
Förslaget om 7 timmars arbetsdag 
Efter information och diskussion på klubbens årsmöte röstade samtliga deltagare JA till att jag som 
ordförande ska framföra detta budskap genom en motion till förbundet. Detta är alltså en motion 
som hela klubb Elias östra sluter upp bakom.  
 
Detta klubbförslag består av att vi är för förslaget om mer ATF- timmar. Men att man förfogar själv 
över när de ska användas. Detta är en förmån vi inte vill bli av med. Antalet timmar bör på sikt uppgå 
till omkring 60–70 / år.  
Vi förespråkar också att man i avtalet får med den viktiga detaljen, att man har rätt att ta ut 
merparten av sin ATF-tid varje år. Vidare är vi inte alls intresserade av att avstå 1,1 % löneökning varje 
år i 15 år, då vi redan är bland de sämst betalda hantverkarna. Vi tycker förslaget om 7 timmars 
arbetsdag som vi själva får finansiera med lön och pensionsminskning är orealistiskt och oförberett, 
då det saknas en konsekvensanalys och funktionsanalys för detta vad gäller praktiskt.  
Det är inte heller lämpligt att Elektrikerförbundet själva driver detta förslag. Det behöver vara alla 
hantverkare samt bygg, verkstad, anläggning, industri mm, i så fall. 
Därför yrkar vi på: 
-Att skrota förslaget om 7 timmars arbetsdag 
-Att få mer ATF timmar som man förfogar själv över 
 
Övrigt: Vi ser att vi under senaste åren redan blivit av med flera förmåner och rättigheter så nu är det 
dags att förbättra i stället för att förhandla bort mer. Ex. är: arbetsrätten som naggades rejält då vi 
blev indelade i uppsägning kategorier. Och resereglerna som försämrades, med ansvar att själva i 
klubbarna komma överens med arbetsgivaren att förhandla och inte hamna i stupstocken som många 
företag gjorde. Det är bra att vi fick tillbaka rätten att spara i timbanken. Det var ju vansinnigt att bli 
nollad varje år på timmarna, som vissa precis hade jobbat ihop.  
 

VU har kollat och läst igenom båda motionerna och vi förstår varför man vill att förbundet inte ska 
bestämma när individen vill ta ut sin arbetstidsförkortning och att man vill ha mer ATF timmar. 

Vi ser att det bästa klart hade varit att både minska arbetstidsmåttet, öka antalet ATF timmar som 
individen fritt förfogar över och öka lönerna. Där emot förstår vi att motparten är intresserad av 

raka motsatsen. Det är en fråga som inte är helt lätt att lösa. 

 



Interimsstyrelsens svar på återremitteringen från avtalsdelegationen.  

 

Avtalsdelegationen har tagit motionens innehåll till sig men då förbundsmötet 2022 fattade beslut 

på att komma ner till 7 timmars arbetsdag ansåg delegationen att denna motion också behöver gå 

genom demokratin för att kunna påverka det beslutet som togs av förbundsmötet. 

 

Styrelsen står fast i sitt tidigare utlåtande om att det är önskvärt med mindre arbetstid utan att för 

den saken behöva stå tillbaka i lön. Detta blir en fråga för avtalsdelegationen att lösa efter bästa 

förmåga.  

Interimsstyrelsen yrkar på att anse motionen besvarad och skicka vidare den. 
 

VU gör ett medskick till avtalsdelegationen att ta innehållet i motionen till sig och ha i åtanke att 
klubben i fråga samlar ca 50 medlemmar. Kanske går det att ändra arbetstidsmåttet utan att 

använda 
ATF timmar. 


