
– Vår bedömning är att vi kan klara en reallöne-
ökning för medlemmarna även nästa avtals-
period, säger IF Metalls förbundsordförande  
Anders Ferbe.

De gemensamma avtalskraven ligger i linje med 
medlemmarnas önskemål, säger han:
– Lönen och ökade möjligheter för äldre att gå ned 
i arbetstid är de allra viktigaste frågorna för våra 
medlemmar. Det visar inte minst resultaten från 
de IF Metallträffar som genomförts under hösten.

– Inom LO är vi också överens om en solidarisk 
modell som gynnar de lägst avlönade, vilket även 
innebär en jämställdhetssatsning. Det känns rik-
tigt bra, säger Anders Ferbe och fortsätter:
– För IF Metalls del kommer modellen framför 
allt gynna kvinnor inom tvättindustrin, textil-
branschen och på vissa verkstäder.

Krav på 2,8 procent i löneökning
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Facken inom industrin kräver löneökningar på 2,8 procent, 
672 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 24 000 
kronor och fortsatt utbyggnad av deltidspensionen.

Ansvarig utgivare: 
Bengt Forsling, IF Metall. 
08-786 80 00.

Prenumerera på avtalsnyheter och vår 
väggtidning Avtalsnytt via sms eller e-post. 
Anmäl dig på www.ifmetall.se. 

Liknande förutsättningar 
– Det är bara ett halvår sedan vi slöt avtal senast 
och de ekonomiska förutsättningarna har inte för-
ändrats så mycket sedan dess. Det är därför vi har 
landat i liknande avtalskrav som i avtalsrörelsen 
2016, säger Anders Ferbe.  
– Det är också viktigt att vi fortsätter öka möjlig-
heten att gå ner i arbetstid de sista åren av arbets-
livet, inte minst med tanke på den politiska debatt 
som förs om att höja pensionsåldern.

Avtalsrådet tar ställning
Förslaget till gemensam avtalsplattform ska nu på 
remiss till de berörda förbunden, som förutom IF 
Metall är GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Unionen 
och Livs. För IF Metalls del behandlas förslaget på 
avtalsrådet i mitten av november, som då även tar 
ställning till motioner och en eventuell samordning 
mellan LO-förbunden.
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