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”För lite pengar i budet”
För lite pengar, för lång avtalsperiod
och ingenting om bemanningsfrågan. Därför säger facken nej till
medlarnas förslag som presenterades i helgen.

”Jag tycker det
är helt rätt att förkasta budet”, säger
Anita Westerback,
klubbordförande
vid Ljunghälls
i Småland.
”2,6 procent i lönelyft är inte för
mycket begärt. Och
viktigast är bemanningsfrågorna.
Finns inte de med
går det inte”.
 Foto: JANNE STRÖMSTEN

de opartiska
ordförandena (opo) överlämnade
avtalsförslag för fyra områden inom
IF Metall: teknikavtalet, stål- och
metall, gruv samt industri- och kemi.
För Fackförbundet GS del gällde
avtalsförslagen för dem som jobbar
inom träindustrin och sågverken.
Industrins medlare,

förbundsordförande
Stefan Löfven och GS avtalssekreterare Tommy Andersson är missnöjda
med det som presenterades. Avtalet
Både IF Metalls

»Det blir inte något
nytt avtal om inte
bemanningsfrågan
är med.«
skulle ge en höjning på 2,4 procent
under 18 månader. Facket har bland
annat krävt ettåriga avtal med höjningar på 2,6 procent.
Den föreslagna löneökningen är
för låg, enligt facken:
– Vi klarar inte reallönerna, säger
Tommy Andersson.
Även förslaget att avtalet ska
gälla i 18 månader får tummen
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ned. Det innebär att avtalet löper ut
hösten 2011, vilket omöjliggör för
avtalen inom industrin att vara löneledande, enligt facken. Att lönerna
inom industrin går först och fungerar
som norm är en viktig princip för
facken. Exportindustrin är utsatt för
utländsk konkurrens, vilket kräver
att lönerna ligger i linje med andra
länder.
Avtalsförslagen säger ingenting

om bemanningsfrågan.
Facket är inte emot bemanningsföretagen, understryker Stefan
Löfven.
– Absolut inte, vi har medlemmar
på bemanningsföretagen.
– Det är själva missbruket vi vill
förhindra, säger han.
– Vi vill inte att man ena dagen

Vad gör förhandlingsdelegationen?

Förhandlingsdelegationerna utgörs till
största delen av fackligt aktiva från hela
landet. De finns på plats när förhandlingarna går in i ett viktigt skede. Det är förhandlingsdelegationerna som fastställt kraven
inom respektive bransch.
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ska kunna bli uppsagd på grund av
arbetsbrist. Sedan väljer arbetsgivaren att hyra in bemanningsföretag
dagen efter. Det är oacceptabelt.
– Vi har sagt till motparten och de
opartiska ordförandena att det inte
blir något nytt avtal om inte bemanningsfrågan är med.
Tommy Andersson håller med.
Han säger att han aldrig varit med
om en så hård avtalsrörelse.
– Vi stärker beredskapen för konflikt. Vi har satt samman en konfliktgrupp och har en konfliktkommitté.
Pappers ordförande Jan-Henrik
Sandberg är heller inte nöjd:
– Budet måste innehålla betydande löneökningar, låglönesatsning, en
lösning av pensionsavräkningen och
en reglering av bemanningsfrågan.
HARALD GATU, MARIE EDHOLM

Vad händer nu?

Nu har de opartiska ordförandena (medlarna) lämnat ett förslag till avtal, men fått nej.
Förslaget var bara det första. Det kommer
flera. Ett nytt avtalsförslag bör komma om
några dagar. Då bör de också ha med något
om bemanningsfrågan.
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