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Bakgrund 

Den 17 mars mottog Svenska Målareförbundet Måleriföretagen i Sveriges yrkanden i 2016 
års avtalsförhandlingar. Vi kan konstatera att yrkandet i sig verkar vara skrivna i någon sorts 
affekt över uppgörelsen om statistikdokumentet från 2013 års avtalsrörelse. Trots att denna 
fråga nu har lösts i samförstånd, synes Måleriföretagen i Sverige alltjämt hänga kvar vid 
frågans betydelse för de kommande förhandlingarna och genom sitt tonläge, försvåra istället 
för att underlätta konkreta och konstruktiva förhandlingar.  

Måleriföretagen i Sverige skriver helt ogrundat att Svenska Målareförbundets yrkanden skulle 
innebära kostnadsökningar på drygt 20 procent. Här saknas helt kommentarer kring de 
villkorsändringar som Målareförbundet föreslår samt en ovilja att konkret kommentera de 
löneyrkanden som Målareförbundet för fram.  

I det yrkande Måleriföretagen i Sverige har lämnat har de angivit att de anser det vara mycket 
anmärkningsvärt att Svenska Målareförbundet sagt upp avtalet innan några förhandlingar 
hunnit ta vid. De konstaterar att Målareförbundet dikterar villkoren genom att förhandla under 
tidspress och hot, detta är felaktigt. Svenska Målareförbundet har hela tiden försökt att få 
förhandlingar till stånd bl.a. genom att föreslå olika frågor och områden vi gemensamt kan ta 
oss an och diskutera. Detta har emellertid Måleriföretagen i Sverige inte varit intresserade av.  

Måleriföretagen i Sveriges yrkande 

Måleriföretagen i Sverige skriver att de endast har ett yrkande, i syfte att undvika ytterligare 
strider. Svenska Målareförbundet delar inte denna uppfattning, utan ser snarare det framförda 
yrkandet som ett aggressivt och provocerande angrepp på grunderna för parternas 
gemensamma avtal. 



Yrkande avseende mätningsavgiften är ett direkt angrepp på lönebildningen och ett sätt att 
tränga undan avtalets huvudlönesystem, prestationslönesystemet (ackord). För Svenska 
Målareförbundets medlemmar innebär konsekvenserna av yrkandet i sak en lönesänkning som 
på sikt är oöverblickbar.  

Idag är ackord huvudlöneform, med möjlighet för både målare och företag tillämpa det fasta 
tidlönesystemet. De flesta målare arbetar i bägge lönesystemen sett över tid. Detta är något 
som är gynnsamt för såväl företag och som för de enskilda målarna.  

Måleriföretagen i Sveriges yrkande innebär att konkurrensneutraliteten i avtalet sätts ur spel 
då kostnaderna för huvudlönesystemet helt övervältras på de företag som använder sig av 
detsamma. De företag som bedriver ackordsarbeten kommer på sikt att bli undanträngda.  

Detta är något som Svenska Målareförbundet aldrig kan acceptera och vi är övertygade om att 
Måleriföretagen i Sverige är väl medvetna om detta. Därför kan vi inte annat än att se deras 
agerande som ett sätt att kortsluta de förhandlingar som nu borde komma till stånd.  

Beträffande Måleriföretagen i Sveriges egna yrkanden har de inte preciserat varken 
avtalsperiodens längd som kostnadsnivå, vilket gör det svårt att värdera dessa.  

 

Målareförbundets yrkanden 

Svenska Målareförbundet yrkar på 3,2 procent löneökning och en 12 månaders avtalsperiod.  

Svenska Målareförbundet yrkar på ett modernt avtal innefattande bland annat åtgärder för en 
förbättrad arbetsmiljö, såsom en förbättrad och utökad utbildning för skyddsombud, rätt till 
friskvård och årliga läkarundersökningar, rätt till erforderliga arbetskläder samt ersättning för 
förstörda glasögon. För att tydliggöra och förbättra uppstart av arbete bör ordning och reda i 
form av bl.a. förtydligande av hur anvisning av lunch- och omklädningsrum ska införas. Vid 
underentreprenörskedjor ska underentreprenörens ansvar tydliggöras. Integritetsskyddet för 
arbetstagarna ska stärkas samt en anpassning utifrån gällande EU lagstiftning beträffande 
reseavtalet. Vidare ska lagbasersättning utgå även vid arbete i mindre ackordslag och full 
ersättning utgå vid kompletteringsarbeten. Då material och arbetssätt förändras, måste 
justeringar för detta i huvudlönesystemet, ackordsprislistan, ske. Arbetstagarnas rätt till 
arbetstidsförkortning ska utökas och arbetstagaren ska ges rätt att själv bestämma över sin 
inarbetade tid. Ett fungerande arbetsliv och familjeliv bygger på jämställdhet och därför ges 
ett utökat skydd för arbetstagare som uppbär graviditetspenning.  Likaså utökas de avtalade  
pensionsavsättningarna samt införa en utökad premiebefrielse för avtalad pension till gagn för 
bl.a. ökad jämställdhet för föräldralediga och arbetstagare som genom arbetet blivit sjuka eller 
skadade. Servicearbetareavtalet måste göras konkurrensneutralt.   

  



Med förbättringar enligt ovan anser Svenska Målareförbundet att måleribranschen får ett väl 
avvägt kollektivavtal som gynnar såväl arbetstagare som arbetsgivare på både kort och lång 
sikt. Att Måleriföretagen i Sverige väljer att se alla förändringar som kostnader är 
beklagansvärt. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts om svårigheter att få till stånd verkliga och konkreta 
avtalsförhandlingar lämnar Svenska Målareförbundet följande varsel om stridsåtgärder, i syfte 
att teckna avtal. 

Stridsåtgärderna enligt nedan träder i kraft den 8 april 2016 kl 05.00.  

1. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets område vid följande 
arbetsplatser: Se bilaga I 

 
2. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets område i följande 

företag: Se bilaga II 
 

3. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar 
blockerat arbete. 
 

4. Stridsåtgärderna gäller intill dess Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i 
Sverige träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras. 
 

5. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för arbetare som inte omfattas av 
arbetsnedläggelsen enligt p. 1 och 2 ovan. 

 
6. Om arbetsgivare inom Målareförbundets tillämpningsområde illojalt söker kringgå 

ovan angivna stridsåtgärder avser Svenska Målareförbundet att vidta erforderliga 
åtgärder.  

Stridsåtgärderna enligt nedan träder i kraft den 22 april 2016 kl 05.00.  

1. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets område i följande 
företag: Se bilaga III 
 

2. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar 
blockerat arbete. 
 

3. Stridsåtgärderna gäller intill dess Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i 
Sverige träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras. 
 

4. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för arbetare som inte omfattas av 
arbetsnedläggelsen enligt p. 1 och 2 ovan. 

 
5. Om arbetsgivare inom Målareförbundets tillämpningsområde illojalt söker kringgå 

ovan angivna stridsåtgärder avser Svenska Målareförbundet att vidta erforderliga 
åtgärder.  

Stockholm som ovan 



För Svenska Målareförbundet 

 

Peter Sjöstrand 
Vice Ordförande 

 

Mottagande av en, med denna handling likalydande handling jämte bilagor, bekräftas- 
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