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Avtal 2010 (vecka 15)
Satsningen på jämställdhetspotter är nödvändig
Det är oacceptabelt att de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom kommuner
och landsting har sämre villkor än resten av arbetsmarknaden, skriver Kommunals ordförande
Ylva Thörn i Svenska Dagbladet.
Läs artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.
Vi tar kampen för rättvisa och jämställda löner. Vi kommer att stötta varandra till
sista avtalet är undertecknat, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.
Läs mer på LOs hemsida.
Sluta skylla på LOs lågavlönade kvinnor, uppmanar LOs avtalssekreterare Per Bardh Almegas
vd Jonas Milton när han påstår att LOs krav på jämställdhetspott skapar arbetslöshet.
Läs mer på LOs hemsida.

Avtal i byggbranschen
- Jag gläds åt att avtalstexterna i det nya Byggavtalet nu innehåller många förenklingar
och förbättringar. Jag är också nöjd med den överenskommelse vi har nått i löneoch bemanningsfrågan, kommenterar Hans Tilly, Byggnads ordförande.
Läs mer på Byggnads hemsida.
Se Byggnads presskonferens.

Kommunal har lämnat krav till Vårdföretagarna
Kommunals avtal med Vårdföretagarna går ut sista juni, bortsett från avtalet för personliga
assistenter. Kommunal har nu lämnat över avtalskraven till Vårdföretagarna
för att kunna inleda förhandlingar.
Läs mer på Kommunals hemsida.

Pappers och Skogsindustrierna har strandat
Det råder övertidsblockad i pappers- och massaindustrin.
Läs mer på Dagens Arbetes hemsida.

Elektrikerna avvisar bud
Elektrikerna tycker inte att motparten lyssnar.
Därför avvisar man arbetsgivarnas bud.
Läs mer på Elektrikernas hemsida

Almega övergav SEKO
SEKO förhandlar nu med Almega men SEKOs förhandlare fick sitta själva under förra
helgen då Almegas delegation tog helgledigt.
Läs mer på SEKOs hemsida.

Fastighets har börjat förhandla
Nu är förhandlingsdelegationen i fullt arbete rapporterar Fastighets.
Läs mer på Fastighets hemsida.
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