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Avtal 2010 (vecka 16)
 

Arbetsgivarna får skylla sig själva
Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren anklagar facket för ansvarslöshet i förhållande 

till den makt som konflikträtten ger. Facket äventyrar lönebildningen, menar Ågren. 
Som man sår får man skörda, svarar LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Läs mer på LOs hemsida.
 

-Urban Bäckström ska inte tro att han kan sitta vid någon slags hög pulpet med 
en pekpinne och tala om hur våra förbund ska uppträda, säger Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida.
 

Det blir ingen medling mellan HRF och SHR
Innan förhandlingarna ens kommit igång valde SHR att stranda förhandlingarna för anställda 

inom hotell- och restaurangbranschen. 
-Det måste tolkas som en förhandlingsvägran, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Läs mer på HRFs hemsida.
 

Ella Niia berättar om förhandlingarna som tog slut innan de ens börjat.

Läs mer på HRFs hemsida.
 

Kampen för jämställda löner fortsätter
Regeringen och arbetsgivarna struntar i lågavlönade kvinnorAlla LO-förbund som har en 

stor andel kvinnor ska ha en jämställdhetspott. 
-Ingen ska lämnas efter, lovade LOs avtalssekreterare Per Bardh när han talade på Mynttorget i Stockholm.

Läs mer på LOs hemsida.
 

Fastighets varslar om stridsåtgärder
-Vi har en situation som vi inte mött förut. Det är som om motparten inte riktigt möter oss vid förhandlingarna. 

De verkar uppbundna av någon annan än sin egen förhandlingsdelegation, säger Hans Öhlund, ordförande Fastighets.

Läs mer på Fastighets hemsida.
http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/pages/FA20C3341E1B9E64C125770C003B3DEF

 
Målarna tecknar nytt lackavtal

Kostnaden för löner uppgår till 3,2 procent  för hela perioden. Höjning av löner och ersättningar ska 
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ske från och med den avlöningsperiod som innehåller den 1 juli 2010 respektive den 
1 juli 2011. Ändringar av allmänna villkor träder i kraft den 1 maj 2010.

Läs mer på Målareförbundets hemsida.
http://battre-avtal-2010.se/lack.html

 
Avtal klart för kooperativa butiker och lager 

-Jag är nöjd med de nya avtalen för Handels medlemmar inom kooperationen, 
eftersom vi har fått lika bra avtal som på privata detalj- och partihandeln, säger Susanna Gideonsson, 

första vice ordförande Handels.

Läs mer på Handels hemsida.
 

Kommunal satsar på jämställda löner
-Nej till nollavtal, det krävs garanterade löneökningar till alla, säger Kommunals förbundsordförande 

Ylva Thörn. I avtalsrörelsen 2010 driver Kommunal jämställdhetsfrågorna med kraft.

Se vad medlemmarna tycker på Kommunals hemsida.
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