I N S TA L L AT I O N S AV TA L E T

HAR DU EN KOLLEGA SOM
ÄNNU INTE ÄR MEDLEM?
Då kan du tipsa om att som medlem i Elektrikerna:
Bidrar du till ett bättre kollektivavtal!
Desto fler vi är ju starkare är vår förhandlingsposition.
Får du rätten till och skyddet i kollektivavtalet.
Får du ekonomisk ersättning vid strejk.
Kan du påverka på ditt jobb och i samhället.
Får du andra medlemsförmåner på köpet såsom:
› Flera bra försäkringar, bl. a. inkomst- och juristförsäkring

I N S TA L L AT I O N S AV TA L E T

HUR GÅR EGENTLIGEN EN
AVTALSRÖRELSE TILL?
Elektrikerna tecknar kollektivavtal
– avtal som reglerar dina anställningsvillkor.
När kollektivavtalen ska omförhandlas med
arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse.
En avtalsrörelse omfattar både löner
och arbetsvillkor. Så förutom hur stora
löneökningarna ska vara förhandlas det om
frågor som arbetstid, semester och arbetsmiljö̈ .
Det är representanter från Elektrikerna och
arbetsgivarnas organisationer, så kallade
förhandlingsdelegationer, som förhandlar i
avtalsrörelsen. Elektrikernas arbetsgivarmotpart
på Installationsavtalet är Installatörsföretagen.

› Möjlighet att gå kurser på arbetstid
› Kunna ha koll på nya jobb med Jobbkollen

HUR SER AVTALSPROCESSEN UT?

› Tryggheten att alltid ha någon att fråga om hjälp.

1. Avtalsmotioner skickas in av medlemmar.

MEDLEM BLIR MAN PÅ SEF.SE/BLI-MEDLEM

2. Avtalsmotionerna gås igenom och prioriteras.
3. Vi begär förhandling med motparten.
4. Krav växlas med motparten (den 12/2).

FACKET MED KRAFT

5. Delegationerna förhandlar.
6. Avtalet klart!
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I N S TA L L AT I O N S AV TA L E T

VÅRA GEMENSAMMA KRAV
I LO-SAMORDNINGEN

ELEKTRIKERNAS KRAV I
AVTALSRÖRELSEN 2020

› 1 årsavtal.

› Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.

› Löneökning med 3% – minst 783 kr.

› Höjning av penningfaktorn vid ackord.

› Lägstalönen höjs med 3%.

› Stärkt arbetsmiljö:

› Högre pension:
bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension
på lönespecen varje månad under all anställningstid.
› Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
› Nolltolerans mot sexuella trakasserier
och starkare regler för jämställdhet.
› Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.

› Dammlarm till alla medlemmar.
› Stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna.
› Bättre beredskapsregler.
› Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.
› Moderniserade permissionsregler:
även mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
› Satsning på jämställda löner mellan kvinnor och män.
› Förtydligande av resereglerna.

VAD INNEBÄR LO-SAMORDNINGEN?
Inför varje avtalsrörelse brukar LO-förbunden
samordna sig kring ett antal krav som förbunden
gemensamt ska driva i avtalsrörelsen. Utöver de
gemensamma kraven har Elektrikerna också sina
egna krav vilket kommer från avtalsmotioner
som medlemmar har skickat in.

› Höjning av den extra pensionsavsättningen.

LÄS KRAVEN I SIN HELHET PÅ SEF.SE/AVTAL2020

