
Apotekstekniker
konflikten 

Apotckstjänstcmannaförbundct 
(ATF) har utlöst konflikt gällande 
övertidsblockad m.m. Tor den teknis
ka personalen pa apoteken och strejk 
\id 15 apotek pa Öland. Gotland och 
Ostkusten. 
I samband med den pågående ar-
betskonflikten har sådana uttalanden 
gjorts i massmedia att hade allmän
heten och apoteksteknikerna kan ha 
fatt en vilsekdandc bild a\ faktiska 
förhallanden. 
Stadsforelagens forhandlingsorgani-
satkm (SKO)och Apoteksbolaget har 
därför sett det angeläget att lämna 
denna form a\ kompletterande in
formation. 

A T F har i årets avtalsrörelse krävt 
tre gånger högre lönepaslag an vad 
LO - och F I K avtalen ge». 

Därtill kommer mycket kostnads
krävande krav pa förbättringar av 
allmänna villkor. 

I nder forhandlingarna har AI i mo
tiverat sina krav bl.a. med Apoteks
bolagets monopolställning och att fo
retaget därför inte behöver ta hänsyn 
till vad som sker pa arbetsmarkna
den i övrigt. 
löneutvecklingen för apotekstekni

kerna var 2-års perioden aren 
1975-1976 = 39.4S. det vill säga 
över gängse löneutveckling pa ar
betsmarknaden. 

I orlikningskommissionen har lagt ett 
av SFO och Apoteksbolaget accepte
rat förslag till löner och allmänna 
villkor som är bättre än LO- och 
F I K avtalen. 

Kommissionen har beaktat de spe
ciella konstruktioner i dessa avtal, 
som medför att de med lägre lon fär 
större paslag. Därutöver har kom
missionen föreslagit ytterligare för
bättringar av de allmänna villkoren. 
SFO och Apoteksbolaget förklarade 
sig beredda att acceptera kommissio
nens förslag for att återställa arbets
freden. Konkret innebär forslaget 
u t ö v e r förbättrade allmanna vill
kor följande, varvid inte inräknats de 
ytterligare lönehöjningar senare i 
höst som blir resultatet av i avtalet in
gående prisgaranti - resp. löneglid
ningsklausuler 

Begynnelselön 3.420:-/mån 
EIIA 10 år 
for obefordrad 4.440:-/män 
I ill detta kommer att ca: 20rr av apo
teksteknikerna innehar sa kallade bc-

fordringstjänster med ett tillägg av 
450:-/man. 
För en befordrad apotekstekniker 
med 10 ars tjänst innebär detta en lön 
pa 4.«*Xh-/man. 
Vidare har förändringar vidtagits, 
som medför en snabbare löneutveck
ling för apotekstekniker. 
De tvä största personalgrupperna pa 
apoteken är receptarier och apoteks
tekniker. 
Apoteksteknikerutbildningen är en 
2-arig gymnaskutbildning, varav det 
ena aret utgores av teori och det an 
dra av handledd elev utbildning pa 
apotek. 
Receptarkrna har efter 3-arig gym
nasieskola 2,''2-års högskoleutbild
ning, varav I ar är handledd ck\ut
bildning pa apotek. 
I I (t och apoteksbolaget beklagar att 
apotekstjänstemannaförbundet inte 
kunnat acceptera förlikningskom-
misskmens forslag utan i stället star
tat en konflikt, som påverkar ser-
vken till allmänheten. 
Slutligen vill vi konstatera att även 
om konflikt rader sa sker varje expe
dition av läkemedel med beaktande-
av de säkerhetskrav allmänheten kan 
ställa. 

A P O T E K S B O L A G E T 


