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AVTALS EXTRA

INFORMATION

De centrala förhandlingarna inom Metalls
område kommer att påbörjas nu under April
månad
Därför kommer vi från Metall inom Järnverket
att ge ut ett Avtals extra med jämna
mellanrum så att alla kan få aktuell
information om vad som händer med dessa
förhandlingar

HÖJD MINI LÖN
Avtalets minilöner ger idag ett aldeles för
dåligt inkomstskydd.
Riksavtalen måste därför ge de lägst
avlönade en extra höjning
Arbetsgivarna vill att minilönerna skall
upphöra under 3 år på försök och att det skall
förhandlas lokalt om detta.
Och kommer man inte överens vid de lokala
förhandlingarna så skall arbetsgivaren ha
sista ordet.

4 % i Riksavtalet ( centralt avtal)
HÖJD SEMESTERLÖN

Metall har tillsammans med SIF och CF
lämnat ett bud till arbetsgivarna på 4 %
För Metalls del innebär det att avtals kraven
skulle kosta 625 kr mer i månaden.

Metall vill stärka de lågavlönade genom att
höja den lägsta semesterlönen. Idag är denna
lön 685 kronor per semesterdag för en vuxen

ARBETSGIVAR NEJ TILL
LÖNEÖKNINGAR

Alla skall ha del i löneökningarna

Verkstadsföreningen VF är inte intresserade
av att teckna något riksavtal utan vill att den
lokala arbetsgivaren ensam skall avgöra om
en anställd skall få en löneökning
Det är bra om man kommer överens med det
lokala facket men gör man inte det så skall
arbetsgivaren ensam bestämma över
lönesystem
och
lönesättning
på
arbetsplatsen

Riksavtalet skall garantera att alla får något i
löneökning.Och därför krävs det ett riksavtal
men med olika modeller hur pengarna skall
fördelas.
Dessutom vill Metall inleda en arbetstidsförkortning under avtalsperioden. och
därför är det viktigt att sänka taket på övertid
från 200 till 100 timmar under året

LÖNE ÖVERSYN

FÖRHANDLINGAR

Metall vill att man skall göra en löneöversyn
för att rätta till skevheter i lönerna.
Då är det viktigt att se över utveckling i
arbetet samt yrkeserfarenhet och kompetens.
Lönerna ska ge stöd för en utveckling i
arbetet för alla. Då kan alla också få en
personlig löneutveckling

METALL och SIF samt CF har inom järnbruks
sidan förhandlingar under 3 dagar i slutet av
April.
Och hur dessa sparpaket som regeringen nu
lagt och som drabbar Metallarna kommer att
påverka förhandlingarna återstår att se

