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Omstart av den pausade avtalsrörelsen. Från den 1 oktober gick processen igång där den  
stoppades i mars och avtalen prolongerades, förlängdes. Först ut är de avtal inom industrin som 
sätter märket. Därefter följer IF Metalls övriga avtalsområden. 

Det är en hektisk höst för alla förhandlingsdelegationer 
och förhandlare som ska förhandla fram nya kollek-
tivavtal. Målet är att alla IF Metalls avtal ska följa den 
plan som nu är lagd och under en period av tre måna-
der, med ett par undantag, ska nå fram till nya avtal. 
Först ut är de avtal som löper ut den 31 oktober, de 
som ska sätta det så kallade märket, och vara rikt-
märke för IF Metalls övriga avtal men också för hela 
arbetsmarknaden. 
- Då måste det omfatta både de branscher som har 
det tufft och de branscher som går bra och som ger 
en reallöneökning, säger IF Metalls avtalssekreterare 
Veli-Pekka Säikkälä. 

Även om coronapandemin till en början gjorde att 
många företag slog på nödbromsen och världshandeln 
tog stopp så är en återhämtning på väg. I en ny rapport 
från ekonomerna inom Facken inom industrin framgår 

också att industrins konkurrenskraft är god. Förtroende- 
valda runt om i landet vittnar om att företagen på många 
håll går förvånansvärt bra och att orderböckerna är 
fullbokade. 
- Våra krav är väl avvägda med tanke på svensk in-
dustris konkurrenskraft. Och vårt mål är mer pengar i 
plånboken åt alla, säger också IF Metalls förbundsord-
förande Marie Nilsson.

Kraven som förhandlingsdelegationerna nu har med sig 
in i oktober, den så kallade opomånaden, är desamma 
som inför mars månad.
 

Läs mer:
Följ utvecklingen i avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020. 
Där finns också film och information som beskriver märket 
och opo samt vilka våra och arbetsgivarnas krav är.  
Kom ihåg att dela vidare till dina medlemmar.


