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Nya avtalet:

620 kronor i potten
M Förhandlingarna om ett nytt
avtal om löner och anställ-
ningsvillkor avslutades i veck-
an efter midsommar. Resultatet
blev ett ettårigt avtal som gäl-
ler från den 1 juni i år till den
31 maj nästa år. 
  Förhandlingarna sker för vår
del på två nivåer: branschför-
handlingarna gentemot Almega
Bransch Kommunikation och
postcentralt gentemot Posten. I
branschförhandlingarna fast-
ställdes nivån till 2,6 procent.
I de postcentrala förhandling-
arna lyckades SEKO att återi-
gen få procenttalet omvandlat
till ett fast krontalspåslag på
620 kronor. Räknar man på
vad det innebär för vår del så
motsvarar 620 kronor ca 2,7
procent eftersom sorterarna
hos oss har en medellön på ca
22.900 kronor.

Lokala förhandlingar
De 620 kronorna läggs i en
pott där fördelningen sedan
avgörs i de lokala förhandling-
ar som påbörjas efter seme-
strarna. De lönehöjningar som
vi då kommer överens om
gäller retroaktivt från den 1

juni i år. Det finns ingen indi-
vidgaranti i avtalet, förutom
för dem som idag ligger på
minimilönen, 19.200 kronor.
De genererar till potten som
övriga och är garanterade lägst
500 kronor i höjning (till
19.700).
  Liksom i det förra avtalet om-
fattas administratörer, chefer
och ledare inte av pottberäk-
ningen. Deras löner ska sättas
i lönesättande samtal, där den
enskilde, om hon eller han så
vill, kan ta hjälp av facket. 

Ingångslönen
Ingångslönen på 19.200 kronor
höjs med 2,6 procent vilket
innebär att den blir 19.700
kronor från den 1 juni. Timlö-
nen och de rörliga tilläggen
höjs även de med ramen, dvs
2,6 procent.
  Bemanningsavtalet upphörde
att gälla den 1 juni och det står
tills vidare fast. Man har inte
lyckats att komma överens om
några justeringar. Det innebär
att resursanställningsformen
inte längre kan tillämpas.
Dessvärre får man inte heller
räkna samman vikariat och

allmän visstidsanställning. En-
ligt bemanningsavtalet så fick
man det, vilket innebar att
man, oavsett anställningsform,
behövde vara anställd i
sammanlagt högst två år för att
få en fast anställnig. Nu smet
arbetsgivaren runt denna regel
genom att missbruka resursan-
ställningarna (som inte kvalifi-
cerade till fast anställning),
vilket var orsaken till att SE-
KO sade upp avtalet.
  I övrigt görs inga som helst
förändringar i anställningsvill-
koren. Det innebär bland annat
att Omställningsavtalet finns
kvar i orförändrat skick.

Bättre än det förra
Avtalet ligger i linje med det
man har kommit överens om
på den övriga arbetsmarkna-
den. I praktiken kom Stefan
Löfven och Metall redan förra
året överens med Svenskt Nä-
ringsliv och Medlingsinstitutet
(regeringen) om nivåerna och
det har man sedan kört igenom
på alla avtalsområden.
  Avtalet är bättre än det förra
som gav 2,9 procent på 20 må-
nader, vilket innebar 1,74 pro-

cent på årsbasis – att jämföra
med det nya avtalets 2,6 pro-
cent. Även om inflationstakten
fortfarande är låg, den ligger
kring 1 procent, hade vi natur-
ligtvis önskat oss mer pengar.

Oförändrade villkor
Inga förändringar görs i an-
ställningsvillkoren i övrigt,
vilket å ena sidan betyder ett
(tillfälligt?) stopp i den ned-
gradering av dessa som har
skett sedan bolagiseringen. Å
andra sidan behövs just därför
ett antal återställare. 
  Framför allt måste någon form
av reglerad löneutveckling åte-
rinföras. Det är inte acceptabelt
att slutlönen nu är 19.700. Den
höjdes inte ens med pottbelop-
pet på 620 kronor utan enbart
med 500 kronor. Med tanke på
det växande missbruket av till-
fälliga anställningar behövs be-
gränsningar av den typ som
fanns i bemanningsavtalet (max
två år som tidsbegränsad) och
villkoren i övrigt förbättras för
denna grupp.

Jan Åhman

Ingångslön och timlöner from 1 juni 2012

From 
2012-06-01

Månadslön Timlön

< 17 år 17 år 18 år > < 17 år 17 år 18 år >

15 267 16 744 19 700 87:47 95:93 112:86

Ob-tillägget

Fr.o.m. 1 juni 2012

Enkelt 18,20
Kvalificerat 40,72
Storhelg 91,26
Kronor/timme



Avgift betald
Taxe perçue
Sverige

Normalbrev
Avs: SEKO
Klubb Årsta postterminal
120 21 ÅRSTA
Adressändring: se nedan!

Avgift betald
Taxe perçue
SverigeÅrstaklubbens medlemsutflykt 1 sept

 Klubb Årsta anordnar
 Medlemsutflykt med ångbåt till Mariefred 
 lördag den 1 september.
 Utförligare information: Se annons!

 Anmälan senast 20 augusti!

 9 Ja, jag vill följa med till Mariefred och 

  se utställningen på Grafikens Hus

 9 Ja, jag vill följa med till Mariefred och

 se Gripsholms slott. SEKO
Box 90 121

 Namn.........................................................................  Klubb Årsta pt
120 21 ÅRSTA

 Enhet..........................................................................

 Telefon (helst mobil)...............................................

Adressändring: På Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1032, 171 21 SOLNA. Uppge personnummer!




