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IF Metall lämnar svar om  
avtalsperiodens längd
I dag den 10 mars har IF Metall och de övriga facken inom 
industrin lämnat sitt svar på den skiss som förbunden häm-
tade hos opartiska ordföranden (Opo) igår. ”Just nu är läget 
för osäkert för ett treårigt industriavtal, som var Opos skiss 
innehöll. Oavsett avtalets längd är rätt innehåll det viktiga: 
löneökningar, avsättningar till deltidspension och extra åt 
de som tjänar minst”, säger IF Metalls förbundsordförande 
Marie Nilsson.

Första vändan till de opartiska ordföranden (Opo) är klar. Det är en av 
flera vändor som görs under mars månad på väg mot nya avtal när 
de nuvarande löper ut den 31 mars. När avtalsrörelsen går in i mars 
månad – som även kallas Opo-månaden – har parterna inom Industri-
avtalet satt reglerna om att man då tar stöd i förhandlingarna.

- Förhandlingarna pågår för fullt, men Opo och bestämda  
 tidsramar gör att båda sidor, facken och arbetsgivarna,  
 måste komma framåt mot nya avtal, förklara IF Metalls  
 avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Uppsägningsbart och rätt innehåll
Första vändan innehåller oftast en skiss eller förslag på avtals- 
periodens längd, så även denna gång.

- Vår utgångspunkt för våra avtalskrav är ett ettårigt avtal.  
 Men vi och övriga förbunden inom FI ser idag att vi kan  
 sträcka oss till ett tvåårigt avtal, säger Veli-Pekka Säikkälä,  
 men tillägger också.

- Då förutsätter vi att det andra avtalsåret ska vara upp- 
 sägningsbart. Och självklart måste avtalsinnehållet vara  
 det rätta.

Nu följer ett par högintensiva veckor för de olika förhandlingsdele-
gationerna. Några Opo-vändor till kommer det att bli, allt enligt det 
regelverk som finns i Industriavtalet.

Fakta:
Mer information och nyheter om avtalsrörelsen hittar 
du på ifmetall.se/avtal2023.
Där kan du också se presskonferens där Facken inom 
industrin presenterar lönekraven.
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