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Vi kommer under hela den lokala 
lönerörelsen löpande att informera om 
vad som händer och vad som sägs. Har 
ni frågor får ni gärna ta kontakt med 
era lokala representanter.

Nu är den lokala lönerörelsen igång!
Vi träffades i en första sittning i går torsdagen 27/4 för att diskutera 
förutsättningarna inför denna avtalsperiod samt delge varandra vilka förvänt-
ningar som finns på avtalsrörelsen.

Båda parterna är rörande överens om att läget är gynnsamt både när det gäller 
marknadsläget och när det kommer till de ekonomiska förutsättningarna i 
företaget.

De samtal som IF Metall har för med företaget under året om vårt relativa löneläge i förhållande till resten av 
marknaden generellt och om liknande företag i synnerlighet har skapat en bra plattform för att kunna diskutera 
lönefrågan med  större samsyn. Vi har enats om vilken statistik som är relevant och vi har diskuterat värdet på 
hela  Scanias förmånspaket.

Självklart så tycker vi inte lika i alla avseenden, men dessa samtal har skapat en ökad förståelse för respektive 
parts krav och ställningstaganden.

En viktig fråga som vi är helt överens om är att Scanias löner och villkor måste vara på en sådan nivå att  det går 
att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. I den hårda konkurrensen som råder i dagsläget så är det myck-
et viktigt att Scania lyckas vara ett attraktivt alternativ för de som söker jobb inom industrin. Vad som är ännu 
viktigare är ju så klart att lyckas behålla de som arbetar här i dag, alla de duktiga medarbetare som gör Scania 
till det fina framgångsrika företag som det är. Alla medarbetare behöver villkor, ersättningar och utvecklingsmö-
jligheter som får  oss att känna att - jag vill satsa på Scania för att Scania satsar på mig.

Lönen är så klart inte det ända som gör att man vill jobba här men det är en av de vikti-
gaste parametrarna.Sammanfattningsvis så var det en bra första sittning där vi fick ge-
hör för många av våra argument och vi ser med optimism fram mot att under nästa vecka 
fortsätta dessa förhandlingar med företaget.

Informationen kommer komma löpande, så håll utkik!
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