
Apoteksstrejken 
utvidgas idag 

Äpoteksstrejken utvidgas ytterligare sedan medlingsförhandlingarna om apotekstek
nikerna* löner strandat på fredagen. 

Sedan midnatt är sammanlagt 550 apotekstekniker på 51 apotek runt om i landet i 
slrejk. Enligt Apotekstjänstemannaiörbundet (ATF) måste 16 av apoteken stänga helt 
lör allmänheten. 

Statens förhandlingsorganisation (SFO) och Apoteksholaget har stämt apotekstek
nikerna för brott mot medbestämmandelagens regler om strejkvarsel. 
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— Det här är snuskiga me

toder. 
Sä betecknar Apotekstjänsle-

. mannalörbiinriets (ATF) för
handlingschef Rune Tiernell 
Apoteksbolagets beslut att tills 
vidare hälla inne lönerna för de 
tekniker som gar ut i strejk 
pä lördagen. Dr skulle ha fält 
sin lön pä måndag. 

När lönen för de tre julivec-
korna kan betalas ut är oklart. 

— Har inte vara medlemmar 
fätt sina löner den sista juli 
kommer vi att gå till arbets
domstolen, säger han. 

Sedan den 4 jul i strejkar redan 
200 apotekstekniker vid 16 apotek 
i Kalmar län samt på Öland och 
på Gotland. Nu utökar apoteks
teknikerna sin strejk t i l l att om
fatta ytterligare 35 apotek pä flera 
orter i landet. 

V i t änker inte vika från våra 
krav så länge vi inte får något ac
ceptabelt motbud, säger Kerstin 
Bäckman, ordförande i Aipoteks-
t janstemannaförbundet (ATF) 
som organiserar 7 400 apotekstek
niker. 

Apoteksteknikerna anser att de
ras löner släpar efter jämfört med 
farmaceuternas lönouppgörelse i 
år. 

- V i utför samma arbetsupp
gifter t i l l 95 procent, ända skiljer 
det 1000 2 000 kronor mellan 
vara löner. Dessutom har farma
ceuterna 4 7 dagar längre semes
ter än vi , säger A T F : s förhand
lingschef Rune Tjernell. 

- Inga apotek behöver stängas 
på grund av den utvidgade strej
ken. Den läkemeilelsbehövande 
a l lmänheten ska inte behöva lida, 
säger Dag Johannesson, personal-
administrativ chef på Apoteksbo
laget. 

Men facket tror annorlunda. 
V i har varslat om blockad 

för 16 apotek och dessa borde nu 
stänga. Men observera att vi un
dantagit sjukhusapoteken, ingen 
ort ska behöva vara utan apo
teksservice, säger Kerstin Bäck
man. 

SFO och Apoteksbolaget har nu 
stämt A T F inför arbetsdomstolen. 

När A T F varslade, om strejk 
19 jul i följdes inte medbestäm
mandelagens regler. Lagen k räver 
att ett strejkvarsel ska motiveras 
vilket inte A T F har gjort på r ik
tigt sätt, säger Dag Johannesson 
på Apoteksbolaget. 

- Vidare har A T F i det senast 
utfärdade strejkvarslet inte precise
rat strejkens omfattning vilket 
även det strider mot medbestäm
mandelagen, hävdar han. 

Konfl ikten gäller framför allt 
lönefrågan. A T F har krävt ett lö-
nepåslag med ca 14 procent samt 
förbättr ingar av ersät tningen för 
obekväm arbetstid samt att få lika 
lång semester som farmaceuterna 
har. 

Kostnaderna för detta inklusive 
löneförhöjningar beräknar A T F 
til] 19.2 procent. Budet från Apo
teksbolaget ligger på drygt 8 pro
cent i löneökningar. Medlarnas 
bud slutligen innebär ca 10 pro
cent i totala löneökningar plus nä
ra en procent i a l lmänna villkors-
förbättringar, t ex för obekväm 
arbetstid. 

Farmaceptema som är organise
rade i Sveriges Farmaceutförbund 
har hållit sig utanför konflikten 
men inte tigit med att man är för
grymmade över apotekstekniker
nas tal om likvärdiga arbetsupp
gifter. 


