereglerna har kompletterats gällande resekostnadsersättning och arbetstagarens fasta
bostad samt resetillägg utifrån färdsätt och
företagets kontor. De nya resereglerna börjar
gälla från årsskiftet.
Två stora projekt ska också genomföras under
avtalsperioden. Förutsättning för fler kvinnor i

elbranschen – jämställdhetsprojekt och Arbetsmiljö- och säkerhetskultur, säkra bilar, säkerheten i bilen, säkert framförande av bilen.
Där utöver finns även arbetsgrupper om,
resor, utländska företag, månadslön, produktivitetsbefrämjande lönesystem, modern yrkesutbildning och modernisering av avtalstexter.

KRAFTVERKSAVTALET
Antalet medlemmar på avtalsområdet fortsätter minska i ungefär samma takt som tidigare
år. Det är framförallt på koncernbolagen som
antalet montörer minskar, men vi ser också att
organisationsgraden sjunker.
Endast ett fåtal centrala förhandlingar har
genomförts under året på avtalsområdet.
Ett nytt Kraftverksavtal träffades med EFA
den 13 april, avtalet löper på 3 år och gäller
mellan 1:a maj 2017 till 30 april 2020, sista året
är uppsägningsbart. Lönehöjning landade på
2,0 % per år, plus 0,3 % extra avtalspension fr
o m 1:a maj 2017 och ytterligare 0,2 % 1:a maj
2019. Samt LO-samordningens låglönesatsning
för de som tjänar under 24.000 kr per månad.
Villkorsförbättringar när det gäller anställningsformer, personalutrymmen, inköp av fordon samt facklig introduktion för nyanställda.
Vi gjorde också en separat överenskommelse
med EFA som innebär att EON, Elevio och Fortum anmäler in alla större entreprenader till
EFA som i sin tur vidarebefordrar dessa till oss.
Vidare kom man överens om att ha 6 arbetsgrupper under avtalsperioden.
Den 31 augusti –1 september genomfördes
en tvådagars Kraftverkskonferens för FFV på
Rönneberga kursgård med 35-talet deltagare
från hela landet.
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BEMANNINGSAVTALET

THYSSENAVTALET

Kollektivavtal mellan Almega Bemanning och
samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller inom
samtliga förbunds verksamhetsområden, där
företag hyr ut arbetstagare och företagen är
medlemmar i Almega Bemanning. LO har en
bemanningsgrupp som består av samtliga
förbund och gruppen ska följa utvecklingen på
avtalsområdet samt bistå i tolkningar av avtalet. LOs bemanningsgrupp har träffats löpande
under året.
Avtalsrörelsen för Bemanningsavtalet blev
rörig med då LO var tvungen att säga upp avtalet eftersom motparten Bemanningsföretagen
inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Men efter hårda förhandlingar träffades
slutligen en överenskommelse.
Medlemsantalet har gått från 10 stycken
medlemmar i början av 2017 till 6 stycken i
december 2017.

Är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet
och Teknikarbetsgivarna som omfattar företaget Thyssen Krupp Elevator. Avtalet är speciellt
i sin konstruktion då den hämtar vissa av sina
bestämmelser ur Teknikavtalet If Metall. Avtalsområdet har 24 medlemmar. Företaget har
ca 60 stycken anställda tekniker.
Klubbverksamheten är dessvärre mycket
haltande då den förtroendevalde i Malmö valde
att hoppa av uppdraget. Organisationsgraden
är sämst Stockholm men VK 1 har försökt få ett
fackligt intresse på företaget och arbetet fortsätter med det under 2017.
Avtalsförhandlingarna 2017 gav 6 % för
perioden 2017-04-01 t.o.m. 2020-04-30 och
övriga ersättningar höjs med 6%. Vi avtalade
också om utbildning i Hjärt- och lungräddning
med inriktning elsäkerhet, facklig introduktion
för alla nyanställda på betald arbetstid och avtalspension SAF-LO premie höjs med 0,2% den
1 maj 2017 och 0,3% den 1 maj 2019.
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Arbetsgruppen beredskap har kommit igång
med förnyad kraft efter avtalsförhandlingarna
och förhoppningsvis hittar parterna en lösning
kring prioriterad- och oprioriterad hissar. I
avtalsförhandlingarna genomfördes även förhandlingar om underentreprenörer. Av dessa
underentreprenörer som företaget anlitar är
kravet att alla ska ha kollektivavtal.
Genomsnittslönen för 2017 låg på 32 217 kr i
månaden.
En hisskonferens har genomförts, under
hösten 2017, med fackliga förtroendemän från
samtliga hissföretag som förbundet organiserar. Syftena med konferensen var att organisera hissmontörerna bättre inom förbundet.

LARM- OCH SÄKERHETSAVTALEN
Vi har från 2017 3 stycken olika avtal inom
larmområdet, Företagsavtalen, Stanley Security, Sector Alarm service AB och bransch avtalet
Larm och säkerhetsteknik avtalet.
Företagsavtalet Stanley Security Sverige
AB är det äldsta. Förutom Stanley, finns det
ytterligare företag på kollektivavtalsområdet.
Antal medlemmar på avtalsområdet var 231 st i
december 2017. Efter långa avtalsförhandlingar
träffades en överenskommelse den 2 juni 2017,
om löner och anställningsvillkor, gällande 3
år från 1 maj 2017 till 30 april 2020. Det nya
bonussystemet för serviceteknikerna fick 2016
har föranlett många förhandlingar och fick
ändras under förhandlingarna och löstes av till
ett tillägg för service.
Förhandlingar om ett nytt Larmavtal med
Almega har strandade våren 2017 och medlingsinstitutet tillsatte medlare. Det tecknades
därefter ett nytt avtal med Sector Alarm service
som började gälla från 1 maj 2017. Under avtalsperioden var vi uppe i 78 medlemmar men
vi års skiftet var det 60 medlemmar.
Sist men inte minst så har vi tecknat ett
Branschavtal med EIO/Installatörsföretagen
och SEKO som heter Larm och säkerhetsteknikavtalet 2 april 2017 som började gälla från
1 maj 2017 och 3 år framåt. Vi har gemensamt
startat rekryteringen av företag till detta avtal.

RADIO/TV AVTALET
Under 2017 tecknade vi med Svensk handel
ett treårsavtal som följde LO:s samordning.
Vi har en bra dialog med motparten, men de
kommande åren kommer att vara avgörande
för avtalets framtid, då avtalet måste utvecklas
för att kunna växa och täcka fler arbetsområden, nya marknader och vi har tillsatt en
arbetsgrupp tillsammans med Svensk Handel
som jobbar med detta. Det kan även bli aktuellt
med ett namnbyte för att modernisera avtalet.
Vi måste också arbeta för att värva fler medlemmar för att på så sätt få till ett ännu bättre
avtal.
Utbildning av våra medlemmar är också
prioriterat. Jag känner att det finns en bra glöd
hos både våra duktiga medarbetare och motparten att utveckla avtalet så jag ser ljust på
framtiden.
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Ackordsverksamheten

syfte att utveckla ackordssystemet och
att motivera och stödja den lokala organisationen att nå förbundsmötets 2014 mål
om 20% i volym har förbundet haft nedan
redovisad verksamhet.

ACKORDSWEBBEN

ACKORDSKOMMITTÉN

Ackordswebben har sedan den lanserades i
slutet av 2016 blivit mycket positivt mottagen
av medlemmarna. Ett fler tal medlemmar runt
om i landet har kommit igång med att mäta på
ackord med bara hjälp av Ackordswebben. Förbundet har fortsatt att utveckla och förbättra
funktionerna i Ackordswebben. Bland annat så

Sammansättning
Tomas Jansson FK, Kjell Lindberg VK 1, Mats
Andreasson VK 10, Andras Molnar VK 9, Peter
Eklinder VK 8, Niclas Sjöstedt VK 1, Anders
Schedin VK 21, Tobias Källström VK 31, Daniel
Andersson VK 2, Robert Harlin VK 28.
Ackordkommittén har under året haft ett
möte i Stockholm. Kommittén arbete har varit
att komma med input på Ackordswebben och
de pågående tidsättningsförhandlingarna
mellan SEF och Installatörsföretagen (IN).
Ackordskommittén ska ta ett större ansvar för
rekrytering till förbundets cirkelledare utbildningen och att nya och befintliga cirkelledare
får utbildning i Ackordswebben. Ett krav på
Ackordskommittén är att ledamöterna medverkar i den egna verksamhetskretsens ackordsverksamhet, med att utveckla och skapa
nätverk för ackordsmontörerna på orten.

har möjligheten att samarbeta, inom ackordslaget, med ackordsmätningen underlättats med
en förbättrad av hanteringen av ackordssedeln
som till exemplet delegering av tidskrivning.
Planering av en offline-app till Ackordswebben och en materialbank har påbörjats under
året och kommer att lanseras i början av 2018.
All ackordsstatistik, från Centrala Ackcent, har
tankats över till Ackordswebben. Instruktionsfilmerna för Ackordswebben har även uppdaterats utifrån förbättringarna som gjorts av
Ackordswebben under året.
I slutet av 2017 så tvingades förbundet att
avsluta Centrala Ackcent på grund av kostnadsökning för att underhålla detta program.
Förbundet har påbörjat utvecklingen av
Ackordsstödet- en interaktiv ATL-utbildning/
cirkel på internet. En cirkel som medlemmarna
när som helst kan hoppa in i, på internet.

TIDSÄTTNING ATL

ACKORDSKONTROLLEN

Tidsättningsgruppen har 2017 varit Tomas
Jansson, Morgan Andersson, Peter Jönsson,
Martin Bengtsson. Flera överläggningar och
förhandlingar med IN har genomförts under
året. Förhandlingarna har under sista delen av
2017 kommit in i ett avgörande skede. Förändringar och nytidsättning kommer att ske i
bland annat del 8- Apparater och del 9- Cen-

Den årliga konferensen för ombudsmän och
handläggare i ackordskontrollen har genomförts
under hösten. Konferensen säkerställer upparbetade rutiner och kvalitetssäkring av arbetet
enligt ackordkontrollsstadgarna. Utbildning av
”ackords ”ombudsmän, i bland annat ackordsförhandlingar, har genomförts under året.
Under året har förbundets ansvarige, för

traler/multimedia centraler.

andra gången, besökt samtliga verksamhets-
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kretsar för uppföljning av verksamhetsmålet
2015-2018 som fastställdes på förbundsmötet
2014.
Verksamhetskretsarna har olika utmaningar som de står inför i form av geografisk och
personella resurser och det är inte alltid att de
lyckas prioritera i detta.
För att stärka och lyfta rollen som ackordsuppsökare har förbundet infört ett försök
med mentorskap- Ackord. Syftet är att stärka
och underlätta för uppsökare att komma ut
på arbetsplatserna. Första steget var en ackordskonferens på Runö för deltagarna som
där började bygga ett kontakt nät. Efter detta
så har förbundet följt upp deltagarna så att de
kommer ut på arbetsplatserna i sina respektive
verksamhetskretsar.
Förbundet startade en ackordstävling för

Kursledare för utbildningen var de mycket
uppskattade Per-Ola Nilsson och Peter Mårtensson.

att motivera fler att arbeta och lämna in mätta
ackordssedlar. Tävlingen har varit mycket
uppskattad av medlemmarna och vi ser också
en ökning av mätt Atl-tid.

Månadslönernas medelvärde är på följande
avtalsområde.
Installationsavtalet – 31 900kr per månad.
Kraftverksavtalet – 31 226 kr per månad. Larm
och Säkerhetsavtalet – 30 348 kr per månad.
Elektroskandia avtalet – 27 551 kr per månad
Radio-,TV-, Data- och elektronikavtalet 25 459 kr per månad.

CENTRALUTBILDNING AV CIRKELLEDARE
Årets cirkelledarutbildning genomfördes i september 2017 på Runö skolan. 11 deltagare från
hela landet deltog med ett brinnande engagemang.
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STATISTIK 2017
2017 granskades totalt 1244 ackordssedlar.
Arbetad tid på ackordssedlar är 2 688 000
timmar vilket är en ökning mot år 2016 som var
2 637 000 timmar.
ATL-tid(mättid) 2017 slutade på 1 448 000
timmar mot år 2016 som slutade på 1 504 000
timmar vilket är en liten tillbakagång. Ackordsvolymen hamnar på 13,8 % av de registrerade ackordsunderlagen, vilket är en positiv
utveckling mot år 2016 12,7%. Genomsnittsförtjänst för ackordsarbetare har under året
varit på installationsavtalet 219,50 kronor per
timme.
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ECY – Elbranschens
centrala yrkesnämnd
örbundet har under året medverkat
som part till en överenskommelse om
så kallat ”Snabbspår” mellan Arbetsförmedlingen (AF) och Elinstallatörerna (IN). Projektet utmynnade i flera delar
men har som huvudsyfte att hitta rätt väg gällande validering av nyanlända som är elektriker. Detta har medfört flera underprojekt, allt
ifrån stöd till AF via en film som kort beskriver
olika typer av ”elektriker” dels också några
”attitydsfilmer” för spridning på sociala nätverken. Projektet ordnat även ett evenemang
för nyanlända som är färdigutbildade elektriker
och el-företag som är behov av elektriker. Där
utöver har även branschen utbildat AFs upphandlade validerar och certifierat dem till att
bli branschgodkända. En stor del av projektet
jobbade också tillsammans med ett företag som
har en digital språköversättning och där 12 000
st yrkesord tillförts, då tolkarna är en flaskhals
i valideringsprocessen.
Nämnden har genomfört fyra ordinarie
möten under 2017. ECY har genomfört en
handläggarträff i Stockholm och diskuterat
med ELYs handläggare om arbetsmetoder samt
uppdaterat nya handläggare på rutiner och nya
arbetssätt.
Branschprov har som vanligt, genomfördes under våren med ca 2 300 elever. Det är
som tidigare år en del i kvalitetssäkringen av
utbildningen av framtida elektriker. Ett arbete
i ECY har påbörjats att digitalisera branschens
certifiering av lärlingar.
Arbetsgruppen om ett ”ett modernt yrkesutbildningsavtal” fortsätter mellan parterna för
att hitta fler vägar in i branschen.
Antalet elever som avslutat sina gymnasie-

ar, var under året 1426 st. 1 995 personer har
certifierats, var av 105 st var kvinnor, det är en
ökning med 56 procent från föregående år och
motsvarar fem procent av utfärdade certifikat.
De certifierade elektrikerna kommer till 69
procent från gymnasieskolan och ytterligare 9
procent från ETG-utgång. Genom vuxenutbildning kommer det 19 procent och ytterligare två
procent är validerade till elektriker samt under
en procent från nordiska länder.
ECY – Elbranschens centrala yrkesnämnd
deltar från Elektrikerförbundet, Mikael Pettersson som vice ordförande, Peter Jönsson och
Tina Nordling som ledamöter.

studier och anställts som elektriker-lärling-
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SBTF 2017
nder året har de svenska bygg- och
träfacken (SBTF) fortsatt att utveckla
sin samverkan och tillsammans varit
drivande i att utveckla nya arbetssätt
inom samtliga internationella federationer.
Vår Nordiska Federation för Byggnads- och
Träarbetare (NBTF) har under året lagt ner
sitt sekretariat men samarbetet i federationen
fortsätter. Våra nationella utmaningarna hänger intimt samman med de utmaningar som
politiskt kommer från EU. Därför är det viktigt
att NBTF också utvecklas för att gemensamt i
Norden kunna bemöta dessa utmaningar, både
i vardagsarbetet på hemmaplan och i det politiska arbetet i EU och globalt.
Inom Europeiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (EBTF) har SBTF bedrivit ett
aktivt påverkansarbete både på plats i Bryssel
och i Sverige när det gäller de pågående EUförhandlingar som påverkar oss. En viktig fråga
som vi ägnat mycket tid åt är de pågående förhandlingarna om att ändra det så kallade utstationeringsdirektivet. Här har SBTF arbetat för
att EU-regelverket ska ge möjlighet till reell likabehandling av alla arbetstagare, både svenska
och utländska, så att vi på allvar kan slopa det
regelverk som infördes genom lex Laval där
våra möjligheter att kräva vanliga kollektivavtal
genom stridsåtgärder begränsades.
En annan fråga som upptagit mycket tid är
ett förslag om ett tjänstepass för företag. Det
förslaget fyller enligt vår mening inte någon
funktion. Risken är istället att det underlättar
för de företag som inte vill följa de regelverk
som råder i de olika EU-länderna. I det här
fallet lade kommissionen fram förslaget och
förhandlingar påbörjades trots att både den
europeiska arbetstagar- och arbetsgivarsidan i
byggbranschen samfällt avstyrkte förslaget.
De sociala frågorna har lyfts fram inom EU,
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bland annat genom antagandet av en social
pelare som lyfter fram 20 viktiga principer och
rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska vara rättvisa och
välfungerande. Detta är naturligtvis välkommet
eftersom det behövs en motvikt till det fokus
som varit på konkurrens och företagsvillkor
inom EU. Nya initiativ på arbetsmarknadsområdet innebär dock ofta utmaningar ur ett
svenskt perspektiv eftersom de sällan fungerar
särskilt väl med den svenska modellen där vi
genom kollektivavtal reglerar löner och andra
villkor för arbetstagare. I andra länder vill man
ofta peka ut myndigheter som ansvariga för
samma frågor, t.ex. där myndigheter reglerar
lägstalönerna i olika branscher.
Till följd av den internationalisering som
sker av byggmarknaden där allt fler EU-medborgare flyttar över gränserna för att arbeta
inom olika byggyrken är nyckeln till en väl
fungerande europeisk arbetsmarknad att vi har
gemensamma EU-regler som bidrar till ordning och reda, som fokuserar på arbetstagarnas
arbetsmiljö och gör det möjligt för oss att även
fortsättningsvis genom kollektivavtal kunna
reglera vad som ska gälla i Sverige. Det är ett
ständigt pågående arbete som vi kommer att
fortsätta med även framöver.
Under året har frihandelsavtalen och dess
innehåll fortsatt varit ett ämne där förbundet
tillsammans med övriga 6F förbund varit drivande i att förhindra att avtalen ska innehålla
investeringsdomstolar som kan åsidosätta
mänskliga och fackliga rättigheter eller hota
miljö och klimat på arbetares eller konsumenters bekostnad. 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.
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Rättvisa löner och
schysta villkor för alla

F

örbundet har fortsatt arbetat med
att förbättra det internationella
fackliga samarbetet för att organisera
och stärka byggnadsarbetares villkor
och rättigheter över nationsgränserna. Genom
svenska biståndsmedel stödjer SBTF förbunden det globala bygg- och träfacket BWI med
ett utvecklingsprogram som är intimt kopplat
till BWI s globala strategi. SBTF förbunden har
under året fortsatt att stödja utveckling av
fackföreningar i Afrika, Asien, Latinamerika
och Östeuropa.
SBTF förbunden har tillsammans med BWI
fortsatt att ta ledningen i att påverka FIFA
och Qatar att förstå och ta sin del av ansvaret
för fackliga och andra mänskliga rättigheter
i byggnationerna av VM -arenorna. Arbetet
som pågått sedan 2007 firade under året 10 år
och två av höjdpunkterna under året var dels
att FIFA erkände inför OECDs kontaktpunkt
i Schweiz att man inte tagit ansvar för de
mänskliga rättigheterna i anbudsprocessen för
värdskapet av VM och inför byggnationen av

fotbolls-VM 2018 och 2022. Senare under året
undertecknade Qatar ett samverkansavtal med
ILO som lägger grunden för att implementera
de grundläggande fackliga rättigheterna i landet och utrota Kafala systemet.
Under året har BWI genomfört ett antal inspektioner i Ryssland och de pågående byggnationerna av VM -arenorna för fotbolls-VM
2018. SBTF förbunden har under året dels haft
svenska skyddsombud på plats och SBTF har
tillsammans opinionsbildat för att sätta fokus
på den exploatering av migrantarbetare som
pågår i koppling till VM byggnationerna. Tillsammans med BWI och ryska byggfacket kunde
användandet av Nordkoreanska slavarbetare
avslöjas, vilket ytterligare satte fokus på att
FIFAs uppföljning av VM byggnationerna är
allt annat än tillfredställande. SBTF förbunden
kommer att fortsätta att bevaka och utveckla inspektionerna av arenabyggnationerna i
Ryssland för att försöka förhindra ytterligare
omkomna och skadade vid byggnationerna
inför fotbolls-VM 2018.

BWIs världskongress
BTF förbunden deltog med en förstärkt svensk delegation på BWI s
fjärde kongress som genomfördes i
slutet av november i Durban, Sydafrika. Förbundens delegation förstärktes med
kvinnliga och unga deltagare som aktivt kunde
bidra till att fokus på deras frågor fick ett stort
utrymme på kongressen och kommer så att
vara under den kommande kongressperioden. I Durban antogs en ny global strategi för
2018–2021. Strategin kommer att integreras

i alla BWI förbund och regioner vilket också
kommer att ske i SBTF förbunden under det
kommande året.
Förutom att bidra till tematiska prioriteringar i den globala strategin har SBTF förbunden
bidragit med att höja fokus på jämställdhetsoch ungdomsarbetet inom BWI och dess regioner. SBTF förbunden är speciellt nöjda med att
det svenska arbetet med att bryta machokulturen nu kommer att tas ombord av BWI och att
en global kampanj skall tas fram.
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Ungdomsverksamheten

DEMOKRATISK VERKSAMHET
UNGDOMSVERKSAMHET, CENTRALT UNGDOMSANSVARIG
Ungdomsansvarige har under året genomfört
de mål som satts och aktiviteter som blivit
inplanerade under året.

NBTF VERKSAMHET
• NBTF youth konference Sverige Rönneberga
Planeringsdagar för NBTF Youth Konferensen 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 Elektrikerförbundet, Norska EL&IT samt Dansk EL- Forbund. Planering och utförande av projektet i
Sverige, Norge och Danmark.
• 4 deltagare från varje land plus handledare.
Kursen pågår under ett och ett halvt år, den
tredje och sista träffen i Danmark gjordes
under April 2017.
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 utbildningsmässigt.

DEMOKRATISK 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 ungdomskommittén under året. CUKen träffas ca
6ggr/år där vi planerar ungdomsverksamheten inom LO.
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”Ungdomsforum är en av de
viktigaste byggstenarna för att
förnya den fackliga verksamheten.”
• Ungdomsansvarig träff SEF
Alla ungdomsansvariga inom förbundet
träffas 2ggr/år.
• Utveckling av nytt skolinformationsmaterial
fortsättning och utveckling av det nya skolinformationsmaterialet som påbörjades under 2015. Nu har det nya skolinformationsmaterialet börjat användas i skarpt läge.
• Utveckling av ny elevmedlemsfolder
Vi fick nya och förbättrade rekryteringsfoldrar för våra elevmedlemmar.
Målet med den demokratiska verksamheten är
att stärka förbundets ungdomsansvariga och
skolinformatörerna i förbundet samt LO.

UNGDOMSVERKSAMHET, UNGDOMSFORUM
Vi hade planerat att delta och planera 3 st ung
domsforum under 2017 ett på våren och ett på
hösten samt LO ungdomsforum. Blev dock bara
ett ungdomsforum i eget regi och deltagande
på LO ungdomsforum.
• April i Viskardalens folkhögskola ca 20 deltagare
• LO ungdomsforum + fördagar ca 300st deltagare varav 8st var från SEF

UNGDOMSVERKSAMHET, PROFILMATERIAL
Eftersom vi beställde ganska mycket profilkläder under 2016 så har det endast gjorts en del
kompletterande beställning av profilmaterial
samt en del mindre avrop.

UNGDOMSVERKSAMHET,
UNGDOMSKONFERENS
Under augusti hade ungdomsverksamheten sin
ungdomskonferens på Rönneberga. Svenska
målareförbundet samt Byggnad hade ungdomskonferens samtidigt.
Det var planerat att bli ca 33 deltagare från
elektrikerförbundet, 3 från varje VK, men det
blev totalt ca 15 st som deltog. En liten men
tapper skara personer.
Konferensen resulterade i ett styrdokument
för ungdomsverksamheten. Ett styrdokument
på 15 sidor som berättar hur vi tycker att vi ska
arbeta med ungdomsverksamhet.

UNGDOMSVERKSAMHET,
UNGDOMSAKTIVITETER
Diverse aktiviteter, tex deltagande på festivaler
och andra tillställningar så som Dreamhack.
• Aktivt deltagande i avtalsrörelsen
• Aktivt deltagande under Musikhjälpen 2017

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 den fackliga verksamheten.
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Kommunikation

örbundets kommunikationsarbete fortsätter att
utvecklas. Den stora
händelsen för förbundet var
givetvis 2017 års avtalsrörelse.
Vi har nu över 5 400 följare på Facebook. En ökning på
drygt 1 200 personer. Vi har
påbörjat en mer strategisk
annonseringsstrategi med
stöd av Googles verktyg och
Facebooks annonsverktyg.
Vi lanserade Trygga
Eljobb vid Elmässan i Göteborg. Detta har blivit en
succé. Reaktionerna har bara varit positiva. Vi
har nu över 170 företag anslutna. Vi får väldigt
många brev från allmänheten kring elsäkerhetsfrågor. Elsäkerhet är verkligen en fråga
som berör. Antalet företag som ansluter sig
ökar hela tiden. Yrkesstolta elektriker är glada
över att säkerhetsarbetet hamnar i fokus.
Vi hade också en monter med två seminarier i Göteborg och medverkade också på
Kistamässan. Vi kommer framöver att öka vår
närvaro på mässor. För oss är det självklart att
synas vid dessa tillfällen. Vi har också påbörjat en översyn av vår grafiska profil som idag
har brister, Inga större förändringar planeras,
men en del kompletteringar ska göras. Arbetet
beräknas gå i mål under 2018.
Vi har också förnyat hela vårt profilsortiment. I vår profil ska vi ha produkter som
ger bra PR för hela förbundet och som vi kan
använda i vår marknadsföring för att göra

Elektrikernas monter på Elfack 2017 i Göteborg.

förbundet än mer attraktivt.
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Pensionssatsning.

Konstprojektet Frysta bubblor.

Vykort av Roberg Nyberg.

Vi har tagit fram en minikampanj för att protestera mot oschyssta upphandlingar. Vi tog
fram ett vykort med hjälp av tecknaren Robert
Nyberg som man kan skicka till politiker. Vi
har också gjort särskilda satsningar på vårt
ackordsarbete. Det har bland annat handlat om
tävlingar och uppmärksamhet på uppsökande
verksamhet. Vi har också gjort en minikampanj för att understödja medlemsrekrytering
– Fika med Facket. Vi har också utökat vårt
engagemang på Pride-festivalen och tagit fram
särskilda profilprodukter för ändamålet.
Vi har också försökt understödja Verksamhetskretsarnas arbete med medlemsrekrytering.
Vi gjorde också ett konstprojekt med namnet
Frysta bubblor – medmänsklig värme. Vi har
också opinionsbildat tillsammans med Installa-
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törsföregen kring den nya elsäkerhetslagen.
Vi lanserade också en särskild pensionssatsning där man kunde räkna ut sin pension.
Vi valde att första gången vara med i SIFOS
anseendeindex. Vi kunde glädjande nog konstatera att Elektrikerna är det LO-förbund som
har högst anseende.
Vi har förbättrat vår app som nu har en
push-notisfunktion. Vi har tagit fram ett helt
kommunikationspaket kring vad man som enskild medlem tjänar på att vara medlem.
Vi avslutade verksamhetsåret men större
kampanj kring de nya resereglerna. Vi delade
också ut julklappar under hela december månad ur vårt profilsortiment, vilket blev mycket
uppskattat.
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Studier

rets utbildningar har legat på
motsvarande nivå som förgående år.
Antalet deltagande personer i facklig
utbildning motsvarar sju procent av
de aktivt yrkesverksamma medlemmarna.
Inom studieområdet fortsatte det målmedvetna och stimulerade arbetet med att i centrala studiegruppen få verksamhetskretsarna att

Studiesidan i förbundet stärktes genom att
en central utbildningssamordnare projektanställts under två år med början i november i
syfte att stödja och genomföra ett utökat antal
utbildningar i verksamhetskretsarna.
Studiesamarbete inom 6F har fortsatt i
huvudsak med genomförande av fackligt- politiska utbildningar och ett fortsatt ökat gemen-

se likartat på studier och därmed kunna bereda
alla medlemmar och förtroendevalda möjlighet
till utbildningar över hela landet. De prioriterade utbildningarna har varit introduktionsutbildning för medlemmar och grundläggande
förtroendemannautbildning.
Ett nyckelbegrepp är att det fackliga medlemskapet och verksamheten ska präglas av
närhet, delaktighet och gemenskap. En handledarutbildning i det gemensamma framtagna
studiematerialet har genomfördes under hösten med tjugo deltagare. Därefter har materialet börjat användas i den grundläggande förtroendemannautbildningen och i den fackliga
introduktionsutbildningen för medlemmar.

samt och mer målinriktat arbete i LO.
Målet för studierna inom 6F är att samverka
tvärfackligt mellan förbunden och inom ramen
för LO så långt det är möjligt. I första hand
gäller det de grundläggande förtroendemannaoch medlemsutbildningarna. Rollfördelningen
mellan Förbundet, LO och ABF ligger fast.
Förbunden beslutar vilka kurser som ska
genomföras. LO-distrikten ansvarar för var i
landet utbildningarna placeras och ABF genomför utbildningarna. Förbunden ansvarar
för att rekrytera och tillhandahålla handledare.
De största delen av studierna sker i Verksamhetskretsarna och i samarbete dem emellan.
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Utbildningstillfälle

Förbund

Verksamhetskretsar

Region

ABF

LOdistrikt

LO

S:a

Arbetsanpassning och
rehabilitering – M688

1

Arbetsrätt 1 - M925

1

Arbetsrätt 2 - M926

3

Arbetsrätt 3 - M927

1

Att informera och agitera
- M232

3

Facklig Grundutbildning
(FGU) - M451

51

Facklig Grundutbildning
(FGU) Region Mitt

19

Grundläggande förhandlingsteknik
- M968

1

Insikter, externat - M743

1

Insikter, internat - M827

7

Jämställdhet - M696

2

LOs Studiekonferens - M839

12

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - M622

1

Ordförandeutbildning - M940

27

Regionala skyddsombud - M960

3

Retorik - M38

2

Revisorsutbildning - M982

4

Samhällsekonomi - M686

1

Ungdomsforum,
LOs arrangemang - M754

5

Vidareutbildning för skyddsombud
och arbetsmiljöansvariga 1

1

Totalvärde

146

Om facket - M947

44

Om feminism - Gbg

1

Om Försäkringar - M939

3

Om Samhället - M916

13

Totalvärde

61

Handledarutbildning - M539

19

Kommunikationsutbildning

10

Kraftverkskonferens - M914

26

Ledarskap genom Professionell
Förhandling - M992

3

Mentorskap - Ackord

11

Mentorskap RSO - M981

6

RSO-konferens - M1001

20
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Utbildningstillfälle
Skolinformatörsutbildning - M420

Verksamhetskretsar

Förbund
2

Ungdomsforum, förbundskurs M795

26

Valberedningsutbildning - SEF

8

Vår värdegrund & Ideologi

1

Totalvärde

Region

132

AL 1 - M762

8

AL 1 VT 2017 VK 8

21

Förs.info Pensionärer Hbg

17

Förs.info Pensionärer Hässleholm

12

Förs.info Pensionärer Malmö

22

Infodag - Hbg 170412

6

Infodag - Krsd 170411

8

Infodag - Malmö 170404

18

Infodag - Ronneby 170607

9

Informationsträff
- Pensionsförsäkringar

22

Kvinnokonferens för hela landet

48

Tjejträff vk 1

4

Totalvärde

ATL Linköping

9

ATL Ronneby 170325

4

ATL vk 21 Gävle

1

ATL VK 9 Västerås sek 14

8

ATL/ Ackordsutbildning Norrköping
20-21/4
ATL-Cirkel (910) - M910
ATL-Cirkel Heldagsutb Hbg
ATL-Cirkel Heldagsutb Karlskrona
ATL-Cirkel Heldagsutb Kristianstad

14
110
5
15
8

ATL-cirkel Heldagsutb Malmö

15

ATL-Cirkel verkstad

13

ATL-Cirkel vk 1

21

ATL-Cirkel vk 1 Gotland

10

ATL-Cirkel vk 21 Hudiksvall

7

ATL-Cirkel vk 31 Motala

2

ATL-Cirkel VK 9 Degerfors

7

ATL-Cirkel VK 9 Katrineholm

1

ATL-Cirkel VK 9 Nyköping

3

ATL-Utb UMIA
34
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13

ABF

LOdistrikt

LO

S:a

Utbildningstillfälle

Förbund

Verksamhetskretsar

Region

ATL-webb vk 9 Örebro

8

Avtalsinformation Nyköping

2

Avtalsinformation, ordförandeträff,
månadslöneutbildning vk 9 sekt 14

7

Avtalskurs vk 1

ABF

LO

S:a

35

Avtalsutbildning 15/5 Fagersta

6

Avtalsutbildning, Köping 12/6

2

Avtalsutbildning, Västerås 22/5 vk 9

19

Facket i min vardag

11

FFV-utbildning - M950

68

Försäkringsrådgivarkurs vk 31

1

Försäkringsrådgivarkurs vk 9

2

Grundläggande utbildning för fackliga handledare - M984

3

Introduktionskurs - M913

20

Introduktionsutbildning, ELIN vk 21

7

Ledande montör - M603

96

Lärlingskurs Region Mitt

17

Lärlingskurs vk 1

12

Medlemsvärvarutbildning - M980

8

Ny i facket Bollnäs (ELIN)

7

Ny i facket - Hudiksvall

5

Ny i facket 11/5 Gävle (ELIN)

6

Ny i facket Borlänge

6

Ny i facket vk 1

40

Sekreterarutbildning - M987

5

Skolinformatörer - M885

1

Skyddsombudsutbildning (946) M946

68

SOutb VK 8 Hbg 170524

4

SOutb VK 8 Malmö

13

Tre A utbildning (Avtal, Arbetsmiljö,
Ackord) - M821

32

Vad innebär mitt uppdrag

13

Vald på jobbet - M793

9

Vald på jobbet Örebro

2

Totalvärde

801

Cirkelledare utbildning, ATL - M586

8

Totalvärde

8

Totalsumma

LOdistrikt

132

801

195

8

61

146

1343
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Organisation

yftet 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 stadgar som anger vår uppgift
som innebär att vi ska tillvarata medlemmarnas intressen och deras styrkor och baseras på
värderingen om människors lika värde.
Under 2017 så fortsätter det prioriterade arbetet med att nå målsättningen 21 000
medlemmar senast år 2021. Flera åtgärder har
påbörjats för att säkerställa att detta är möjligt,
vi har genomfört 1000 telefonintervjuer med
medlemmar för att få en bild av vårt anseende
och för att säkerställa att vi har nöjda medlemmar, vårt anseende är i jämförelse med andra
fackförbund högt så vi har ett bra utgångsläge
för att ta oss an utmaningarna att öka medlemsantalet. Vi värvar årligen ungefär 2000
medlemmar och det arbetet ska fortsätta, den
viktigaste utmaningen är att behålla medlemmar. Mer fokus behöver läggas på att berätta
om det fackliga arbetet som görs dagligen på
arbetsplatser runt om i Sverige så att fler medlemmar och icke får en tydlig bild av vad värdet
är av att vara medlem. Trots goda rekryteringsinsatser så minskar det totala medlemsantalet
vilket är ytterst allvarligt.
Arbete kring rekrytering av elevmedlemmar
fortsatte som en verksamhetskretsöverskridande aktivitet, verksamheten är beroende av
att vi rekryterar elevmedlemmar till tillräcklig
omfattning så att den blir effektiv.
Inför förberedelserna till förbundsmötet
2018 så genomfördes under 2017 en medlemsdialog där ca 1000 medlemmar fick diskutera
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sin situation tillsammans med förtroendevalda
inom förbundet efter första fasen där medlemmarna som deltog beskrev sin vardag så
sammanställde en arbetsgrupp svaren och omvandlade detta till fyra huvudsakliga områden
där medlemmarnas behov återkopplades till
medlemmarna för en ny diskussion.
• bättre arbetsmiljö & mindre stress
• ett justare & tryggare samhällsklimat
• en mer jämställd bransch utan macho
kultur
• en starkare relation mellan medlem och
förbund
Arbetet med medlemsdialogen kan sammanfattas på det sätt som en av rapportskrivarna utryckte det, ”Medlemsdialogen har varit
framgångsrik och det finns mycket att vinna om
dess resultat omsätts i praktik. Det är också vad
medlemmarna förväntar sig – ett tungt ansvar
vilar nu på förbundet som satt stenen i rullning
då det inte finns någon återvändo. Medlemmarna
har visat sin vilja. Kongressen och den kommande verksamhetsperioden kommer att bli mycket
intressant.”
(Text av Ingemar EL Göransson.)
Det fortsatta arbetet med ELQvinnorna har
under året stärkts. De har haft både fysiska och
digitala träffar då nya mål och handlingsplaner tagits fram. De har utökat nätverkets antal
representanter i verksamhetskretsarna och
jobbat mycket med utåtriktad verksamhet.
I september hölls den årliga konferensen för
ELQvinnorna på Lastberget. Temat för året var
psykosocial arbetsmiljö där gäster var bland
andra Tina Nordling från förbundskontoret,
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VK 28

Kristin Öster från Habitud (psykologistudent
och föreläsare) och Kristina Gow från Visdom
(föreläsare inom bl. a. härskartekniker).
Till konferensen bjöds hela förbundets
kvinnliga medlemmar och 50 deltagare deltog på konferensen. Utöver dessa träffar
har ELQvinnorna varit representerade
på diverse mässor, skolor och evenemang landet runt.
Slutligen så har förbundet varit
representerade i det tvärfackliga
arbetet kring organisering, en
viktig händelse var en gemensam
konferens kring ämnet där samtliga förbund och LO närvarade.

VK 15

VK 21
VK 9
VK 9

VK 16

VK 10

VK 31

VK 26

VK 8
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VK 1

att mäta och gå utbildningar i ATL
ökat, här har vi kompletterat med
fler utbildningstillfällen för att
möta behovet.

FORMALIA
VU har bestått av: Louise Olsson,

SLUTORD

verksamhetsledare, Nille Thorsell, ledamot, Pierre Håkansson,
ledamot.

Vi blickar nu framåt och känner
oss taggade inför 2018 då det
är valår och vi har ett jättejobb
framför oss att få bästa möjliga
utfall genom att uppmana våra
medlemmar att gå till vallokalerna och rösta S . Några av målen
är att skapa en god relation med
medlemmar genom mer utåtriktad verksamhet, närvarade på
arbetsplatser och att synas mer. Vi
ska kämpa för ett bättre klimat på
våra arbetsplatser där varken fascism eller kränkande särbehandling skall få förekomma, elektrikeryrket ska bli ett attraktivt val
för både kvinnor och invandrad
arbetskraft. Då alla är inkluderade
blir vi starka.

CR ledamöter ordinarie: Kjell

Lindberg, Daniel Lundin, Nille Thorsell, Karolina Dahl, Elin Gustafsson
Fagerlind, Johnny Ekdahl, Claes
Thim, Kalle Löfvenberg och Nille
Thorsell.
CR Suppleanter: Henrik Hedman,

Karl Knuters, Sakarias Waara, Johan
Berglund, Casper Flory och Pierre
Håkansson.
Den sista december 2017 hade
VK El-ettan 2 998 st aktiva medlemmar.

männen i VK 2 haft en gemensam
handlingsplan där vi diskuterat vilka klubbar och företag vi
jobbar med. Detta har stämts av
under regelbundna träffar. Vi har
inne förtroendevalda som ringer
lärlingar och elevmedlemmar för
att erbjuda hjälp och medlemskap. Under året har vi deltagit på
El-Fack mässan i Göteborg. Där
hade vi drygt 2 000 samtal och
dessa 800–900 med medlemmar.
Förbundet genomförde ett antal
seminarier. Ingången till 2017
hade vi det största medlemsantalet men har till december
tappat 110 medlemmar. Vi har
dock värvat 161 under året. När
VK 2 var nytt värvades under 90
medlemmar men genom arbetet
att kontakta potentiella medlemmar värvar vi det dubbla. Det kan
behövas ytterligare insatser föra
att värva mer.

VERKSAMHET

STUDIER

Det har varit ett händelserikt och
lätt omtumlande verksamhetsår
för VK 1, med ny Verksamhetsledare och en VU -ledamot som
vikarierande Ombudsman så har
VU arbetet blivit ostrukturerat
under en tid. Mot slutet av året
kändes det som vi lyckats ta oss
upp på rätt spår igen och vi är som
tur många förtroendevalda som
hjälps åt att utföra uppdrag. Förbundet har tappat många medlemmar under året och så är även
fallet för VK 1, vi har lagt mycket
tid på att försöka hitta anledningar till varför detta sker så vi kan
vända trenden. Vi har alla upplevt att vårt nya medlemsregister
”Puma” har ställd till det och
blivit ett hinder i rekryteringsarbetet. Men vi har också haft mer
lyckad verksamhet med fem nya
klubbar bildade inom kretsen
under året. Ackordsverksamheten
rullar också på och med den nya
Ackordswebben har intresset av

Studier är en av VK 2 viktigaste uppgifter. Att skola FFV att
övervaka att våra avtal följs och
att vara fackets mest till medlemsnära representanter är en viktig
uppgift. Vårt mål är att alla FFV
ska ha den utbildning som uppdraget kräver. Därför är arbetet
med rekrytering en prioriterad
uppgift. Vi värvar också 2 stycken
till GAFs 3 åriga fackliga ledarutbildning. Att i möjligast mån
jobba tvärfackligt är viktigt då
det ger oss möjlighet att erbjuda
fler utbildningstillfällen till våra
medlemmar och förtroendevalda
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VK 2
DEMOKRATISK VERKSAMHET
VU har bestått av Lars Pettersson

som VK- ledare, Magnus Kindmark
VU- ledamot och Mikael Sjöström.
Under året har vi arbetat med att
öka engagemanget och öka antal
röstande i våra val aktiviteter.
Genom att när vi träffar medlemmar och förtroendevalda prata
om hur och vikten att delta i vår
demokratiska process. Det kan ske
på utbildningar och klubbledarträffar. Vi har genomfört vu möten
under året. Arbetet med ortsklubb
i Varberg har ökat den fackliga
närvaron och aktiviteten. Det är
så lyckat att vi även genomfört ort
träff i Kungsbacka.

ORGANISERING
Vi har tillsammans med ombuds-
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ARBETSMILJÖ
Under året har vi genomfört två
skyddsombuds träffar. Vi har även
genomfört en elsäkerhetsdag då vi
diskuterat den nya el lagen samt
vad är elsäkerhetsombudets roll.
När det gäller försäkrings arbete
har det inte gått bra då vi har haft
svårt att rekrytera uppsökare

SKOLA, UNGDOM
Under året har vi besökta nästa
alla årskurs 2 och 3, men vi väntas
bli klara under 2018 års första
hälft. Vi jobbar kontinuerligt att
värva nya skolinformatörer. Vi har
även genomfört en ungdomskurs
på tre dagar. Vi har genomfört ett
antal ungdomsträffar.

Valmöte är genomfört den 5/12
2017 med representation från alla
delar i verksamhetskretsen med
Jonas Wallin som inbjuden gäst.

STUDIER

Tillsammans med 6F har vi gjort
uppsökande verksamhet på flera
stora arbetsplatser. Då vi bjudit på
korv och fackliga samtal

Vi har utfört fem st 1-dagars
varför är du medlem i facket med
cirka 50 deltagare totalt. Tillsammans med Albins Folkhögskola
har vi genomfört två stycken AL 1
utbildningar med cirkaa 35 deltagare. Sedan har vi också genomfört två st medlemsutbildningar
2-dagars med cirka 40 deltagare.

ACKORDSKONTROLLEN

RSO

Vi har inte uppnått målet att fördubbla antalet sedlar främst för
att vi inte haft några uppsökare
utan bara en. Vi har genomfört en
ackordskurs på en lördag som var
välbesökt. Vi har också genomfört
en ledandemontörsträff.

Mentorsverksamheten fortgår på
cirka 10 företag och sam tillsammans med arbetsgivaren. Fyra
stycken utbildningar för våra lokala SO genomförda på olika orter.
Vi har ett bra samarbete med 6f
och har haft 5 träffar tillsammans
där vi bjudit in gästföreläsare i
olika specialämne.
Elsäkerheten har tagit stor plats
på grund av de nya föreskrifterna
även det psykosociala och osam.
Har även engagerat en storträff
med 76 stycken skyddsombud.
I övrigt så hänger fortfarande
de ökande problemen med stress
och damm kvar, även hot och våld.

EXTERN VERKSAMHET

VK8
VK 8 består av Skåne och Blekinge

och är cirka 3 300 aktiva medlemmar i kretsen, med pensionärer
och elevmedlemmar är vi ca 4 300.
Vi hade vid 2017 års slut ca 50
aktiva montörsklubbar och ca 40
kontaktombud på företag som
saknar klubb.
Verkställande utskottet har under året bestått av verksamhetsledare Per-Ola Nilsson och ledamöter
Roger Persson och Anders Kristiansson.
Under året har vi fortsatt med
den omformande löpande verksamheten som vi nu kör som ämnesområde istället för geografiska
sektioner. Inom dessa områden
bedrivs bland annat studier,
skyddsombudsträffar, uppsökande verksamhet, medlemsmöte,
ackord och motionsskrivning.

att locka fler kvinnor till branschen. Under hösten deltog vi också på Malmö gymnasium mässa.
Där vi träffade nya elever så vi
kunde värva in elevmedlemmar.

ATL
Under 2017 har intresset för ATL
utbildningar ökat. Vi har fortsatt
utbilda på helger och då bara en
dag per utbildning. Cirka 15 utbildningar är genomförda totalt med
cirka 100 personer som deltagit.
Kombinerat med utbildningar har
vi även uppsökande verksamhet
och följer upp de som gått utbildningen med eventuell hjälp på
plats. Vårt mål är att alla som gått
utbildningen blir kontaktade.

AVTALSRÖRELSEN
UNGDOMSGRUPPEN
Under året har sex stycken aktiviteter genomförts med god
spridning runt om i kretsen och
högt deltagande. Några av våra
ungdomar deltog under Facket på
sommarjobbet.

SAMMANFATTNING
Vi har haft ett bra år med mycket
aktivitet men vi behöver bli fler
förtroendevalda som gör små
insatser för att ej överbelasta de vi
har som gör ett fantastiskt år.

FÖRSÄKRINGAR
Medlemskvartar är genomfört
både på individuell nivå men även
på klubbmöte. Fyra medlemsutbildningar är genomförda med
cirka 50 deltagare i samverkan
med Folksam. Fem pensionsutbildningar med cirka 120 deltagare
är också genomförda i samverkan
med Folksam.

SKOLINFORMATION
Vi har genomfört ett stort antal
skolinformationer och nytt för
året var att ungdomarna även deltagit på några av skolornas öppet
hus med hjälp av Elqvinnorna för

VK 9
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Verkställande utskottet 2017 bestod av Joel Larsson ortsklubb 14
Västmanlands län, Kurt Eriksson
ortsklubb 17 Örebro län och Otto
Korhonen ortsklubb 20 Uppsala län.
Joel Larsson blev nyvald verksamhetsledare efter att David
Fernhed blev Ombudsman i Region
Mitt stationerad i Uppsala.
Förbundsstyrelseledarmöten Pat-
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rik Frithz är adjungerad i verkställande utskottet som representant
för ortsklubb 9 Södermanland och
på grund av sin roll som förbundsstyrelseledamot.
Verkställande utskottet träffades fyra gånger under 2017, 28
april, 1 september, 17 november
och 8 december. En gång under
våren med första mötet i april och
två möten på hösten.
Verkställande utskottet hade
färre möten under 2017 än vad
som var planerat.
Förstärkt verkställandeutskott
som består av 24 stycken personer, 4 stycken ledarmöten plus ett
ungdomsmandat från varje ortsklubb samt verkställande utskott
och förbundsstyrelserepresentant,
träffades två gånger under 2017.
En gång under våren och en gång
under hösten. Vårens möte var ett
heldagsmöte i Eskilstuna och höstens möte var ett tvådagars möte
i Stockholm. Där vi bland annat
gjorde ett besök på förbundskontoret och hade en dag föreläsning
och utbildning och en dag verksamhetsplanering.
Under verkställande utskottets
möten har riktlinjer för verksamheten lagts upp, ekonomiläget har
diskuterats och det som åläggs VU
enligt stadgarna och beslut från
förbundsstyrelsen.
VU har deltagit i Region mitt
samordningsmöten. Oftast åker
verksamhetsledaren på dessa
möten. Under året har också ett
samordningsmöte med ombudsmännen i regionen genomförts
för att stärka samarbetet mellan
anställda och förtroendevalda.

MEDLEMSVÄRVNING
Vi avslutade året med att konstatera att vi tappar för mycket
medlemmar och att vi behöver
göra en mer fokuserad satsning på
medlemsrekrytering under verksamhetsåret 2018.
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UNGDOMSVERKSAMHET
Under året har viss skolinformation genomförts. Någon renodlad
ungdomsverksamhet finns i dagsläget inte. Vi har haft deltagare på
LOs ungdomsansvarigutbildning
och på sikt kommer vi ha en fungerade ungdomsverksamhet.

ORTSKLUBBSVERKSAMHET
Verksamhetskrets 9 består av fyra
ortsklubbar. Det mesta arbetet
ska skötas ute på ortsklubbarna.
Värvning av FFV , uppsökerier i
olika former och ATL är saker som
sektionerna skall sköta.
RSO verksamheten har växt under
2017 med tre stycken framtida FFV
som kommer bli valda och utbildade under 2018.
I övrigt har vi utfört det mesta
vi tänkt oss i verksamhetsplanen.
VK 9 hade 2389 medlemmar vid
årsskiftet, ett tapp på 55 medlemmar under året, men vi ser ljust på
framtiden. Det känns som vi har
koll på läget, att vi växer med fler
antal förtroendevalda, vi kommer
ha stort fokus på just medlemsrekrytering samt ackordsuppsökeri
under nästa år.
Nu fortsätter vi det goda arbetet.

VK 10
ORGANISATION
Verkställande utskott har under
året sett ut enl. följande:
VK ledare: Johan Fredriksson
(1/1-31/7) samt Daniel Lundblad
(1/8-31/12) VU ledamöter: Daniel Lundblad (1/1-31/7) och Mats
Andréasson
Vi har också haft ett antal förtroendevalda inne som hjälpt till
med olika uppdrag.
Verksamhetskretsen har under
året fokuserat mycket på klubbarna, då vi anser att den fackliga
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varsamheten är bäst om den så
mycket det går löses lokalt på
företagen.

VAL
Under året har det varit två val i
kretsen. Vi har valt representanter
i CR och till Förbundsmötet 2018.
Våra medlemmar har varit mycket
delaktiga i dessa val och många
röster (ca 15% av våra medlemmar) har kommit in. Vi tror detta
är för att vi tillämpar poströstning
i våra val.

SKOLINFORMATION
Vi har besökt flertalet av de skolor
vi har i vårt område under året. Vi
tycker att vi har en bra kommunikation med skolorna i området.

REGIONALA SKYDDSOMBUD
(RSO)
Under 2017 har våra RSO jobbat
med både företagsbesök och arbetsplatsbesök.
Våra RSO har också anordnat
två utbildningar för lokala SO. På
dessa träffar har Kvartsdamm och
Asbest varit de stora samtalsämnena.
Problem med stress och damm
är de vanligaste problemen på
våra arbetsplatser.

STUDIER
Under året har vi anordnat ett
antal utbildningar.
Vi har genomfört grundläggande förtroende manna utbildning
(FGU ), Ungdomsutbildningar,
Förhandlingsutbildningar och ett
flertal ackordsutbildningar

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.

UVA-MÖTEN
Vi har bjudit in till UVA -möten på
ett antal företag, då denna tid används dåligt. Vid ett flertal tillfällen har vi lyckats starta nya lokala
företagsklubbar.
Vi upplever att det är mycket
positivt att de får en träff med
fackliga företrädare, FFV och ombudsman ihop.

ORGANISATIONSGRAD, VK 15
Antal
medlemmar

Antal Organisaanställda tionsgrada

Differens

Kraftverk

220

254

87

-34

Installation och
övrigaområden

675

902

75

-222

Aktiva inom våra
avtalsområden

938

1194

78

-266

ACKORDSVERKSAMHET
Ackordsvolymen ökar sakta och
vi ser en ökad efterfrågan på
ackordsutbildningar. Uppsökeriet har varit mest fokuserat på
Hallandsområdet då vi har en brist
på uppsökare i verksamhetskretsen. Vi har också utbildat tre nya
cirkelledare.

VK 15

var, ombudsmännen borde man
kunna hinna med två stycken,
totalt 12–16 Koll på jobbet objekt.
När det gäller ackordssedlar
så är det ju ett mål men om vi når
ackordssedlar på fem 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 genomförs etableringsförhandlingar.
Utfall: 21 objekt

ORGANISATION

UVA- Möten:

VK ledare: Kenneth Nyhlén / Peter
Nordin. VU ledamöter: Peter Nordin, Mikael Olsson. Kretsombudsman:Hans Nilsson. CR/FM ombud:
Lars Holmlander, Pär Nyblom,
Karolina Johansson. Förbundstyrelseledamot: Kenneth Nyhlén /
Peter Nordin.
Medlemsantalet: Vid årets början hade vi 1329 medlemmar, vid
årets slut 1335 medlemmar

VK planerar för att genomföra 70
st. UVA -möten under 2017.
Utfall: 40 möten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
BASERAD PÅ MÅLEN I HANDLINGSPLAN 2017
Verksamma uppsökare:
I hela VK : 3 uppsökare.
Utfall: 3 stycken.
Koll på jobbet:
Vi har haft tillgång till tre stycken
erfarna uppsökare under 2017.
Dessa uppsökaren räknar vi
med att ha fyra stycken projekt

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

STATISTIK UPPSÖKANDE
VERKSAMHET
Medlemsbesök av VK
2900 st.
Medlemsbesök av RSO 240 st.

VK 16
VU har bestått av: Andreas Hellgren, verksamhetsledare, Peter
Svalling, ledamot och Patrik Bergman, ledamot (fr o m 170701).

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
två eller flera medlemmar. Vid
dessa möten har det kommit fram
att det är många medlemmar som
är okunniga vad det gäller bl.a.
avtals och försäkringsfrågor.
En annan effekt av dessa möten
är att medlemmarna 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 ledandemontörer.

VERKSAMHET
Verksamhetsåret 2017 har inledningsvis präglats av det mål
som förbundsmötet tog när det
kommer till nyttjandegraden av
ackordet som ska vara 20 % 2018.
Vi har haft ett flertal utbildningar
i ATL som gett ett positivt resultat
på ackordstatistiken.
Det har rekryterats fler förtroendevalda som utför uppdrag
för verksamhetskretsen vilket är
fantastiskt roligt! Vi ser en positiv
trend när det gäller intresset för
fackligt arbete, möjligen är det så
att vi är inne i ett generationsskifte.
Vi hade en avtalsrörelse där vi
gjorde ett gediget arbete med att
kartlägga arbetsplatser inför en
eventuell konflikt, ett arbete som
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även kommer ge ett gott underlag
för kommande uppsökeriverksamhet.

ARBETSMILJÖ
Mentorskapet för RSO rullar på
med bra fart under ledning av Peter
Svalling, vi har lyckats värva ytterligare ett nytt RSO som kommer
hjälpa oss att utöka arbetsmiljöverksamheten under kommande
år. Ett stort antal skyddsronder har
utförts under året, främst på hösten. Vi kan med glädje konstatera
att intresset hos våra skyddsombud fortsätter att öka.
En träff för skyddsombud genomfördes under våren där man
fick en föreläsning rörande farorna med asbest, samt en genomgång av försäkringar med fokus på
arbetsskador.

STUDIER
När det gäller medlemsutbildning
så har vi rekryterat till ABF :s kurser, med fokus på LO s UNG -utbildningar. Vi har även rekryterat
till 3A-utbildningen som genomförs i Vk10.
FFV rekryterar vi till ”Vald på
jobbet” som ABF administrerar
när det gäller steg 1 och SEKO när
det gäller steg 2.

ACKORDSVERKSAMHET
VK 16 har haft stort fokus på att

utbilda i ATL och har utbildat 42
montörer under våren fördelat
på 6 utbildningstillfällen och 30
montörer under hösten fördelat på
5 utbildningstillfällen.
Ackordsanvändandet har ökat,
vilket betyder att våra förväntningar på 2017 uppfyllts.

SKOLINFORMATION OCH
PROGRAMRÅD
Två nya skolinformatörer har rekryterats till verksamhetskretsen:
Tove Holmgren och Patrik Bergman.
De har besökt årskurs 3 i samt-
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liga skolor i länet under våren och
årskurs 1 och 2 under hösten.
Vi delade ut stipendium till en
elev per skola som deras lärare
tagit fram kandidat och motivering
till i samband med studentexamen.
Vi tycker att vi har en fortsatt
bra kommunikation med skolorna
i området, vi försöker delta i alla
programråd som vi blir inbjudna
till.

6F/LO
Vi har deltagit på samtliga träffar
som 6F haft lokalt och har fortsatt
samordningsansvaret när det gäller den facklig/politiska verksamheten i Värmland.
Vi har deltagit i de aktiviteter
som genomförts under året, bl.a.
Kollektivavtalets dag.
Under året startade 6F, med
Byggnads som initiativtagare, ett
samarbete på Värmlands största arbetsplats, Billerud/Korsnäs
pappersbruk på Gruvön. Där byggs
en helt ny kartongfabrik som är en
investering på ca 6 miljarder kronor. 6F kommer tillsammans med
IF Metall, Pappers och Transport
att ha bemanning på plats under
hela byggtiden.
Vi hade med fyra förtroendevalda i kampanjen ”Facket på
sommarjobbet”, dels ute i kommunerna och dels på festivalen
”Putte i parken” i Karlstad.
Arbetet med valrörelsen 2018
startade med aktiviteter under
hösten.

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
Vi har rekryterat en ny försäkringsinformatör, Tove Holmgren,
som kommer genomföra försäkringsinformationer i projektform
i samarbete med en handledare/
mentor från LO - distriktet tillsammans med Anita Veines som
fortsätter som försäkringsinformatör för Vk16.
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ELQVINNORNA
Josefine Larsson och Anita Veines
har arrangerat tre träffar under våren varav två av träffarna
tillsammans med Byggnads och
Målarna.

ELFACK 2017
I år var det dags igen för elmässan
Elfack i Göteborg och där hade vi
med fyra förtroendevalda under
två dagar som deltog i Elektrikernas monter. Vi värvade flera nya
medlemmar under de två dagarna
och hade många givande samtal
med medlemmar, ickemedlemmar
och arbetsgivare.

VK 21
ATL
Under 2017 har vi haft ATL som
priorat mål i VK 21 för att lyfta upp
ackords användandet, därför har
vi haft en ackorduppsökare inne
på heltid. Vi har 4 st. Mentorer för
ATL -frågor som medlemmarna
kan vända sig till vid frågor rörande ATL .
Vi har genom fört 11 ATL -utbildningar efter utförda utbildningar har ackordsuppsökaren
återkopplat till deltagarna ur
det går med att nyttja rätten till
ackordsarbete samt varit ut till
medlemmarna för att hjälpa till
på plats. Efter att medlemmar har
upp kommit med 10 eller flera
sedlar har ackorduppsökaren åkt
ut och bjudit på ATL -tårta.

RSO
RSO verksamheten har genom-

förts av de två RSO med stöd av
ombudsmannen, samt att vi har
haft två halvdagars träffar med SO
en på våren samt en på hösten.

SKOLINFO

ORTSKLUBB

STUDIER

Vi har 14 stycken skolor i vårat VK.
Vi har genomfört skolinformation
på 13 av skolorna.
Vi har tre skolinformatörer men
med ambitionen att utöka informatörer vilket vi har lyckats med
så innan årets slut fick vi två till
skolinformatörer.

Under 2017 startade vi upp en orts
klubb i Hudiksvall, vi genomförde
fyra stycken träffar under året.
Vilket har varit ett positivt mottagande från medlemmarna vilket
har med fört att flera orter vill ha
en ortsklubb vilket vi kommer att
genomföra under 2018.

Vi har för andra gången haft en
Allmänfacklig utbildning (AL 1) på
10 dagar med lärare från Albins
folkhögskola med 12 deltagare.
Ackordsutbildningar i Växjö och
Jönköping med ett 10 tal deltagare.
Ledarmontörsutbildning i Kalmar
med 13 deltagare. Fackligt förtroendevalda halvdagarsträffar på
fem orter vår och höst med ett 65
tal deltagare. Våra försäkringsrådgivare har utbildats löpande under
året med hjälp av LO Folksam.
Tyvärr fick vi ställa in vidareutbildning av skyddsombud pga. för
få deltagare. Samt haft att flertal
deltagare på LO -utbildningar både
lokalt och centralt

STUDIER
I VK 21 har vi genomfört fem
stycken El-intro utbildning, hållit
i FFV utbildning (Region Mitts
gemensamma) en på våren och en
på hösten.

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Har haft cirka 200–250 stycken
samtal med medlemmar om deras
försäkringar.

VK 26
Småland och Öland är det område
som verksamhetskrets 26 bedriver
sin verksamhet. Verksamhetsledare var Arne Forsberg och ledamöter var Mikael Gustavsson, och
Johan Torstensson

ELQVINNORNA

VERKSAMHETEN

Under 2017 anordnades två
stycken kvinnokonferenser men
som tyvärr blev inställd pga för få
anmälda. Fyra stycken Elqvinnor
var på två centrala kvinnokonferenser.
Har under året fått fram en
suppleant till kontaktpersonen för
Elqvinnor.
Elqvinnor har fått i gång samverkan för att stötta varandra när
det känns jobbigt.

2017 blev ett år med en rejäl högkonjunktur. Detta innebar att det
var svårt att ta ledigt från arbetet
för att deltaga på utbildningar och
träffar. Trots detta lyckades vi genomföra de flesta Fackligförtroendevalda träffar som vi planerat.
Glädjande är att även skolinformationen har fungerat klanderfritt och att vi har fått många nya
elevmedlemmar. Lärlingsträffar
har genomförts på mer orter än
tidigare vilket har varit positiv. Vi
har även i år fått ihop deltagare
till en Allmänfacklig utbildning
på 10 dagar. Vår Arbetsmiljögrupp
har gjort ett bra arbete under året.
Ungdomsverksamheten har fått
fart och bildat en ungdomsgrupp
som kommer att planera sin verksamhet framöver. Men tyvärr blev
vi tvungna att ställa in ett flertal
utbildningar då många hade det
väldigt stressigt på sitt arbete
vilket man måste ha förståelse
för. Två av våra ungdomar (ungdomsmandat) deltog på Centrala
redskapet.

UNGDOMSVERKSAMHET
Under 2017 har vi fått en ungdomsansvarig planerna är att vi
ska få till ungdoms träffar under
2018.

FACKLIGT POLITISKT
Mot slutet av 2017 har vi en FFV
som är facklig politiskt ansvarig

6F
6F samarbetet fungerar tillfredställande i Gävleborg, Dalarna har
det varit ganska tungt att få i gång
samarbete men fungerar hyfsat.

ARBETSMILJÖARBETE
Ett bra år för vårt arbetsmiljöarbete. Vi är nu två som arbetar
som regionala skyddsombud. De
har gjort 25 företagsbesök under
året. Vi har haft ett bra samarbete inom ramen för 6F och gjort
gemensamma skyddsronder på
byggarbetsplatser. Detta är en klar
förbättring från föregående år.

SKOLINFORMATION
Vi hade en utbildningsdag med
våra skolinformatörer 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 307 att
bli elevmedlemmar.

VK 28
VU
Det verkställande utskottet, VU,
bestod av verksamhetsledare
Johan Lindbom samt VU- leda-
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möterna Mathias Hansson och
Hans Åkerman. VU har under året
arbetat med att stärka sektionernas roll i verksamhetskretsen
och stöttat upp deras verksamhet
lokalt.

fan Lyshed-Jakobsson, VU ledamöter Simon Kavallin och Joe Mayer
till 31/10-17. VU har under året
prioriterat utåtriktad verksamhet,
vi har haft ett fåtal VU -möten.

FFV
UTBILDNING
I år liksom tidigare år har ett
stort antal elektriker deltagit på
LO s tvärfackliga utbildning ”Om
facket” vilket vi är nöjda med,
utbildningen håller en hög kvalitet
och är i stort sett självrekryterande. Även flera avtalsutbildningar
har hållits för medlemmar under
verksamhetsåret.

SKOLINFORMATION
Under året så har vi fått flera aktiva skolinformatörer. Skolinformationer har hållits för alla som
går åk 3 på elprogrammet.

ARBETSMILJÖ
Under året har vi haft tre aktiva
RSO personer som har jobbat både
stödjande och även genomfört 48
arbetsplatsbesök. Under året har
även en skyddsombudsutbildning
genomförts.

ACKORDSVERKSAMHET
Under verksamhetsåret så har det
satsats väldigt mycket på ackordsutbildningar för våra medlemmar
i syfte att få upp intresset kring
ackord. Mycket arbete har gått till
att hitta personer som ska vara
drivande i ackordsverksamheten
och har nu även personer som kan
hålla i ackordsutbildningar.

VK 31

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
verksamhetskretsens regi.

MEDLEMSVÄRVNING:
Vid varje uppsökeri vi genomför jobbar vi aktivt med att värva
medlemmar. Vi har arbetat med
att aktivt kontakta presumtiva
medlemmar via fysiska möten
samt via Tel.
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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,
styrelsemöten samt arbetat med
att utveckla klubbverksamheten
på företagen.

ARBETSMILJÖ:
Vårt arbetsmiljöarbete har bedrivits i stort av vårt regionala
skyddsombud. Vi har aktivt arbetat med uppsökeri på företag och
arbetsplatser. Vi har arbetat aktivt
med att få fler skyddsombud samt
stötta och ge dom nuvarande
skyddsombuden förutsättningar
att utvecklas.

ATL
Vi har under året genomfört en
två dagars utb. i ATL under dagtid,
och två studiecirklar kvällstid på
olika orter. Vi har sporadiskt och
vid efterfrågan gjort uppsökeri för
att hjälpa till med ackordsfrågor
på arbetsplatser.

VU
Det verkställande utskottet har
bestått av verksamhetsledare Ste-

tillsammans med verksamhetskretsarna 1, 9 och 21 i Region
mitt. Främst gällande utbildning
för förtroendevalda, så kal�lad Grundläggande förtroendemannautbildning (All-in) i tre
steg på tre dagar vardera som vi
genomfört tre uppsättningar av. Vi
har genomfört en, utbildning för
försäkringsinformatörer, HSO/SO
samt två utbildningar för ledande
montörer. I Verksamhetskrets 31
har vi under året genomfört Elin utbildningar. Vi har även haft
deltagare på LO-kurser som t.ex.
Om Facket, Insikter och Retorik.
Intresset och efterfrågan på studieverksamhet fortsätter att växa.

STUDIER:
Vi har under 2017 bedrivit studier
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FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Vi har arbetat med att informera
medlemmar samt icke medlemmar i försäkringsfrågor.

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

Mer än vanligt
står på spel
är vi nu står inför ett valår, är det
mer än vanligt som står på spel.
Mycket av förutsättningarna för våra
medlemmars livsvillkor och för vårt
fackliga arbete avgörs av dels vilka som vinner
valet, och dels vilka frågor som kommer att dominera. Tyvärr har inte våra frågor stått högst
på dagordningen, därför måste vi göra vad vi
kan för att sätta dem där.
Sjukförsäkring, pensioner, välfärd, arbetsmiljö, offentlig upphandling och konflikträtten – det är alla frågor där vi måste sätta press
på politikerna. Det gäller både dem som håller
med oss och dem som inte gör det. För oavsett
vad politikerna tycker så blir inget gjort för oss
om det inte finns ett tryck i frågorna. Det här
är medlemsnära frågor som vi måste se till att
samtala om på arbetsplatser under året.
Vi har också medlemsnära frågor som
behöver lyftas både i politiken och i vårt eget
arbete. En sådan fråga är stress. Nästan alla
svar i medlemsdialogen på temat arbetsmiljö
handlade om stress. Byggtiderna är korta och
tempot pressas upp hela tiden. Stress är farligt
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i sig för både hjärtat och hjärnan. Stress är idag
den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.
Men vi vet också att stress ökar riskerna för
misstag och olyckor. Kanske struntar man i
skyddsutrustning och säkerhetsrutiner när
klockan tickar och tiden inte räcker till. Det
är mänskligt, men det är inte rätt. Har vi inte
tid att jobba säkert, då är det något fel i hela
planeringen.

en ny rapport som släpptes i februari
konstaterar vi också att de långa upphandlingskedjorna och avregleringen av
elmarknaden skapat ett livsfarligare klimat
ute på våra arbetsplatser.
Dödsolyckorna måste upphöra, likaså den
bristande elsäkerhet och bristerna i drift och
underhåll som kommer av dåliga upphandlingar, och hoten mot själva strömförsörjningen i
samhället. Det är redan många elmontörer som
fått sätta livet till på grund av girighet, men vi
kan mycket väl se problem komma som hela
samhället drabbas av i stor skala.
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”Dödsolyckorna måste upphöra,
likaså den bristande elsäkerhet och
bristerna i drift och underhåll
som kommer av dåliga upphandlingar”

i behöver fler skyddsombud ute på
arbetsplatserna som håller koll och
drar i nödbromsen om det behövs. De
behöver också bättre utbildning och
ett starkare skydd för att kunna göra sitt jobb.
Men också Arbetsmiljöverket måste göra mer.
Inspektionerna har bara blivit färre och färre
och ärligt talat saknas ofta kunskaper om vår
bransch bland de inspektörer som kommer ut.
Med tanke på det minst sagt varierande intresset för arbetsmiljö och säkerhet våra arbetsgivare har, är det ett allvarligt problem.
Sedan 1980-talet har både den allmänna
kollektivavtalsanslutningsgraden i Sverige och
anslutningsgraden till fackförbund minskat.
Det är vi som kan vända den utvecklingen. Det
har vi börjat med. De satsningar vi genomförde
under 2017 är en bra grund att stå på, och vi
ska fortsatt koppla ihop hur vår organisation
fungerar med vad vi vill uppnå.
Avtalsbevakningen blir aldrig bättre än våra
medlemmars kunskaper om kollektivavtalen, och därför är organisering och studier på
företagen, för klubbar och förtroendevalda

avgörande för att vi ska klara medlemsvärvning och avtalsbevakning. I vår bransch har vi
utmaningar med krångliga kedjor av underleverantörer och en växande skara med lösa
anställningar.

et viktiga arbete som påbörjades
med #metoo-uppropen ska inte heller
rinna ut i sanden. Machokulturen finns
också bland oss, ute på våra arbetsplatser. Det var faktiskt en av de frågor som togs upp
i medlemsdialogen, och som många tyckte var
ett problem som vi måste jobba mer med. Ingen
ska behöva gå till jobbet och känna sig orolig för
att bli kränkt av sina kollegor. Tvärtom är det
kollegorna som ska finnas där och stå upp om
en kamrat blir kränkt av chefen. Och det är vårt
ansvar som fackliga att se till att göra det. Och det
är vårt ansvar som fackliga att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar och tar itu med problemen vi
ser i alla branscher.
Vi ska ha nolltolerans mot sexism, homofobi
och rasism i Elektrikerförbundet.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSÄKRAN

Stockholm i mars 2018
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