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inga extra pengar till Jul! 
^ Ldnefdrhandlingarna har kort 

fast pa terminalerna 
r Regionledningen vill ensam dilctera fdrdelningen av arets Idnepott 

r 

• Arets RALS-fbrhandlingar - eller lone-
revision som det heter numera - handlar 
om att fordela ca 400.000 kronor utover 
de 285 kr/man (heltid) som alia ar garan-
terade. 
Forhandlingama skuUe ha startat torsda-

gen 9 november, men eftersom arbetsgi-
varen var forsenad, mottes vi forsta gang-
en tisdagen darpa, den 14 november. 

V i overlamnade de yrkanden som pre-
senterades utforligt i forra numret av TRE 
sma HUS/Facktuellt: 

• De som tjanar under 14.600 (Tba) eller 
14.550 (Klara och Arsta) ska hojas t i l l 
den nivan. Minsta hojning 150 kronor 
och hogsta 500 kronor (utover de generel-
la 285 kronoma). 
• De som tjanar mellan 14.550/14.600 
och 15.000 ska hojas med max 150 
kr/man (utover 285-kr). 
• Tidsbegransade hojs med 300 kr/man 
utover de centralt faststallda hojningama 
i garantibeloppen. 
• For tekniker och administratorer lade vi 
sarskilda yrkanden. 

Regional utjamningspott 
Dessa yrkanden oversteg potten med ca 
60.000 kronor. For att tacka denna sum-
ma yrkade vi pa en regional utjamning
spott pa 0,4 procent. Pengama ska anvan-
das till att jamna ut en del av loneskillna-
den mellan Arsta/Klara och Tomteboda. 

Regionledningens bud var huvudsakligen 
ett traditionellt arbetsgivarbud. En del 

utgors av pdslag som belt eller delvis 
sammanfaller med vara. Men budet 
innehaller i vanlig ordning ocksa mer 
eller mindre valmotiverade hojningar pa 
sadana som de anser duktigare an andra. 

stotande 
I budet fanns emellertid ocksa ett mycket 
stotande inslag. Man hade namligen tankt 
sig att vi ur RALS-potten skulle betala 
lonehojningen - rejalt tilltagen - for de 
nya lagledama och produktionsledama. 
Trots att de vid tillsattningsforhandlingar-
na sagt motsatsen. De hade t i l l och med 
sankt lonen for en av vara chefer - for att 
sedan med pengar ur RALS-potten hoja 
lonen tillbaka t i l l ursprungligt belopp! 

Forhandlingama hade svart att komma 
igang. Regionchefen A l f Friman - som sa 
har langt personligen ledde forhandlingen 
- deklarerade fran borjan att han inte ville 
skjuta till ett enda ore for att jamna ut 
loneskillnaden mellan de fre terminalerna. 
Han ville inte hora talas om nagra gene-
rella paslag i mellanlonegruppen. Han var 
mycket ovillig att diskutera det som ar 
vart framsta yrkande, namligen golvlyftet. 
Han kunde mqjligen tanka sig ett litet 
sadant, men da skulle han i gengald hoja 
sina yrkanden for att behalla den lonepro-
fil, som han tankt sig. Det enda de kunde 
tanka sig var att inte ta hela kostnaden for 
hojningen av lagledare etc. ur RALS-pot
ten. De kunde noja sig med den del som 
dessa personer genererat t i l l potten 

Prutning 
Med dessa mycket lasta positioner var det 
naturligtvis svart att na resultat. Tekniker-
na och adminisfrationen - som ligger litet 
vid sidan av ovriga yrkanden - forhandla-
des dock fardigt redan forsta veckan! Nar 
sedan forhandlingama om tva av de vanli-
ga produktionsenhetema - Taby och 
TBA-U - skulle borja blev det stopp. Inga 
klara besked om vara golvlyft, ett annu 
mera bestamt nej t i l l regional utjamning
spott, osv... 

Nar forhandlingama aterupptogs efter 
helgen presenterade vi - for att fa fart pa 
forhandlingama - ett bud dar vi justerat 
ner golvnivan pa Tomteboda ti l l 14.525. 
V i hade dessutom reducerat paslaget i 
mellanlonegmppen till 125 kronor. Vida-
re accepterade vi att den del av de nya 
lagledamas loner som motsvarade vad de 
genererat togs ur potten. Med dessa jus-
teringar stod vi nu - i forhallande ti l l den 
pott som skall fordelas - sa nara varandra 
att arbetsgivaren skulle kunna fa igenom 
den allra storsta delen av sitt ursprangs-
yrkande! 

Vilket blev svaret? 

6rf il till svar 
V i forvantade oss nu att de skulle se over 
sitt yrkande for att komma t i l l ett slut i 
denna del av forhandlingen. Istallet fick 
vi en orfil ti l l svar. De var inte alls bered-
da att putsa nagot pa sina ursprangsyrkan-
den. Tvdrtom tankte de hoja dessal De 
hade gang pa gang tjatat cim sin loneprofil 
- las; loneskillnader - och att den skulle 



" goras aimu tydligare. Nu gav de den prak-
^tiska tolkningen: Om de accepterade ett 
golvlyft skulle vi acceptera att de hojde 
sina ursprungsyrkanden lika mycket. Om 
vi begar att golvet pa Tomteboda ska ho
jas med 290 kronor (till 14.525 kr) ska de 
hoja sina ursprungsyrkanden med 290 
kronor. Osv. Det behovs ingen avancerad 
matematik for att forsta att en sadan ekva-
tion inte gar ut. Eller rattare sagt: den gar 
Uiop forst vid den punkt dar vi gett upp 
hela - eller atminstone storre delen - av 
vara allmanna golvlyft. De kunde tanka 
sig att i nagra fall avsta fran profiltankan-
det - utan att precisera storleksordningen. 
1 sa fall skulle det j u bli nagra kronor 
over t i l l oss. Men da kravde de i gengald 

^ en svart lista dar ett antal medlemmar pa 
TBA-U skulle undantas fran den lilla 
generella hojning det kunde bli tal om. 

Avbrutits 
Den 22 november gjorde vi sa ett nytt 
forsok att komma nagon vart i forhand
lingama. Regionchefen overlat da ti l l sina 
enhetschefer att sjalva fora forhandlingar-
na med oss for sina respektive enheter. V i 
borjade om med Taby-UpplandsVasby 
enheterna pa Tomteboda. Tyvarr uppre-
pades samma monster som tidigare med 
en om mojligt aimu mer rigid installning 
fran de tva chefer som representerade 
enhetema vid forhandlingen. 

Forhandlingama har mot den har bak-
grunden avbmtits och atempptas tisdagen 
den 28 november. 

Detta innebar ocksa att det knappast 
blir nagra nya loner eller refroaktiva 
pengar t i l l j u l (avtalet galler fr.o.m den 1 
juli). Hela skulden for detta far laggas pa 
arbetsgivaren. Det satt som forhandlingar-
na forts fran arbetsgivarsidan forsvarar 
ocksa enligt var uppfattning det samarbe-
te och Skadar det fortroende som behovs 
for att ro iland det nya brevnatet. 

Forhandlingsgruppen 

PS! I de tva utdelningsregioner som hit-
tills fbrhandlat klart i Stockholm, Norra 
och City, har man kommit overens om 
rejala golvlyft. I bada fallen har man ock
sa fatt pengar utover den cenfrala potten. 

Sektionsordfbrandena har fatt utfdrligare infor
mation om fbrliandlingama, de olika buden, etc. 


