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På ifmetall.se/avtal2020 
kan du se Marie Nilsson 
och Veli-Pekka Säikkälä 
kommentera arbets-
givarnas motbud.

Arbetsgivarnas 
                          motbud på
        tok för lågt!

Den 7 februari kom arbetsgivarnas motbud i 
pågående förhandlingar om nya kollektivavtal 
2020. De menar att 1,4 procent i löneökning är 
vad industrin mäktar med.
 – Löneökningar på 1,4 procent är på tok för 
lågt. Vi står fast vid Facken inom industrins krav 
på 3 procent, säger Marie Nilsson, IF Metalls 
förbundsordförande.

Det gemensamma motbudet 
från åtta arbetsgivare kom 
samtidigt i en period när fö-

retagen rapporterar sina årsboks-
beslut. De visar att åtta av tio stora 
industriföretag höjer sina vinstan-
delar. Med andra ord verkar det 
finnas pengar, men inte till löner.
 – De flesta stora industrifö-
retagen rapporterar god lön-
samhet och höjer utdelningen 
till aktie ägarna, säger IF Metalls 
avtals sekreterare Veli-Pekka 
Säikkälä.

Det är dags att justera 
upp lönerna
Svenska löntagare har varit med 
att rusta Sveriges goda ekonomi. 
Ändå vill arbetsgivarna ge oss 
anställda en löneökning som är så 
liten att den skulle ätas upp av in-
flationen. Det skulle alltså bli min-
dre pengar i plånboken, inte mer.
 Industrins konkurrenskraft har 

tydligt stärkts de senaste åren. 
Svensk industri har en god ut-
veckling jämfört med övriga värl-
den. Det finns också tecken på en 
återhämtning av konjunkturen.
 – Nu är det dags att justera upp 
löneökningstakten. Det finns inget 
skäl att öka företagens vinster 
mer på löntagarnas bekostnad, 
säger Marie Nilsson.

text: annette.lack@ifmetall.se

Tips
Arbetsgivarnas lönebud på 1,4 procent skul-
le i praktiken ge mindre pengar i plånboken 
eftersom inflationen, prisökningarna i sam-
hället, är högre än så. 
 – Det kan vi inte acceptera, säger IF 
Metalls förbundsordförande Marie Nilsson 
och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Tips

Här finns mer  
om avtal 2020
– Appen för dig som 
 är förtroendevald
–  ifmetall.se/avtal2020 
 – nyheter, filmer, 
 affischer,  
 delningsbilder
–  IF Metalls webbshop
 – gratis affischer och  
 flygblad att beställa



Allt hänger ihop
Villkoren på jobbet, pengarna i 
plånboken, medlemskap och kol-
lektivavtal – allt hänger ihop. Ju 
fler medlemmar som står bakom 
avtalskraven, desto starkare röst i 
förhandlingarna om kollektivavta-
let. Just därför är det just nu, mitt 
under avtalsrörelse, bästa tiden 
att prata villkor med medlemmar-
na. Men också att ställa frågan till 
de som inte är med.
 – Att vara många som går sam-
man bakom de krav som förtroen-
devalda förhandlar om är viktigt. 
Både i förhandlingarna om det lo-
kala avtalet på arbetsplatsen och 
i de förhandlingar som pågår nu, 
om nya kollektivavtal för alla som 
jobbar inom industrin, säger Pau-
la Thunberg Bertolone, IF Metalls 
organisationsenhet.

Du får Sverige att funka
Organisering, både samtal med 
de som redan är medlemmar och 

att värva nya till IF Metall, är något 
som pågår hela tiden. Men nu när 
det är avtalsår vill vi ge det en extra 
skjuts. Därför pågår en värvnings-
kampanj mellan januari och april, 
till dess att de första kollektivavta-
len är tecknade. Via annonser över 
hela landet och i radioreklam kom-
mer industriarbetarna att höra:
 – Du får Sverige att funka. IF 
Metall får ditt arbetsliv att funka.
Till kampanjen finns affischer, en 
fickfolder med sju anledningar 
att vara medlem och t-shirts med 
budskapet ovan. Allt finns att be-
ställa i IF Metalls webbshop.

Verktyg att använda
Tänk också på de som kanske 
behöver extra hjälp med svenska 
språket. Till hjälp finns affischer 
och foldrar på arabiska, engelska 
och thai samt om facket även på 
polska. 
 Detsamma är det med filmen 
Kollektivavtalet – så funkar det! 
Där berättar Paula Thunberg 

Avtalsrörelse – passa på  
att värva fler medlemmar!
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Arbetsgivarnas 
                          motbud på
        tok för lågt!

Kollektivavtalet – så 
funkar det! Visa filmen 
där Paula Thunberg 
Bertolone berättar vad 
det handlar om. Filmen 
är textad på arabiska, 
engelska och thai och 
finns på ifmetall.se/
avtal2020

Tips

Du får Sverige att funka. 
IF Metall ser till att ditt arbetsliv funkar.

Bertolone om just kollektivavtalet. 
Filmen är textad på arabiska, 
engelska och thai.
 Ta tillfället i akt – för bästa tid-
en att värva fler medlemmar och 
prata avtal är nu!

text: annette.lack@ifmetall.se

AVTALSINFO
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Så växer våra 
       avtalskrav fram

Arbetsplatsträffar  
och avtals konferenser
Varje år sker olika träffar runt om 
i landet där medlemmar, förtroen-
devalda och anställda samlas för 
att diskutera och utbyta åsikter om 
viktiga fackliga frågor – bland annat 
med koppling till avtalsrörelsen. 
 I år genomförs både arbets-
platsträffar och avtalskonfe-
renser. De synpunkter som 
framkommer där, genom samtal 
och enkätsvar, ger en tydlig fing-
ervisning om vilka avtalskrav som 
deltagarna tycker ska prioriteras i 
kommande avtalsrörelse. 
 Vad händer med synpunkterna?

Synpunkterna diskuteras vidare 
på särskilda strategiträffar i av-
delningarna, där både avdelnings-
ordförande och ombudsmän samt 
representanter från förbundsled-
ningen deltar. 
 Synpunkterna presenteras 
också för avtalsrådet samt ligger 
till grund för diskussionerna om 
eventuell samordning inom LO 
och Facken inom industrin. 
 Om det går att hitta en samsyn 
kring avtalskraven – vilket alltid 
är vår målsättning – tecknas en 
avtalspolitisk plattform för LO 
respektive Facken inom industrin. 
Plattformarna diskuteras sedan 
på avtalsrådet.

Skriv motioner – lämna 
förslag till beslut
Ett annat sätt att tycka till om 
vilka avtalskrav som ska priorite-
ras i avtalsrörelsen är att skriva 
motioner – förslag till beslut – till 
avtalsrådet. 
 Alla motioner som skickas in, 
oavsett om de kommer från en-
skilda medlemmar, klubbar eller 
avdelningar, ska behandlas av 
avtalsrådet. 

Vad är avtalsrådet?
Avtalsrådet består av ungefär 
200 valda ledamöter från indu-

Strax innan jul växlar IF Metall och arbetsgivarna avtalskrav med varandra. 
Efter nyår drar förhandlingarna igång. Men vad händer innan dess? 
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Så växer våra 
       avtalskrav fram

striarbetsplatser runt om i landet 
– dels de ombud som väljs på 
avdelningarnas årsmöten, dels de 
valda ledamöterna i förhandlings-
delegationerna.
 Avtalsrådet är ett rådgivande 
organ till förbundsstyrelsen i av-
talsfrågor. 

Vad gör avtalsrådet?
Avtalsrådet tar ställning till alla 
motioner om förändringar i våra 
centrala kollektivavtal – avtals-
krav – som skickats in. Det gäller 
både nya motioner och de motio-
ner som överlämnades till avtals-
rådet vid den senaste kongressen.
 Motionerna kan bifallas, avslås 
eller överlämnas till förhandlings-
delegationerna för vidare hante-
ring. Motionerna kan också anses 
vara beaktade, vilket betyder att 
förslaget redan har genomförts 
eller på annat sätt redan tagits 
hänsyn till.
 Ledamöterna i avtalsrådet tar 
även ställning till avtalsplattfor-

marna. Deras beslut blir antingen 
att råda förbundsstyrelsen att 
anta eller förkasta plattformarna.
 Avtalsrådet utser också för-
handlingsdelegationerna.

Vad är en förhandlings
delegation?
En förhandlingsdelegation ansva-
rar för förhandlingarna på ett spe-
cifikt avtalsområde, exempelvis på 
Motorbranschavtalet eller I-avta-
let, fram till dess ett avtal träffats. 
 I förhandlingsdelegationerna 
ingår industriarbetare från res-
pektive avtalsområde samt en 
förhandlings ledare som utses av 
förbundsstyrelsen.

Vad gör en förhand
lingsdelegation?
Efter att avtalsrådet beslutat om 
avtalsplattformar och motioner 
går dessa vidare till förhandlings-
delegationerna för att formuleras 
till precisa avtalskrav inom res-
pektive avtalsområde.
 De krav som avtalsrådet (eller 
kongressen) har sagt ja till ska 

finnas med bland de krav som 
överlämnas till arbetsgivarna. 
Detsamma gäller för de krav som 
fastställts i eventuella avtalsplatt-
formar. 
 I de fall som avtalsrådet beslu-
tat att skicka vidare motioner till 
förhandlingsdelegationerna är det 
där emot upp till respektive dele-
gation att göra sina egna bedöm-
ningar och prioriteringar bland 
avtalskraven.

Vad händer sedan?
Avtalskraven överlämnas till 
arbetsgivarna strax innan jul. 
Samtidigt får förhandlingsdele-
gationerna ta emot de krav som 
arbetsgivarna ställer. 
 Efter jul- och nyårshelgerna på-
börjas förhandlingarna. Delegatio-
nerna träffas då regelbundet för att 
lägga upp förhandlingsstrategier, 
lämna nya bud och ta ställning till 
motbud från arbetsgivarna.
 När det finns ett slutbud pre-
senteras det för avtalsrådet, som 
då rekommenderar förbunds-
styrelsen att antingen anta eller 
förkasta det.

AVTALSINFO
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Vilka utgör Facken  
inom industrin? 
Facken inom industrin (FI) är ett 
samarbete mellan de fackförbund 
som omfattas av Industriavtalet, 
det vill säga: GS, IF Metall, Livs, 
Sveriges ingenjörer och Unionen.
 1996 tog förbunden inom FI ett 
gemensamt initiativ som ledde 
fram till att Industriavtalet teckna-
des med industrins arbetsgivar-
organisationer i mars 1997.

Varför samarbetar 
Facken inom industrin?
Förbunden har flera gemensam-
ma avtalspolitiska mål, vilket gör 
det naturligt att samarbeta. Sam-
arbetet inom FI stärker de fack-
liga organisationernas position 
gentemot arbetsgivarna och gör 
det lättare att nå de gemensam-
ma målen.
 Några av FI:s viktigaste mål är: 
 

 1)  ökad reallön
 2)  att bidra till en hög 
 sysselsättning
 3)  att stärka kollektivavtalets 
 ställning
 4)  att få bättre ordning i 
 lönebildningen
 5)  slå vakt om principen att 
 nya riksavtal ska innehålla 
 bestämmelse om höjning av 
 utgående lön och 
 6)  att stärka och utveckla   
 svensk industri.

Vad innebär samarbetet 
        mellan industrins 
fackförbund? 
En del frågor som rör förhandlingarna om nya kollektivavtal samordnas 
av Facken inom industrin (FI). Varför är det så? Och gynnar samarbetet 
verkligen medlemmarna?

FI

Industriavtalet

Sveriges 
Ingenjörer

Livs

Unionen

IF Metall

GS
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Finns det fler skäl  
till samarbetet? 
Ja, ett annat viktigt syfte är att 
stärka den internationellt kon-
kurrensutsatta sektorns roll som 
”märke” för löneökningarna på 
svensk arbetsmarknad – en mo-
dell som tjänar Sveriges ekonomi, 
företagens konkurrenskraft och 
framför allt löntagarna mycket väl.

Vad är Industriavtalet? 
Industriavtalet utgår från att parter-
na – fack och arbetsgivare – träffar 
avtal om löner och anställnings-
villkor på förbundsnivå. Avtalet 
innehåller både en förhandlings-
ordning och ett samarbetsavtal, 
som behandlar frågor om industri-
ell utveckling och tillväxt. 

Vad har samarbetet 
inom FI och Industri
avtalet resulterat i? 
Enkelt uttryckt: Industriförbun-
dens medlemmar, men även 

övriga löntagare i Sverige, har 
gynnats av FI-samarbetet och In-
dustriavtalet.
 Den svenska kollektivavtals-
modellen, som tidigare var all-
varligt hotad, består. Att parterna 
själva kan avtala om vad som ska 
gälla på svensk arbetsmarknad 
skapar stabila och långsiktiga 
spelregler.
 Industrin har en fortsatt mycket 
hög kollektivavtalstäckning. Det 
innebär att de allra flesta omfat-
tas av kollektivavtal, både bland 
arbetare och tjänstemän. 
 Före Industriavtalet rådde kaos i 
lönebildningen. Höga löneökningar 
åts upp av lika hög inflation och bi-
drog till en försämrad konkurrens-
kraft för svensk industri. 
 FI-samarbetet och Industriavta-
let har skapat stabilitet i lönebild-
ningen och reallöneutveckling för 
alla – eftersom avtalen inom in-
dustrin också är styrande (sätter 
”märket”) för hela arbetsmark-
naden. Detta utan att industrins 
konkurrenskraft eller svensk eko-
nomi försämrats. 

Resultat – reallön/mer pengar i plånboken

Redan under 2019 är 
det mycket som hän-
der på förhandlings-
området. På ifmetall.
se/info läggs artiklar 
upp löpande om  
Avtal 2020.

Tips

Industriavtalet

Källa: Medlingsinstitutet och SCB, hela arbetsmarknaden
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Facken inom  
industrin (FI)
Facken inom industrin är ett sam-
arbete mellan de fackförbund som 
har undertecknat Samarbetsav-
talet om industriell utveckling och 
lönebildning (Industriavtalet). De 
fem förbunden är: Sveriges Ingen-
jörer, IF Metall, Unionen, Livsmed-
elsarbetareförbundet och GS.

Motioner 
och utlåtanden
Enskilda medlemmar och 
klubbar kan lämna motioner 
(förslag) som de vill ha med i 
förhandlingarna. De går till av-
delningen och vidare till förbun-

det där ombudsmän förbereder 
och skriver utlåtanden inför av-
talsråd. Totalt finns 266 motio-
ner att behandla för avtalsrådet 
i november.

Avtalsråd
Totalt 208 ombud ingår i IF Me-
talls avtalsråd, 124 utsedda av 
medlemmarna i varje avdelning 
och 84 valda ledamöter i förhand-
lingsdelegationerna. 

Avtalskonferenser  
och strategiträffar
Avtalskonferenser i hela landet 
för fackligt förtroendevalda och 
medlemmar som diskuterar av-

talsrörelse med ledning och om-
budsmän. Strategiträffar då för-
bundsledning och avdelningarna 
diskuterar avtalsrörelsen.

Avtalsplattform  
och samordning
Facken inom industrin enas om 
de krav som de vill driva tillsam-
mans i avtalsrörelsen – en av-
talsplattform. Inom LO-förbunden 
arbetas också gemensamma krav 
fram – en samordning.

LO:s representant
skapsmöte
LO:s styrelse och 100 ledamöter 
från LO-förbunden. Varje förbund 

Vägen mot 
          avtal 2020

>2019  JANUARI    FEBRUARI    MARS      APRIL      MAJ      JUNI     JULI    AUGUSTI     SEPTEMBER      OKTOBER                                   NOVEMBER           DECEMBER   >2020  JANUARI   FEBRUARI   MARS      APRIL

11–15 maj
Kongress 2020 

1 april 
Första 
avtalen 
klara 

31 mars
Första 
avtalen 
löper ut  

20 dec  
Växla avtalskrav mellan 
parterna inom 
Industriavtalet

20–21 nov
Avtalsråd:
   Motioner
   LO-samordning
   FI-plattform
   Fastställa avtalskrav

28 okt  
Motioner och 
utlåtanden till 
avtalsrådet

Oktober  
Ekonomiska rapporter:
Industrins ekonomiska råd och Konjunktur-
institutet. Facken inom industrins ekonomis-
ka bedömningar i samband med avtalsplatt-
formen.

Nov–dec  
Möten med förhandlingsdele-
gationerna. Beslut om bransch-
specifika krav

4 nov  
LO:s styrelse, 
FI-råd

23 okt  
LO:s representant-
skapsmöte

Oktober/november
Facken inom indu-
strins avtalsplatt-
form presenteras

23 sept–11 okt   
Förbundsledningen 
träffar avdelningarna
på strategiträffar

18 feb–16 aug  
Tid att skriva motioner/
förslag till avtalsråd i 
november

9–10 april
Facken inom 
industrins led-
ningar träffas

Januari
Förbundsstyrelsen beslu-
tar om motionstiden

14 maj
Avtalsråd

23 apr–31 maj
Avtals-
konferenser 

Mars
Arbetet med att skriva 
utlåtande över de 57 
motionerna (förslag) 
från kongressen startar

14–15 jan  
Facken inom 
industrin (FI) har 
ombudsmanna-
konferens
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utser två ledamöter och resteran-
de mandat fördelas mellan för-
bunden efter antalet medlemmar.

IF Metalls förhandlings
delegationer
Totalt 84 fackligt förtroendevalda 
är valda ledamöter i de olika dele-
gationerna.

Parterna och växling  
av krav
Facken och arbetsgivarorganisa-
tionerna är parterna i förhand-
lingarna. Den 20 december möts 
parterna och växlar sina respek-
tive krav.

Vägen mot 
          avtal 2020

Läs mer om avtalsrörelsen  

på ifmetall.se/avtal2020.Tips

>2019  JANUARI    FEBRUARI    MARS      APRIL      MAJ      JUNI     JULI    AUGUSTI     SEPTEMBER      OKTOBER                                   NOVEMBER           DECEMBER   >2020  JANUARI   FEBRUARI   MARS      APRIL

11–15 maj
Kongress 2020 

1 april 
Första 
avtalen 
klara 

31 mars
Första 
avtalen 
löper ut  

20 dec  
Växla avtalskrav mellan 
parterna inom 
Industriavtalet

20–21 nov
Avtalsråd:
   Motioner
   LO-samordning
   FI-plattform
   Fastställa avtalskrav

28 okt  
Motioner och 
utlåtanden till 
avtalsrådet

Oktober  
Ekonomiska rapporter:
Industrins ekonomiska råd och Konjunktur-
institutet. Facken inom industrins ekonomis-
ka bedömningar i samband med avtalsplatt-
formen.

Nov–dec  
Möten med förhandlingsdele-
gationerna. Beslut om bransch-
specifika krav

4 nov  
LO:s styrelse, 
FI-råd

23 okt  
LO:s representant-
skapsmöte

Oktober/november
Facken inom indu-
strins avtalsplatt-
form presenteras

23 sept–11 okt   
Förbundsledningen 
träffar avdelningarna
på strategiträffar

18 feb–16 aug  
Tid att skriva motioner/
förslag till avtalsråd i 
november

9–10 april
Facken inom 
industrins led-
ningar träffas

Januari
Förbundsstyrelsen beslu-
tar om motionstiden

14 maj
Avtalsråd

23 apr–31 maj
Avtals-
konferenser 

Mars
Arbetet med att skriva 
utlåtande över de 57 
motionerna (förslag) 
från kongressen startar

14–15 jan  
Facken inom 
industrin (FI) har 
ombudsmanna-
konferens
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De fackliga
           värnen

Kollektivavtalet bygger på 
det fackliga löftet om att 
aldrig jobba för lägre lön 

eller sämre villkor än vad vi ge-
mensamt kommit överens om. På 
så sätt behöver arbetare inte kon-
kurrera med varandra genom att 
pressa lönerna nedåt.
 Men löftet kan hotas i dåliga 

tider, om arbetare blir tvungna 
att ta ett jobb till lägre lön för att 
helt enkelt klara sin försörjning. 
Därför behöver vi ett system som 
hindrar marknadskrafterna från 
att pressa arbetare till att konkur-
rera mot varandra, som skyddar 
det fackliga löftet. Det kallas De 
fackliga värnen.

När man måste lämna ett jobb och söka ett 
nytt ska man få stöd att komma tillbaka i 
jobb. Arbetsmarknaden förändras ständigt 
och vi måste lära nytt för att ta de nya jobb 
som växer fram. Därför krävs en utbild-
ningspolitik som ger den arbetslöse rätt 
kompetens och möjlighet att ställa om till ett 
nytt jobb, i stället för att behöva konkurrera 
om lägre kvalificerade jobb.

2 Aktiv arbets
marknadspolitik

I tider av hög arbetslöshet ökar risken att 
arbetare ställs mot arbetare. Då hotas det 
fackliga löftet, eftersom arbetare behöver 
konkurrera med varandra om jobben. När 
många har jobb är det i stället arbetsgivar-
na som får konkurrera med varandra om 
arbetskraften, och då är det lättare att ställa 
krav på bra löner och arbetsvillkor.

1 Full  
sysselsättning

DET FACKLIGA LÖFTET
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter 
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.
 Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta 
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

10
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Tidning för förtroendevalda i IF Metall

De fackliga
           värnen

1. 

Med rikstäckande kollektivavtal gäller 
samma lägstanivåer för alla som jobbar i 
samma bransch. Då kan inte en arbetsgiva-
re pressa anställda till att acceptera lägre 
löner eller sämre arbetsvillkor. Arbetare 
behöver då inte heller konkurrera med var-
andra om jobben genom att erbjuda sig att 
jobba till lägre lön eller sämre villkor. För att 
kunna teckna bra kollektivavtal krävs det att 
många är medlemmar i facket.

5 Rikstäckande  
kollektivavtal

Lagen om anställningsskydd reglerar hur 
man får anställa, men även hur man får 
säga upp. Vi behöver ett starkt anställnings-
skydd så att arbetsgivare inte ska kunna 
byta ut en anställd mot en arbetslös. Någon 
som exempelvis driver fackliga frågor eller 
ställer krav på bättre arbetsmiljö ska inte 
riskera att därför bli uppsagd. Det får inte 
heller vara lätt att säga upp någon som varit 
anställd länge. Om arbetsgivaren investerar 
i den anställdes kompetens ökar därför ock-
så dess anställningstrygghet.

4 Ett starkt  
anställningsskydd

A-kassan är en omställningsförsäkring som 
den som har jobb är med och betalar, så att 
vägen för den arbetslöse på väg mot ett nytt 
jobb ska präglas av ekonomisk trygghet. 
Klarar man inte sin vardagsekonomi under 
arbetslösheten finns annars risken att man 
tvingas ta ett jobb till lägre lön än vad kol-
lektivavtalet säger. Därför fungerar en bra 
a-kassa som skydd för både den arbetslöse 
och för de anställdas löner.

3 Hög arbetslöshets
kassa

DET FACKLIGA LÖFTET
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter 
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.
 Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta 
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

AVTALSINFO
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Det här står på  
spel i avtalsrörelsen

DE VILL GE OSS
Mer pengar i plånboken
Vi kräver riktiga löneökningar som inte äts upp av 
inflationen. De som tjänar minst ska få en extra 
löneökning genom en låglönesatsning.

Bättre pension
Avtalspension ska betalas in under alla år man job-
bar. Ökad deltidspension gör att man har råd att gå 
ner i arbetstid och orkar jobba de sista åren.

Säkra arbetsplatser
Alla anställda ska få en introduktion om säkerhet 
och risker på arbetsplatsen. Den som är sjukskriven 
måste få ett bättre stöd tillbaka till arbete.

Ökad jämställdhet
Vår låglönesatsning gynnar främst kvinnor. 
Föräldra lediga, som i dag oftast är kvinnor,  
ska inte halka efter i lön eller 
kompetensutveckling.

Mindre pengar i plånboken
Arbetsgivarna vill minska löneökningarna och ha  
större makt att fördela lönerna på arbetsplatsen.

Teknikavtalet, Teko, I-avtalet, Stål- och metall, Gruv,  

Gemensamma Metall, Kemiska fabriker, Återvinningsföretag.

En kall semester
Arbetsgivarna vill kunna bestämma att din sommar-
semester ska tas ut redan i kalla maj eller mörka  
september.

Teknikavtalet, Teko.

Längre arbetsdagar
Arbetsgivarna vill kunna beordra 100 timmars över-
tidsarbete under en och samma månad*. De vill  
också ta bort arbetstidsförkortning**.

* Teknikavtalet, Teko, Kemiska fabriker. **Gruv.

Mindre makt över fritiden
Arbetsgivarna vill kunna förlänga arbetstiden  
med sju timmar under en och samma arbetsdag.

Teknikavtalet, Teko.

VI VILL HA

Ju fler medlemmar 

vi är, desto starkare 

blir vi i förhandlingarna 

med arbetsgivarna. 

Gå med du också på 

ifmetall.se ifmetall.se/avtal2020

AVTAL
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