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Verksamhetsberättelse
Svenska Elektrikerförbundet 

Inför Centrala Representantskapet 2-3 juni 2015



Denna verksamhetsberättelse är en populärversion av den ordinarie verksamhetsberättelsen 2014. 
De kompletta handlingarna med årsredovisning mm finns på förbundskontoret som separat dokument.
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Supervalåret
kallades det. Val till EU i maj och 
allmänna val i september. Resultatet 
blev deprimerande sett ur ett lönta-
garperspektiv. Europaparlamentet 
förblev mörkblått med fler från 
extremhögerpartier.  Septemberva-
len gav en stor framgång för Sveri-
gedemokraterna. Väljarna gav dock 
den borgerliga Alliansen svidande 
kritik - främst Moderaterna gjorde 
ett katastrofval. Alliansen tappade 
närmare 10 procent av väljarna eller 
480 000 röster. Trots att de Rödgröna 
partierna gjorde ett dåligt val blev de 
som block större än Allianspartierna 
i riksdagen. Men Sverigedemokra-
terna fick vågmästarroll.

Minoritetsregering
Valet ledde till en minoritetsregering 
– Socialdemokraterna och Miljö-
partiet – med back up från Vänster-
partiet.  Regeringen lade en budget 
där man försiktigt tog tag i en del av 
de profilfrågor som man gick till val 
på. För löntagarna viktiga signaler 
när det gäller jobben, bostadsbyg-
gande, utbildning, ordning och reda 
på arbetsmarknaden och början av 
återställning av det Alliansen för-
sämrat t ex  arbetslöshetsförsäkring 
och sjukförsäkringen. Men SD valde 
att fälla budgeten genom att rösta på 
Alliansens budgetalternativ.

Valet blev en besvikelse sett ur lön-
tagarperspektiv.  Trots att Allian-
sen misslyckats med arbetslöshet, 
bostadsbyggande och kraftigt ökat 
inkomst- och förmögenhetsklyf-
torna  fick inte det rödgröna blocket 
någon större valframgång. Istället 
bekräftades den Europeiska utveck-
lingen med att ett inskränkt parti 
som Sverigedemokraterna gjorde 
rekordframsteg i riksdag och i regio-
nala och kommunala sammanhang. 
Sverige har blivit allt svårare att styra 
och utrymmet för krafttag och rejäla 
reformer minskats politiskt.

Hög arbetslöshet - 
lågt bostadsbyggande
Vad har nu detta med Elektrikerna 
att göra?  Visst har många medlem-
mar som tjänat hygglig fått extra-
pengar via Alliansens Jobbskatteav-
drag. Pengar till extra konsumtion. 
Men samtidigt gick närmare 400 000 
arbetslösa varav en stor del av ung-

domar. Detta trots kraftiga skatte-
subventioner till företagen i form av 
sänkt bolagsskatt , subventionerade 
arbetsgivaravgifter för vissa ålders-
grupper och sänkta momssatser för 
somliga branscher.

Den sociala bostadspolitiken ligger i 
ruiner. Har du inte heltidsjobb, rätt 
föräldrar eller gott ställt går det inte 
att skaffa en bostad i storstäderna el-
ler på högskoleorterna.  Vi har fått en 
bostadssocial ekonomisk apartheid i 
Sverige där det byggs för lite - något 
som fastighetsbranschen och ban-
kerna tjänat storkovan på. Den har 
lett till att aktiviteten i bostadssek-
torn varit  för låg både när det gäller 
nyproduktion och ROT-jobb av mil-
jö- och energiskäl. Spekulationsbyg-
gandet och pressade byggtider har 
brett ut sig parallellt som branschen 
blivit allt mer osund där oseriösa fö-
retag konkurrerar ut seriösa.

Liv och död på jobbet
Vad hjälper jobbskatteavdrag om du 
riskerar hälsan eller livet på jobbet? 
Det är en skandal att arbetsmiljön 
tillåtits bli sämre och att statens 
ansvar nedrustats så kraftigt.  Det 
skadas och dör för många inom 
byggsektorn och energisektorn. Det 
slarvas med arbetsmiljöarbetet och 
skyddsombuden har inte fått det 
stöd de behövt. Pressen på mer och 
snabbare avkastning har skadat för 
många och lett till dödsolyckor.

De nyliberala har sökt undangräva 
kollektivavtalens betydelse. Lex La-
val försvårar t ex för facken att kräva 
lika lön för likvärdigt arbete. Under 
Alliansens år och ett blått Europa 
har kammen på Svenskt Näringsliv 

växt och det inkluderar våra mot-
parter.  Deras recept för tillväxt och 
jobb handlar om att löntagarna ska 
godta sämre trygghet, mer makt 
från arbetsgivarna när det gäller 
anställningsformer och arbetstidens 
förläggning. De talar om ”Moderna 
avtal” och ”Flexiblare regler” men 
innebörden i deras avtalskrav är att 
arbetsgivarna ska få större makt att 
sätta löner och bestämma över ar-
betsvillkor.

Reformer - nytänkande
Både i samhället och på arbets-
marknaden saknas reformer och 
nytänkande. Satsningar som skapar 
hållbar tillväxt, jobb och gör Sverige 
konkurrenskraftigare. Var är kraft-
tagen mot den ekonomiska brotts-
ligheten som undandrar samhället 
130 miljarder kronor - om året?  Var 
är satsningarna på världens bästa 
yrkesutbildning och ett kunskaps-
lyft för löntagarna? Än idag har en 
genomsnittlig elektriker mindre än 
tio minuters vidare- utbildning och 
kompetensutveckling om året från 
sin arbetsgivare. Ska vi hävda oss ska 
det vara genom kunskap, produktivi-
tet, organisation och effektivitet. Inte 
via lönedumpning och dribbla med 
otrygga anställningsvillkor.

Samverkan, 
ett måste inom LO
Det är med den politiska situationen 
än viktigare att LO och andra lön-
tagarorganisationer samverkar mer 
och effektivare. Det behövs reformer 
och förbättringar nu för löntagarna. 
Och vi kan inte förlita oss på att po-
litiken ska lösa alla dessa frågor för 
oss. Det bäddar för en tuffare avtals-
rörelse men den ska vara stark och 
samordnad inom LO-familjen.

Inledning
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Biståndsverksamheten

Fackligt politiskt arbete

2014 har varit ett år som har 
inneburit en hel del jobb gällande 
migration och även inom projek-
tet Decent Work. Vi har ju varit 
involverade i organiseringen av 
de som byggt arenorna till Fot-
bolls VM i Brasilien. Resultatet 
har varit mycket bra och vi har 
tillsammans med det Brasilianska 
byggfacket fått till en avsevärd 
höjning i både lön och arbetsmil-
jömässigt. 

Det som har varit jobbigt är dock 
situationen i Qatar. Man räknar 
med att ca 4 000 migrantarbetare 
kommer att dö innan Fotbolls 
VM går av stapeln där 2022. Det 
är en fruktansvärd siffra som är 
svår att förstå.

Men genom vårat arbete finns det 
ändå ljusglimtar med företag som 

vi har avtal med som ser till att 
deras arbetare har det drägligt. 
Men det är ändå bara en droppe i 
havet. Vi får inte ge upp!

Vi inom Elektrikerna kommer att 
börja jobba på ett nytt sätt då vi 
skall försöka vara lite mer bran-
schinriktade då vi jobbar med 

projektarbete ute i världen. Me-
ningen är att vi kommer att rikta 
in oss på att organisera elektriker 
för att få en tydligare medlem-
medlem inriktning och det har 
börjat riktigt bra. 
Allt som allt så tycker jag att vi 
gör skillnad i världen men att vi 
kan göra mycket mer.

6F:s valarbete
Organiseringen kring aktivite-
terna är utifrån 6Fs organisation 
och de 26 distrikt vi enats om. 
Elektrikerförbundet har haft 3 st 
ansvariga i olika distrikt. Ansva-
riga har varit inne på centrala 
utbildningar och organiserings-
träffar. Utvärdering och plane-
ring av de fortsatta arbetet har 
genomförts för ansvariga i 26 
manna gruppen.

Under supervalåret 
genomfördes två valrörelser, 
valet till Europaparlamentet och 
det nationella valet. I det först-
nämnda så ökade vi valdeltagan-
det bland förbundensmedlem-
mar och en starkt bidragen orsak 
var att vi hade en egen kandidat 
Nr 10 Johan Danielsson på Soci-
aldemokraternas valsedel. Vi kan 

nog med säkerhet säga att vårt 
krav om Svenska kollektivavtal 
på svensk arbetsmarknad till-
sammans med ett personligt brev 
till alla medlemmar från respek-
tive förbundsordförande gjorde 
att medlemmarna deltog i valet i 

större omfattning. Även andelen 
röster på Socialdemokraterna på-
verkade partiets resultat positivt.

Med facit i hand
kan vi konstatera att vår insatts 
och tydliga budskap påverkade 
starkt innehållet i debatterna 
mellan de ledande företrädarna 
i partierna eller som en medlem 
i Socialdemokraternas ledning 
uttryckte det. 

– Det känns inte som att det är 
vår valrörelse utan att det verkar 
som att det är 6Fs valrörelse.

När det kommer till de nationella 
valen kan vi konstatera att vårt 
budskap kring svenska kollektiv-
avtal vid offentlig upphandling 
inte fick lika stort genomslag i 
valresultatet
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Elbranschens centrala yrkesnämnd
ECY har under 2014 represen-
terats från Elektrikerförbundet 
av Mikael Pettersson, Thomas 
Sandgren och Peter Jönsson. Fyra 
ordinarie möten har hållits. 

ECY Cup
har enligt tradition genomförts 
under våren med över 2 800 del-
tagare. Det bådar gott som en del i 
kvalitetssäkringen av utbildningen 
av framtida elektriker. 

ECY har med anledning av Gy 
2011 reviderat bedömningskraven 
från El och Energiprogrammet. 

Avtal om 
Yrkesintroduktions-
anställningar (YA)
Elektrikerförbundet och Elektriska 
Installatörsorganisationen EIO har 
träffat ett centralt avtal om Yrkes-
introduktionsanställningar (YA) på 
Installationsavtalets område under 
våren. 
Cirka 200 lärlingar har anställts 
under denna form. 1 108 lärlingar 
har anställts under 2014.

Nådde ej målen
Vi nådde inte våra mål om att 60 
procent av medlemmarna skulle 
rösta på Socialdemokraterna utan 
vi hamnade på dryga 52 procent. 
Vi kan också se att andelen förtro-
endevalda som röstar på Socialde-
mokraterna minskar från 70 pro-
cent till 66,5 procent. Den starkast 
bidragande orsaken är avsaknaden 
av ideologiskt skolning under en 
räcka av år i de förtroendevaldas 
utbildningar. Även de anställda 
visade ett tydligt ointresse för 
valrörelsen.

En ny metod
för att nå medlemmarna var att 
bedriva ringkampanjer och där 
står Fastighetsanställdas i en klass 
för sig genom att ha kontaktat 37 
procent av medlemmarna. Seko 
och Målarna nådde mellan 20-
25 procent av sina medlemmar 
medan Byggnads och Elektrikerna 
nådde mellan 10-15 procent av 
medlemskåren.

Två slutsatser
Två slutsatser vi drar till kom-
mande valrörelse är att vi måste få 
en större aktivitet bland förbun-

dens förtroendevalda och anställda 
och att vi måste ha kandidater på 
framskjutna positioner på Social-
demokraternas valsedlar för att nå 
en större framgång med våra mål.  
Men vi vill framför allt lyfta de 
förtroendevalda och anställda som 
lagt ner ett oerhört stort arbete 
under hela valrörelsen. Utan dessa 
insatser är vi tveksamma till att 
målet om att göra Stefan Löfven 
till Sveriges statsminister hade 
lyckats.

Tankesmedjan KATALYS
med 6F fortsätter med framgång 
även 2014, flera rapporter har 
skapats under året. 
Katalys är en ideell förening och 
har en styrelse som utgörs av re-
presentanter från förbunden inom 
6F: 
Matz Larsson, Byggnads, ordfö-
rande, Mikael Pettersson, Elektri-
kerna, Peter Aronsson, Fastighets, 
Jan Staaf, Målarna, Jonas Petters-
son, SEKO. Anställda är Daniel 
Suhonen och Victor Bernhardtz

SFU
Socialdemokratisk fackligautskott, 
har löpande möten under 2014, 
där Elektrikerförbundet aktivt 
deltar.

LOs facklig politiska ansvariga i 
förbunden träffats löpande och 
planerar för facklig strategi och 
valfrågor, som sedan går till LOs 
styrelse för beslut. 

Utbildningar med 6F
Facklig-politiska utbildningar med 
6F-förbunden har genomförts med 
deltagare från Elektrikerna.
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Förbundets styrelse, revisorer och 
funktionärer
Förbundsstyrelse
Jonas Wallin  
Förbundsordförande

Thomas Sandgren 
1:e vice ordförande
T o m 2014-05-31

Per-Håkan Waern
1:e vice ordförande
Fr o m 2014-06-01

Ulf Carlsson
2:e vice ordförande

Ronny Wenngren
Förhandlingschef

Kjell Drotz
Ledamot från VK 1

Johan Fredriksson
Ledamot från VK 2/VK 10

Jonas Lindgren
Ledamot från VK 8
 
Patrik Frithz
Ledamot från VK 9
Fr o m 2014-06-01

Sören Eriksson
Ledamot från VK 9 
T o m 2014-05-31

Kenneth Nylén
Ledamot från VK 15

Tomas Gustavsson
Ledamot från VK 16
T o m 2014-05-31

Andreas Hellgren
Ledamot från VK 16 
Fr o m 2014-06-01

Mikael Karlsson
Ledamot från VK 21

Peter Andersson
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

Totalt anställda i förbundet

Ombudsmän
Tjänstemän
Administration
Summa    

1 januari 2014

44 män    3 kvinnor
  2 män    1 kvinna
  0 män  33 kvinnor
 46  37

31 december 2014

42 män        3 kvinnor
  2 män     1 kvinnor
  0 män  34 kvinnor
 44  38

Personal på förbundet 
med avtalsansvar.

Ronny Wenngren
Förhandlingschef

Arne Dufåker
Elsäkerhet, Bemanningsavtalet
T o m 2014-10-01

Urban Pettersson
Thyssenavtalet, Installations-
avtalet, diskrimineringsfrågor, 
hissfrågor. T o m 2014-10-01

Ulf Carlsson 
Kraftverksavtalet

Mikael Pettersson
Ackordskontrollen, Larm- och 
säkerhetsavtalet.

Per-Håkan Waern
Arbetsmiljö , Radio/TV-avtalet, 
ElektroSkandiaavtalet.
T o m 2014-11-09

Tomas Jansson
Bemanningsavtalet, Hissfrågor, 
Thyssenavtalet  
Fro m 2014-10-01

Jimmy Åsberg
Arbetsmiljö , Radio/TV-avtalet, 
ElektroSkandiaavtalet.
T o m 2014-11-10

Ekonomichef
Helena Eriksson

Studier
Johnny Hägerman

IT
Thomas Persson

Kommunikation
Sven Lindberg 

Försäkringar
Carina Petersen 
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Förbundets representation
Jonas Wallin, 
Förbundsordförande
Riksbyggens styrelse, Rönne-
berga Konferens HB:s styrelse, 
EUU:s styrelse, ETG Sverige, 
styrelse, EAR (Vilande), ETAK 
Arbetsmiljökommitté, NEF Au, 
NEUK, SBTF styrelse, ordf., 
NBTF:s styrelse, ordf., EBTF:s 
styrelse, suppl. EBTF Executive 
committee, BWI, kongress och 
Europaråd, LO:s styrelse, 
LO:s Representantskap, Eljo 
fonden, Avtalsnämnd Manpo-
wer EL & Tele AB, 6 F Ordfö-
randegrupp, 6 F Rådet, 
World Skills Sweden ordf., 
BBiS Styrgrupp, AFA:s styrelse.

Thomas Sandgren, 
1:e vice ordförande 
t o m 2014-05-31
LO:s Representantskap, LO:s 
Förbundssekreterargrupp, 
Riksbyggen BO Spar:s styrelse, 
ECY nämnden. A-Kassans 
styrelse, ordf. , EUU:s kursråd 
och bolagsstyrelse, Redaktions-
rådet Elektrikern, Personalkom-
mittén, 6 F Rådet,  6 F Styr-
grupp.

Per-Håkan Waern, 
1:e vice ordförande 
fr om 2014-06-01
LO:s Representantskap, LO:s 
tvärfackliga råd, LO:s styrelse, 
1:e suppl. LO:s Miljö- och 
arbetslivs-utskott tom 
2014-11-09, ETAK tom 
2014-11-09, NBTF:s styrelse, 
suppl., NBTF arbetsmiljögrp. 
tom 2014-11-09, 
Redaktionsrådet, 6F-rådet.

Ulf Carlsson, 
2:e vice ordförande 
Elektrikerförbundets Solida-
ritetsfond, LO:s Represen-
tantskap, LO:s styrelse, suppl., 
A-kassans styrelse ordf., 
FOLKSAM-SEF Försäkrings-
kommittén, ordf. FOLKSAM 
Liv stämma, Skyddskommit-
tén, (avgick i november 2014), 
EBR Elbyggnadsrationalisering, 

HMS Arbetsgrupp inom Svensk 
Energi, NBTF , revisor, 
FASAB:s styrelse, suppl.

Ronny Wenngren, 
Förhandlingschef
SBTF:s Avtalsgrupp,LO:s Råd 
för avtalsfrågor, LO:s Arbets-
rättsgrupper, LO:s styrelse, 
suppl. LO/TCO Rättsskydds 
styrelse, och AU, A-kassans 
styrelse, Arbetsdomstolen, er-
sättare, ETAK Arbetsmiljökom-
mitté, Nordisk Avtalsgrupp, 
NEF,  Avtalsnämnd Manpower  
El & Tele AB. Skyddskommitté. 
Personalkommitté.

Arne Dufåker, 
Ombudsman
LO:s Bemanningsavtalsgrupp, 
LO:s Omställningsförsäkrings-
grupp, LO:s EU Rättskommitté, 
ETAK Arbetsmiljö, EUU:s sty-
relse, suppleant, SEF-EIO:s 
Elsäkerhetsgrupp.

Urban Pettersson,
Ombudsman
NEF:s hissgrupp, LO:s diskri-
mineringsutskott, LO:s arbets-
grupp för gränsdragningsfrågor, 
NBTF diskrimineringsgrupp.
ETAK. SEF-EIO:s elsäkerhets-
grupp. ETG Sveriges styrelse, 
suppl.

Mikael Pettersson, 
Ombudsman
SFU, SAP och LO förbunden, 
ECY-AU och nämnden, EUU:s 
styrelse, suppl. LO:s Utbild-
ningspolitiska utskott, NEUK 
AU, NEF, utbildningsgrupp, 
SEK-TK 64 Teknisk kommitté, 
6F Tankesmedjas styrgrupp/sty-
relsen. ETG Rådet, ETG Sverige, 
styrelse, ordf.

Tomas Jansson
Ombudsman
LO:s bemanningsavtalsgrupp, 
ETG Sverige styrelsen.

Jimmy Åsberg
Ombudsman
SEK-TK 78, CENELEC BTTF 
62-3, BWI arbetsmiljögrupp. 
ASTA

Johnny Hägerman 
LO:s försäkringshandelsbola-
get, Swedbank:s samrådsmöte, 
Nordea Ekonomiskt nätverk, 
LO:s Centrala Utb.kommitté.

Carina Petersen
LO:s försäkringskommitté, 
FOLKSAM-SEF, försäkrings-
kommitté, FOLKSAM Liv:s 
stämma, suppleant, LO:s 
Försäkringsutskott.

Sven Lindberg 
Kommunikationsansvarig
LO:s informationsråd, 6F infor-
mationsgrupp, SFU, suppleant.

Thomas Persson,
Ombudsman 
LO Data, A-kassans styrelse.

Resurser utanför förbunds-
kontoret

Nicklas Tempel, 
Regionchef Region Syd.
EBTF styrgrupp för EWC.

Nicklas Enström, 
Ombudsman Region Mitt.
SBTF biståndsgrupp, 
LO:s Internationella kommitté

Tina Nordling, 
Regionchef Region Mitt.
Elsäkerhetsrådet  

Joel Larsson, 
Ungdomsansvarig. 
fr o m 2014-07-01

Åsa Thörnlund, 
Seko
LO EU-Rättskommitté.
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Förbundsmöte och 
Centralt representantskap

Förbundsmöte 25-27 maj
Folkets Hus, Stockholm

Förbundsmötet i Stockholm,
108 valda ombud och förbunds-
styrelsen samlades i Folkets 
Hus i Stockholm till det andra 
förbundsmötet i historien. I tre 
dagar möttes man för att besluta 
om översyn av stadgarna, välja 
förbundsledning, förbundsstyrel-
se, fastställa verksamhetsplan för 
2015-18, ta ställning till rappor-
ter och behandla motioner.

I sitt inledningstal sade förbunds-
ordförande Jonas Wallin:
– Förbundet måste radikalt 
tackla förändringsarbete när det 
gäller den fackliga ideologiska 
skolningen och studierna. Mer 
systematiskt och väsentligt mer 
omfattande tillämpa avtalets rätt 
till ackord och därmed en bättre 
löneutveckling. En organisa-
tion som mera är ute och möter 
medlemmarna på arbetsplat-
serna. Återgå till klassiskt fackligt 
grundarbete - bilda klubbar, 
rekrytera förtroendevalda - se till 
att facket har ett ansikte på fler 
företag och arbetsplatser. 

Byt majoritet i Europa
Johan Danielsson stod som nr 10 
på Socialdemokraternas EU-
valsedel. Bakom honom stod 
förbunden inom 6F; Byggnads, 
SEKO, Fastighets, Målarna och 
Elektrikerna. Han har varit ute 
på 100-tals arbetsplatser och 

träffat tusentals medlemmar och 
talat om EU och högerns hot mot 
kollektivavtal och löntagare.
– Högerns krispolitik har inte 

fungerat som Moderaterna 
påstår. Den har tvärtom ökat 
problemen och idag är 26 miljo-
ner arbetslösa. Transportsektorn 
är ett skrämmande exempel på 
en avreglering som inte fungerat. 
Den bara slår sönder seriösa 
företag och erbjuder lönedump-
ning. Vi behöver en socialde-
mokratisk politik i Sverige och 
Europa, sade Danielsson när han 
på söndagen talade på Elektriker-
nas förbundsmöte.
– EU valet handlar om vår var-
dag. Ska vi ha likabehandling och 
behålla kollektivavtal måste vi 
byta den politiska majoriteten i 
Europa, sade Johan Danielsson. 

Farligt när extremhögern 
ökar – (S) ska inte 
vara nöjda
Socialdemokraterna fick när val-
resultatet var klart för EU-valet 
oförändrat sex mandat. 
– Det är snart 70 år sedan de 
Allierade landsteg i Frankrike för 
att västerifrån befria Europa från 
Nazitysklands diktatur. Nu har 
Front National – ett brunsvart 
parti blivit största franska parti i 
EU-valet. Liknande skrämmande 
framgångar i flera EU länder. Be-

Partisekreterare Carin Jämtin, talade om valen och 
politiken till Förbundsmötet 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson, höll ett 
uppskattat brandtal till förbundsmötet.
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klämmande att bara 43 procent 
röstade. De demokratiska kraf-
terna måste mobilisera mot ett 
nytt mörker över Europa, sade 
Jonas Wallin om EU-valet.

– Socialdemokraterna ska långt 
ifrån vara nöjda med lite mer 
än 24 procent. Trots mobili-
sering lyfte aldrig partiet. Det 
måste till en tuffare offensiv från 
partiet. Man måste förmå väcka 
inte minst LO-medlemmarna. 
Kampen för jobb, bostäder 
och välfärd måste bli tydligare. 
Partiet ska skarpare ta avstånd 
från den förödande nyliberala 
politiken som ökat klassklyftorna 
och fattigdomen dramatiskt. 
Valresultatet är en skarp varning.  
Arbetarrörelsen måste lyfta sig i 
håret inför valet den 14 septem-
ber, konstaterar Wallin. 

Fortsatt medlemstapp
År 2013 tappade förbundet 376 
medlemmar. Medlemsminsk-
ningen har fortsatt fram till april 
2014. För första gången har anta-
let aktiva medlemmar gått under 

20 000-strecket. 
Det är bara verksamhetskret-
sarna 1 (+30), 9 (+6), och 31 (+9) 
som visat plus perioden januari-
april 2014.  Störst är medlems-
minskningen har man i verksam-
hetskretsarna 8 (-42), 10 (-33) 
och 2 (-27).

David Fernhed VK 9 kommen-
terade:
– Varje VK borde ha minst två 
som bara arbetade med med-
lemsvärvning. När vi är ute på 
arbetsplatser är det viktigt att vi 
kan bjuda in till en aktivitet i an-
slutning. Inte bara skriva in folk.
Isac Johansson, VK 28 kommen-
terade:
– Vi måste nog ligga på lite 
tuffare på firmorna och kräva 
solidaritet av de som inte är med. 
Såklart ska vi oftare vara ute på 
arbetsplatserna. 

Nya förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består numera 
av tretton ledamöter. Mandatpe-
rioden är fyra år då nästa för-
bundsmöte äger rum. I stadgarna 

§ 16. Mom 1 Uppgift står det att 
förbundsstyrelsen leder förbun-
dets verksamhet i överensstäm-
melse med stadga och beslut i 
centrala representantskapet, CR, 
och förbundsmötet. 

Under förbundsmötesperioderna 
är förbundsstyrelsen förbundets 
högsta beslutande organ, då 
beslutanderätten inte utövas av 
centrala representantskapet.
Valda
Förbundsledning:
• Jonas Wallin, förbundsord-
förande.
• Per-Håkan Waern, förste vice 
ordförande.
• Ulf Carlsson, andre vice 
ordförande.
• Ronny Wenngren, förhand-
lingschef (Urban Pettersson 
under 2016).

Från verksamhetskretsarna:
Verksamhetskrets 1: ordinarie: 

Kjell Drotz, förste suppleant: 
Daniel Lundin, andre suppleant: 
Elin Gustafsson Fagerlind.

Verksamhetskrets 2 och 10: 
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ordinarie: Johan Fredriksson 
verksamhetskrets 10, förste 
suppleant: Daniel Lundblad verk-
samhetskrets 10, andre supple-
ant: Mats Andreasson, verksam-
hetskrets 10.

Verksamhetskrets 8: ordinarie: 
Jonas Lindgren, förste suppleant: 
Per-Ola Nilsson, andre supple-
ant: Roger Persson.

Verksamhetskrets 9: ordinarie: 
Patrik Frithz, förste suppleant: 
David Fernhed, andre suppleant: 
Kent Larsson.

Verksamhetskrets 15: ordina-
rie: Kenneth Nyhlen, 
förste suppleant: Peter Nordin, 
andre suppleant: Mikael Olsson.

Verksamhetskrets 16: ordina-
rie: Andreas Hellgren, 
förste suppleant: Jens Rönnelöv, 
andre suppleant Peter Svalling.

Verksamhetskrets 21: Ordina-
rie: Mikael Karlsson, 
förste suppleant: Thomas Hed-
lund, andre suppleant: Johan 
Eklund.

Verksamhetskrets 26 och 31: 
ordinarie: Arne Forsberg verk-
samhetskrets 26, förste suppleant 
Stefan Lyshed-Jakobson verk-
samhetskrets 31, andre supple-
ant: Johan Torstensson verksam-
hetskrets 26.

Verksamhetskrets 28: ordi-
narie: Peter Andersson, 
förste suppleant: Jan Ericsson, 
andre suppleant: Andreas Ådén.

Aktiva unga elektriker på 
förbundsmötet
På förbundsmötets andra dag 
valdes Joel Larsson som ung-
domsansvarig i förbundet. Joel 

kommer från verksamhetskrets 
9. På förbundsmötet deltog tio 
unga elektriker med yttrande- 
och förslagsrätt. Flera var uppe i 
talarstolen. Vid de centrala repre-
sentantskapen, CR, är det fem 
unga elektriker som deltar.

Aspiranter på 
förbundsmötet
Under förbundsmötet gick två 
elektriker aspirantutbildning för 
att bli ombudsmän. 
Det var Marcus Eriksson, 27 år, 
från Östersund, verksamhets-
krets 15 och Jonas Lindgren, 42 
år, Helsingborg från verksam-
hetskrets 8.

De började sin utbildning den 
25 mars och blev  klara den 3 
oktober. De har teoriutbildning 
på Åkers Runö, intern utbildning 
på förbundet och många veckors 
praktik i alla regioner. 
Under utbildningen är de tjänst-
lediga från sina elektrikerjobb 
och projektanställda av förbun-
det. Efter utbildningen går man 
tillbaka till sina jobb, Marcus 
till Vattenfall och Jonas till Emil 
Lundgren. De får söka ombuds-
mannajobb som blir lediga. 
Bägge hoppas förstås på att få 
jobba som ombudsmän ”hemma-
vid” efter ett tag. 

Förbundets nya stadgar
Svenska Elektrikerförbundet an-
tog nya stadgar på förbundsmö-
tet i maj 2014. I portalparagrafen 
står följande:

På gruppbilden syns i övre raden från vänster: Tobias Thor, VK 31,
Johan Lindblom, VK 28, Elin Persson, VK 31, Adam Wallgren, VK 28 
och Christoffer Juuso, VK 28. Nedre raden från vänster: 
Kenny Malm, VK 8, Christoffer Johansson, VK 10, Daniel Pettersson, 
VK 1 och Rasmus Blix, VK 8. 



13

Svenska Elektrikerförbundet är 
en fackförening för arbetstagare 
inom elteknikbranschen såsom 
starkströms-, svagströms-, hiss-, 
service-, data-, elektronik-, larm 
och energibranschen. Förbundet 
är en demokratisk organisation 
som värnar om ett demokratiskt 
samhällssystem och bygger sin 
verksamhet på uppfattningen om 
alla människors lika värde. 

Förbundets uppgift är att tillvarata 
medlemmarnas gemensamma 
intressen och styrka för att skapa 
bästa möjliga villkor i arbetslivet, 
i samhället och i övrigt verka för 
en samhällsutveckling på grundval 
av politisk, social och ekonomisk 
demokrati.

De nya stadgarna gäller från den 1 
juli 2014

Lär känna ditt avtal -
ny studiesatsning
Förbundet har i en arbetsgrupp 
arbetat fram ett studiematerial 
kring Installationsavtalet. Ett själv-
studiematerial anpassat för fyra 
träffar. Det handlar om grunderna 
i kollektivavtalet. Lönen, arbets-
tiden, arbetsmiljön och arbeta på 
annan ort. Tillsammans svarar 
man på uppgifter, resonerar, söker 
i avtalet och diskuterar. Praktik 
och ideologi.

Under förbundsmötet satt ett 
ackordslag från Skanska Instal-
lation, med unga elektriker och 
testade materialet. Dag två kom ett 
nytt gäng. Deras synpunkter och 
erfarenheter ska "spetsa" materia-
let innan slutversionen ska tryckas. 
Förhoppningen är att detta ska bli 
en bred satsning ute på företagen 
och arbetsplatserna. Inget krångel. 
Bara fixa en lokal och träffas fyra 

gånger och lära sig sina rättigheter 
i avtalet.

Per-Håkan Waern - 
ny förste vice ordförande
Förbundsmötet valde först Jonas 
Wallin med acklamation till för-
bundsordförande i fyra år till. Det 
fanns ingen annan nominerad.

Förbundsmötet valde sedan Per-
Håkan Waern t v, till ny förste vice 
ordförande efter avgående Tho-
mas Sandgren. Per-Håkan är idag 
ansvarig för arbetsmiljöfrågor på 
förbundet. 

Fyra var nominerade; Niklas Tem-
pel, regionchef Syd, Pontus Bo-
ström ombudsman/ETG, Mikael 
Pettersson, förbundskontoret och 
Per-Håkan Waern, förbundskon-
toret. En slutomröstning mellan 
Per-Håkan och Mikael Pettersson 
gav resultatet 58-55.

Till andre vice ordförande valdes 
Ulf Carlsson (omval).  Ingen annan 
nominerad. 

Och till förhandlingschef t o m 
2016 utsåg förbundsmötet Ronny 
Wenngren (omval) och till att 
efterträda Ronny valdes Urban 
Pettersson, förbundskontoret. 

Nya förbundsledningen. Fr. v: Per-Håkan Waern, Jonas Wallin ordförande, Ronny Wenngren, förhandlingschef, 
Ulf Carlsson, andra vice ordförande.
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Nyvald förbundsledning
Förbundsmötet beslutade i en 
stadgeändring (§ 16) att dels utöka 
förbundsstyrelsen från 12 till 13 
ledamöter. 

Dels att förhandlingschefen 
ingår i förbundsstyrelse och 
förbundsledning.

Mandatperioden är fyra år. 
Elektrikernas förhandlingschef 
Ronny Wenngren går i pension 
år 2016 och en efterträdare ut-
sågs av förbundsmötet. Det blev 
Urban Pettersson, förbunds-
kontoret.

Stadgeändringar 
klubbade 
av förbundsmötet
Förbundsstyrelsen har föreslagit 
en rad olika stadgeändringar. 
Bland de som blev mest disku-
terade på mötet var utökningen 
av förbundsstyrelsen från tolv 
till tretton ledamöter. Förslaget var 
att förhandlingschefen skulle ingå 
vilket hen inte gör idag. Förhand-
lingschefen skulle också ingå i 
förbundsledningen tillsammans 
med ordförande samt förste och 
andre vice ordförande.

Thomas Sandgren, förste vice ord-
förande föredrog förbundsstyrel-
sens förslag om stadgeändringar.

 Förbundsmötets beslut blev att 
förhandlingschefen ska ingå i för-
bundsstyrelse och ledning.

Utträde var tidigare inte reglerat i 

stadgarna. I praktiken var det sex 
månader. Nu föreslogs att det ska 
vara tre månader och det ingår 
i stadgarna. Byter man till annat 

förbund byter man rakt av emel-
lan.

Förbundsmötet beslutade att 
det ska finnas en centralt ung-
domsansvarig. Claes Melkersson, 
verksamhetskrets 1, Joel Larsson, 
verksamhetskrets 9 och Victor 
Nordin, verksamhetskrets 8 var 
nominerade.

Det är verksamhetskretsarnas 
ungdomsansvariga som utser fem 
medlemmar under 30 år som får 
delta vid det centrala representant-
skapet och tio vid förbundsmötet. 
De har yttrande- och förslagsrätt 

men inte rösträtt. Förslag om att 
ge dem rösträtt avslogs. 

Tuffare tag i 
arbetsmiljöfrågorna
Elektrikernas ordförande Jonas 
Wallin lyfte i ett anförande på 
förbundsmötet fram arbetsmil-
jön som en prioriterad fråga för 
förbundet utöver medlemsvärv-
ning och ackordsverksamhet.

– Vi måste prioritera upp ar-
betsmiljöfrågorna i all vår fack-
liga verksamhet. Det innebär 
konkret att skärpa avtalsbevak-
ningen när det gäller arbets-
miljön och stötta regionala 
skyddsombud genom central 
uppbackning och förhandlingar.

– Nolltolerans mot skador, 
olyckor och sjukdomar är den 
enda målbilden som är accep-
tabel för Elektrikerförbundet. 
Vi tror att alla seriösa företag i 

elbranschen ställer upp på samma 
målbild och att vi gemensamt och 
bara gemensamt, kan uppfylla 
detta, sade Wallin.

– Det kräver en hel del av alla oss 
som är inblandade i elbranschens 
säkerhet, hälsa och välbefinnande. 
Det förutsätter att vi har fler 
engagerade skyddsombud ute på 
företagen. Att region- och verk-
samhetskretsar särskilt stöttar upp 
de regionala skyddsombuden som 
ofta får gå i bräschen där det är 
struligt, sade Wallin. 
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Ta inte hem dammet
Damm nonchaleras ofta men innehåller partiklar 
som är livsfarliga. Motverka byggdammet och byt 
om på jobbet. 
Anmäl byggdamm till skyddsombudet.
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Waern brinner för bättre 
arbetsmiljö
Per-Håkan Waern, 50 år, blev 
nyvald förste vice ordförande i 
Elektrikerförbundet och frågan 
han brinner för är arbetsmiljön.
– Jag vill att vi ska utveckla männ-
iskor och metoder. En del ar-
betsgivare tar inte sitt ansvar och 
ohälsan ökar. Förbundet måste 
tydligare stötta våra skyddsombud. 
Våra regionala skyddsombud och 
ombudsmännen får ta de tuffare 
konflikterna så att enskilda inte 
hamnar i kläm, säger Per-Håkan.
Per-Håkan bor i Solna men är född 
i Arboga. Gick el-programmet i 
gymnasiet i Köping. Gjort FN-
tjänst på Cypern och har jobbat 
femton år som elektriker. Startade 
som styrelseelev och blev klub-
bordförande. Gick aspirantutbild-
ningen 1999-2000 och började 
sedan som lokalombudsman i 
Västerås. Han flyttade till Eskilstu-
na som regionchef för Region Mitt 
och kom till förbundskontoret i 
februari 2012 och har haft ansvar 
främst för arbetsmiljöfrågorna.

Vad är då programförklaringen i 
nya jobbet?
– Vi är ett stolt yrkesförbund som 
bygger på medlemmarna och våra 
förtroendevalda. Där ska vi ha vårt 
fokus och där ska vi vara starka. 
Det är först när våra medlemmar 
och förtroendevalda har förmågan 
att använda de verktyg de har ute 
på sina företag för att förbättra 
arbetsmiljön och får schyst betal-
ning för sitt arbete som vi kan säga 
att vi kommit hela vägen.
Och det var också det som om-
valde förbundsordförande Jonas 
Wallin pekade på i sitt linjetal. 
Det är ute på arbetsplatserna hos 
medlemmarna som förbundet ska 
synas betydligt mer. Det gäller 
att lyssna, bevaka, organisera och 
informera. 
– Organisationsarbetet ska åren 
framöver prioritera medlemsvärv-
ning, studier, ackordsverksam-
heten och arbetsmiljön. Det är 
praktiskt avtalsbevakning och det 
är inom dessa områden vi måste 
vända kurvorna för att nå bättre 
resultat för medlemmarna, avslu-
tade Per-Håkan. 

Centralt 
Representantskap
25 november 2014
Elektrikerförbundets centrala 
representantskap, CR samlades 
till möte den 25 november 2014 

i Stockholm. På dagordningen 
återfanns förutom formalia och 
rapporter även beslut om budget 
för år 2015 och planering inför 
avtalsrörelsen 2016.

Unga blåslampor 
behövs fler av
Förbundets unga elektriker var 
representerade med fem medlem-
mar på det centrala representant-
skapet. Det finns mycket att bita 
i för dem i arbetet med att förnya 
förbundet och sätta blåslampor i 
baken även på arbetsgivare som 
inte sköter sig. Inte minst behövs 
det betydligt fler unga elektriker 
som går ut i skolorna och sköter 
facklig skolinformation. 

Förbundet har ett elevmedlemskap 
som ska skötas. Närmare var tredje 
elektriker är under 30 år.

Nya medlemsavgifterna 2015
Förbundets centrala representant-
skap fastställde de nya medlems-
avgifterna som ska gälla. Efter viss 
diskussion och röstning genom 
handuppräckning i samband med 
behandlingen av budget 2015, se 
ovan.
Medlemsavgift
1,9 procent.
Kontrollavgift 
(Installationsavtalet)
0,5 procent.
Fast avgift 1. 
600 kr/mån (585 kr 2014)
Avser de som arbetar utanför vårt 
område. 
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Fast avgift 2. 
370 kr/mån (360 kr/mån 2014)
Avser studier, sjuk m fl avgiftsun-
derlag > 13 394 kr.
Fast avgift 3. 
250 kr/mån (235 kr/mån 2014)
Avser studier, sjuk, grundläggande 
militär utbildning m fl med avgifts-
underlag < 13 394 kr (lägsta lön 
enligt lärlingsavtalet).
Fast avgift 4. 
250 kr/mån (250 kr/mån 2014)
Avser medlem anställd utomlands, 
med medlemskap i ett annat lands 
fackförening, men som vill kvarstå 
som medlem.
Fast avgift 5. 
250 kr/mån (240 kr/mån 2014).
Avser arbetslös medlem.
Avtalspensionär fram till 
65 års ålder – 600 kr/månad (ny).
Pensionär född 1925 eller senare 
175 kr/månad (135 kr/mån 2014). 
Pensionär född före 1925 är 
avgiftsbefriad.

A-kassan debiterar medlemsavgif-
ten direkt av medlemmen i särskild 
ordning.

Elektrikerna och Byggnads 
upptäckte "slavlöner" på 
kunglig musikhögskola
Nille Thorsell som delttog som 
CR-ledamot kunde berätta om 
praktisk samverkan inom 6F. 
Strax innan CR gjorde förtroen-
devalda från El-Ettan och Bygg-
Ettan en gemensam inspektion 
på NCC-bygget Musikhögskolan 
i Stockholm. Syftet var att kolla 
efterlevnad av ID06. Det är ett sätt 
att främja en sund och ren bygg-
bransch.
– Vi kollade personalliggare och 
månadslöner. Det var okey bland 
elfirmorna men Byggnads hittade 
en polsk firma med ett 30-tal ar-
betare med ”slavlöner”. De tjänade 
38-40 kronor i timmen. De går 

vidare med detta nu.
Nille är klubbordförande i K4, VU-
ledamot och arbetsmiljöansvarig 
på El-Ettan. Han berättar att man 
ska samverka mera kring gemen-
samma arbetsplatsbesök. Oftare 
och mer planenligt. 

Hela CR stod bakom avske-
dad klubbordförande
Klubbordförande för sektion 32, 
kraftverkare i verksamhetskrets 
8, Anders Kristiansson, berättade 
om en avskedad facklig kamrat och 
klubbordförande. Han vädjade till 
förbundets centrala representant-
skap om ett stöduttalande. 
CR ställde sig enhälligt bakom ut-
talandet.

Ale Elförening utanför Göteborg 

med eget nät, ett företag som fung-
erat bra på flera sätt, fick för några 
år sedan en ny ledning som har 
ett tankesätt som utmynnar i att 

Rätten till en anständig och trygg arbetsmiljö ska gälla alla.
De som arbetar svart och grått i dag riskerar sina liv.
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Svart, grå 
eller vit 

arbetskraft

Tyvärr är det vanligt i byggbranschen med företag 
som tar genvägar för att tjäna extra. Det finns gott 
om osund konkurrens och ekogangsters. 
De dumpar löner och arbetsvillkor och äventyrar 
sin arbetares liv, säkerhet och hälsa. Alla ska ha lika 
värde och vi ska ha vita jobb i Sverige. 

Alla som arbetar har rätt till en trygg arbetsmiljö

25 000 ff i l k ik k f h l k ik

På bilden syns från vänster Martin Berggren VK 31, Joacim Sundström 
VK 16, Alexander Asklöf VK 9, Mikael Sjöström VK 2, Victor Nordin VK 
8, och Joel Larsson, förbundets ungdomsansvarige. 
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man vill tysta facket och montörs-
klubben. Detta för att försöka ta 
genvägar i kollektivavtalet och på 
det viset kunna visa styrelsen och 
ägarna ett bättre ekonomiskt re-
sultat. Tidigare var det sällan några 
problem men under det senaste 
året har företaget valt att inte följa 
avtalet flera gånger.

När klubb och Elektrikerförbundet 
sett till att företaget följer lag och 
avtal, har ledningen inte kunnat 
acceptera sina felsteg, utan har valt 
att kränka klubbordförande och 
på det sättet kväsa all lokal facklig 
aktivitet. Klubbordförande blev 
avskedad den 2 oktober 2014 utan 
saklig grund. Ale Elförening hävdar 
att han som deltidsbrandman haft 
brandjour samtidigt som han haft 
beredskap på företaget. Detta 
har aldrig skett och när man 
kan bevisa klubbordförandes 
oskuld vill företaget inte se 
eller höra.

– Detta är ett sätt att skada 
organisationen och om vi inte 
reagerar på sådana orättvisor 
kommer de att bli än vanligare 
i framtiden. Ger man sig på en 
medlem eller en förtroende-
vald i Svenska Elektrikerför-
bundet ska man veta att här i 
vårt stolta förbund står man 
upp tillsammans, och då får 
man hela Svenska Elektriker-
förbundet mot sig, säger man i 
uttalandet. 

Äntligen ökar antalet aktiva 
medlemmar
Förbundet hade i november när-
mare 20 000 aktiva medlemmar. 
Under en längre tid har antalet 
minskat. 
Ser man på utvecklingen inom 
verksamhetskretsarna 2014 totalt, 
fram till den 31 oktober är det 
verksamhetskretsarna 1, 9, 28 och 
31 som uppvisar positiva resultat. 
Även om det hittills är minus för 
hela året är trendbrottet ett fak-
tum. Sedan juli månad har antalet 
aktiva medlemmar ökat något 

varje månad.
– Slutsatsen är enkel utifrån de 
erfarenheter vi har. Ut mer på 
arbetsplatserna. Snacka. Bevaka 
avtal. Åtgärda problem. Förhandla 
för medlemmarna. Vi vet att ett 
nära medlemsarbete ger resultat, 
sade Elektrikernas ordförande 
Jonas Wallin. 
Mer uppsökande verksamhet ute 
hos medlemmar ger resultat. 

Nolltolerans krävs mot 
dåliga arbetsmiljöer
Förbundsordförande Jonas Wallin 
fokuserade mycket kring arbets-
miljön i sitt inledningsanförande 
på Centrala Representantskapet i 
Stockholm tisdagen den 25 no-
vember 2014.

– Pappa och mamma ska inte 
behöva oroa sig för att inte komma 
hem från jobbet. Det låter väl 
nästan enfaldigt självklart för de 
flesta. Poliser. Jurister. Läkare. 
Vaktmästare. Kontorsanställda. 

Lärare. Vårdbiträden och servitri-
ser. Tyvärr är det inte så självklart 
inom byggbranschen. Här händer 
för många dödsolyckor och allvar-
liga arbetsskador. Vi har alla den 
tragiska händelsen i Hjorthagen i 
Stockholm i färskt minne.

– Jag tycker inte det duger med 
visioner. Det måste till en nollto-
lerans mot att slarva med arbets-

miljö och säkerhet på alla ar-
betsplatser. Och nolltolerans 
innebär att regeringen sätter 
press på sina myndigheter 
och ser till att arbetsmiljöla-
gen verkligen kan tillämpas 
och gör klart att för den som 
slarvar eller nonchalerar 
kommer det att kosta skjor-
tan och bli kännbara påfölj-
der.  Ansvar måste utkrävas 
annars så händer det inget, 
framhöll Wallin!

Det räcker inte att politiker 
i allmänna ordalag talar om 
”Nollvision” för dödsolyckor 
inom byggbranschen. Det 

krävs mycket mer. Inte minst en 
moralisk upprustning inom bygg-
branschen. Att slarva med arbets-
miljö och säkerhet ska inte vara 
godtagbart. För pressade byggtider 
leder till att säkerheten tummas på 
och vad är då pressade byggtider - 
det är en jakt efter att öka vinsten. 
Inget annat. 

Förra året dog nio personer i byg-
golyckor. Totalt har 111 personer 
dött på byggen under de senaste 
tio åren.
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Förhandlingsverksamheten

Elsäkerheten viktig
2014 var inte ett avtalsrörelseår, 
men i likhet med andra ett år 
fyllt av verksamhet. 

Sedan avtalsrörelsen 1993 har 
elsäkerheten varit en viktig 
avtalsfråga. Det arbetet fort-
sätter med utredningen om 
elsäkerhet benämnd "Elsäkerhet 
en ledningsfråga", namnet kan 
ju tyckas vara en lustig dub-
beltydlighet, men symboliserar 
precis  det som motsättningarna 
står kring. Ska detta enbart vara 
bara en ledningsfråga i företagen 
som företagsledningen ensidigt 
beslutar om när det gäller vilken 
kompetens, beslutsbefogenheter 
och inflytande som skall finnas 
för de som utför arbetet. 

Detta arbete gick under året in 
i sitt slutskede då utredningen 
skall överlämnas till regeringen i 
mitten av december 2015. 

Ett omfattande och kompetent 
arbete har utförts av vår personal 
och förtroendevalda samt enga-
gerade medlemmar i denna för 
oss så viktiga fråga i utredningen 

och i opinionsbildningsarbetet. 
Nu återstår att se hur regeringen 

hanterar utredningen när den 
kommer på deras bord.

Svenska Näringsliv tillsammans 
med vår motpart EIO har fört 
omfattande kampanjer i syfte att 
begränsa strejkrätten. De har för-
sökt peka ut oss som den svenska 
modellens fiender. Detta har 
gjorts i form av annonsering samt 
tidningsartiklar men till och med 
trycksaker har framställts om detta. 

Vårt svar till motparterna var att 
försöka vara konstruktiva istället 
för att bara orera. Någon orsak 
finns det ju till att vi känner oss 
tvungna att ta till strejken för 
att uppnå förbättringar eller stå 
emot krav på försämringar i av-
talen. Ett resultat av det blev att 
EIO tillsammans med sju andra 
arbetsgivarorganisationer inom 
byggsfären under hösten över-
lämnade en förhandlingsfram-
ställan avseende ett förhandlings 
och samarbetsavtal. 

Från vår sida har vi tillsammans 
med Byggnadsarbetareförbundet 
och Målarförbundet framfört 
ett positivt svar till att sätta oss i 
sådana förhandlingar. Vi önskar 
naturligtvis komma till rätta med 
exempelvis arbetsmiljöfrågorna 
och det görs med stor sannolik-
het bäst i samverkan som ett 
exempel på viktiga fråga som vi 
tänker lyfta i dessa förhandlingar, 
men även frågor som våra löne-
former och anställningstrygghet 
är frågor som hör hit. 

Ännu har inte dessa förhandling-
ar kommit så långt att vi kan ut-
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läsa något  om vart de kan leda. 
Men naturligtvis är den stora 
oenigheten om löneformerna 
mellan Byggnads och deras ar-
betsgivarmotpart ett försvårande 
moment i dessa förhandlingar.

Under året har förbundet även 
deltagit i arbetet som LO kon-
gressen 2012 gav oss att utreda 
en solidarisk lönepolitik kombi-
nerad med full sysselsättning. 

Som en del i den utredningen 
arbetar vi med att ta fram 
långsiktiga mål för LO samver-
kan i avtalsrörelserna. Detta är 
inget lätt arbete att kombinera 

14 förbunds olika visioner och 
behov i en gemensam målformu-
lering som sträcker sig över tre 
kongressperioder. Många skarpa 
meningsutbyten blir det på vä-
gen fram mot de gemensamma 
målen. Under början av 2015 
kommer dessa att fastställas.

När det gäller domar i Arbets-
domstolen har två domar fallit 
där förbundet varit part. 

Dels den första domen för 2014 
alltså dom 1/14 som hand-
lade om brott mot §7 LAS där 
förbundets talan blev utan bifall 
samt dom 48/14 som avsåg brott 

mot Arbetsmiljölagen samt 
Förtroendemannalagen. Inte 
heller i den domen uppnåddes 
framgång.
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Ackordskommittén
Sammansättning
Mikael Pettersson Förb.
Tomas Jansson  Förb.
Kjell Lindberg  VK   1
Michael Norberg VK 10
Mikael Olsson  VK   8
Tomas Skoglund VK   9
Mikael Olsson  VK 15
Hans Grahn  VK 16
Mikael Karlsson VK 21
Ove Johansson  VK 28
Bengt Thunholm VK 31

Sammanträden
Ackordkommittén har under året 
haft ett tvådagars sammanträde i 
Stockholm. 

Kommittén har börjat ett arbete 
och kartläggning över vad som 
påverkar ackordsvolymen och 
antalet användare.

Tidsättningsgruppen har även 
2014 varit Morgan Andersson, 
Peter Jönsson, Tomas Jansson 
och Mikael Pettersson. Flera 
överläggningar med EIO har 
genomförts och även mindre 
arbetsgrupper har varit aktiva 
under året. Gruppen har börjat 
hitta en bra arbetsmetod och har 
även nya träffar med EIO inpla-
nerade.

Ackordskontroll
Från 1 december handläggs 
ackordsunderlagen från medlem-
marna i region Mitt av region 
Syd. Under nästa år kommer 
även Nord och Väst att handläg-
gas i region Syd. 
Den årliga konferensen för 
ombudsmän och handläggare i 
ackordskontrollen har genom-
förts under hösten. Konferensen 
säkerställer upparbetade rutiner 
och kvalitetssäkring av arbetet 
enligt ackordkontrollsstadgarna.

Central utbildning av 
cirkelledare
Även årets cirkelledarutbild-
ning genomfördes i mars ute på 
RUNÖ skolan. 9 deltagare från 
hela landet deltog med ett brin-
nande engagemang.  
Ledare för utbildningen var, Jan 
Söderman och Peter Mårtens-
son. 

Statistik
2014 granskades totalt 1824 
ackordssedlar. Arbetad tid på 
ackordssedlar är 2 868 325
timmar. Ackordsvolymen ham-
nar även detta år på 14 % av de 
registrerade ackordsunderlagen. 
Genomsnittsförtjänst för ack-
ordsarbetare har under året varit 
på installationsavtalet 201,17 
kronor per timme.

Månadslöner medelvärde
 Installationsavtalet – 

29 285 kr per månad. 
 Kraftverksavtalet – 

28 692 kr per månad. 
 Larm och Säkerhetsavtalet – 

29 336 kr per månad.

Ackordsverksamheten
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Skillnader i utbetald lön för elektriker på ackord 
respektive fastlöneavlönade 
(månadslön), 2014-12-31.

Ackord Månadslön/tim
202:00:- 168:96:-

Ackord Månadslön
29 399:-35 148:-
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Installationsavtalet

Uppgörelse om 
Bemanningsföretag 
Under året tar SEF och EIO träf-
fat en överenskommelse om hur 
bemanningsföretags som blir 
medlemmar i EIO ska hanteras 
på Installationsavtalets område. 
Bakgrunden till denna uppgö-
relse är att Elsäkerhetsverket 
gjort en minst sagt vidlyftig 
tolkning av Ellagen och tänjt sina 
befogenheter till det yttersta. 
Elsäkerhetsverket har bestämt 
att från den 1 januari 2014 är 
det tillåtet med bemanning i vår 
bransch. För att kunna tillåta 
bemanning har Elsäkerhetsverket 
tagit bort kravet att behörig in-
stallatör och yrkesman skall vara 
anställda i samma bolag. När 
arbete med elanläggningar sker 
under en tidsbegränsad period. 
För att få ordning och reda på 
denna oönskade nyordning träf-
fade vi en överenskommelse med 
EIO som ger oss koll på denna 
del av branschen. Uppgörelsen 
gör det möjligt för Bemannings-
företag att bli medlem i EIO. I 
och medlemskapet omfattas de 
av Installationsavtalet och kan 
använda sig av bilaga 2det finns 
en begränsning till att Instal-
lationsavtalet blir tillämpligt 
endast på de anställda som är 
elektriker enligt sitt anställnings-
avtal. Bemanningsföretagen har 
fått flera skyldigheter förutom 

det som finns i Installationsav-
talet bland annat att skicka in 
anställningsavtalen till SEF:s 
regionkontor. De inlånande före-
taget skall skriftligen informera 
de inlånade elektrikerna från 
Bemanningsföretagen om vem 
som är behörig installatör på ar-
betsplatsen. Denna överenskom-
melse gör att vi kommer ha stora 
möjligheter att hålla ordning på 
bemanningsföretag som vill hyra 
ut elektriker. Vi här även inrättat 
en nämnd som har till uppgift 
att följa utvecklingen och lägga 
förslag på regeländringar.

Studiematerial 
"Lär känna ditt avtal"
Under året har ett nytt studie-
material tagits fram för att öka 
kunskapen om Installationsav-
talet. Studiecirkeln vänder sig 
till alla medlemmar och syftet 
är att vi skall öka kunskapen om 
vårt avtal. Studiecirkeln bygger 
på självstudier man ska träffas 
och har två typer av arbetsupp-
gifter ta reda på och diskutera 
avtalets betydelse och innehåll. 
Det behövs alltså ingen särskild 
kunskap för att hålla i cirkeln. 
Klubbar eller kompisgäng ska 
kunna träffas själva och genom-
föra cirkeln utan en lärare. Vi 
har genomfört test cirklar och 
resultatet är mycket positivt alla 
som deltog uppgav att nu viste de 
mer om avtalet. Hoppas att detta 

kommer att bli en kioskvältare 
under 2015

Forum för El-behörighet
på Installationsavtalets område.
Under året genomfördes ett 
forum för utveckling där statens 
utredare Bo Diczfalusy och hans 
stab medverkade. Förbundet gick 
igenom vår syn på elsäkerheten 
och våra förtroendemän chansen 
att fråga utredaren och berätta 
vad de tycker om elsäkerheten 
och behörighetssystemet. Även 
utredaren fick och tog chansen 
med att ställa frågor till alla med-
verkande. Forumet var mycket 
uppskattat och innehöll intres-
santa diskussioner och alla gick 
där ifrån med nya kunskaper och 
insikter. Utredningen överläm-
nas till ansvarig minister under 
Januari 2015.

Avtalskonferens
En uppstart för avtalsrörelsen 
2016. Den 16-17 december 
genomfördes Installationskonfe-
rens där förhandlingsdelegatio-
nen förtroendemän och avtals-
ansvariga i förbundsstyrelsen 
deltog. På konferensen diskute-
rades avtalet och den kommande 
avtalsrörelsen.
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Är ett avtal mellan Svenska 
Elektrikerförbundet och Tek-
nikarbetsgivarna som omfattar 
företaget Thyssen Krupp Ele-
vator. Avtalet är speciellt i sin 
konstruktion då den hämtar vissa 
av sina bestämmelser ur Teknik-
avtalet If Metall. 

Avtalsområdet har 40 medlem-

mar, se  dock en liten ökning i 
slutet på 2014. Ett riktat med-
lemsvärvare projekt är tänkt 
starta under 2015.

Konkurrenssituation är fortsatt 
tuff inom hissbranschen. Allt 
flera arbeten utförs av underen-
treprenörer. Av dessa underen-
treprenörer som företaget anlitar 
är kravet att alla ska ha kollek-
tivavtal. Kan även konstatera att 
flertalet av dessa har avtal med 
SEF.

En arbetsgrupp har börjat att ar-
beta med stationeringsorter, re-
sor och beredskap. Arbetsgrup-
pen skulle varit färdig till hösten 
2014. Men de centrala parterna 
beslöt att förlänga arbetet då det 
var omfattande problem att dis-
kutera. Arbetsgruppen beräknas 
vara klar till våren 2015. 

Under året har flera centrala för-

handlingar genom förts framför 
att om underentreprenörer. 

En konferens har genomförts, 
under hösten 2014, med fackliga 
förtroendemän från samtliga 
hissföretag som förbundet orga-
niserar. Syftena med konferensen 
var att organisera hissmontörer-
na bättre inom förbundet. 

Medlemsrekrytering bland his-
smontörer ska också bli bättre 
under 2015.

Thyssenavtalet

Larm- och Säkerhetsavtalet 
Antal medlemmar på avtals-
området var 269 i december 
2014, en minskning med tre från 
december 2013. Under slutet av 
december har även 42 medlem-
mar från SA Bevakning över-
flyttats till annan kategori inom 
förbundet. 

På Larm- och Säkerhetsavta-
lets område träffades två över-
enskommelse om lönevillkor, 
gällande från 1 april 2014 till 31 
mars 2015 för Stanley samt en 
för SA Bevakning. 

MBL förhandlingar och lönta-
garkonsultarbete har föregått 
beslut av SA Bevakning att säga 

upp gällande kollektivavtal med 
Elektrikerförbundet per den 3 
december. 

Förbundet begärde komplet-
terade krav för sina medlemmar 

utan respons av företaget. Den 
8 december varslade Elektri-
kerförbundet om stridsåtgärder 
med anledning av detta. Medling 
startade i slutet av december.
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Medlemstapp
Antalet medlemmar på avtals-
området fortsätter minska, vi 
tappade ett 70 tal medlemmar 
under året. Det är framförallt 
på koncernbolagen som antalet 
montörer minskar. 

Fem centrala förhandlingar har 
genomförts under året på avtals-
området. Tre av dessa ledde till 
stämning i Arbetsdomstolen, en 
är avslutad med förlikning och 
de två kvarvarande avgörs under 
2015.

Under hösten startade vi upp 
en ny förhandlingsorganisation 
med Infratek-koncernen där en 
lokalombudsman är ansvarig för 
all lokal förhandlingsverksam-
het och klubbarna tar ett större 
ansvar i förhandlingsarbetet.

2014 var ett mörkt år för kraft-
verksbranschen med fem tra-
giska dödsfall. Fyra av dessa sker 
på Fortums anläggningar. De 
omkomna var alla anställda på 
UE företag. 

Den femte dödsolycka inträf-
far på Åsbro kursgård, en 22-

årig student omkommer under 
utbildning. Under hösten ge-
nomfördes två tvådagars FFV-
utbildningar, den första, 13-14 
oktober i Gävle för region Mitt 
och Nord med 25 deltagare. 'Den 
andra, 17-18 november i Nässjö 
för region Väst och Syd med 25 
deltagare. 

Kraftverksavtalet
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Vändning
Under året så har den nedåtgå-
ende medlemsutvecklingen vänt 
till en svag medlemstillströmning 
och vi får hoppas på att vi kan 
hålla i och få en fortsatt positiv 
medlemsutveckling framöver.

Det som vi inte lyckats med un-
der året är att bromsa tappet av 
antal företag som finns under 
kollektivavtalet. 

Vårt gemensamma arbete med 
motparten Svensk Handel behö-
ver förstärkas och den planerade 
gemensamma uppsökeriverk-
samheten har inte blivit av på 
grund av att Svensk Handels inte 
lyckats få företag att ställa upp på 
insatsen.

På förhandlingsfronten så har det 
inte varit några centrala förhand-
lingar under 2014.

Genomsnittslönen för 2014 låg 
på 24 645 kr i månaden.

Radio-, TV-, Data- och 
Elektronikteknikeravtalet

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

Det har under året inte genom-
förts några centrala tvisteför-
handlingar. 

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

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

Förutom löneökningarna så 
har avtalet fått en reglering för 
anmälan om arbetsmiljöproblem 
som vi har på de flesta övriga 
avtalsområden inom förbundet 

samt en arbetsgrupp för att ta 
fram ett förslag på en premiebe-
frielseförsäkring för extra pen-
sionsavsättning. 

Under 2014 så har förbundet 
genomfört en rikskonferens för 
anställda på Elektroskandia som 
innehöll aktuella frågor inom fö-
retaget, där kan nämnas arbets-
miljö kring nya servicebilar, nytt 
bokningssystem samt avtalsfrå-
gor likväl som framtidsfrågor. 

Inga centrala tvister har genom-
förts men däremot så har råd-
givning och problem hanterats 
kring både arbetsbelastning och 
ledigheter för förtroendevalda.

Genomsnittslöner på Elektros-
kandia avtalsområde är 26 131 kr 
i månadslön.
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Arbetsmiljöverksamheten

Nolltolerans
Förbundet har under 2014 
beslutat om en tydligare inrikt-
ning av arbetsmiljöverksamheten 
under det övergripande målet 
med "Nolltolerans mot skador 
och dödsolyckor" som kommuni-
ceras inom organisationen, mot 
närstående organisationer och 
till motparter, till detta så har det 
beslutats om en ny arbetsordning 
för den samlade arbetsmiljöorga-
nisationen i förbundet där stödet 
till våra lokala skyddsombud är 
centralt. 

För detta arbete har under året 
färdigställts ett material för 
skyddsombud som handlar om 
att stärka skyddsombud och 
stärka säkerhetskulturen inom 
elbranschen. 

Många olyckor
Året har i stort varit präglat av 
flera allvarliga tillbud och olyckor 
som lett till många skyddsom-
budsstopp framförallt i stor-
stadsområdena. Vi har drivit 
en del ärenden i domstol och 
genom polisanmälningar och för 
att nämna några, polisanmälan 
för bristfällig asbestsanering, 
hindrande av skyddsombud och 
blyexponering, samtliga av dessa 
ärenden har vi antingen förlorat 
i domstol eller så har åklagare 
beslutat om att lägga ned förun-
dersökningen.

RSO-verksamheten
Den regionala skyddsombuds-
verksamheten har fått ett tyd-
ligare uppdrag i sin stödjande 
funktion till förbundets lokala 
skyddsombud, fokus har också 
legat på att förbättra rutiner för 
hur vi utser regionala skydds-
ombud så dessa kan genomföra 
sitt uppdrag på avsett sätt och 
metod.

Årets regionala skyddsombuds-
konferens har genomförts som 
planerat i början av verksamhets-
året och den har delvis skett i ett 

samarbete med Målarförbundets 
regionala skyddsombud, bland 
annat inom området säkerhets 
för hantverkarbilar samt gemen-
samt seminarium om arbetsmil-
jöbrott som LO-TCO rättsskydd 
genomförde åt oss.

Samverkan med EIO
Samarbetet med EIO fortsätter 
kring att utveckla säkerhetskul-
turen i elbranschen genom flera 
områden, exempelvis har ELIA 
tagits fram och är ett webbaserat 
system som stödjer det systema-
tiska arbetet med att rapportera, 
följa upp och åtgärda händelser 
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Din arbetsmiljö
Asbest, byggdamm, strömgenomgång eller pressade 
byggtider är inga naturliga inslag i arbetslivet. 
Det är faror som ska arbetas bort. 

Skyddsombuden är livsviktiga.
De kan rädda ditt liv.
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inom ett företags arbets-
miljöarbete. 

Vår gemensamma mate-
rial som vi tar fram till-
sammans med Prevent är 
färdigt i allt redaktionellt 
material under 2014 och 
kommer att tryckas i 
början av 2015.

Samverkan inom 6F
Inom 6 F sker ett fortsatt 
samarbete med gemen-
samma arbetsmiljöfrå-
gor inom LO och inom 
byggsektorn och det har 
bland annat tagits fram 
ytterligare språkversio-
ner av den asbestfolder 
som vi har, de språk den 
finns på idag är, förutom 
svenska, engelska, span-
ska, polska och ryska.
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Information & agitation
Press
Flera gånger under 2014 fick 
Elektrikerförbundets budskap 
stor publicitet vilket är närmare 
fyrtio artiklar eller mer. I februari 
handlade det om att Elektrikerna 
vill se en striktare process, där 
LO-styrelsen godkänner de 
normerande avtalen. I juni var 
det Seko:s strejkvarsel för pen-
deltågen i Stockholm där Elektri-
kerförbundet som första förbund 
lade sympativarsel. Och i novem-
ber när Elektrikerförbundet lade 
ett skyddsstopp mot allt elektriskt 
installationsarbete under jord vid 
Fortums kraftvärmeverksbygge 
i Hjorthagen i Stockholm. Till 
detta ska läggas ett antal debatt-
artiklar skrivna tillsammans med 
de andra 6F-förbunden.

Hemsidan
En uppdatering av förbundets 
hemsida sef.se innebar att den 
blev responsiv. Det betyder att 
layouten nu förändras bero-
ende på vilken skärmstorlek och 
skärmupplösning besökaren har 
och beroende på vilka funktioner 
som webbläsaren stödjer. Det 
innebär att besökare kan se hela 
sef.se från exempelvis en mo-
biltelefon, en läs/surfplatta, en 
persondator eller stor TV-skärm 
utan att behöva scrolla och zoo-
ma vilket var ofrånkomligt med 
traditionell webbdesign. Därmed 
togs den mobilanpassade sidan 
med begränsat antal sidor bort 

eftersom man nu kan ta del av 
allt innehåll i mobilen. 

Dessutom fick hemsidan en 
ny nyhetsmodul med utbyggd 
hantering av foton i originalstor-
lek. Modulen innebar också ett 
nyhetsarkiv som möjliggjorde en 
länge efterfrågad möjlighet att 
länka till nyheter från exempelvis 
Facebook. 

Filmerna på hemsidan och sef 
play fortsatte att bli fler. Flest 
tittare fram till och med år 2014 
hade filmen ”Konsekvenser” från 
avtalsrörelsen 2012 med 3 476 
uppspelningar följd av filmen 
”Installation av armatur dikt 
tak” som behandlar frågan om 
belastningsergonomi med 3 366 
uppspelningar.

Valrörelserna 2014
Inför 2014 års två valrörelser, EU-
valet och riksdagsvalet, arbetade 
kommunikationsenheterna inom 
6F-förbunden tätt ihop. Utifrån 
en planering som startade under 
hösten 2013 togs en kommuni-
kationsplan fram. Prioriterade 
frågor kokades ner till budskap 
som passade alla förbunden. Mål-
grupperna för det material som 
sedan togs fram var i huvudsak 
två. I första ledet skulle förbun-
dens förtroendevalda nås. I nästa 
steg skulle medlemmarna nås av 
budskapet. 

Såväl en rad olika tryckta mate-
rial som olika profilprodukter 
med valbudskap togs fram under 
våren. Till det tryckta materialet 
hörde kort med ”talepunkter” 
att användas av förtroendevalda 
och affischer till arbetsplatserna. 
Några exempel på profilproduk-
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Är elteknikbranschen 
enbart för män?

Vi arbetar för fler kvinnliga arbetskamrater  

Elektrikernas jobb passar de flesta, män som 
kvinnor. En del moment är tunga och där vill vi bli 
bättre. Mycket handlar om kompetens, yrkesskick-
lighet, kreativitet och att arbeta smart.
Vi har bättre löner än de flesta branscher och kvinnor 
lönediskrimineras inte. 

25 000 proffs inom elteknik, kraft, och elektronik

Över hälften av mänskligheten är kvinnor. 
I hela byggbranschen behöver vi bli mer jämställda, 

det är bra både för jobbet och för trivseln.
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Asbest dödar

Du ska alltid bevaka din rätt att byta om på arbetet. 
Asbest frigörs vid underhålls-, rivnings- och sanerings-
arbeten. Dammet svävar i luften under lång tid. Att få i 
sig fibrerna kan vara ett ögonblicks verk, men det tar år 
innan det märks som dödliga sjukdomar. Ingen ska ens 
behöva riskera att arbeta i asbestdamm. 

Anmäl minsta misstanke om asbest till skyddsombudet  

25 000 proffs inom elteknik, kraft, och elektronik

Asbestfibrer är små och osynliga. 
De sätter sig på kläder, i hår och man andas in dem.
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ter var klistermärken och kepsar. 

6F:s hemsida gjordes under 
valrörelserna om till en valsida 
för respektive val. Där fanns 
information om 6F:s prioriterade 
frågor.

Avtalat
Utkom med två tryckta num-
mer. Nr 106 utkom i februari, 
behandlade elsäkerhetsfrågor 
och skickades ut till alla medlem-
mar på Installationsavtalet. Nr 
107 kom ut i september och var 
ett valextra utifrån löntagarper-
spektivet. Skickades hem till alla 
medlemmar.

Annonser
Regelbundna profilan-
nonser kring arbets-
miljö i tidskrifterna 
Arbetarskydd, Arbetsliv 
och Elektrikern. Vissa 
har gått som banners på 
hemsidan.
Annonserna har hand-
lat om skyddsombu-
dens betydelse, asbest, 
byggdamm, elsäkerhet, 
fallrisker från stegar, 
integritet och jämställd-
het.

Trycksaker
Stadgarna fr o m 1 juli 
2014 i nytt format A5.  
Verksamhetsberättelse 
för 2013 - en populär-
version. Avtal Manpo-
wer. 
Ett helt nytt studiematerial pro-
ducerades - fyra träffar kring ditt 
avtal.  Studiematerial Ditt avtal 
- Installationsavtalet. 
En folder togs fram för att pre-
sentera den Solidaritetsfond 
som finns där medlemmar kan 
söka bidrag för projekt. 
Revidering och nytryck gjor-
des av foldrarna Tjäna på ATL 
- Företag och Tjäna på ATL  - 
Montör.

Samtliga trycksaker som förbun-
det produceras finns elektroniskt 
tillgängliga som blädderbara 
Pdf:filer på hemsidan.

Presentation av nordiskt 
samarbete
Ett presentationsmaterial på 
Power Point har tagits fram på 
svenska och engelska om den 
Nordiska Elfederationen med 
kortinfo om respektive förbund.
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Studier
Under året har 1 724 personer 
deltagit i någon form av ut-
bildningar i förbundet. Det är 
en glädjande ökning av antalet 
deltagare med hela 42 procent 
från 2013 då antalet var 1 218 
deltagare.

Förbundet har genomfört två 
studiekonferenser. En tillsam-
mans med våra samarbetsför-
bund i 6 F på Rönneberga den 
2–4 april med syftet som tidigare 
att tydliggöra och utöka samar-
betet inom 6F. Målet är att sam-
verka tvärfackligt så långt det går 
och där det är möjligt. Det gäller 
i första hand grundläggande 
förtroendemanna- och medlems-
utbildningarna. 

Rollfördelningen mellan För-
bundet, LO och ABF ligger fast. 
Förbunden beslutar vilka kurser 

som ska genomföras. LO-di-
strikten ansvarar för var i landet 
utbildningarna placeras och ABF 
genomför utbildningarna. För-
bunden ansvarar för att rekrytera 
och tillhandahålla handledare. 

Den andra konferensen genom-
fördes den 3 och 4 september på 
Barnhusgatan. Målsättningen är 
att skapa en tydligare bild kring 
medlemskapet och förtroende-

mannarollen i syfte att anpassa 
studieverksamheten i förbundet i 
den bildens riktning. En bild som 
ska  upplevas modern, enhetlig 
och tydlig. 

En arbetsgrupp tillsattes för att 
arbeta fram material att använda 
i studierna under 2015.
Den största av delen studierna 
sker i verksamhetskretsarna och i 
samarbete dem emellan.
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Studiestatistik

Förbundet   Deltagare
    2013 2014
Elsäkerhetsutbildning  90    0
Huvudskyddsombudsutb. 18    0
Kraftverkskonferens  45  42
RSO-utbildning,
förbundsutbildning  30   26
Ungdomsforum   14   12
Avtalskonferens     0  13
Cirkelledarutb. ATL    0    9
Försäkringskonferens    0  11
Informationsträff    0  14
Verksamhetsledarutb.    0    9
Totalsumma   197 136
   
Verksamhetskrets  
AL 1       0    11
Arbetsrättsutbildning   10     3
ATL-Cirkel (910)   96   60
Avtalskurs (952)   80   87
Facklig grundutb. FGU     0   11
FFV-utbildning   277 183
Försäkringskonferens      0    67
Grundl. förhandlingstekn.     0     2
Ideologiutbildning    17     0
Informationsdag för lärlingar   22   20
Informationsträff    27   86
Introduktionskurs    24   42
Klubbutbildning   15   29
Kassörsutbildning      0     3
Klubbutbildning    15   29
Lagbasutbildning (876)    38     9
Lärlingskurs     13       0
MBL      20   17
Medlem i facket      0     2
Ny i facket       0   60
Nya medlemmar    24   42
Om Samhället       0            1
Skyddsombudsutb.(946)  109      145
Tre A utbildning
Avtal, Arnetsmiljö, Acko      0         23 
Ungdomskurs (350)       7         39
Vald på jobbet        4           8
Totalsumma    783    1 042

Regional utbildning     
100 FFV           0 11
AL 1       25    0
ATL-cirkel (910)       0 36
Försäkringskonferens       0 13

Grundl. förtroenemannautb. 1-3 38         112 
Lagbasutbildning (876)   17   35
Skyddsomb. utb. (946)   37    0
Totalsumma               156          325

LO     
Alla kan göra något 
(handledarutbildning)     3     0
Arbetsanpassning och rehab    1     0
Arbetsrätt 1      1     1
Arbetsrätt 2      1     1
Att informera och agitera    4     3
Facket och samhället     4     1
Fackligt arbete i företagets styrelse 1    3     3
Fackligt arbete i företagets styrelse 2    2     0
Försäkringskonferens     4     8 
Insikter       9     8
Kassörsutbildning     3     0
Kulturutbildning för ungdomsansvariga   1     0
Kurs för huvudskyddsombud 1    1     1
LOs Ungdomsforum   17              2
Om facket      3   18
Om Samhället      1     0
Pengar för livet      1     0
Regionala skyddsombud    4     7
Retorik       1     2 
Ungdomsansvarigutbildning    4     0
Utbildning för revisorer     2     4
Utredningskurs arbetsmiljö    2     0
Vidareutbildning för skyddsombud 1   4     7
Vidareutbildning för skyddsombud 2   1     2
Totalsumma                 77   91

 
Samverkansutbildning   
Totalsumma    201     3

Dialog för lika värde       0    9
Facklig ledarskapsutbildning      0    2
Facklig-politisk utbildning      0    1
Fackligt-politiskt ansvariga    10    0
Ordförandeutbildning       0    2
Ungdomskurs (350)       0    2
Vald på jobbet        0    4 
Totalsumma      10  20
  
Studiecirkel 
ATL-Cirkel (910)      46 57
Cirkelledareutbildning, ATL     12   0
Ledande montör        0 30
Pensionärscirkel        0 23
Totalsumma      58      110
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Organisation

2014 får anses präglas av för-
bundsmötet och arbetet inför 
under och efter mötet och alla 
beslut som behandlades under 
förbundsmötet, på förbundsmö-
tet så beslutades det om stad-
geförändringar som att utöka 
ledningen till fyra personer 
genom att förhandlingschefen 
blir en del av ledningen, förbun-
det fick via stadgarna en centralt 
ungdomsansvarig. Dessutom 
så togs beslut om en långsiktig 
verksamhetsplan fram till nästa 
förbundsmöte 2018.

Förbundets värderingsarbete 
tydliggjordes med ett mate-
rial kring olika tema kring vår 
värdering om människors lika 
värde, de förstärkande tema 
med värdeord är; jämställdhet, 
främlingsfientlighet, solidaritet, 
rättvisa, demokrati, jämställdhet, 
rättvisa och kamratskap.

Verksamhetskretsarna påbörjade 
under 2014 ett utvecklingsarbete 
som inledningsvis handlar om 
att verksamhetsledarna fick gå 
igenom en utbildning i ”att leda 
medskapande ” som syftar till att 
få fler verktyg till att göra med-
lemmar delaktiga och engage-
rade i det fackliga arbetet. Denna 

gemensamma utvecklingsprocess 
som startats ska också leda till 
en tydlighet kring VK-ledarnas 
uppdrag, mål och resultat likväl 
som att få till deras grupputveck-
ling som ledare.

Vad gäller basorganisationen så 
har 2014 lett till ett ökat antal 
medlemmar som innehar någon 
form av uppdrag, ökning av totalt 
antal förtroendevalda under året 
landade på 14,5 %. Utav dessa så 
har antalet klubbordförande ökat 
med 8,4 % och antal kontaktom-
bud ökade under samma period 
med 24 %. 
Detta kan vara ett sätt att mäta 
hur organisationen utveck-
lats men säger inget om hur 
det fackliga arbetet utvecklats 
innehållsmässigt, för detta krävs 
flera andra sätt och metoder för 
att se om hur vi lyckas med vårt 
dagliga fackliga arbete.

Ungdomsverksamheten har 
under året fått en egen ungdoms-
ansvarig vilket innebär är denna 
verksamhet från 2015 redovisas 
under egen rubrik i verksamhets-
berättelsen.

Ungdomsverksamheten har 
under 2014 bedrivit två rikstäck-

ande utbildnings forum, ett i VK 
1 och ett i VK 28.

Under förbundsmötet valdes Joel 
Larsson som förbundets första 
centrala Ungdomsansvariga, 
efter en motion som skrivits av 
unga elektriker runt om i landet.  

Den centrala ungdomsansvarige 
har även medverkat i den cen-
trala ungdomskommittén för LO, 
NBTF-youth och i andra forum 
där förbundet ungdomsverksam-
het har behövts representerats. 

Den centrala ungdomsansvarige 
har stöttat verksamhetskretsar-
nas ungdomsverksamhet där det 
behövts. 

Ungdomsverksamheten har även 
medverkat i ett Nordiskt utbild-
ningssamarbete där vi samlade 
ett par ungdomar från Sverige, 
Norge och Danmark och utbildat 
dessa i bland annat ledarskap, 
retorik, förbundens olika upp-
byggnad och gruppdynamik. 

Ungdomsverksamheten deltog 
även detta år på LOs största ung-
domsträff, LO ungdomsforum. 
Där över 200 ungdomar träffas 
och diskuterar fackliga frågor.
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Verksamhetskretsarna

VK 1 
Formalia
VU har bestått av: Daniel Lundin 
Verksamhetsledare, Nille Thor-
sell Ledamot, Pierre Håkansson 
Ledamot.
CR ledamöter ordinarie: Kjell 
Lindberg, Pierre Håkansson, Da-
niel Lundin, Nille Thorsell, Karo-
lina Dahl, Elin Fagerlind, Benny 
Rosengren, Claes Melkersson.
CR Suppleanter: Christer Olsson, 
Henrik Hedman, Dan Ljung-
qvist, Anders Ericson, Anders 
Lindström, Peter Karlsson, Kalle 
Löfvenberg, Johan Berglund.
Den sista december 2014 hade 
VK El-ettan 3 125 st aktiva med-
lemmar.

Verksamhet  
Så har ännu ett år gått. Vi har va-
rit väldigt aktiva under året med 
framförallt RSO-verksamheten 
och synts ute på arbetsplatserna.

Vi har utöver det jobbat på med 
att öka antalet ackordssedlar och 
vi ser att det går sakta men säkert 
framåt. Våra försäkringsinfor-
matörer arbetar för fullt med 
att plocka hem pengar åt våra 
medlemmar och våra ungdomar 
kämpar på med skolinformatio-
nerna. 2014 var ju även superva-
låret som vi ägnade en hel del tid 

åt att informera medlemmarna 
om vad Elektrikerförbundet är 
i behov av för politisk riktning i 
Sverige.

Slutord
Hur gick det då? Vi har gjort fler 
skyddsstopp än resten av LO-
familjen tillsammans vilket har 
synts i media. Vi fick en reger-
ingsskifte som vi önskade, nu får 
vi försöka se till att våra frågor 
blir mer uppmärksammade än 
tidigare. Vi ökar som sagt sakta 
i antal ackordssedlar, något vi 
måste jobba ännu hårdare med. 

Fler och fler medlemmar går 
fackliga utbildningar vilket är 
väldigt glädjande. Nu är frågan 
varför inte detta syns tydligare 
i medlemsstatistiken än vad det 
gör. Vi ökade marginellt under 
året i medlemstal vilket förstås 
är glädjande men vi hoppas att 
vi ska kunna öka mer och för-
hoppningsvis blir nästa år då det 
händer.

Tack för det gångna året alla ni 
som gör El-ettan till en röst att 
räkna med i medlemmarnas 
vardag.
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VK 2 
VU har bestått av verksamhetsle-
dare Rolf Gustavsson, Bravida,
 t o m maj, VU-ledamot Lars 
Pettersson, Emil Lundgren, 
t o m maj därefter verksamhets-
ledare. Övriga ledamöter under 
året har varit Magnus Kindmark, 
Caverion, (hela verksamhetsåret) 
samt Robert Roxhage, Activ El, 
(fr o m maj).

ATL
Då vi har en låg nivå av jobb som 
mäts har vi bestämt att vi ska ha 
uppsökare tillgängliga två gånger 
per vecka. För att klara av det har 
vi fem uppsökare som delar på 
uppdraget. Utfallet under året har 
inte varit positivt men vi räknar 
med att volymen kommer att öka 
under 2015. Vi har genomfört de 
ackordcirklar som efterfrågats. Ett 
större företag har varit med att 
stå för arbetstid för de som vill gå 
cirkel. Under december utbildade 
vi de ledande montörer som var 
intresserade av ledarskap.

FFV/Medlemsvärvning
Vi har under året jobbat med  upp-
sökande verksamhet för att starta 
klubbar och rekrytera FFV. Det 
arbetet har varit framgångsrikt. 
Det har varit ett gemensamt arbete 
mellan FFV och ombudsmän. Vi 
har även bildat en Hisstyrgrupp 
som ska jobba med hissfrågor och 
medlemsvärvning. Vi har fortsatt 
att göra lokal verksamhet i Var-
berg. När det gäller medlemstap-
pet är det uppbromsat och vi har 
ökat under årets sista månader.

Fackligt-politiskt
Deltagit i valrörelsen i samarbete  
med 6F och LO Göteborg. Deltog 
i LO:s ringkampanj där vi ringde 
10 % av våra medlemmar. Med 6F 
gjorde vi aktiviteter under första 

maj samt under valrörelserna gjor-
des det arbetsplatsbesök. Tillsam-
mans med Byggnads och Målarna 
gjorde vi en kampanj med korv-
kokning på de stora arbetsplatser-
na, detta skapade förutsättningar 
för många samtal. Vi bemannade 
tillsammans med LO den centrala 
valstugan i Göteborg. 

Arbetsmiljö
Under året har vi inte nått målet 
att nå ut till våra arbetsplatser. Det 
av olika orsaker, för att möta detta 
kommer vi att rekrytera fler RSO. 
Vi har även påbörjat ett arbete 
med att aktivera våra valda skydds-
ombud på företagen. Detta bl a 
genom att vi hade en träff under 
två dagar där temat var ”Verksam-
het”. Vi kommer att behöva fort-
sätta se över våra utbildningsdagar 
för skyddsombud för att öka den 
lokal skyddsverksamheten. En 
träff för Elsäkerhetsombuden har 
genomförts där Elsäkerhetsverket 
sam Encitch medverkade.

Under året har samarbetet i 3F 
(Byggnads, Elektrikerna och 
Målarna) fortskridit. Fyra träffar 
har genomförts där vi diskuterat 
gemensamma arbetsmiljöproblem 
såsom damm, personalutrymmen. 
Vid en av träffarna medverkade 
Arbetsmiljöverket (AV) för att 
informera kring den nya Afs:en, 

Under maj genomförde vi ett pro-
jekt där Servicemontörerna fick 
möjlighet att väga bilarna för att se 
om de åker med överlast. Erbju-
dande om att få en skyddsrond 
gjord på plats av våra RSO gavs.
Flera intressanta samtal kring last-
säkring kom upp.

Studier
Under året har vi startat upp 
vår utbildning: FFV grund som 
ersätter AF1. Där vi jobbar mer 

tvärfackligt samt numera erbjuder 
externat. Det har inneburit att vi 
har fördubblat antalet studerande 
under året. Vi arbetar systematiskt 
för att rekrytera FFV som inte 
har någon utbildning. Vi deltar i 
GAFs treåriga ledarskapsutbild-
ning där vi under året har haft fyra 
deltagare. Vi har tillsammans med 
ABF börjat se över alla våra egna 
utbildningar för att lyfta dem pe-
dagogiskt och innehållsmässigt. Vi 
deltar i RFS Göteborg samt inlett 
samarbete med ABF i Halland.

Försäkringsinfo
Vi har haft ett projekt med regio-
nen och har haft inne en uppsö-
kare. Vi har haft en utbildning för 
försäkringsinformatörer, där fokus 
låg på rollen som försäkringsin-
formatör lokalt. Vi har idag för få 
uppsökare så vi kommer att arbeta 
för att få fler, samt att titta på hur 
uppdraget ska se ut.

Ungdomsverksamhet
Skolinformation för årskurs tre i 
vårt område. Ungdomsträffar och 
deltagit på tvärfacklig ungdoms-
helg. Tillsammans med VK  10 
och VK 16 genomfört ett regionalt 
ungdomsforum.

Utåtriktat arbete
Förutom det utåtriktade arbetet 
som nämnts genomfördes en 
manifestation i december  utan-
för Sector Alarms huvudkontor i 
Göteborg. Tillsammans med andra 
fackförbund som SEKO, Målarna, 
HRF och Kommunal protesterade 
vi mot föreningsrättskränkningar.
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Verksamhetskretsarna

VK 8 
består av Skåne och Blekinge och 
2014-12-31 var vi 3 347 aktiva 
medlemmar i kretsen, 773 pen-
sionärer och 404 elevmedlemmar. 
Totalt 4524 medlemmar.
   Vi har sex ortsklubbar (sektioner) 
och 61 företagsklubbar och cirka 
57 kontaktombud på företag utan 
klubb.

Verkställande utskott har under 
första halvan av året bestått av 
verksamhetsledare Jonas Lindgren 
och två ledamöter Roger Persson 
och Per-Ola Nilsson. Andra halv-
året så har Per-Ola fungerat som 
verksamhetsledare, och ledamö-
terna har varit Roger Persson och 
Anders Kristiansson

Under året har vi kört vidare på 
inslagen väg med FFM träffar och 
skyddsombudsträffar i sektio-
nerna. Vissa sektioner kör heldagar 
medan andra kör halvdagar och 
under året har vi mellan 4 till 6 
träffar per sektion.

Sektionerna har också kört ett 40 
tal UVA-möten på företag utan 
klubb och FFM. Det har varit po-
sitivt från de företag vi besökt, och 
det sprider sig då andra som inte 
blivit besökta tar kontakt med oss 

och frågar om vi kan komma. 

Studier
Under året har vi anordnat ett an-
tal utbildningar. Nya medlemmar 
utbildning har genomförts sek-
tionsvis, där alla nya medlemmar 
under året fått möjlighet att delta.
Vi har också genomfört grundläg-
gande medlemsutbildning på fyra 
orter inom kretsen, med tonvikt på 
avtal, organisation och försäkring.
Vi har haft ca 50 medlemmar iväg 
på olika LO och förbundsutbild-
ningar. Vi samverkar även med 
Albins folkhögskola och ABF kring 
olika temakvällar kring bland an-
nat arbetsrätt och arbetsmiljö

RSO
Våra RSO har kört på som vanligt 
och varit ute en hel del på besök 
på arbetsplatser och gjort en del 
skydds ronder. Våra förtroende-
valda RSO har lagt ner ca 1 140 
timmar på RSO verksamheten 
fördelat över hela området.
  En av våra RSO har deltagit på en 
internationell asbestkonferens, och 
fick med sig en oerhörd kunskap 
som vi sedermera jobbat för att 
sprida bland våra medlemmar och 
lokala skyddsombud.

Försäkringar
Under året har 21 av våra befintliga 

försäkringsinformatörer deltagit i 
vidareutbildning tillsammans med 
Folksam och LO. Sex nya försäk-
ringsinformatörer har genomgått 
grundutbildning. Medlemskvartar 
har genomförts i flera forum, både 
på individuell nivå, men också på 
klubbmöten och UVA möten.

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

ATL
Under 2014 har vi märkt ett ökat 
intresse för ATL-utbildning. Vi har 
kört studiecirklar på kvällstid och 
haft bra uppslutning på dessa. Vi 
har kört tio cirklar i kretsen med 
sammanlagt över 100 deltagare. 
Kombinerat med cirklarna har vi 
även uppsökande verksamhet, och 
följer upp de som gått utbildningen 
med eventuell hjälp på plats.
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VK 9 
Vi har fyra sektioner som sköter 
det löpande arbetet. Nyköping, 
Västerås, Örebro och Uppsala är 
där som vi har våra kontor. 

VU består av verksamhetsledaren 
David Fernhed som tillträdde efter 
Patrik Frithz som enbart satsar på 
förbundsstyrelsen men också är 
adjungerad i VU. Ledamöter har 
under verksamhetsåret varit Robin 
Bergholtz samt Magnus Ohlén. 
VU har sammanträtt fyra gånger. 
Ett förstärkt VU har genomförts då 
extra representanter från de olika 
sektionerna har varit med.

Studier
Vi har bedrivit en hel del studier. 
Ny i facket, en grundkurs på en 
dag, har genomförts i Uppsala och 
Västerås med ett 40-tal deltagare. 
Vi har skickat deltagare till region 
mitts Grundläggande förtroende-
mannautbildning, GFU, Lagbasut-

bildning, skyddsombudskonferen-
ser, RSO-konferens m.m. 

Vi har också anordnat ATL-cirklar 
på både dagtid i samarbete med 
företaget samt kvällstid. I varje 
sektion har det genomförts utbild-
ning i lönerevision. Verksamhets-
ledaren och en ombudsman har 
hållit i fyra sådana kurser. Totalt 
har ca 40 medlemmar gått utbild-
ningen vilket är lite lågt om man 
jämför hur många lönerevisioner 
som genomförs. Här finns förbätt-
ringspotential.

Arbetsplatsbesök
Vi har under senhösten och vin-
tern gjort en extra satsning på att 
göra arbetsplatsbesök då tid och 
pengar avsattes för tre personer 
per sektion i två veckor skulle ut 
och träffa medlemmar och värva 
oorganiserade. Tyvärr landade vi 
inte riktigt i fas med ambitionen 
men många besök gjordes. Vi har 
deltagit på klubbmöten och ge-
nomfört en innebandy turnering.

Ungdomsverksamheten
har haft en ungdomskurs med 
tiotalet deltagare. En medlem från 
Örebro fick möjlighet att åka på 
ungdomsmandat till hösten CR. 
Vi har även förmånen att ha den 
centralt ungdomsansvarige i vårt 
VK också. 

Skolorna
har besökts och då framförallt 
årskurs 3.

Framtid
Vi ser ljust på 2015. Vi vill satsa på 
ackordet och bygga upp en välol-
jad organisation kring utbildning, 
uppföljning och vidareutbildning i 
vårt lönesystem. 

Vi ser ett ökande intresse för ut-
bildning och kommer satsa på att 
få in så många avtalsmotioner vi 
bara kan. Vi tänker också utveckla 
UVA-möten och starta fler klub-
bar.
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VK 10 
Verksamhetsberättelsen är en 
utvärdering av de mål som sat-
tes upp för avdelningens/kretsens 
verksamhet under 2014. 

VK 10 består av Västra Götaland 
och Halland utom StorGöteborg 
och Varberg. Vi har cirka 2 000 
medlemmar. 

Till grund för utvärderingen ligger 
Handlingsplan 2014 i enlighet med 
CRs och förbundsstyrelsens beslut.

Studier
Under 2014 så bedrevs studier i 
form av kurser på internat, exter-
nat och som cirklar. Alla fackligt 
förtroendevalda inom våra olika 
områden samt många av medlem-
marna har fått möjlighet att delta 
i studier gällande avtal, ackord, 
ledande montör, arbetsrätt, skol-
information, arbetsmiljö, klubbut-
veckling och funktion. Ideologi har 
varit en röd tråd genom alla träffar 
och studier vi har haft under året.

Under 2014 så hade vi ungefär 200 
förtroendevalda och 40 medlem-
mar i utbildning och på cirklar.

Ungdom - skolinformation
I ungdomsverksamheten har vi 
inte lyckats nå de mål som vi satte 
upp i handlingsplan för 2014. Det 
finns en del tydliga saker som har 
gjort avtryck i den uteblivna verk-
samheten. 

När det gäller skolinformation 
så har alla skolor fått en kontakt 
under våren. Dock har inte alla 
klasser i åk 2 och 3 informerats. 
Under hösten så prioriterades att 
hitta nya skolinformatörer samt att 
sätta dessa i utbildning i stället för 
att besöka åk 1. De som var elev-

medlemmar när de 
slutade skolan har 
kontaktats i enlig-
het med den interna 
verksamhetsplanen.

Uppsökeri
har bedrivits av 
ett antal förtroen-
devalda runt om i 
kretsen. Med olika 
utgångspunkt har 
det funnits uppsö-
kare inom områ-
dena arbetsmiljö, 
ackord, medlems-
värvning, studier 
och försäkringar.

Vi har ett utfall i 
uppsökeriverksam-
heten på drygt 1 200 
timmar. Vi har träf-
fat uppskattningsvis 
300-400 medlem-
mar och presumtiva 
medlemmar.
Under året har 
dessa uppsökare 
värvat ungefär 30 
nya medlemmar och 
ett antal fackligt för-
troendevalda. Bland 
annat två nya RSO. 
Vi jobbar aktivt med 
att informera och diskutera avtals-
frågor på arbetsplatser och träffar. 

Verksamhet
Vi har fortsatt jobbat med att få 
mer utåtriktad verksamhet i stället 
för mötesverksamhet i verksam-
hetskretsen. Vi jobbar med att 
bredda den lokala fackliga verk-
samheten i våra ortsklubbar. Detta 
för att få en bredare bas att stå på 
när vi ska nominera och rekrytera 
till uppdrag i verksamheten. 

Valrörelse
Vi har tillsammans inom 6F be-
drivit två valrörelser under 2014. 

Det har skett på arbetsplatser och 
vid anordnande möten för våra 
medlemmar. Valrörelsen har även 
bedrivits på gator och torg tillsam-
mans med Socialdemokraterna.

Slutord
Vi kan bli bättre inom många om-
råden och vi börjar om igen med 
nya tankar om hur vi når våra mål 
och hur vi prioriterar verksamhet 
under 2013. Vi tackar alla som har 
varit med att bidra till verksam-
hetskretsens verksamhet. I och 
med detta avslutar vi verksamhets-
året 2014.

Verksamhetskretsarna
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VK 15 
Organisation
VK-ledare: Kenneth Nyhlén. VU 
ledamöter: Peter Nordin, Mikael 
Olsson. Kretsombudsman: Jimmy 
Åsberg. CR/FM ombud: Christer 
Nylander, Peter Nordin, Mikael 
Olsson, Karolina Johansson, Hen-
rik Öhrberg, Lars-Bertil Persson. 
Förbundstyrelseledamot: Kenneth 
Nyhlén. 

Medlemsantalet: Vid årets början 
1380 medlemmar, vid årets slut 
1334 medlemmar.

Verksamhetsberättelse baserad på 
målen i handlingsplan 2014.
Verksamma uppsökare:  
I hela VK:  Fem uppsökare  
Ufall:  Tre
Koll på jobbet:
VK kommer att ha tillgång till två 
erfarna uppsökare under 2014.
Dessa uppsökaren räknar vi med 
att ha fyra projekt var, ombuds-
männen borde man kunna hinna 
med två, totalt  12-16 "Koll på job-
bet" objekt. 

Ackord
När det gäller ackordssedlar så 
är det ju ett mål men om vi når 
ackordssedlar på fem av objek-
ten så borde det finnas en rimlig 
möjlighet. För det är viktigt att vi 
tillser alla andra bitar som boende, 
arbetsmiljö, elsäkerhet , mm och 
att det genomförs etableringsför-
handlingar.

Utfall  23 objekt
VK planerar för att genomföra 40 
UVA möten under 2014 
Utfall  76 möten

VK har konstaterat att de flesta 
företagen i kretsen inte utnyttjar 
UVA tiden för fackliga möten 

på betald arbetstid, därför har vi 
planerat in dessa möten. VK har 
därmed träffat nästan alla 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
I samband med UVA-möte på 
många företag framkom det att det 
råder mycket dålig ordning på job-
ben / projekten, där våra medlem-
mar är verksamma. 
   Medlemmar vittnar om att de får 
inte reda på om de jobbar på ett 
löpande eller anbuds projekt, vem 
är beställarens ombud, vem skall 
vara ledande montör, när skall 
jobbet vara klart, tidplan/beman-
ningsplan-leveransplan saknas. På 
vissa jobb där det räckt med 2-3 
elektriker kan det vara hela firman 
5-15 man som avlöser varandra.  
Det tycker att det är lite pinsamt 
när kunden måste berätta för 3:e 
gången vad de vill ha utfört
   En medlem utryckte sig vi kör 
vänstervarv och avlöser varandra 

med att släcka bränder. De kan bli 
uppringda av arbetsledare/chef på 
fredagskväll, kan du åka på jobb 
10-20 mil bort på måndagsmor-
gon, vad är det för jobb som skall 
göras-var -hur ? 
   Jag vet inte, ring kunden själv ! 
Vid UVA mötet har vi ställt frågan, 
genomför ni etableringsgenom-
gång /förhandling, svaret blev nej. 

För att försöka få lite ordning och 
reda på våra arbetsplatser, har vi 
genomfört miniledandemontörs 
utbildning på 20 företag med totalt 
108 deltagare. 

Studier
Totalt i utbildning 275 
Antal deltagare  202  
Medlemmar i studier 
Mål   Utfall
275   202
Medlemmar i ungdomsverks. 
Mål   Utfall
50   0
Medlemmar uppsökta
Mål   Utfall
1 877   3 233
Medlemmar som värvats  
Mål   Utfall
34   81
Nya FFV som värvats
Mål   Utfall   
 48   39
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VK 16 
Ett händelserikt år för verksam-
heten då ett antal personer läm-
nade och nya personer valdes till 
verkställande utskottet, förbunds-
styrelsen, verksamhetsledare samt 
regionala skyddsombud. 

Under året har verksamheten haft 
möten med de förtroendevalda. Vi 
har planerat, gått igenom och följt 
upp verksamheten. Den har fung-
erat relativt bra med tanke på att vi 
har haft nya personer med min-
dre erfarenhet och få personliga 
resurser. Vi känner att 2014 har vi 
gjort lite mer inom vissa områden 
medan andra inte har uppnått de 
mål som var uppsatta.

Vi fortsätter att tappa medlemmar 
vilket är ett orosmoment för oss, 
nerdragningar på kraftverkssidan 
samt närheten till Norge har på-
verkar oss, vi tappar även med-
lemmar till andra förbund vilket 
har fått oss att inse att vi måste bli 
bättre på uppföljning av medlem-
mar.

En negativ trend som fortsätter är 
att företagen inte anställer lärling-
ar, vi trodde vi såg en liten ljusning 
på detta 2013 då det anställdes 28 
lärlingar vilket då var en höjning 
med 11 personer från året före. 
Detta året sjönk anställningarna 
till endast 20 personer vilket vi ser 
som oroväckande.

Verksamhet
Med vår RSO verksamhet och för-
säkringsinformation nådde vi ett 
stort antal arbetsplatser under året 
vilket resulterade i att vi träffade 
både medlemmar och potentiella 
medlemmar

och kunde hjälpa dessa i försäk-
ringsfrågor och arbetsmiljö.
På studie sidan har det gått lite 
lugnt, mycket p g a problem på 
handledarsidan. Vi har försökt 
nyttja de utbildningar som t ex LO 
och Region Väst håller och dragit 
nytta utav dem. 

Ackordsverksamheten
fungerar fortfarande inte tillfreds-
ställande då vi har brist på hand-
ledare och ackordsuppsökare. 
Intresset finns dock inom vissa 
klubbar, och under 2015 kommer 
en större satsning gå av stapeln.

Våran ungdomsverksamhet funge-
rar bra, vi har medverkat på ”Putte 
i parken”, LO:s sommarkampanj 
”Facket på sommarjobbet” samt 
haft handledaransvar på LO 
Ung-utbildningar. 

Skolinfo
Vid planeringen av skolinformatio-
nen så satte vi målet högt, samtliga 
skolor skulle besökas under året 
och glädjande nog så fullföljdes 
detta. Vi har en  bra kommunika-
tion med skolorna i vår verksam-
hetskrets. 

Vi har delat ut stipendier på EL-
linjerna i länet  och även varit kon-

trollanter under ECY-Cup på ett 
antal platser i verksamhetskretsen.
6F
löper på, vi har haft bra möten 
under och verksamhet på torget i 
Karlstad, första måndagen i varje 
månad med korvutdelning samt 
fackligt/politiskt budskap. Varje 6 
F förbund är ansvarig för arrange-
manget en gång. Under valrörelsen 
så var 6F den tydliga fanbäraren 
inom LO.

Slutord
När vi summerar så kan vi säga att 
det är förändringens år med ett 
antal nya personer i verksamheten 
som axlar förtroendeuppdragen 
efter Stanley, Kent och Tina.

Året började lite avvaktande men 
verksamheten har utvecklats med 
tiden och vi har fått ny energi att 
satsa än högre till 2015.
Vi har fått till oss nya starka krafter 
som kan hjälpa oss driva verksam-
heten framöver med både aktiva 
ungdomar, förtroendevalda och 
andra personer som vill jobba 
fackligt. Vi ser med tillförsikt fram 
emot ett nytt verksamhetsår, med 
stort fokus på utbildning, med-
lemsuppsökeri, ungdomar, försäk-
ringsinformation och arbetsmiljö.

Verksamhetskretsarna
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VK 21 
VU består av VK-ledare Mikael 
Karlsson och ledamöterna Johan 
Eklund (till december) efter så tog 
vi in Jussi Nieminen på fyllnadsval 
och Thomas Hedlund. 
Har haft fyra möten p g a olika 
anledningar mest beroende på 
tidsbrist hos alla tre, därför har 
mötena varit på kvällstid och ett 
lunchmöte.

Valrörelse
Vi hade en ”lyckad valrörelse” i 
alla fall för oss i 21:an genom att vi 
lyckades ha två uppsökare (val-
arbetare) på heltid i två veckor. 
(Johan Eklund och Jussi Nieminen) 
Enligt de uppsökta och även de 
andra i 6F har de gjort ett bra jobb.

Vi har i alla fall lyckas sköta försäk-
ringar, skolinformation och RSO i 
egen regi detta året kanske med en 
liten liten hjälp från VK 9.
Sen har den killen som var med 
förra året som ”lärling” när det 
gäller skolinformation lyckas sköta 
detta med hjälp av en kompis. Så 
vi i VK 21 håller tummarna att 
de tycker att det är roligt och vill 
fortsätta.

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

Vi använt verksamhetsmålen som 
är lagda för att styra vår verksam-
het.

ATL-sidan
går mot lägre volymer så fort vi 
släpper på tyglarna men vi har 
genomfört fem ATL-cirklar och att 

vi fått frågor om en ackordsuppsö-
kare i avdelningen. Så vi får se vad 
som händer med detta.

Studier
I 21:an har kurser och utbildningar 
planerats lokalt och regionalt i 
Region Mitt. Ett antal nya med-
lemmar har genomgått våran upp-
startade ”Ny i Facket ”utbildning. 

Vi har även använt oss av ABF och 
LO för externa utbildningar.

Arbetsmiljöarbetet har skötts av 
våra två RSO med hjälp och stött-
ning av ombudsmännen.
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VK 26 
Småland och Öland är det område 
som vi bedriver vår verksamhet i. 
Verksamhetsledare var Jan-Erik 
Arvidsson och ledamöter var Arne 
Forsberg och Philip Jönsson.

Verksamhet
Den verksamhet som vi planerade 
för har vi genomfört, vi har utöver 
det lyckats få till vår första tjejträff 
med många deltagare. 

Vi hade vår första satsning riktad 
mot service-elektriker med väg-
ning och genomgång av trafik-
säkerheten på servicebilar samt 
en ungdomsaktivitet med många 
deltagare. 

Vi var ute på många arbetsplatser, 
deltog på klubbmöten ordnade 
frukostmöten och hade träffar för 
alla nyanställda. Träffar för fackliga 
förtroendevalda och medlems-
möten vid ett flertal tillfälle och 
platser. 

Vi har haft ett gott samarbete inom 
ramen för 6F, framförallt med stu-
dieträffar i Jönköping, Växjö och 
Kalmar. 

Varit behjälplig med att få i gång 
en klubb. Fått nya fackliga förtro-
endevalda att hjälpa till i verksam-
hetskretsen och med glädje efter 
många år fått igång ungdomsverk-
samheten. Under året tog arbetet 
med valet till EU och den svenska 
valrörelsen tillsammans med 
övriga förbund inom 6F betydande 
del av vår tid.

Studieverksamheten
har löpt på bra. Vi har genom-
fört arbetsrättsutbildningar och 
nyanställda/lärlingsträffar på fyra 
platser. Våra försäkringsrådgivare 

har utbildats vid flera tillfällen. 

Vi har fortsatt att satsa på ATL-
utbildning. Pensionsutbildning +55 
i Kalmar i samarbete med 6F blev 
snabbt fullbokad. Haft deltagare på 
Elektrikerförbundets Kvinnokon-
ferens och haft flera deltagare på 
LO-utbildningar lokalt.

Arbetsmiljöarbete
Våra skyddsombud har utbildads 
i samarbete inom Region Syd. 
Nyanmälda skyddsombud får 
personliga besök. Våra regionala 
skyddsombud har haft ett gott 
samarbetat med Byggnads då vi 
har haft gemensamma skyddsron-
der vilket förstärker säkerhetsnivån 
på byggarbetsplatsen. 

Vi har gjort vår första satsning 
på dem som arbetar på service, 
genom att i samarbete med trafik-
polisen ha vägning och genomgång 
av riskerna med hur man lastar 
bilarna. 

Skolinformation
Våra skolinformatörer har  under 
hösten besökt alla skolor i årskurs 
2. Under våren fick alla i avgångs-
klasserna besök för information 
inför arbetslivet och dess villkor. 
Bemanning av kontrollanterna till 
ECY-cup gick bra och att ut-
bildningen håller hög nivå visar 
framträdande placeringar för flera 
av våra elever i tävlingen.

 

Verksamhetskretsarna
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VK 28 
Organisation
Mötesverksamhet: 
VU  sex, LR ett.
 
Ackordsverksamhet
Ackordslönerna har i snitt stigit 
med ca: 10 kr/tim. till 202,50kr/
tim. gentemot föregående år. Anta-
let timmar ökar med cirka 
100 000 timmar till 276 000 tim-
mar. Däremot minskar antalet 
sedlar från 127 till 79.

För att kunna göra en mer rättvis 
jämförelse 2014 vis a vi 2013. Har 
vi tagit bort i beräkningarna en 
sedel på cirka 134 000 timmar 
med låg förtjänst som skulle varit 
inlämnad för flera år sedan. 
 
Månadslöneutvecklingen
har under året varit den överens-
komna avtalshöjningen med några 
undantag, där man lyckats få lite 
till. På många företag börjar det att 
skilja 20-40 kr/ tim. gentemot ack-
ordslönerna. Samt att fler och fler 
arbetsgivare vill diskutera BONUS.

Arbetsmiljö/RSO
Verksamheten på arbetsmiljöom-
rådet har i huvudsak bestått i att 
genomföra skyddsronder ute på 
arbetsplatserna och säkerställa att 
företag utan skyddsombud lever 

upp till avtal och arbetsmiljölagen.
Under året har vi genomfört ca: 
140 arbetsplatsbesök och där träf-
fat ca:1 500 medlemmar.

Vår verksamhet har i huvudsak 
inriktats på att förebygga fallolyck-
or, informera om kvarts, damm, 
elsäkerhet, samt riskanalyser.

Elsäkerhetsprojektet startades upp 
där vi har genomfört gemensamma 
träffar med Elinstallatörer och 
FFV, för att titta på delegeringarna 

mm. uppföljningar på det arbetet 
kommer att fortlöpa under 2015.

Det har genomförts utbild-
ningsdagar för skyddsombud 
på orterna Umeå, Skellefteå och 
Luleå, som har varit tillsammans 
Elsäkerhetsverket och Folksam

För närvarande är vi sju RSO varav 
två ombudsmän och fem FFV.

Studier
Vi har under alla år propagerat för 
viktigt det är med att utbilda sig 
både för den enskilde och organi-
sationen. Det känns därför extra 
roligt när LO Nord berömmer 
oss för att vi är mycket bra på att 
få fram deltagare till deras utbild-
ningar. 

Flera utbildningar som vi har 
anmält medlemmar till har blivit 
inställda på av att andra förbund ej 
har några anmälningar.
1.  Två MB utbildningar a 3 dgr 
som genomfördes i egen regi.
2.  Fem. ATL utbildningar var av 
två på arbetstid där arbetsgivarna 
har betalat lön.
3.  Cirka 50 Fackets grund
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VK 31 
VU: Det verkställande utskottet 
har bestått av verksamhetsledare 
Stefan Lyshed-Jakobsson, ledamö-
terna Joe Mayer och Bengt Thun-
holm. VU har under året priorite-
rat utåtriktad verksamhet, vi har 
haft ett fåtal VU-möten.

FFV 
Vi har bjudit på frukost/fika på 
olika orter, dessa träffar har fallit 
mycket väl ut. Vi har vid varje 
tillfälle när vi träffar medlemmar 
informerat om fackliga frågor typ. 
försäkringar, arbetsmiljöfrågor 
samt ackord. Vi informerar även 
om behovet av att vi blir fler som 
jobbar fackligt samt försöker få fler 
att börja arbeta fackligt åt förbun-
det i verksamhetskretsens regi.

Medlemsvärvning
Vid varje uppsökeri vi genomför 
jobbar vi aktivt med att värva 
medlemmar.

Arbetsmiljö
Vårt arbetsmiljöarbete har be-
drivits i stort av vårt regionala 
skyddsombud. Han har aktivt 
arbetat 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 
ATL/ackords-cirkel på kvällstid, vi 
har även genomfört en två-dagars 
utbildning i ATL under dagtid. Vår 
uppsökare har sporadiskt och vid 
efterfrågan gjort uppsökeri för att 
hjälpa till med ackordsfrågor på 
arbetsplatser. 

Studier
Vi har under 2014 bedrivit studier 
tillsammans med verksamhets-

kretsarna 1, 9 och 21 i Region Mitt. 
Främst gällande utbildning för 
förtroendevalda, så kallad Grund-
läggande förtroendemannautbild-
ning (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 
försäkringsinformatörer, HSO/SO 
samt två utbildningar för ledande 
montörer. I Verksamhetskrets 
31 har vi under året genomfört 
avtalsutbildningar, utbildning för 
utbildningsombud, introduktions-
utbildning för nyanställda. Vi har 
även haft deltagare på LO-kurser 
som t ex Om Facket, Insikter och 
Retorik. Intresset och efterfrågan 
på studieverksamhet fortsätter att 
växa.

Skolinformation
Vi har genomfört skolinformation 
för elever i årskurs ett och tre.

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 klubbmö-
ten samt arbetat med att utveckla 
klubbverksamheten på företagen.

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

Fackligt-politiskt deltagande
Vi har aktivt jobbat för att föra 
fram våra facklig-politiska åsikter 
inför valet. Vi har medverkat på 
gemensamma aktiviteter inom 
ramen för samarbetet via 6F.
 

Verksamhetskretsarna
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Verksamhetsmål
Verksamhetsplanen satte tydliga 
mål vars innebörd sammanfat-
tat var - vi måste organisera fler, 
rekrytera fler förtroendevalda 
och öka närvaron på arbets-
platserna. Detta mot bakgrund 
att antalet aktiva medlemmar 
stadigt minskade och att vi 
tappat många förtroendevalda. 
Det minskade medlemsantalet 
påverkade också ekonomin.
”Hur ska vi kunna bedriva av-
talsbevakning om vi inte finns på 
arbetsplatsen?” Faktum var att vi 
idag saknar ett fackligt ansikte på 
väldigt många av företagen där vi 
har avtal.

Målen var: 
• Få fler att delta i studieverk-
samheten.
• Rekrytera och utbilda fler för-
troendevalda.
• Bilda klubbar och utse kon-
taktombud på ”Vita fläckar”
• Rejält öka ackordsverksamhe-
ten i alla verksamhetskretsar.

Vi kunde på CR i november 
konstatera att sedan ett antal 
månader så ökade faktiskt antalet 
aktiva och vi kom vid årsskiftet 
upp över 20 000-strecket.  En 
upphämtning under senare halv-
året - om än försiktig. 

Men vi ska notera att det bara är 
tre verksamhetskretsar (VK 1, 9 
och 31) som uppvisar plussiffror 
för 2014.
 
Idag har vi cirka 3 000 enskilda 
förtroendevalda jämfört med 3 
693 år 2009. Där har också skett 
en återupphämtning. Men vi får 
inte slå oss till ro med det särskilt 
inte som så många arbetsplat-
ser fortfarande saknar ”fackliga 
ansikten”.

Studier
Antalet som genomgår fackliga 
studier har under väldigt många 
år vart alldeles för lågt. Men även 
på detta område kan en ökning 
ses. 

Vi kan summera att vi inte lyck-
ats helt men att vi börjat svänga 
skutan. Glädjande är det ökade 
medlemsantalet som stärker 
förbundet. Det finns ingen annan 
väg för oss än att förbättra, om-
pröva och än mer öka närvaron 
på arbetsplatserna. För det är då 
vi är ute hos medlemmarna som 
vi stärker hela organisationen. 
Ökad närvaro på arbetsplat-
serna är en huvuduppgift för alla 
förtroendeanställda och våra 
förtroendevalda.

Samverkan inom LO
Vi må vara ett litet, stolt och 
tufft yrkesförbund som kan ta 
fajten med våra motparter. Men 
i många viktiga frågor förutsätts 
samarbete inom LO-familjen. 
Inte minst måste samordningen 
kring de centrala frågorna och 
avtalsrörelsen bli bättre. Vi har 
ökat vår slagkraft genom vår 
samverkan inom 6F men också 
med förbund som Kommunal.

Under flera år har Elsäker-
hetsverkets olika förslag kring 
förändringar av lagstiftning, för-

ordningar och behörighet skapa 
oro och farhågor. När det gäller 
elsäkerhetsarbetet kan vi med 
stolthet peka på att vi samlat 
alla LO förbund som organi-
serar elektriker d v s SEKO, IF 
Metall, Pappers, Fastighets och 
Kommunal. Vi har haft gemen-
samma skrivelser och remisser. 

I hela vårt agerande kring 
Elsäkerhetsverkets olika turer 
och inte minst bearbetning av 

de politiska partierna (näringsut-
skottet) och regeringens enmans-
utredare har det varit en styrka 
att kunnat tala för alla elektriker. 
Det samarbetet har med all 
sannolikhet lett till att vi från re-
geringens utredare fått ett ganska 
godtagbart förslag jämfört med 
de beställningsverk från arbetsgi-
varna som tidigare var på gång. 

En oroande samhälls-
utveckling
Ett mer mörkblått politiskt 
Europa påverkar oss i det var-
dagliga fackliga arbetet. Det blir 
vanligare med lönedumpning 
och bristande säkerhet ute på ar-
betsplatserna. Vid besök konsta-
teras förekomsten av misstänkta 
firmor och personer som vistas 
på arbetsplatserna. 

Det har blivit svårare att driva 
fackliga rättvisefrågor och Lex 
Laval är en hämsko för att kräva 
lika lön för likvärdigt arbete på 
svenska arbetsplatser. Detta i 
kombination med en Allians-
regering som definitivt lyssnat 
mera på arbetsgivarna än lön-
tagarna har gjort fackligt arbete 
tuffare.

Vi märker det kanske på Europas 
snabbast växande inkomst- och 
förmögenhetsklyftor, en fortsatt 
hög arbetslöshet, utslagning 

Förbundsstyrelsens slutord
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Stockholm i mars 2015.

från arbetsmarknaden och ett 
grovmaskigare skyddsnät.  Av-
saknaden av social bostadspolitik 
hämmar tillväxt och skuldsätter 
fler upp över öronen. Resurserna 
för ett aktivt arbetsmiljöarbete har 
skurits ner radikalt inom staten 
och skyddsombuden upplever ett 
tuffare klimat. Pressade byggtider 
och snabbare avkastning leder till 
fler olycksfall och dödsfall inom 
byggbranschen. Inom energisek-
torn har dödsfallen ökat kraftig 
under senaste år. 

Nu är den politiska kartan i Sverige 
svår. Men det finns dock en röd-
grön regering som nu kan genom-
driva sin budget. Där ingår flera av 
de för fackföreningsrörelsen så vik-
tiga frågorna kring ”Ordning och 

Reda på arbetsmarknaden”. Det 
programmet tog LO och Socialde-
mokraterna fram tillsammans och 
en grundbult där är att stärka kol-
lektivavtalets roll i syfte att minska 
fiffel, båg och lönedumpning inte 
minst kring den offentliga upp-
handlingen på drygt 500 miljarder 
kronor om året.

Ökat fokus på arbetsmiljön
Förbundet har under verksamhets-
året arbetat mycket med arbets-
miljö och elsäkerhet. Vi har en för 
hög andel som skadas och dör på 
jobbet. Det är oacceptabelt. Vi har 
profilerat vår syn genom aktivt 
skyddsarbete på arbetsplatserna 
men också via profilannonsering i 
tidskrifterna Arbetsliv och Arbe-
tarskydd. 

Vi har lyft fram asbest, byggdamm, 
elsäkerhet, skyddsombudens vik-
tiga roll, grå och svart arbetskraft 
samt jämställdhet och integritet. Vi 
tror att detta arbete behöver inten-
sifieras. Det behövs fler skyddsom-
bud, mer studier och ett aktivare 
agerande på olika plan. Inte minst 
samverkan mellanfackförbund.

Styrelsen noterar konkreta fram-
steg i arbetet med verksamhets-
planen men har respekt för stora 
problem i vår omvärld. 

Vi ska fortsätta på den inslagna 
vägen och fortsätta skapa olika 
allianser för att få slagkraft för de 
frågor som berör elektrikernas 
trygghet på jobbet och löneutveck-
ling. 

Jonas Wallin

Ulf Carlsson

Kjell Drotz

Per-Ola Nilsson 

Kenneth Nylén

Mikael Karlsson

Jan Ericson

Per-Håkan Waern

Ronny Wenngren 

Johan Fredriksson

Patrik Frithz

Andreas Hellgren

Arne Forsberg
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