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Radikala röster om 
Avtal efter avtal blir klart. En efter en talar facktopparna som förhandlat fram avta-
len om hur bra de är, och underförstått hur duktiga de själva varit.
Medlemmarna har som vanligt av sina respektive ledningar förpassats till åskå-

darbänken utan någon som helst möjlighet att påverka uppgörelserna.
Men det hindrar inte att det finns mycket kritiska röster mot uppgörelserna.

En av dem är Lagenaarbetarnas ordförande Patrik Olofsson. En annan röst kom-
mer från Västerbotten. Hans Andersson, klubbordförande på Ålö AB i Umeå och 
en av dem som var med på IF Metalls avtalsråd i förra veckan. En tredje är Tomas 
Johansson, sedan många år ordförande för metallarna inom Grupp 30 på Volvo 
Lastvagnar i Tuve.
Här ger de sin syn på Handels avtalsuppgörelse, på IF Metall och vad som hände 
på IF Metalls avtalsråd i förra veckan.

Patrik Olofsson arbetar på Lagena och 
är aktiv i Handels. Han är en av dem 
som dragit igång Jobbupproret, som i 
mycket har riktat sig mot företagens 
sätt att använda sig av bemanningsfö-
retag. 

22 april firas Bemanningsföretagens 
Dag, fast inte av Jobbupproret.

Hur ska Jobbupproret fira Bemanningsföretagens dag?
– Ja du. Det är ju Sveriges snabbast växande bransch. 

De gör kometkarriär. De tog lite stryk i lågkonjunk-
turen, men det återhämtar de snabbt. Resultatet i 
avtalsrörelsen är en bekräftelse på deras ställning på 
arbetsmarknaden.

– Vi planerar att ställa oss utanför Wenner-Grens 
center (Stockholm) den 
dagen. Det är bankett på 
kvällen. Det roliga är att 
Metalls avtalssekreterare 
Veli-Pekka Säikkälä och 
arbetsmarknadsminis-
ter Sven Otto Littorin är 
talare på festen.

Vilka kommer dit?
– Det blir alla i Jobbupproret, Handelsklubbar, 

Kommunal, SAC, alla som har tid. Sedan ska vi se om 
vi kan ta upp frågan politiskt i valrörelsen. Josefin 
Brink i Vänsterpartiet har i alla fall varit ute och talat 
och skrivit i frågan.

– Handels avtal är klart. Svenska Dagbladet skriver 
att ”ett trolleritrick med siffror gör att både arbetsgi-
vare och fack kan utropa sig till segrare”.

– Det är ett extremt dåligt avtal i alla avseenden. Frå-
gan om heltidsarbete hamnade i en arbetsgrupp. 

– Låglönesatsning kan man heller inte kalla det. Mi-

nimilönen höjs bara med 80 procent av vad de andra 
fick. Det var det som var tricket, att minimilönerna 
inte ökar lika mycket. Alla nyanställda går på den. De 
pytsar ut en engångssumma nu som ser hög ut på pap-
peret, men minimilönerna halkar efter i två år. Ska 
man tala om låglönesatsning ska minimilönerna upp 
minst lika mycket som den utgående lönen. Det enda 
man gör är att skjuta upp låglönerna till nästa avtals-
rörelse, och då är problemet ännu värre. Visst är det ett 
trolleritrick, men ett jävligt fult trick.

Och bemanningsfrågorna?
– De hamnade också i en nämnd. Vi fick ytterligare 

en instans där vi kan prata om problemen, men det 
blev inga regeländringar. Idag finns inget skydd mot 
bemanningsföretagen. Alla förhandlingar, ända upp 

i Arbetsdomstolen, leder till 
samma resultat, och det kom-
mer den här nämnden också 
att göra.

– Förbundet tror att vi inte 
har tillräckligt med forum att 
diskutera frågan. Det har vi. 
Vad vi behöver är regeländ-
ringar. Återanställningsrätten 

måste gälla över arbetsgivarens rätt att anställa.
– Det här är helt vansinnigt. Det blir inte svårare för 

arbetsgivaren att kringgå LAS, det blir tvärtom lätt-
tare.

– Om den här nämnden kommer fram till att ar-
betsgivaren har förbigått någon, får arbetsgivaren 
välja: antingen stoppa inhyrningen eller köpa sig fri. 
Ett och ett halvt basbelopp kostar det, 63 000. Det är 
inte dyrt för dem.

Gunvor Karlström

Handels avtal klart
Patrik Olofsson: ”Det är ett extremt dåligt avtal i alla avseenden”

”Bemanningsföretagen är 
ju Sveriges snabbast väx-
ande bransch.”

– Låglönesatsningen inom Handels försvann genom ett fult trick, säger 
Patrik Olofsson, Lagena.
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