
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 

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
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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 Ill
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