Dagordningens punkt 17 – Vår arbetsplats
Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal – Motionerna A107–
A109 med utlåtanden
Motion A107
Avdelning 6 Mellersta Norrland
Entreprenörer på våra arbetsplatser
I dag figurerar underentreprenörer och entreprenörer, framför allt från utländska företag,
på våra arbetsplatser. De utför samma arbetsuppgifter som ordinarie personal, men till
lägre lön och med sämre villkor. Detta innebär i förlängningen indirekt lönedumpning
och snedvriden konkurrens.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att entreprenörer och underentreprenörer som utför arbete/arbetsuppgifter på våra arbetsplatser ska omfattas av och följa de lagar och kollektivavtal som gäller på svensk
arbetsmarknad.

Utlåtande, motion A107
IF Metall arbetar aktivt med att teckna kollektivavtal med alla företag inom vårt verksamhetsområde. Det gäller även utstationerande företag. När det gäller utstationerande företag krävs dock ändringar både i svensk lag och på EU-nivå för att vi ska kunna uppnå det
som föreslås i motionen.
Förbundet verkar politiskt för att lex Laval ska rivas upp. Regeringen har lagt förslag
på lagändringar som, om de träder i kraft den 1 juli 2017, innebär att lönedumpning försvåras. Vi får då åter rätt att vidta åtgärd för att teckna kollektivavtal med utstationerande
företag, dock bara minimivillkor, och vi får bättre möjligheter att kontrollera avtalens
efterlevnad.
För att det ska bli möjligt att kräva ”fullständiga rättigheter”, hela kollektivavtal, inte
bara minimivillkoren i ”hårda kärnan” måste EU:s utstationeringsdirektiv ändras. Förbundet har verkat politiskt för att det förslag till direktiv om ändring som Europeiska kommissionen nu har lagt och som skulle innebära förbättringar ska genomföras.
IF Metall har också stött det lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig
upphandling som röstades ned av de borgerliga allianspartierna och Sverigedemokraterna
i riksdagen.
Förbundsstyrelsens avsikt är att fortsätta ställa krav politiskt i syfte att stärka konflikträtten och rätten att fritt förhandla och teckna kollektivavtal i syfte att kunna uppnå
motionens förslag.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.

Motion A108
Medlem Oskar Gill, Jan Nordin, Victoria Norrman, Fredrik Nylander avdelning
6 Mellersta Norrland
Inhyrning och anställningstrygghet
Vi vill ha större kontroll av bemanningsföretagen när det gäller anställningstrygghet och
när det gäller rätt till ersättningsnivåer.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för
att avdelningarna (ombudsmän) kontinuerligt och systematiskt ska kontrollera bemanningsföretag så att de uppfyller de krav som avtalen ställer.

Utlåtande, motion A108
På de arbetsplatser som använder sig av inhyrning och där de bemanningsanställda inte
har en egen klubb är det avdelningen som är lokal part. Det motionen föreslår är redan i
dag en av ombudsmännens prioriterade arbetsuppgifter.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.

Motion A109
Avdelning 51 Sydvästra Skåne
Kommentarsbok I-avtalet
Användning av avtalet Allokemisk industri eller det nya I-avtalet i en förhandlingssituation försvåras av att avtalet är skrivet utifrån slutresultatet av de centrala förhandlingarna.
Hur förbund eller förbundsförhandlare har tänkt och arbetat i själva förhandlingen faller
åt sidan för att slutprodukten ska vara så enkel och hanterbar som möjligt.
Inom andra avtalsområden, till exempel Teknikavtalet IF Metall, produceras en kommentarsbok. Kommentarsboken ger klubbar en annan möjlighet till insikt och tolkningar
av de avtal som är framförhandlade. Med denna insikt skulle det vara mycket lättare för
IF Metalls lokala förhandlare att veta vad som gäller och hur man har tänkt på vägen fram
till en uppgörelse. Detta i sin tur kan innebära att många klubbar och IF Metalls representanter har större möjligheter att lösa eventuella tvister på lokal nivå. På det sättet frigörs
resurser på central nivå, eftersom man då skulle slippa tillkalla hjälp från avdelningens
ombudsmän eller förbundsombudsmän.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att en kommentarsbok produceras för I-avtalet.

Utlåtande, motion A109
Frågan om en kommentarsbok har behandlats av avtalsrådet och i förhandlingsdelegationen för I-avtalet 2016. När förhandlingsdelegationen diskuterade frågan var dess inställning att en kommentarsbok inte bör produceras. Förbundskontoret har dock tagit fram
tolkningar och kommentarer till I-avtalet, men dessa motsvarar till sitt innehåll inte en
fullständig kommentarsbok. De kan dock utgöra en viss vägledning för lokala ombudsmän. Tanken är att även förtroendevalda i större utsträckning än i dag ska få tillgång till
nämnda kommentarer.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta att anse
motionen beaktad.
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