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Måleriföretagen i Sveriges huvudyrkande 

Svenska Målareförbundet överlämnade sina detaljerade yrkanden till oss den 9 mars. Två dagar 
senare meddelade Målareförbundet att de sa upp det gällande Måleriavtalet Vi anser att det är 
mycket anmärkningsvärt att Målareförbundet väljer att vidta denna åtgärd innan parterna har hunnit ha 
förhandlingar kring de yrkanden de själva lagt. 

Vi vill också ännu en gång understryka att det inte är vi på Måleriföretagen som har dragit ut på 
inledningen av årets förhandlingar. Anledningen att vi kommer igång så sent är att Målareförbundet 
valde att vänta i nästan sex veckor innan yrkandena preciserades. Vi vill också, ännu en gång, 
påminna om att vi enligt den gemensamma förhandlingsordningen har rätt att vänta tre veckor på att 
svara på era yrkanden. En möjlighet som vi nu avstår från att utnyttja för att inte ytterligare fördröja 
möjligheten att inleda realförhandlingar. 

Hade viljan funnits att få igång förhandlingarna tidigare borde Målareförbundet begärt detta tidigare 
och redan innan årsskiftet överlämnat sina yrkanden. 

Måleriföretagen kan därför konstatera att Målareförbundet har valt att diktera villkoren för denna 
avtalsförhandling och att den av er valda strategi är att förhandla under tidspress genom hot. Denna 
strategi är direkt kontraproduktiv för förutsättningarna att komma fram i förhandlingarna och direkt 
skadlig för hela branschen. 

Trots detta är Måleriföretagens ambition att genomföra en fredlig avtalsrörelse som kan föra 
branschen framåt. Vi vill därför redan nu, enligt vår förhandlingsordning två veckor före utsatt tid, 
överlämna vårt yrkande. Vi har valt ett presentera endast ett yrkande, i syfte att undvika ytterligare 
strider. 

Efter att ha analyserat de yrkanden som Målareförbundet har presenterat, kan vi konstatera att de 
motsvarar en kostnadsökning på mer än 20 procent. Vår bestämda uppfattning är att parterna ska 
respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod. 

Vårt yrkande avser villkoren för hur Målerifakta ska ta betalt för sina tjänster. 

Vi vill göra en förändring av avtalet som innebär att Målerifakta enbart skall ta betalt för de tjänster 
som utförs istället för som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder 
mätningstjänster eller inte. Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en 
hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyttjar. Detta särskilt då Målerifakta redovisar 
stora vinster år efter år. 

Måleriföretagen yrkar därför på att texten i kollektivavtalet ändras enligt nedan. Mätningsavgifterna 
skall alltså enbart debiteras de måleriföretag som använder tjänsten. Detta ska gälla samtliga 
måleritjänster, istället för som idag där enbart rostskyddsmålning är undantaget för dessa avgifter. 
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Yrkande avseende Mätningsavgifter 

Nedanstående text ändras (text från Kollektivavtal för Måleriyrket 1 maj 2013 till31 mars 2016): 

§ 12 mom b) 

Avgiften för mätningsverksamheten utgörs av en procentsats på lönesumman enligt anvisningar från 
Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet och inbetalas till FORA AB enligt Mom. 
a) ovan. 

Företag anslutna till Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning erlägger ej mätningsavgift för 
arbete som är att hänföra till kvalificerat rostskyddsmålningsarbete som inte mäts. 

Ny text: 

§ 12 mom b) 

Avgiften för mätningsverksamheten utgörs av en procentsats på lönesumman enligt anvisningar från 
Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet och inbetalas till FORA AB enligt Mom. a) 
ovan. 

Mätningsavgift skall endast erläggas för ackordsarbete som mäts av Målerifakta AB. 

Förbehåll 

Måleriföretagen i Sverige förbehåller sig rätten att under förhandlingens gång utöka, förändra och 
precisera sina yrkanden. 

Stockholm den 16mars 2016 
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