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Byggfacken
tas i örat av LO

Hypergene landar
ytterligare miljonavtal

■ Kommunal får fri lejd,
medan byggfacken tas
i örat. LO och Svenskt
Näringsliv har träffat en
uppgörelse om att industrins lönemärke ska
gälla.

pergene ska leverera en
beslutsstödslösning till
Ålands hela offentliga
sektor. Avtalet är värt
cirka 6,5 miljoner kronor.

Per Hidenius, vd.

Avtalet innebär att Ålands
samtliga kommuner, kommunalförbund och landskapet Åland får tillgång
till Hypergenes lösning för
budget- och planeringsprocesser och möjligheter till
målstyrning.
Sedan tidigare har Hypergene liknande kunder.

Bland annat är Malmöföretaget ensam leverantör av
beslutsstöd till Stockholms
läns landsting samt till ett
40-tal kommuner runt om
i Sverige.
Dessutom har Hypergene en lokal förankring till
Åland med kunder som
rederikoncernen Viking

I ett separat pressmeddelande från konstellationen
6F där elektrikerna och
andra byggrelaterade fackförbund ingår säger man
sig välkomna beskedet från
LO och Svenskt Näringsliv.
6F gick i lönerörelsen ut
hårt och krävde högre löneökningar än industrin.
Principen med två märken, ett i procent och ett
i kronor, tycker Pettersson
är bra. Men nivån på löneökningarna är för låg.
Det så kallade ”märket”,

son en ”klassisk” uppgörelse med Svenskt Näringsliv
och innebär en rekommendation till kvarvarande förhandlande förbund att hålla
sig inom de ramar som givits i industrins avtal och
i Handelsanställdas avtal
om löneökningar på 2,2 procent eller 590 kronor. TT

Men i höstas bröts enigheten. LO-förbund inom
byggbranschen, handeln
samt Kommunal framförde sina lönekrav utan att
förbinda sig att följa industrinormen. Urban Pettersson tycker att man kan säga
att LO nu i och med den här
överenskommelsen blivit
samordnat i efterhand.
Överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv är, enligt LO-ordföranden Karl-Petter Thorwalds-

Avtalsrörelsen

FAKTA

■ Parterna i industrin tecknade
i förra veckan ett ettårigt avtal
som ger löneökningar på 2,2
procent. Parterna i handeln följde efter med ett avtal som ger
lägst 590 kronor mer i månaden.
■ Flera fack i byggbranschen
såsom Byggnads och Målarna har
varslat om strejk för sina krav.
■ Svenskt Näringsliv och LO
rekommenderar de parter på
arbetsmarknaden som har kvar
att träffa avtal att betrakta industriavtalet som normerande.
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– Vi är beredda att acceptera normeringen, säger
Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

att industrin som är internationellt konkurrensutsatt ska vara normerande
för löneökningar på hela
arbetsmarknaden, har dominerat svensk arbetsmarknad sedan 1990-talet.
Resultatet har varit stigande reallöner och låg inflation. Fack, arbetsgivare och
politiker har i huvudsak varit överens om att modellen
varit bra för Sverige.

MALMÖ
■ Malmöbaserade Hy-

Line och Paf, som är den
åländska motsvarigheten
till Svenska Spel.
Hypergene grundades
2000 och har 110 anställda
i Malmö, Stockholm, Göteborg, Kalmar och Skövde. Förra året omsatte bolaget 120 miljoner kronor
och hade ett rörelseresultat på 12 miljoner kronor.
Det innebar en tillväxt på
24 procent jämfört med
året innan.
Det nya avtalet med
Åland sträcker sig över sex
år med option på ytterligare fyra år.
EMMA HEDLIN

RUT &
ROT
med
möjlighet
att göra
avdrag för
hushållsnära
tjänster.

Här är företagen som hjälper
er med hushållsnära tjänster,
service och reparationer av
fastigheter och trädgårdar

Helsingborg

Högre lönsamhet
genom motiverande
medarbetare

Vi är precis överallt.
När ska vi komma till dig?
Välj mellan barnpassning, städning, hantverk,
trädgårdshjälp, vårröjning och mycket mer.

Rut & Rot

Vi har inga startavgifter eller bindningstider.

Malmö 040-530 212 www.veteranpoolen.se

RENOVERINGSARBETE
Datum: 15 April

Tid: KL 8.30-13.00

Plats: Radisson Blu Hotel, Helsingborg

www.competensdagen.se

Allt inom:
Badrum • Våtrumsbehörighet Kakel • Klinker • Murning • Målning
• Snickerier • Fasadrengöring • Tillbyggnad • El och VVS
• Plattsättning • Taktvätt • Impregnering • Målning av takpannor
maintainsyd@live.se
www.maintainsyd.se

Behovsanpassat ledarskap i
Behovsanpassat ledarskap
Gemensamt språk viktigare
– för motivation och prestation praktiken – med rötterna i Härjedalen
än utvecklingssamtal
Stefan Söderfjäll, ﬁlosoﬁe
doktor i psykologi
Ledarskapscentrum

Mathias Abrahamsson, VD
Härjedalskök

Christine Nilsson, HR-strateg,
Mattias Johansson, VD
Bravida

Glasbruksgatan 4, Limhamn.
Tel: 040-15 00 31, 0763-75 75 41.

Underhåll - Produktion - Utbildning
ISO certifierade: ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004

GAMMAL TRAPPA BLIR SOM NY!
Nu kan du på ett enkelt och prisvärt sätt förnya din
gamla trappa, balkong eller terrass med DuraTrapp
Naturstensbeläggning. Materialet ger din trappa ett
helt nytt utseende. Dessutom är det halksäkert och
mycket hållbart.

Culture eats strategy
for breakfast - ett bevis
Erik Syrén, VD, Martin Modéer,
Konsultchef
Lundalogik
Arrangör

2016 års
Competensumpris
delas ut

Våra partners

Vill du ha en fin trappa? Kontakta oss för offert!
040-54 54 04, info@duracoat.se

Innovation – varje
medarbetares angelägenhet?
Susanne Nilsson, Innovationsforskare
KTH

DuraCoat AB

Tenngatan 5, Lomma. Tel. 040-54 54 04, www.duracoat.se

Vinjetten återkommer 12 april.
Boka din annons hos Sydsvenskan, Peter Angeldorff, tel: 070-696 39 88,
email: pabo@telia.com - webb: sydsvenskan-tema.se

