
Hej!  
 

Vi har nu fått ett förhandlingsschema och ett förslag på en övergripande avtalsskiss från de opartiska 

ordförandena (OpO), som jag skrev om i förra nyhetsbrevet. Fortfarande gäller det att det är en väldigt 

kort förhandlingsomgång i årets avtalsförhandlingar då vi haft en månad mindre på oss i diskussionerna 

med arbetsgivarna. 

 

 

 
 

 
Förhandlingsschema från OpO  

 

Vi har nu fått ett förslag på förhandlingsschema som vi nu utgår från. Schemat kan komma att ändras men 

det är det som vi arbetar efter nu. Vi kommer att få en första hemställan (förslag till avtal) från OpO 

onsdagen den 16 november, den ska vi svara på senast fredagen den 18 november. Den slutliga hemställan 

får vi sedan fredagen den 25 november, och svar på denna ska vi lämna under söndagen den 27 november. 

  

 
 

 
Första avtalsskiss från OpO  

 

Måndag 7 november kl 10.00 fick vi den första skissen på avtalsförslag från OpO. I den ligger det ett förslag 

på längd och löptid för samtliga industriavtal, alltså inget om löneavtal eller andra delar av kollektivavtalen. 

Vi kommer att svara på denna tisdag 8 november kl 17.00. Detta utkast är till för att vi ska ha någon grund 

att stå på i de fortsatta förhandlingarna. 

 

Annars vill jag tipsa om två andra nyheter som vi gick ut med i det förra nyhetsutskicket.  

Förhandlingar om ett utvecklat omställningsavtal och mitt svar till Ledarnas debattartikel om att 

slopa avtalsrörelserna.  

  

 
 

 
Unionen syns och hörs  

 

Läs mer om Unionen i media. 

 

Vill du veta mer om vad som händer inom Unionen i allmänhet och avtalsrörelsen i synnerhet? 

Prenumerera på Unionens pressmeddelanden här. 

 

Du kan också följa Unionen på Facebook. Tipsa gärna andra om att gå med i gruppen. 

 

För att hitta mer specifika avtalskrav eller mer information om avtalsrörelsen kan du läsa mer på sidorna 

www.unionen.se/avtalsrorelsen och unionenopinion.se 

 

Hälsningar 

 

Niklas Hjert 

Förhandlingschef 
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