
Avtalsrörelsen:
Dags för Scania att ge tillbaka

Nu på måndag den 7 juni var det planerat att fö-
retaget skulle träffa förhandlarna från verkstads-
klubbarna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn en 
andra gång för att diskutera våra krav utifrån det 
nya centrala avtalet. Beklagligt nog så har före-
taget nu lämnat besked att de inte är redo att gå 
vidare i förhandlingen ännu. Något nytt datum för 
nästa träff är i dagsläget inte satt. Verkstadsklub-
ben vill i det här klubbladet redogöra för hur vi 
ser på förutsättningarna runt den lokala avtals-
rörelsen.

Det nya centrala avtalet
Det centrala avtalet som IF Metall tecknade med 
Teknikföretagen ger oss 0,9 % löneökning i år 
och 1,9 % nästa år. Utöver detta tillkommer 0,4% 
i löneglidning. Den nivå som man kommit överens 
om i det centrala avtalet har lagts utifrån tanken 
att alla företag skall kunna klara av lönenivån. 
På så sätt är nivån i det centrala avtalet ett golv. 

De lokala parterna får sedan komma överens 
om vad som är en rimlig lönehöjning utöver den 
centrala. Det finns gott om hårt sargade företag 
inom IF Metalls avtalsområde som inte klarar 
av en högre löneökning än den. Scania är inte 
ett av dem! 

Krisen 2009
Under 2009 gick Scania med 1,1 miljarder i vinst. 
Under ett år präglat av den värsta ekonomiska 
kris vi sett sedan andra världskriget gick Scania 
med god marginal med vinst. 

Detta hade inte varit möjligt om inte vi som 
anställda på Scania hade ställt upp: Vi gick med 
på den historiskt banbrytande uppgörelsen att 
gå ned i lön och arbetstid. Vi höjde även taket för 
hur många timmar minus-SFA företaget fick ta 
ut per anställd vilket hade till följd i att många 
numera har en stor tidsskuld som skall arbetas 
ikapp. Det är dags för Scania att erkänna att vi 
som är anställda har dragit ett tungt lass ige-
nom denna kris.

Våra förväntningar
Nu är konjunkturen en annan och Scania käm-
par frenetiskt för att hinna med att leverera 
lastbilar i den takt som de efterfrågas. Det job-
bas mycket övertid och plus-SFA och det rekry-
teras nyanställda i en rask takt. Scanias högsta 
ledning fick nyss en löneförhöjning på hela 6,5 % 
för 2009 och 2010. Den naturliga frågan som följer 
är: Varför skall vi nöja oss med futtiga 0,9 % löne-
ökning i år och 1,9 % nästa år. Vi förtjänar mer!

Det är med detta i ryggen som IF Metalls för-
handlare kommer att gå in för att på allvar på-
börja förhandlingarna.

Klubbladet

Under våren 2009 gick Scania ut med att de behövde de anställdas 
hjälp för att inte gå med förlust, de anställda ställde upp och gick 
bland annat med på gå ned i lön och arbetstid för att hjälpa till.

Informationsbladet beräknas komma ut en gång per månad.  Den är öppen för insändare och debatt för alla 
medlemmar.  Vi hjälper också de medlemmar som behöver hjälp med något skrivande i informationsbladet. Mate-
rial kan lämnas in eller skickas till klubbexpeditionen, dock får inget material lämnas in anonymt, däremot kan man 
skriva under signatur.
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