
 
Årets lokala lönerevision är avslutad 
Innan redovisningen tänkte jag ge lite historik i den lokala lönesättningen på bruket. 
Driftens löner var tidigare indelade i grader som ett antal befattningar var indelad i, flera 
befattningar hade därmed samma lön. Det här systemet var inte helt tillfredställande. Ville 
man höja en befattning p.g.a. en förändring, drogs även de andra med som var i den 
lönegraden. Det här var väl i och för sig bra men det var också ett argument för företaget att 
det inte skulle bli en höjning.  
1996 föreslog företaget att vi skulle införa en lönemodell med Befattningsvärdering, BVA. 
Hur lönemodellen skulle se ut fanns det inget färdigt förslag på, utan bara att varje befattning 
skulle värderas efter ett system. 36:an ansåg inte då att det här var något eftersom det inte 
skulle leda till vare sig mer rättvisa löner eller mer i lönekuvertet. 
  
Tiden gick och 2005-06 dök den här idén upp igen.  
Vi började återigen snegla på BVA värderingen och möjlighet att använda modellen i 
lönerevisionen. Samtidigt var det missnöjesyttringar med lönenivån generellt för driften. 
Driftlönerna hade dels halkat efter de i K-lönesystemet men även i jämförelse med andra 
likvärdiga bruk. Det var dags att se över löneutvecklingen för driften, ett fungerande 
lönesystem behövdes. 
I lönerevisionen 2006 använde vi BVA värdering som grund, samtidigt som företaget sköt till 
200 kr till de i driften för att företaget fick gå över till befattningslöner i stället för 
gradlönerna. Det konstaterades också att ett lönesystem skulle utformas där BVA skulle vara 
en del. Vad ska det då finnas ytterliggare? Vi har sagt att mångkompetens /djup-kompetens 
och en del som stimulerar den individuella utvecklingen bör ingå i ett lönesystem. 
I Kollektivavtalet finns det en avtalad löneprincip som påtalar just vad som bör vara ligga till 
grund för lönesättningen. 
 
Vad har då hänt sedan dess?  
36:an har drivit frågan för ett lönesystem men tyvärr inte fått gehör från företaget. I de lokala 
lönerevisionerna har vi ändå använt BVA värderingen som utgångspunkt och i samverkan 
fördelat potten. 36:an har också haft som krav att den generella lönenivån ska höjas och därför 
varit drivande att alla ska få så stor del som möjligt. 
Den här lönesättningen har varit möjlig tack vare att vi har haft ett inflytande i fördelningen. 
Tiderna har förändrats, och även synen för vad som facket ska vara med att ha inflytande på. 
Lönesättning är något som arbetsgivaren ensidigt anser sig ska hantera! 
 
Nu till årets lönerevision. 
De krav som 36:an drev och som fastställts på medlemsmöte var att använda delar av B-
potten, som var på 0.43%, för att höja lönenivån och samtidigt minska avvikelserna i 
förhållande till BVA värderingen. 
Kravet var att alla skulle få minst 200 kr. höjning lokalt och därutöver skulle företaget skjuta 
till en del.  
Företaget ”erbjöd” att skjuta till 0,16 %, motsvarande 19 500 kr. fördelat på 15 befattningar 
som de också ensidigt skulle bestämma vilka det var, med resultat att alla andra skulle få en 
lägre höjning. Att vår modell skulle användas var allt för ”generöst”. 
Om vi inte accepterade skulle fördelningen av 0,43 % bli att alla i driften skulle få 128 kr. och 
alla andra 60 kr. Den här stupstocken var klart bättre enligt våra fastställda krav än företagets 
erbjudande. 
En enad sektionssammandragning den 2 maj gav förhandlingsgruppen mandat till att stå fast 
vid de ursprungliga kraven. 



Eftersom företaget hade samma inställning sista förhandlingstillfället och därmed inte var 
beredd att låta 36:an påverka vare sig nivån eller vilka befattningar som skulle få ta del av den 
lokala potten fanns det ingen anledning att förhandla vidare.  
 
Höjningar fr.o.m. 1 april 2011 
 
K-löner och D-skalan: 398 kr + 60 kr + 67 kr(ÅRD) = 525 kr 
 
Driftlöner:  398 kr + 128 kr + 67 kr = 593 kr 
 
Individuella löner: 398 kr + minst 60 kr + 67 kr 
 
Alla särskilda tillägg räknas upp med 2,1 %. 
Alla andra krav som både 36:an och företag hade föll därmed också. 
 
Avdelningsstyrelsen kan återigen konstatera att företaget inte visar någon vilja att premiera 
sina medarbetare lönemässigt. Efter alla omorganisationer har vi alla fått en större 
arbetsmängd, ökat ansvar mm, vilket borde visa sig även i plånboken. 
 
Vi måste också beklaga att vi inte lyckats förmå företaget att vara delaktig och konstruktivt 
vilja vara med att skapa förutsättningar för ett nytt lönesystem som är värdigt ett 
världsledande kartongbruk.  
 
Med fackliga hälsningar  
Avdelningsstyrelsen / Peter Östergren 
 
 
 
 
    
 
 


