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SEKO har faststallt avtalskraven 

660 kronor i manaden i potten 
SEKO har overlamnat kraven i 
arets avtalsrorelse. 

"Ldneutrymmet" 
660 kronor/manad och heltidsanstalld 
skall avsattas for fbrdelning centralt 
och/eller lokalt. 

Det finns i yrkandet inte utsagt hur 
stor del av potten som skall fordelas 
centralt respektive lokalt. Daremot 
ska den har gangen - om forbundet far 
igenotn sitt krav - de lokala forhand
lingarna ske utan fredsplikt: 

"/ den centrala dverenskommelsen 
faststdlls en tid ndr de lokala for
handlingarna ska vara avslutade. Ar 
de lokala forhandlingarna inte 
avslutade vid angivet datum gar de 
lokala forhandlingarna tillbaks till 
central nivd. Den centrala uppgd-
relsen ligger "oppen" och avslutas 
inte forrdn de lokala forhandlingar
na dr klara." 

Fordelning 
"Vid fbrdelning av utrymmet ska sar-
skilt beaktas laga kvinnoloner samt att 
loneokningama i forsta hand tillfaller 
medlemmar med lagt lonelage eller en 
i ovrigt orattvis lonesattning", heter 
det i yrkandet. 
Efter avslutade forhandlingar ska en 

heltidsanstalld ha fatt en minsta hoj-
ning av manadslonen enligt fbljande: 

Manadsldn Minsta 
hojning 

-13.000 660:-

13.000 -15.000 500:-

15.000 - 300:-
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For deltidsanstalld galler det lagre 
belopp som motsvarar tjanstgoringens 
omfattning. 

Arbetstiden 
SEKO yrkar pa ett nytt arbetstidsav-
tal. Malet ska vara arbetstidsforkort-
ning och "okade mqjligheter t i l l loka
la flexibla losningar". Ett preciserat 
yrkande kommer att lamnas nar for
handlingarna borjar. 

Overtidstaket ska sankas fran 200 ti l l 
100 timmar per ar. A l l overtid ska 
dessutom var frivillig. 

Aven mertiden ska vara frivillig och 
taket (overtid+mertid) ska sankas t i l l 
125 timmar per ar. 

Ldnetillaggen 
De lonetillagg som anges med fasta 
belopp (ob-tillagg, fridagstillagg, m 
fl) ska raknas upp. Exakt hur mycket 
anges inte i yrkandet. 

Ovrigt 
I det nya bolagsavtalet hojdes sjukav-
draget fran 12,0 t i l l 12,2 procent av 
lonen. Nu yrkas en atergang t i l l 12,0 
procent. (Daremot yrkas ingen and-
ring i 105-dagars sparren for sjuklon 
eller den frysta semestem). 

Avtalsperioden 
Det nuvarande avtalet loper for var 
del ut den 30 juni. Det nya avtalet 
fbreslas galla fr o m den 1 ju l i i ar t o 
m den 30 juni 1996. 

Utveckling i 
arbetet 
I yrkandet finns ocksa ett avsnitt dar for
bundet fiijresl&r att det ska traffas en 
overenskommelse "som skapar forutsatt-
ningar for de anstallda att utvecklas i ar
betet". "Detta bor ske i en arbetsorganisa-
tion som ar inriktad pa gemensamt ansvar 
for verksamhetens mal och genomforan-
de", skriver man och anger ett antal punk-
ter som ska utgora riktlinjer for det lokala 
arbetet: 

"Det lokala arbetet ska inriktas pa att 

• oka de anstalldas mojligheter att med-
verka i utformning och planering av 
verksamheten och det egna arbetet, 
• uppratta riktlinjer for utveckling av de 
olika arbetsuppgiftema och befattning-
ama sa att ansvar och befogenheter ing-
ar i arbetet, 
• klargora sambandet mellan lonebild-
ningen och arbetsorganisationen i syfte 
att stimulera t i l l utveckling i arbetet, 
• dar sa ar lampligt, utveckla en arbet-
sorganisation som i hogre grad behars-
kar befattningens samtliga arbetsuppgif-
ter, 
• skapa lonesystem som bygger pa be-
fattningsloneutveckling och som ger 
arbetstagama en personlig loneutvec-
kling i takt med utvecklingen i arbetet, 
• Ska arbetstagamas mojligheter att fS 
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ekonomisk eller verksamhetsorienterad 
information for att kunna delta i bl a 
uppfoljning av verksamheten samt att 
• traffa avtal om formema for yrkesut-
bildning och annan erforderlig utbild-
ning som ar knuten t i l l arbetstagamas 
befattningsutveckling. 

Det lokala arbetet ska vara genomfort 
under avtalsperioden." 

Bolagsavtalet 
Jag redogjorde i Facktuellt 4/1995 (har 
nyligen skickats ut till klubbama) for and-
ringama (=f6rsamringama) i det nya bo
lagsavtal, som galler fr o m den 1 jul i . Har 
foljer ett par kompletteringar. 

105-dagarssparr 
Bland annat sa infers i det nya avtalet en 

105-dagars sparr for sjuklon. Man far 
samma sjuklon som hittills t o m den 90:e 
dagen vid forsta sjuktillfallet. Om man 
daremot har flera sjuktillfallen under den 
senaste tolvmdnadersperioden f i r man 
sjuklon i max 105 dagar. Det innebar att 
man de forsta fjorton dagama alltid far 
samma ersattning som idag, eftersom 
sjuklonen under dessa dagar regleras i lag. 
Daremot forlorar man efter 105 sjukdagar 
de tio procenten i sjuklon mellan den fem-
tonde och nittionde dagen som man hit-
tills haft (utover Forsakringskassans 80 
procent). 
Denna regel borjar galla den 1 januari 
1996. 

Sjukavdraget hdjs 
En annan nyhet, som jag inte namnde 
nagot om i min foregaende artikel, ar den 
att sjukavdraget hojs fi-^n 12,0 t i l l 12,2 
procent. Om foregaende avsnitt verkade 
krangligt, sk ar det har annu besvarligare. 
Jag ska darfbr inte gk narmare in pa detal-
jema. Vi har aven tidigare haft ett avdrag 
pa 12,2 procent pa den del av loneavdra-
get som motsvarats av ersattning frin For-
sakringskassan. ?k de 100 procent (dag 1) 
- 25 (dag 2-3) - 10 (dag 4 - 90) - 20 (dag 
91 - 365) - 30 (dag 366 -) som inte kom-
penserats av sjukpenning fr§n 
Forsakringskassan har avdraget dock varit 
12,0 procent. I pengar innebar denna and-
ring att avdraget vid exempelvis en ma-
nadslon pa 14.000 kronor hojs med ca 
0:75 kr (10 procents avdrag) - 7:50 kr 
(karensdagen) per dag. 

Inga jattesummor, men man kan anda 
frdga sig varfor andringen gjorts. I den 

Uttalande om avtalsrorelsen 

Vi har nu fatt ett nytt bransch- och bolagsavtal. Vi ar mycket liritiska 
till delar av innehallet men sarskilt till bristen pa forankring av 
avtalet hos de lokala organisationerna. 

Det vi ar mest kritiska t i l l ar foljande: 

• Varfor har man traffat ett branschavtal som bara omfattar ett foretag i brasn-
chen? Det finns inga garantier for att ovriga foretag (bl a City Mail och SDR) ska 
omfattas av avtalet. I detta lage vore det naturliga att enbart ha ett bolagsavtal. 

• Varfor har man behandlat de 99 procent som var anstallda i Posten innan 
bolagiseringen som ett undantag vad galler t ex semesterdagar? Istallet for att 
fbrsoka forbattra anstallningsvillkoren for den minoritet som ar anstallda efter 
bolagiseringen (och de inom braschen som stSr utanfor Posten), valjer man att 
anpassa villkoren for de 99 procenten ti l l minoriteten. Frysningen av semesterda-
gama innebar en forsamring for de yngre inom Posten. "Kompensationen" som 
den hojda semesterersattningen sags innebara gar dock ti l l alia, aven de som har 
maximalt antal semesterdagar! En verklig kompensation skuUe naturligtsvis bara 
g i t i l l de drabbade. 

• Om nu dessa och andra forsamringar i avtalet var sa nodvandiga att ga med pd, 
varfor har dk forbundsledningen inte valt att forankra detta? Det finns manga satt 
att forankra beslut, t ex medlemsomrostning om avtalet eller remiss t i l l klubbar 
och avdelningar. Det minsta man kunde begara ar att man hade avvaktat den 
avtalskonferens som sammantradde bara nSgra dagar efter att avtalet underteck-
nades! Agerandet i samband med bransch- och bolagsavtalens undertecknande 
star i bjart kontrast t i l l de vackra orden p i forbundsmotet om "medlemsnara 
organisation". Detta agerande leder bara ti l l att ytterligare spa pa det misstroende 
mot facket som finns hos mdnga medlemmar. 

V i kraver att ni nu i avtalsrorelsen tar igen vad vi tappat i samband med bransch-
och bolagsavtalen, samt hSrt driver ovriga krav som rests i forberedelsema ti l l 
avtalsrorelsen. Andra fackforbund, t ex Handels, har visat att det gar att ige-
nom krav om man satter hart mot hdrt. 

V i fbrutsatter att forhandlingsresultatet denna gang forankras hos medlemmama 
genom n&gon form av remissfbrfarande, innan avtalet undertecknas. 

V i inbjuder harmed ocksi nigra ansvariga att komma pd ett av oss arrangerat 
informationsmote for medlemmar, for att forklara varfor det var nodvandigt att ga 
med pa de forsamringar som bransch- och bolagsavtalen innebar. V i vi l l att detta 
mote hails snarast, och innan loneabvtalet sluts. 
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alhnanna avtalsrorelsen har man ju ocksS 
yrkat pa en andring tilbaka t i l l 12,0 pro-
cents avdrag. 

Denna andring galler till halften (av-
dragen torn 14:e dagen) fr o m den 1 
juli i ar, resten fran 1 januari 1996. 


