Nyhetsbrevet Avtal 2010 produceras av LO. Syftet är att sammanfatta vad som hänt i
avtalsrörelsen den senaste veckan. Sprid det gärna.
Klicka här för att öppna brevet i en webläsare.

Vecka 7
Följ LOs avtalsskola
Varje vecka kan du se en ny film på LOs hemsida som förklarar avtalsrörelsens olika delar. I avtalsskolans
andra avsnitt berättar LOs ombudsman Johan Ingelskog om kraven i LO-samordningen när det gäller heltid,
deltid och bemanning.
Se filmen

Lämna skattepolitiken utanför avtalsrörelsen
Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv tycker att LO ska ta hänsyn till jobbskatteavdraget i
avtalsrörelsen. Menar Svenskt Näringsliv att facket ska höja lönekraven när skatten höjs, undrar
LOs avtalssekreterare Per Bardh i sitt svar.
Läs mer

Byggnads har överlämnat sina avtalskrav
Kortare arbetstid och hälsokontroller är två av de krav som Byggnads ställer i avtalsrörelsen.
Läs mer på Byggnads hemsida
Läs mer på LO-tidningens hemsida

Urban Bäckström måste sansa sig
Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström hävdar att LO äventyrar hundratusentals jobb.
Argumentationen är osann och vulgär, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.
Läs mer

Centralt eller lokalt - en fråga om makt
Människor har ett behov av förutsägbarhet. Den totala flexibiliteten är inte något att sträva efter, sa LOs
avtalssekreterare Per Bardh i ett samtal med Teknikarbetsgivarnas förhandlingschef Anders Weihe.
Läs mer

Ta rehabiliteringsfrågorna på allvar
LOs avtalssekreterare Per Bardh tycker att LO och Svenskt Näringsliv ska ta ansvar för att förhandla
fram lösningar för alla som är i behov av rehabilitering för att kunna arbeta.
Läs mer

Varannan deltidsarbetande vill arbeta mer
En viktig målsättning i den kommande avtalsrörelsen är att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.
I LO-förbundens samlade avtalskrav finns starka krav om förstärkt rätt till ökad sysselsättningsgrad
för dem som redan arbetar deltid.
Läs mer

Lönenormeringen är bekymmersam
Sannolikheten för ett centralt avtal utan fastställda löneökningar måste betraktas som noll, skriver
LO-tidningens chefredaktör Tommy Öberg i en krönika.
Läs mer
Har du synpunkter? Kontakta nyhetsbrevets redaktör: ulla.johansson@lo.se

Klicka här för att avanmäla dig.

