
Kraven växlas
Dagarna före jul växlade IF Metall 
och de olika arbetsgivarorganisa-
tionerna krav med varandra. Kra-
ven bygger på den avtalsplattform 
som IF Metall och övriga fack inom 
Facken inom industrin enats om, 
LO-samordningen samt motioner 
från IF Metalls medlemmar. Alla 
dessa krav har sedan diskuterats 
och sammanställts av de förtro-
endevalda som valts att ingå i de 
olika förhandlingsdelegationerna. 
Detta har skett genom både fysis-
ka träffar, videomöten och ett flitigt 
mejlande inom varje delegation.

Förhandlingarna pågår
Efter jul- och nyårshelgen star-
tade förhandlingarna på allvar. 
Förhandlingarna leds alltid av 
antingen förbundsordförande, 
avtalssekreterare, vice förbunds-
ordförande eller enhetschefen för 

förhandlingsenheten.
 De olika förhandlingsdelegatio-
nerna möts regelbundet under ja-
nuari–mars. Särskilt intensivt blir 
det för delegationen under slut-
förhandlingarna när de svåraste 
frågorna återstår att lösa.
 Alla förhandlingar sker i Stock-
holm och under dygnets alla tim-
                            mar – om så 
  krävs. Det bety-
  der att förhand-
                          lingsledning och 

delegationsledamöter får lägga 
vardagslivet åt sidan under avtals-
rörelsens mest intensiva period. 

Opo
Opartiska ordförande – i vardagligt 
tal Opo – är valda personer av 
både facken och arbetsgivarna 
som ingår i Facken inom indu-
strin. De är personer som tidigare 
varit aktiva på antingen arbetsgi-
varsidan eller i en facklig organi-
sation. Enligt riktlinjer som IF Me-
tall och alla deltagande förbund 
och arbetsgivare har kommit 
överens om träder Opo in i för-
handlingarna en månad före det 
att de första avtalen löper ut. Kon-
takter sker dock regelbundet med 
Opo även under förhandlingspro-

cessen. Möjlighet finns också att 
kalla in Opo tidigare om det är så 
att någon av parterna inte kom-
mer till förhandlingsbordet.
 Opos uppdrag är att leda för-
handlingarna sista månaden inn-
an befintliga avtal löper ut. De ska 
dels se till att parterna förhandlar, 
dels lägga ett slutbud som båda 
parter kan tänkas godta om par-
terna inte själva har enats.
 Opo lämnar som regel tre för-
slag: en första grov skiss som par-
terna ska svara på, därefter ett nå-
got mer konkret förslag som också 
ska besvaras och till sist en slutlig 
hemställan, det vill säga ett sista 
skarpt förslag till avtalsuppgörelse.
 En slutlig hemställan kan en-
dast godkännas eller förkastas 
av parterna. Målsättningen är att 

Vägen mot 
          avtal 2020

Följ avtalsrörelsen på 
ifmetall.se/avtal2020 och 
sprid information till dina 
arbetskamrater. 
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          Möjligt att kalla in Opartiska ordförande Opartiska ordförande biträder 
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Slutförhandlingar

31 mars
En majoritet av 
IF Metalls avtal
löper ut  

20 december 
Kraven växlas 
mellan facken 
och arbets-
givarna

1 april
IF Metalls 
nya avtal 
klara

8 april
Avtalsråd

Stridsåtgärder 
kan vidtas
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Januari – mars
Förhandlingar pågår

det ska ske innan avtalen löper ut. 
Om Opos hemställan godkänns av 
förhandlingsdelegationen går det 
preliminära avtalsförslaget vidare 
till IF Metalls avtalsråd. 

Avtalsråd
Avtalsrådets 205 valda ledamö-
ter från arbetsplatserna träffas 
den 8 april 2020. De beslutar då 
att antingen rekommendera för-
bundsstyrelsen att godkänna den 
preliminära uppgörelsen eller att 
förkasta den. Därefter tas beslut 
i förbundsstyrelsen. Om Opos 
hemställan förkastas av förhand-
lingsdelegationen, och/eller av 
förbundsstyrelsen alternativt av 
motparten, ökar sannolikheten för 
att det blir konflikt.

Avtalslöst tillstånd
Om det inte finns någon överens-
kommelse om nytt avtal från den 
1 april råder det avtalslöst till-
stånd. Då kan både arbetsgivare 
och fack varsla om stridsåtgärder. 
Detta ska i sådana fall ske med 
sju dagars varsel.


