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Unionen varslar om konflikt på Public service
Unionen varslar om konflikt på Public serviceföretagen SVT, SR, UR och Radiotjänst.

Konflikten bryter ut onsdagen den 9 maj kl 16 om inte avtal har träffats innan dess.

På SVT berör varslet Programkontrollen och Kopplingscentralen, där Unionens medlemmar inte kommer att hantera SVT 2, SVT 24,
Kunskapskanalen och SVT World, medan SVT 1 och Barnkanalen kommer att undantas.

På SR berörs områdessupport inom Teknik IT, produktionsservice, tablå- program- och musikläggning samt ekonomer och ekonomiassistenter.
På UR omfattas Mediacenter, Leveranscenter, kvalitetskontroll, kopiering och programkontroll.

På Radiotjänst i Kiruna varslar Unionen om total arbetsnedläggelse för samtliga medlemmar. Totalt berör varslet närmare 200 av Unionens
medlemmar inom Public service.

- Unionen varslar om konflikt eftersom Public serviceföretagen vill tvinga fram ännu sämre arbetstidsvillkor för medarbetare som redan har
tuffa arbetsförhållanden med oregelbunden och obekväm arbetstid. Dessutom anser man att samma medarbetare ska nöja sig med en
avsevärt lägre garanterad löneökning än den man skrivit avtal om för andra personalkategorier inom företagen. Det kan vi givetvis inte
acceptera, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Unionens krav på Public serviceområdet är att avtalet ska följa det märke som sattes inom industrin före årsskiftet, med en garanterad
löneökning på minst 320 kronor i månaden. Arbetsgivarparten Medieföretagen vill ha en betydligt lägre individgaranti på 215 kronor. Samtidigt
vill man förkorta varseltiden för schemaläggning från 28 till 14 dagar.

Sedan förhandlingarna strandade har Unionen föreslagit frivillig medling, vilket Medieföretagen har avvisat.

- Vi beklagar att Medieföretagen stängt dörren för en rimlig överenskommelse och nu tvingar fram ett varsel. Unionen kräver inte mer på
Public serviceområdet än det vi redan kommit överens om på drygt 50 andra avtalsområden. Det är provocerande att arbetsgivarna inom
Public service på detta sätt sätter en grupp medarbetare med viktiga arbetsuppgifter i strykklass på arbetsmarknaden. Agerandet har lett till
en kraftfull reaktion bland Unionens medlemmar och en hög stridsvilja, säger Niklas Hjert.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000
medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se


