
 

Hej! 
 
Nu idag fick vi de opartiska ordförandenas hemställan – deras förslag på nytt avtal. Detta är den första 
hemställan och vi ska svara på den senast kl. 13.00 nu på fredag (18/11). I det här svaret är det viktigt att vi 
är tydliga med de frågorna vi prioriterar för att på så sätt kunna påverka OpOs slutliga hemställan som kommer 
den 25 november.  
 
Vi har kallat in de berörda delegationerna igår torsdag (17/11) för att gå igenom och analysera förslaget vi har 
fått, förbundsstyrelsen hålls också kontinuerligt informerad. Vi lämnar in Unionens svar på fredag. Efter vårt 
svar kommer vi sedan att skicka ett gemensamt pressmeddelande från facken inom industrin. Jag kommer 
också att skicka ut ett nytt nyhetsbrev på fredag eftermiddag så att ni får information direkt från mig om hur vi 
har ställt oss till hemställan. 
 
Jag kan också notera att parterna fortfarande står långt ifrån varandra i årets avtalsrörelse och vi verkar inte 
ha kommit närmre. I arbetsgivarnas värld står vi fortfarande i samma läge som vi gjorde under hösten 2008 
när industriproduktionen störtdök och varslen slog rekord. Så ser det inte ut nu. Löntagarna ska inte avstå 

löneutrymme för en kris som inte existerar, resultatet blir i så fall bara att löneutrymmet försvinner i företagens 
ökade vinstuttag.  
 
Förutom att förhandlingsvilja hittills har saknats när det gäller lön så har arbetsgivarsidan verkat ointresserad 
av att ändra i allmänna villkorsdelen av kollektivavtalet där många av våra yrkanden om förbättringar för de 
anställda ligger. Jag hoppas att vi kan lösa dessa knutar inom kort. 
 
Hälsningar 
Niklas Hjert 
Förhandlingschef 

 
 

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 

unionen.se/avtalsrorelsen och unionenopinion.se. 

 

Har du synpunkter, idéer eller frågor om avtal eller avtalsrörelsen, e-posta till mig på adress 

avtalsenheten@unionen.se 
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