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Unionen strejkvarslar ytterligare ett förbund inom Almega
I dag varslar Unionen om strejk på ytterligare ett medlemsförbund inom Almega, efter att förhandlingarna strandat på branschnivå. Även
Unionens konfliktvarsel på Almega Tjänsteförbunden rör framför allt rätten till flexpension och bryter ut måndagen den 18 april klockan 12.00
om inte avtal träffats innan dess. Därmed har Unionen varslat om strejk för totalt 8 600 medlemmar inom Almega.

Varslet omfattar 1 350 medlemmar inom Almega Tjänsteförbunden, område Utveckling och tjänster, och innebär arbetsnedläggelse av samtliga
arbetsuppgifter på de företag och arbetsplatser som berörs. De varslade företagen är verksamma inom kontrollbesiktning av fordon.

– Unionen har tyvärr mött samma ovilja hos Tjänsteförbunden som hos övriga Almegaförbund om att komma överens om ett avtal för flexpension. Har vi inte
ett avtal på bordet innan den 18 april går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Unionen varslar om konflikt då Almega inte kan acceptera Unionens krav på årliga avsättningar till flexpension, det vill säga extra pensionsavsättningar och
en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen. Förra veckan tecknade Unionen normerande avtal tillsammans med parterna inom industrin,
inklusive en fortsatt utbyggnad av flexpension. Unionens medlemmar har avsättningar till flexpension hos alla andra arbetsgivarorganisationer inom Svenskt
Näringsliv, utom Almega.

Tillsammans med Sveriges Ingenjörer har Unionen yrkat på avsättningar till flexpension på alla Almegas branschområden. På onsdagen vid lunch varslade
även SEKO om strejk på Almega Telekom. Tillsammans varslar förbunden om strejk gällande drygt 11 000 medlemmar över hela landet.

– Unionen vill fortfarande lösa frågan vid förhandlingsbordet. Alla arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv utom Almega har tecknat avtal om
flexpension. Det är tydligt att Almega inte vill ge sina anställda samma förmåner som andra arbetsgivare, säger Martin Linder.

Totalt finns drygt 105 000 av Unionens medlemmar på Almegas alla avtalsområden, varav 8 600 medlemmar omfattas av de varsel som lagts på onsdagen
och torsdagen. Almegas sex medlemsförbund som omfattas av varslet är Almega tjänsteförbund område Utveckling och tjänster, IT- och Telekomföretagen,
Svensk teknik och designföretagen, Almega Tjänsteföretagen branschområde Säkerhets- och serviceföretag samt Medieföretagen Public Service-området.

Berörda orter och företag framgår av bilagan och finns att se på www.unionen.se
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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 620 000
medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se


