
 
 

Vi befinner oss i en avtalsrörelse där vi förhandlar med arbetsgivarna om  
innehållet i våra kollektivavtal. Inte medlem än? Bli medlem – ju fler vi är 
desto starkare blir vi i förhandlingarna. Gå med i HRF på www.hrf.net 
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Information om blockad 
 

 

 

 

Blockaden som HRF varslat om gäller på samtliga arbetsplatser i landet som är medlemmar i 
Visita. 

Blockaden innebär att: 

• Arbetsgivaren endast får låta sina anställda arbeta den ordinarie schemalagda 
arbetstiden. 

• Arbetsgivaren inte får låta de anställda arbeta övertid eller mertid. 
• Arbetsgivaren inte får ta in personal på anställning för enstaka dagar. 
• Arbetsgivaren inte får nyanställda personal. 
• Arbetsgivaren inte får ta in inhyrd personal. 
• Tjänstemän eller anställda på annat avtalsområde inte får utföra arbetsuppgifter inom 

HRF:s avtalsområde. 

Blockaden startar tisdag 17 november klockan 14.00, om inte HRF och Visita kommit 
överens om ett avtal innan. 
 

Vad gör jag om min arbetsgivare bryter mot blockaden? 

Kontakta HRF och anmäl om blockadbrott ifall, du upptäcker att din arbetsgivare bryter mot 
blockaden. All information om hur du går tillväga kommer finnas tillgänglig på HRF:s 
hemsida i samband med att strejken och blockaden bryter ut.  

Alla arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Visita omfattas av 
blockaden. Du kan antingen fråga din arbetsgivare eller kontakta HRF:s lokala avdelning om 
du är medlem, för att få besked om din arbetsplats omfattas av strejken och blockaden. 

På hrf.net/avtal2020 finns detaljerad information om varslet. Kontaktuppgifter till din lokala 
avdelning hittar du på hrf.net/lokala-avdelningar. 

 

HRF och Visita står fortfarande väldigt långt ifrån varandra. 
Arbetsgivarorganisationen Visita vägrar att ge hotell- och 
restauranganställda tryggare anställningar och löneökningar likt alla andra 
på arbetsmarknaden. Visita vill att anställda ska kompensera för branschens 
situation genom lägre löner. Det kan vi aldrig acceptera och därför har HRF 
lagt varsel om strejk och blockad. 

 

https://www.hrf.net/avtal2020/
https://www.hrf.net/lokala-avdelningar/
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