
 

 
   Hej! 

 

Nu är vi verkligen inne i ett ytterst intensivt läge i avtalsrörelsen. För närvarande 

ligger industrins avtal som är märkessättande i centrum. 

 

Enligt den ursprungliga tidplanen från medlarna inom industriavtalet – opartiska 

ordförandena (OpO) – skulle vi ha fått den slutliga hemställan i fredags – den 22 

mars men den uteblev. Under helgen hade vi full beredskap; förhandlarna och 

delegationerna fanns redo för att behandla slutbudet men inte heller då kom det. 

 

I skrivande stund vet vi fortfarande inte när OpO kan tänkas leverera den slutliga 

hemställan. Den fråga som ligger i fokus för fördröjningen är lönenivån. Den 

frågan är kärv på grund av det fortfarande finns osäkerhet i ekonomin. 

Arbetsgivarnas ursprungliga bud innebar ett totalt kostnadsutrymme på 4,5 

procent på tre år. Som jag skrev i det senaste brevet föreslog OpO, i den första 

hemställan, en löneökningsnivå på under 2 procent för varje år under en treårig 

avtalsperiod; totalt utrymme för kostnadsökningar på 6 procent. Det är inte 

acceptabelt. Reallöneökningar är ett krav vi står fast vid. Våra ekonomiska 

bedömningar visar på att det är rimligt med reallöneökningar trots att ekonomin 

inte är på topp. Reallöneökningar bidrar till ökad konsumtion som stimulerar 

ekonomin. Det är oerhört viktigt med ett ansvarsfullt märke. För att systemet 

ska fungera måste båda parter – facken och arbetsgivarna – ta hänsyn till 

ekonomin. Precis som att våra lönekrav måste ta hänsyn till läget måste 

arbetsgivarna ta ansvar för att lönenivån blir rimlig.  

 

Gällande övriga frågor i förhandlingarna om industriavtalen är det mycket som 

börjar landa men även där återstår det en del arbete. Vi har en god 

beredskap!Industridelegationerna finns redo för att ta sig an slutbudet. Ett 

slutbud som, om vi ska hinna träffa avtal innan mars månads utgång, måste 

komma snart. 

 

Min förhoppning är att mitt nästa brev kan innehålla information om att vi har 

tecknat ett avtal. Ett ansvarsfullt avtal som tar hänsyn till ekonomin i Sverige 

men framförallt medlemmarnas rätt till reallöneökningar och andra förmåner. 

 

Fortsättning följer! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Niklas Hjert 

Förhandlingschef Unionen 

 

 

 


