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”Situationen är allvarlig”
Det drar ihop sig till en kritisk och helt
avgörande vecka på svensk arbetsmarknad. Ett tolvmånadersavtal som
bara innehåller 0,7 procent från 1 juli
och ingenting om bemanningsfrågan
fick facken att gå i taket.
På söndagen sa facken inom indu-

strin ett kraftfullt nej till medlarnas
andra bud. Och nu börjar det bli riktigt bråttom. Nästa måndag, om en
vecka, ser förutsättningarna helt annorlunda ut när handelns avtalsförhandlingar går in i påskdramatiken
med troligt konfliktvarsel.
Det krävs en dramatisk scenförändring under den kommande veckan, sa GS-ordföranden Per-Olof Sjöö
vid söndagens presskonferens.

»Budet är helt
dominerat av arbetsgivarnas sätt att se
på situationen.«
Annars? Svaret är givet: konflikt.
I lördags fick facken ett nytt avtalsförslag från de opartiska ordförandena. På söndagen sa de nej. Avtalsförslaget ger mindre än det som
föreslogs i förra helgens medlarbud.
Stefan Löfven, IF Metalls förbunds-

ordförande varnar:
– Situationen är allvarlig. Motparten har missbrukat den svåra
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”Att vi nu så i ett så sent skede får ta emot ett bud som är sämre än det förra är
märkligt. Jag är allvarligt oroad vart det här bär hän”, säger Per-Olof Sjöö, fackförbundet GS förbundsordförande.
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situation vi befinner oss i. Nu är det
bråttom. Vi vill förhandla! Nu riktar vi
oss direkt till våra motparter: Låt oss
göra upp nu.
– Vi har ett stort ansvar inom
industrin när vi ska sätta de första
lönerna. Då måste vi också klara av
det. Men tiden börjar bli knapp.
Pappers förbundsordförande:
– Vi har krävt 2,6 procent eller
minst 620 krononor mer i månaden.
Alla anställda ska få minst 430 kronor i månaden. Det garanterar reallöneökningar för våra medlemmar och
kravet är inte inflationsdrivande.
– Men det här budet är helt domiJan-Henrik Sandberg,

Går det att hitta en lösning på
bemanningsfrågan utan konflikt?

I dag ser det svårt ut. Facken har sagt att
det inte blir något avtal om inte medlemmarnas företrädesrätt till återanställning
respekteras. Teknikarbetsgivarna hävdar
arbetsledningsrätten och att de därför ska
kunna få hyra in när de vill. Två principer
står mot varandra. Utrymmet för en kompromiss tycks vara begränsat.
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nerat av arbetsgivarnas sätt att se på
situationen.
Pengarna ska inte betalas ut vid
avtalsperiodens början utan först
från 1 juli.
– Det innebär att lönehöjningen
blir 0,5 procent på ett år. Vi känner
oss provocerade av det här budet,
säger Jan-Henrik Sandberg, som
också är mycket irriterad över att
Svenskt Näringslivs inblandning:
– Det faktum att Urban Bäckström
öppet lägger sig i avtalsförhandlingarna på industriavtalets område, är
bara ännu ett bevis på hur hårt organisationen styr sina medlemsförbund, säger Pappers ordförande.
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Hur ställer sig arbetsgivarna
till medlarbudet?

Arbetsgivarna står splittrade. En del säger
ja, andra nej. Teknikföretagen, Gruvornas
arbetsgivarförbund och Industri- och kemigruppen säger ja. Två säger nej. Stål och
metallarbetsgivarna anser däremot att
budet är för dyrt. Skogsindustrierna tycker
att budet är alltför oklart.
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