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Avtal 2017

Studienytt

Avtalsförhandlingarna håller på för fullt just nu.
Vi vill trycka på att det är läge att hålla sig uppdaterad, läs
på förbundets avtalssida, www.ifmetall.se/aktuellt/avtal2017 för att hålla dig uppdaterad om det senaste på
avtalsfronten. Det finns även en avtalsskola du kan ta del
av på den sidan.

Studiekatalogen är nu klar och utskickad till klubbar
och avdelningsombud runt om i Avdelningen.
Om ni behöver fler kataloger så finns det fler att
hämta på våra sektioner i Avesta, Fagersta,
Surahammar och Västerbergslagen.

Vid händelse av konflikt är det viktigt att vara ansluten till
IF Metall då det endast är medlemmar som får ta del av
konfliktersättning, är du inte medlem står du helt utan
ersättning.

För Kollektivavtalsutbildningen är det redan en
ändring mot vad som står i studiekatalogen och det
är detta som gäller:
Kursen går 29-31 mars i Ludvika och då på
Gammelgården konferens.

Arbetsgivarnas galna krav – här är de fem värsta!
Sommarsemester på hösten!
Teknikarbetsgivarna och Teko vill kunna lägga din
huvudsemester i maj eller september.
Glöm fritiden!
Ikem vill kunna beordra mer än 50 timmar övertid under
en och samma månad.
Jobba även lördag och söndag!
Teknikarbetsgivarna, Teko och Ikem vill ändra
arbetstidsregler för att kunna beordra helgarbete utan
övertidsersättning.
Noll kronor mer i lönekuvertet!
Teknikarbetsgivarna och Teko vill att eventuella löneökningar ska bekostas med andra villkorsförsämringar,
som mindre arbetstidsförkortning eller sänkt ob-ersättning
Sämre lön än i kollektivavtalet!
Industriarbetsgivarna vill lokalt kunna förhandla om lägre
löneökningar än vad Stål- och metallavtalet garanterar.
Om vi ska nå ett bra resultat i årets avtalsrörelse krävs det
att vi är många och engagerade. När vi gör våra röster
hörda på arbetsplatserna hörs det ända in i
förhandlingsrummen.

IF Metalls aktivitetsvecka
Under vecka 3 körde IF Metall sin aktivitetsvecka.
Aktivitetsveckan hade denna gång fokus på
avtalsrörelsen. IF Metall Bergslagen fick med sig
Tomas With och Agneta Hartzell från
förbundskontoret under några företagsbesök.
Tomas With följde med till ABB, Lemont och
Elbolaget i Ludvika, Metso Minerals, Andersers
Mekaniska och Sala skåp i Sala.
I Ludvika medföljde även ombudsman Magnus
Riikonen och i Sala var ombudsman Tobias
Olofsson med. Agneta var med till Systemair och
Dinair i Skinnskatteberg samt C A Östbergs i Avesta
där även vår ombudsman Paula Söderholm följde
med under dagen.
Fokus låg som sagt på avtalsrörelsen och högre löner
är vad medlemmarna vill ha.
En hel del arbetsmiljö kom också upp samt andra
avtalsfrågor av varierande slag.
Det blev ganska mycket "ramaskri" när
medlemmarna fick veta vilka försämringar i våra
avtal som arbetsgivarna vill göra. Se några av dem i
den vänstra spalten.
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