
Hur går det i vår lokala lönerevision är det säkert någon som undrar, så här ligger det till. 

Vi har haft tre sittningar (sista 12 juni) där vi har framfört våra lokala krav och även 36:ans 

syn på hur fördelningen av de 506 kr som finns till förfogande enl. den centrala uppgörelsen.  

Som vi beslutade på vårt medlemsmöte var vårt förhandlingsmandat att ALLA skulle få så 

hög generell del som vi kunde uppnå. De felaktigheter som finns med driftens löner, d.v.s. 

att de ligger för lågt jämfört med likvärdiga bruk anser vi att företaget skall justera med 

”friska pengar”, de ska inte tas från någon annan lönegrupp vilket företaget anser.  

Redan i första sittningen förklarade företaget på ett tydligt sätt att det inte finns något 

utrymme till löneökningar utöver den centrala uppgörelsen. Men när vi inte får gehör för 

andra krav som inte är relaterade till ”den ökade kostnadsutvecklingen” undrar man ju hur 

företagets syn på sin personal är.   

Att företaget nu, efter alla våra påpekanden, insett att det finns felaktigheter med driftens 

löner har vi förstått eftersom deras förslag till fördelning är att ta från de i K-lönesystemet 

för att göra höjningar i driftsbefattningar. Nu är inte 36:an förespråkare för en 

fördelningspolitik som innebär att man tar från en lönegrupp för att rätta till de felaktigheter 

som finns med driftslönerna. Vår fackliga roll är att bevaka ALLA våra medlemmars intressen. 

Vi ska inte lösa ett problem genom att skapa ett nytt d.v.s. försämra löneutvecklingen för 

alla i K-lönesystemet. Nej, problemet är som vi nu under ett antal lönerevisioner sagt – Vi 

har inget lönesystem för driften. Att företaget som nu ensidigt lönesätter 

driftsbefattningarna är inte ett lönesystem, det är så det fungerade innan ordet 

”Samverkan” fanns. 

Nu är läget så här. Eftersom företaget inte har något ytterligare löneutrymme än det 

centrala avtalet är vårt förhandlingsmandat att ALLA ska ha en reallöneökning. Det innebär 

att vi inte är överens om företagets förslag till fördelning. Nu säkerställer man ändå det 

genom att stupstocken i avtalet garanterar minst 455 kr. De återstående 51 kr ska sen 

fördelas utefter ” Grundläggande löneprinciper i Kollektivavtalet” samt ”därpå byggda lokalt 

överenskomna lönesystem”. Förtaget vill att fördelningen av summan 24 765 kr ska göras till 

12 befattningar av 31, mellan 7 kr och 308 kr. Vårt motförslag var att fördelningen skulle 

göras till ALLA driftsbefattningar eftersom det inte är 12 befattningar som har felaktiga löner 

utan 31.  

Nu tyckte företaget att deras förslag var bättre än vårt vilket inte var någon överraskning. 

Det som däremot är mer anmärkningsvärt är att vi som motpart som företräder våra 

medlemmar inte ges någon form av delaktighet i fördelningen. Företaget visar därmed sin 

syn på ”Samverkan” och en tydlig förevisning om vem som besitter ”makten” över 

lönesättningen.  

Vi ajournerade därmed förhandlingarna som tyvärr inte kommer att återupptas förrän efter 

semestrarna. Det som vi ska fundera på till dess är om vi ska acceptera att företaget år efter 



år lever i en villfarelse om att vi har ett lönesystem för driften. Ett lönesystem ska vara 

uppbyggt av kriterier som beskrivs i Kollektivavtalet och framför allt ska det vara ”lokalt 

överenskommet”. Redan i lönerevisionen 2006 fick de i driften 200 kr som ett ”incitament 

för att bägge parter på allvar skulle avsätta tid och engagemang”. Uppgörelsen var 

förknippad med att Pappers visade vilja att tillsammans med företaget ta fram ett 

lönesystem.  

På den tiden ansåg företaget att BVA värdering inte var ett lönesystem utan en värdering i 

poäng av en befattning vilket är en väsentlig skillnad.   

Nu kommer vi att tillsammans med Förbundet diskutera hur vi fortsättningsvis ska agera. 

 

Den som har några funderingar är välkommen med frågor. 

 

Med förhoppning om en skön sommar/semester! 

 

36:ans förhandlingskommitté// Peter Östergren 

 

 

   

  

 

  

   


