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enligt samma 
källa föreslå att 
beslutsproces-
sen kring avta-
len ändras.

– Avtalsrådet 
borde ha mer 
makt och pro-
cessen bli mer 
demokratisk. 
Som det är nu 
går förbunds-
ledningen ut 
och säger att 
avtalet är su-
perbra och en 
framgång, innan avtalsrådet ens träffats. Så 
borde det inte vara.

För IF Metalls del återstår nu att teckna 
avtal på 32 andra avtalsområden. Men det är 
osannolikt att de avtalen kommer att avvika 
från huvuddragen i det avtal som nu avtals-
rådet sagt ja till.

Kjell Pettersson

fattning som delades av flera lokala klubbar 
i avdelningen.

Hur gick det? 
– Det var bara Kenneth och jag som rös-

tade för avtalsomröstning. När det gällde 
avslagsyrkande på hela avtalet var vi enligt 

min bedömning ett tiotal.
Kenneth Bergqvist för sin del säger till 

www.lotidningen.se efter avslutat avtalsråd 
att han ser protestlistan som ett första steg. 
Till nästa IF Metallkongress kommer han 

Inför årets avtalsrörelse fick vi höra från hög-
sta Metalledningen att: lönekravet på 2,6 pro-
cent var ställt för att rädda reallönerna och 
att avtalstiden skulle vara ett år. Vi fick också 
löfte om att man inte skulle teckna några nya 
krisavtal, och sist men inte minst gjorde man 
ett stort nummer av att man skulle kämpa 
för att täppa till dörren när en del företag 
kringgår lagen om anställningsskydd (LAS) 
genom att ta in bemanningsfirmor under ti-
den det finns ett återanställningsskydd kvar 
på firmor som har sparkat folk.

Vad gav då vårt avtal? Om vi börjar med 
det sista, återanställningsskyddet, kan vi 
konstatera följande: Återanställningsskyddet 
innebär att företag som sparkat folk på grund 
av arbetsbrist och behöver nyrekrytera inom 
nio månader måste göra det enligt omvänd 
turlista. Det vill säga den som fått gå sist får 
komma in först. Något man på en del arbets-
platser kringgått genom att istället använda 
bemanningsföretag. Detta säger sig våra för-
handlare ha stoppat genom det nya avtalet.

Vi tycker inte att de har det. Företagen tving-
as visserligen direktanställa från återanställ-
ningslistan under de första 6 månaderna 
– men bara upp till 70 procent! – De kan 
undanta 30 procent antingen genom att låta 
folk med kortare anställningstid gå förbi kön 
eller genom att sortera bort 30 procent icke 
önskvärda av dem som står på tur.

Det företagen tidigare kunde uppnå med 
hjälp av bemanningsföretag – att få tillbaka 
den önskvärda personalen och sortera bort 
den icke önskvärda (sjuka, fackligt stridbara 
m.m.), kan man nu uppnå utan dessa företag. 

Självklart vill man ha tillbaka större delen av 
sin gamla personal. Det är ju den som har 
kompetensen. De slipper man lära upp igen, 
men man vill sortera bort vissa ”element”. 30 
procent räcker gott och väl till detta.

Avtalet innebär därför att vi gjort det lättare 
att kringgå LAS än det var innan! Företaget 
slipper nu krånglet och den ökade kostnaden 
med bemanningsföretag. Det räcker att man 
informerar facket om att man avser använda 
bemanningsföretag. Facket kan sedan vis-
serligen stoppa detta under 6 månader men 
tvingas då godta att företaget sorterar bort 30 
procent! Detta betyder att vi som fackfören-
ing avtalat bort delar av återanställningsrät-
ten. Tidigare kunde vi skylla på och kritisera 
en usel lagstiftning, när arbetsgivarna kring-
gick LAS. Nu är det vår egen organisation 
som hjälper dem med detta.

Vad gäller löftet om att det inte skulle bli 
fler krisavtal, föll detta löfte platt till mar-
ken genom att man helt enkelt förlängde det 
gamla avtalet som gör det möjligt för lokala 
verkstadsklubbar att sluta krisavtal fram till 
den sista oktober i år. Och när det gäller lö-
nerna fick vi ett löneavtal som löper på 22 

månader och som under de första 14 måna-
derna, med början den 1/6 i år och fram till 
den sista maj 2011 ger 0,9 procent.  Förmod-
ligen innebär detta en reallönesänkning det 
första avtalsåret. 

Med andra ord, metallavtalet är ett riktigt 
skitavtal, och något annat var heller inte att 
vänta med tanke på hur ledningen för IF Me-
tall agerat under de senaste avtalsrörelserna. 
För skall man kunna ta fajten med de aggres-
siva arbetsgivarna som vi har som motpart 
måste man spänna bågen betydligt högre än 
vad gänget uppe i Stockholm har gjort under 
en rad av år. 

En första åtgärd för att få press på de kax-
iga arbetsgivarna är, som många andra fack-
föreningar gör, att varsla om stridsåtgärder. I 
dag kan det mycket väl räcka med att varsla 
om övertidsblockad för att sätta press på fö-
retagen med tanke på att många företag har 
minskat ner sina buffertar och lager till ett 
minimum. Men inte ens ett varsel om över-
tidsblockad kunde ledningen för IF Metall 
klämma fram, och hur skall man då få press 
på arbetsgivare och de medlare som skall 
kompromissa fram ett avtal?

Flera andra fackförbund som nu är ute i het-
luften och förhandlar om nya avtal har vars-
lat om både övertidsblockad och strejk, bara 
för att nämna några – Handels och Pappers. 
Om vi ser till Handels avtal som var klart i 
dagarna fick man ett bättre löneavtal än IF 
Metall. Tyvärr finns det också en baksida 
med Handels avtal, och det är att ledningen 
för Handels övergav det viktiga kravet på hel-

tidsjobb. 
Avtalsrö-

relsen fort-
sätter, och 
just nu är det 
Pappers som 
lagt varsel 
om över-
tidsblockad 
och varsel 
om strejk vid 
sex pappers-
bruk. När 
l e d n i n g e n 
för Unio-
nen (tjäns-
temännens 
fack) som 
första fack-
förening i 
årets avtals-
rörelse skrev 
på sitt avtal 
med arbetsgivarna trodde många att just det 
avtalet skulle sätta riktmärket för alla andra 
avtal. Men avtalsrörelsen hittills har visat att 
det spretar åt många håll, och vi önskar att de 
återstående LO-facken kan förhandla sig till 
bättre avtal än det urusla avtal som metalled-
ningen skrev på. Men då måste man ta fajten 
med arbetsgivarna och inte bara tro att man 
kan snacka sig till ett bra avtal.

Tomas Johansson
Ordförande för Grupp 30 Volvo lastvag-

nar, Tuve
(Bulletinen, utgiven av gruppstyrelse 30)

I FOKUS

Radikala röster om 

IF Metalls avtalsråd sa som vän-
tat ja till avtalet.

Men det fanns några få som 
reserverade sig mot beslutet.
En av dem var Hans Andersson, 
klubbordförande på Ålö AB i 
Umeå.

IF Metalls preliminära överenskommelse 
om nytt avtal möttes på sina håll av hård 
kritik. Framför allt från flera lokala klubbar 
i Södra Västerbotten som i en namninsam-
ling krävde att IF Metalls avtalsråd och/eller 
förbundsstyrelse skulle fatta beslut om en 
medlemsomröstning om avtalet.

På knappt fem dagar samlades över 1 000 
namn för det kravet på arbetsplatser i södra 
Västerbotten.

En av dem som skrev på tillsammans med 
arbetskamraterna på Ålö AB i Umeå var den 
lokala IF Metallklubbens ordförande Hans 

Andersson. Hans Andersson var också på 
avtalsrådet tillsammans med initiativtagaren 
till namninsamlingen Kenneth Bergqvist, 
ordförande för IF Metallklubben på Index-
tor i Vindeln.

Hur gick det på avtalsrådet?
– Det var väl ingen större sensation med 

att förhandlingsdelegationens framförhand-
lade avtalsförslag gick igenom, säger Hans 
Andersson.

Hur argumenterade ni som vill ha avtalsom-
röstning?
– I första hand för avtalsomröstning om 

avtalet, och i andra hand för ett avslag till 
uppgörelsen. Det var vi två, men också av-
delningen i Ludvika, men de begränsade sig 
till att säga nej till uppgörelsen utifrån att de 
tyckte att lönenivåerna var för låga. Enligt 
han som kom från Ludvika var det en upp-

Metalls avtalsråd sa ja till avtalet
Hans Andersson: ”Det var väntat”

Metallavtalet, en skamfläck!
Tomas Johansson: ”Bättre avtal åt de andra LO-förbunden!”

Avtalet innebär därför 
att vi gjort det lättare 
att kringgå LAS än det 
var innan!

På knappt fem dagar 
samlades över 1 000 
namn för krav på med-
lemsomröstning om 
avtalet på arbetsplatser 
i södra Västerbotten.

– Vi var två på avtalsrådet 
som röstade för omröstning 
om avtalet, säger Hans 
Andersson, Ålö AB.

– Flera andra fackförbund 
som nu är ute i hetluften och 
förhandlar om nya avtal har 
varslat om både övertids-
blockad och strejk, säger 
Tomas Johansson, Volvo.
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