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Den 17 mars mottog Svenska Målareförbundet yrkanden från Måleriföretagen i Sverige 
gällande 2016 års avtalsförhandlingar. Vi kan konstatera att yrkandet i sig verkar vara sluivna 
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 kostnadsölrningar på drygt 20 procent. Här salmas helt kommentarer hing de 
villkorsändringar som Målareförbtmdet 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 
anmärkningsvält 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 fu· felalctigt. Svenska Målareförbundet har hela tiden försölet att få 
förhandlingar till stånd bl. a. genom att föreslå olika frågor och områden vi gemensamt kan ta 
oss an och diskutera. Detta har emelle1tid 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 gtunderna 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 huvudlönefotm, 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 målama. 

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 silet att bli undanträngda. 

Detta är något som Svenska Målareförbundet aldrig kan acceptera och vi är öve1tygade om att 
Måleriföretagen i Sverige är väl medvetna om detta. Därför kan vi inte annat än att se deras 
agerande som ett sätt att kottsluta de förhandlingar som nu borde komma till stånd. 

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

Målareförbundets yrlmnden 

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 uppstrut av arbete bör ordning och reda i 
form av bl.a. förtydligande av hur anvisning av lunch- och omldädningsrum ska införas. Vid 
underentreprenörskedjor ska underentreprenörens ansvar tydliggöras. Integritetsskyddet för 
arbetstagama ska stärkas samt en anpassning utifrån gällande EU lagstiftning beträffande 
reseavtalet Vidru·e 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. Arbetstagrunas rätt till 
arbetstidsförkortning ska utökas och arbetstagru·en 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 ru·betstagru·e som genom arbetet blivit sjuka eller 
skadade. Servicearbetareavtalet måste göras konkunensneutralt. 



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

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



stridsåtgärderna enligt nedan träder i kraft den 8 april2016 kl 05.00. 

l. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets onu·åde vid följande 
arbetsplatser: Se bilaga I 

2. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets onu·åde i följande 
företag: Se bilaga II 

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

4. Stridsåtgärdema 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 m·betare som inte omfattas av 
arbetsnedläggelsen enligt p. l och 2 ovan. 

6. Om m·betsgivare inom Målm·eförbundets tillämpningsområde illojalt söker kringgå 
ovan angivna stridsåtgärder avser Svenska Målm·efdrbundet att vidta erforderliga 
åtgärder. 

stridsåtgärderna enligt nedan träder i kraft den 22 april2016 Id 05.00. 

l. Arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom måleriavtalets onu·åde i följande 
företag: Se bilaga III 

2. Blockaden innebär att stridsåtgärdema kvarstår även om mmat företag övertm· 
blockerat arbete. 

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

4. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat m·bete för arbetare som inte omfattas av 
arbetsnedläggelsen enligt p. l och 2 ovan. 

5. Om arbetsgivm·e inom Målareförbundets tillämpningsonu·åde illojalt söker kringgå 
ovan angivna stridsåtgärder avser Svenska Målareforbundet att vidta erforderliga 
åtgärder. 
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Måleriföretagen i Sverige AB 



Bilaga l 

Företag Organisationsnr Arbetsplats/objekt Gata Postnr Ort 
MPA Alviks Måleri AB 556275-8267 Österport2 Gjutare Granströmsgata 1 722 12 Västerås - -
Sjölander Måleri AB 556255-6703 Åkroken _ _ __ ~ _ _ Sidsjövägen 5 852 37 Sundsvall 
Bruske Måleri AB -· 

556181-2818 Västra Vägen 7 Västra Vägen 7 169 61 Solna - --- -----
Valter Carlsson Handel och Måleri Aktiebolag 556067-1 041 Västra Frölunda B315 Gånglåten, Lergöksgatan RUD 760:429 421 46 Västra Frölunda - -----
Hagbloms Mäler Aktiebolag __ 556234-9166 World Trade Center i Växjö Södra Järnvägsgatan 4 A 352 34 Växjö 
Bror Ericson Målerifirma i Göteborg Aktiebolag 5561Q0-7542 __ Veidekke Nybygge, DHL HangaNägen 4A & 4B 438 80 Landvetter 
Vega Måleri AB 556317-7624 Vasagatan 22, Lägenheter ovanpå hotell Seandie Vasagatan 22, K v. Orgelpipan 6 111 20 Stockholm -
Nord Team Rostskydds Aktiebolag 556195-4362 ValmetAB Gustav Gidlöfs väg 851 94 Sundsvall -- ... -- -
Sanfridssons Måleri Aktiebolag 55627 4-5272 Trädkronan Piteå Uddmansgatan 5 941 32 Piteå -
Olle Timblads Målerifirma AB 556688-5488 Trekantens Terass --- Lövholmsvägen 74-78 117 65 ·stockholm --- --
MPA Alviks Måleri AB 556275-8267 Svärdsliljan Svärdsli ljegatan 1-3 & Gulsporregatan2-13 722 27 Västerås 
Målerifirman Ernst E.Hansson Aktiebolag 556107-1274 s tudion (kontor, event, restaurang , hotell) Nordenskiöldsgatan 14 2111 9 Malmö 

-~ --
Målarkompaniet i Östersund AB 556726-1 960 Remonthagen Remonthagen/tallåsen Östersund 
NMB Måleribolag i Norrköping AB 556554-7048 Nybyggnation A lbrektsvägen 157 A lbrektsvägen 157, 159, 161 603 53 Norrköping 
Pär Lundströms_Måle_ri och Färg Aktiebolag 556150-1122 Lindbäcks Bygg (husfabrik) HammaNägen 21 943 36 Piteå (Öjebyn) -----
Olle Timblads Målerifirma AB 556688-5488 Liljeholmsvägen 23-34 Liljeholmsvägen 23-34 11 7 61 Stockholm 
Bengt Stenberg Måleri i Jönköping Aktiebolag 55651 8-6748 

- ------
Kvarteret Peru Solstickegatan 1 553 14 Jönköping ----

Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag 556190-6081 Kvarter Hedvig 22, del 2 Spånga stationsväg 55-81 - -- 163 51 Spånga 
MP A Alviks Måleri AB 556275-8267 Kv.Tvättlinan 1-3 Kv.Kiädnypan 1-3 Håkantorpsgatan & Skälbygatan 722 27 Västerås --- --
Målericenter i Hässlö AB 556495-0300 Kv. Mesanseglet Råsegelgatan 7 723 48 Västerås 
Alviks Måleri AB 556326-0701 Klara C Kv. Uggleborg, Klara västra kyrkagata 13 111 21 Stockholm 
Olle Timblads Målerifirma AB 556688-5488 Karlslundsvägen 1 O Karlslundsvägen 1 O 177 44 Järfälla -----
Alviks Måleri AB 556326-0701 Kansligränd 2 Lännavägen 20 _ ---· _ 141 63 Huddinge ·-- --- ·-
Olle Timblads Målerifirma AB 556688-5488 Kajen 5 Liljeholmskajen, Kajen 5 117 57 Stockholm 
Hagbloms_ Måleri i Kalmar AB 556329-2035 Handelsbanken Storgatan 16 l Kaggensgata 392 32 Kalmar - . -- --
L Olssons Måleri AB 556505-3286 Furutorps studenthem Gustav Adolfsgatan 23 252 68 Helsingborg - - - - - -- --
MTT Forsberg Måleri i Örebro AB 556702-5860 Drottningatan 54, ROT D rottningatan 54 702 22 Örebro 
NMB Måleribolag i Norrköping A B 556554-7048 Gomfort Hotel, Nybyggnat!2!l__ ___ Packhusgatan 1 O /saltängsgatan 29 - 602 38 Norrköping 
Stobys Måleri A B 556128-9744 Christi nelunds slott Christinelundsvägen 960 263 65 Viken 
Alviks Måleri AB 556326-0701 Brf Finnboda udde Finnboda kajväg 2-4 131 72 Nacka -
Olle Timblads Målerifirma AB 556688-5488 Blåklockevägen/Engelbrektsvägen Blåklockevägen/Engelbrektsvägen 191 62 Sollentuna 
Simonsons Måleri AB 556481-7442 Aspö Gård Aspö Gård 3 541 61 Skövde 
Olle Timblads Målerifi rma AB - 556688-5488 Agavägen 2, Dalenum 2 Agavägen 2, Dalenum 2 181 39 Lidingö - -- - -- - -· 
Sand å Sverige A B 556467-7119 Fängelset Gävle Upplandsleden 33 804 29 Gävle 

~~ 



Bilaga Il 

Företag Organisationsnr Gata Postnr Ort 
3L Måleri i Umeå AB 
KP Måleri AB 
MTT Forsberg Måleri i Örebro AB 
Skellefteå Måleri & Golv AB 

556540-9173 
556322-8088 
556702-5860 
5567 49-6350 

l Norra O b bolavägen 89 BV 1904 22 Umeå 
l Britta Sahlgrens Gata 4 421 31 Västra Frölunda 
Elementvägen 14 1702 27 Örebro 
Brogatan 27 !931 62 Skellefteå 



Bilaga III 

Sandå Örebro AB Verkstadsgatan 4 
lsandå Umeå AB 556515-8176 
i P. CHR. Rusch & Son AB 556514-5793 

Förråds v 6 1901 32 l Umeå 
Hulda Lindgrens gata 3 421 31 !Västra Frölunda 

1 
Effektiv Måleri i Mölndal AB 556475-9917 

l Bröderna Thunström Måleri AB 556377-807 4 l 
~råketorpsgatan 32 431 53 Mölndal 
Ostra Storgatan 6 771 50 l Ludvika 



MALERIFÖRETAGEN 
J SVERIGE 

Svenska Mål~reförbundet 
Box 1113 
111 81 Slackholm 

Måleriföretagen i Sveriges huvudyrkande 

Svenska Målareförbundet överl~mnade sina detaljerade yrkandEm 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 åtgard innan parterna har hunnit ha 
förhandlingar kring de yrkanden de själva lagt. 

Vi vill också i:lnnu 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 utnytlja 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 årssl<iftet överlämnat sina yrkanden. · 

Måleriföretagen l<an 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 föruts~ttningarna .att komma fram i förhandlingarna och direkt 
skadlig för hela branschen. 

Trots detta är Måleriföretagens ambition att genomföra en fredlig avtalsrörelse som l<an 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, l 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 proceht. Vår bestärnda 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 sinå 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 
mätningsijänster eller inte. Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en 
hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyt~ar. Detta särskilt då Målerifakta redovisar 
stora vinster år efter år. 

Måleriföretagen yrkar därför på att texten i kollektivavtalet ändras ehligt nedan. Mätningsavgifterna 
skall alltså enbart debiteras de måi!'lriföretag som använder ~jänsten. Detta ska gälla samtliga 
måleritjänster, istt:!llet för som idag där enbart rostskyddsmålning är undantaget för dessa avgifter. 

Box 162 86, 103 25 Stockholm, Besöksadress Skeppsbron 40, Tel. 0770-93 90 00 (växel) 

www.inaleriforetagen.se 



MÄLERIFÖRETAGEN 
l CVIAIQI 

Yrkande avseende Mätningsavgifter 

Nedanstående text ändras (text från Kollektivavtal för Måleriyrket 1 maj 2013 till 31 mars 2016): 

§ 12 mom b) 

Avgiften för mätningsverksamheten utgörs av en procentsats på lånesumman enligt anvisningar från 
Målarem~starnas 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 tillkvalificerat rostskyddsmålningsarbete som inte mäts. 

Ny text: 

§ 12 mom b) 

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

Mätningsavgift sl<all endast erläggas för ackordsarbete som m~its av Målerifakta AB. 

Förbehåll 

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

stockhalm den 16 mars.2016 

efan Olsson 
Förhandlingsordförande 

Mottogs 2016-03-16 

Namnteckning 

2( 2) 

~ 
Rolf Bladh 
Förhandlingschef 

Namnförtydligande 


