
Arbetsgivarkrav: 
Betinget bort i brevbaringen 

Posten har sagt upp alia 
avtal i brevbaringen till 
den sista december i ar. 
Istallet for nuvarande 
arbetstidsberakning vill 
man infbra de okanda 
nyckeltalen aven i brevba
ringen. Malsattningen ar 
att rationalisera brevba
ringen med 20 procent 
fram till ar 2000. Det in-
nebar att betinget kom-
mer att ytterligare for-
samras och brevbarare 
avskedas. 

Enligt nuvarande system ar 
varje arbetsmoment i brevba
ringen tidssatt in i minsta detalj. 
Det nya system som Posten vill 
infora ar betydligt grovre. Det 
bygger pa sa kallade nyckeltal. 
Enligt Postens modell skall det 
fnmas atta faktorer, eller nyc
keltal, som avgor hur mycket tid 
som skall anslas for utdelnings-
kontorens arbete med att distri-
buera posten: 
1) Antal adresserade forsandel-

ser 
2) Antal oadresserade forsan-

delser 
3) Antal postlador i tatort 

4) Antal postlador pa lands-
bygd 

5) Antal avlamningsstallen i 
flerfamiljshus 

6) Antal ovriga avlamnings
stallen 

7) Antal km fardvag mellan 
avlamningsstallen mom tatort 

8) Antal km fardvag mellan 
avlamningsstallen pa lands-
bygd 

Forhandlingarna har annu inte 
natt fram till hur mycket tid 
varje nyckeltal skall ge. Dar-
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1992 ars loner 

Pengar till ju 
Nar Arbetsdomstolen i okto
ber tolkade 1992 ars statiiga 
loneavtal, domde de t i l l var 
fordel. 

De tre proceot som avtalet 
stadgar skall utga ogravera-
de; ingen avrakning ska goras 
for loneghdningar. Varje an-
stalld ska garanteras minst 
320 kronor per manad i 
loneokning for 1992. 

Forhandlingar om hu avta
let skall omsattas mer i detalj 
har paborjats. 0,4 procent 
har avsatts till Trygghetsstif-
telsen. De pengarna gar till 
atgarder for att hjalpa dem 
som sags upp. Resterande 2,6 
procent skall fordeias vid 
forhandlingar inom respekti-
ve affarsverk. Eftersom alia 
ar garanterade minst 320 

kronor galler forhandlingarna 
dels hur dessa pengar ska 
laggas ut i lonessystemen, 
dels hur de 49 kronor per 
anstalld som aterstar, skall 
fordeias. 

Forhandlingarna ska ge-
nomforas sk att de retroak-
tiva pengarna fr o m 1 april i 
ar kan betalas ut senast pa 
decemberlonen. 

Arbetsmiljo 
Sid4 

Brevmonopolet 
Sid 6 

Overtaligheten 
Sid 9 
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emot har man sagt att nyckelta-
let for adresserade forsandelser 
skall tacka 60 procent av tidsat-
gangen. Om arbetsgivaren fhr 
igenom den berakningsmodellen 
innebar det att volymen, det vill 
saga antalet utdelade forsandel
ser, kommer att spela en storre 
roll an idag for hur mycket t id 
som utgSr. Det iimebar att 
postrika omriden dar det samti-
digt ar latt att dela ut posten, 
kommer att gynnas. 

Nyckeltalen 
Den ersattning som nyckelta

len ger skall tacka kostnaderna 
for all bantering iika postmot-
tagning tills dess att forsandel-
sema ar utdelade hos kunden, 
med undantag for vikariehall-
ning, arbetsledning samt sak-
kostnader. Det iimebar att den 
tid som nyckeltalsberakningen 
ger i slutandan skall tacka inte 
bara brevbararens arbete utan 
ocks3 forsorteramas. Kanske 
ocks§ eftersandningsregistrets 
tid, etc.; gransdragningen ar 
annu inte klar. 

Hela regionen 
Med hjalp av nyckeltalen 

beraknas ersattningen for hela 
regionen. Med hjalp av statistik 
och nyckeltal raknas den totala 
tiden for Region Stockholm 
Norra fram och darefter ansllir 
de tid t i l l de lokala utdel-
ningskontoren. Berakningen och 
fordelningen av tid utifrSn nyck
eltalen gors varje ar nar bud-

geten laggs fast. 

Stora lag 
Hur fordelningen av tiden rent 

praktiskt skall ga t i l l ute pa 
kontoren anges inte narmare i 
arbetsgivarens forslag. Dar star 
bara att "utdelningen skall orga-
niseras i lag" och "laget betjanar 
lampligen ca 3.000 - 6.000 mot-
tagare". 

Postens syfte med det nya 
systemet ar for det forsta att 
skaffa sig en hardare ekonomisk 
styming over brevbaringen. 
Hittills har brevbaringen setts 
over med vissa - avtalsreglerade 
- mellanrum (1 - 3 Sr). Darefter 
har budgeten anpassats efter 
resultatet av omlaggningen. 

Vander pa steken 
Nu vander man pa steken. I 

samband med budgeten fast-
stalls varje ar ramama for brev
baringen och sedan far "distrik-
ten" anpassas efter detta. Har 
volymerna sjunkit imder det 
senaste aret u t g ^ lagre er
sattning. GSr Posten daligt and-
rar man i nyckeltalen sa att 
varje adresserad fdrsandelse, etc, 
ger mindre tid. Posten har de-
klarerat att de mte vill ha nagra 
avtal om nyckeltalen; dem skall 
man bestamma sjalv. 

Rationaliseringar 
For det andra tanker man 

satta nyckeltalen sa snSlt, att 
man tvingar brevbarare och 
atman utdehiingspersonal att 
arbeta mer p5 samma tid. M51-
sattningen for hela projektet ar 

en 20-procentig rationalisering 
fram t i l l 2000. 

Forhandlingarna paboijades i 
slutet av September. Enligt de 
senaste uppgifterna vidhSller 
Posten sina krav. 

Gnippreklamen 
Statsanstalldas Forbund vill 

behMa nuvarande arbetstidsbe
rakning och det beting som 
detta innehSller. 

SF vill aven i fortsattningen ha 
centrala avtal om dessa fragor 
och inte de ensidiga arbetsgivar-
beslut, som Posten ar ute efter. 

Ti l l sist s5 kraver SF att 
gruppreklamen aven i fortsatt
ningen skall vara frivillig och 
ersattningen pi 1500/1700 kro-
nor/man ligga kvar. Arbetsgiva
ren har i olika uttalanden sagt 
att de vill lagga in grupprekla
men i ordinarie arbetstid. De 
har j u ocksd angett att det bor 
fiimas ett sarskilt nyckeltal for 
oadresserade forsandelser. 

FdrbundsnivS 
Forhandlingarna fors pS for-

bundsnivS. I avdelningens ut-
delningsutskott, som foljer for
handlingarna, ingSr frdn Stock
holm Norra Alf Duroj, region-
klubsstyrelsen, Sven Hedman, 
Upplands Vasby samt Lennart 
Karlsson, Bromma. 

Jan Ahman 
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Bossons krokodiltarar 
Nya forsok att lura brevbararna 

Utdelningschefen Maud Bosson ondgor sig i ett av Utpostens oktobernummer over att facket 
- pastar hon - skulle ha nobbat brevbararna i regionen en inkomst p§ 200 000 kronor. Det 
later naturligtsvis egendomligt. Och visst ar det markligt, men inte pS det satt som Bosson 
fbrestaller sig. ^ . ^« »-

Posten ville teckna avtal med 
det foretag som ger ut den 
lokala telefonkatalogen Din Del. 
Problemet var att kunden ville 
betala hogst 80 ore styck for 
utdelningen. Din Del vager 
mellan ett par hundra gram och 
upp ti l l niislan ett kilo. Styck! 
En brevbarare med 400 hushall 
skulle alltsS bara ut mellan 100 
och 400 kilo. Gruppreklamavta-
let kompenserar for detta ex-
traarbete; ersattningen ar enUgt 
avtal mellan 70 och 191 ore per 
styck, beroende pS vikten. Avta
let galler - vilket det firms an-
ledning att pSminna Bosson om 
- aven i Stockholm Norra. 

60 ore styck 
Bosson ville betala 60 ore per 

styck ti l l brevbararna, oavsett 
vikten. Nar regionklubben av-
visar detta skambud paster hon 
att vi har lurat brevbararna pa 

200 000 kronor!! I sjalva verket 
ar det ju hon som har forsokl 
dumpa marknaden genom att 
uppmana brevbararna att avsta 
f r ^ Stskilliga tusen i gruppre-
klamersattning. 

Sercicegru pperna 
Bosson grater krokodiltirar 

over brevbararna forlorade 
gruppisersattningar. Det finns 
darfor anledning att pSminna 
om en annan historia, dar hon 
ocksS forsoker bl§sa brevba
rarna pS pengar. Det handlar 
om servicegrupperna. Det ar nu 
snart ett Sr sedan avtalet for 
1992 slots. Enligt avtalet avsat-
tes 1.676.300 kronor att anvan-
das till vikarieorganisationen 
inom Utdelning i Stockhohn 
Norra. Meningen var - enligt 
avtalet - att distrikten skulle hit-
ta egna losningar inom ramen 
for de 1,6 miljonerna. SS gott 

som alia distrikt har dock gett 
blanka f-n i att mratta nigon 
sarskild vikarieorganisation 
(servicegrupper eller hknande) 
utan nojt sig med det "hopptil-
lagg" som ar ett minimum enhgt 
avtalet. PS sS satt hSUer man 
inne merparten av de overens-
komna pengarna. Har har alltsS 
Bosson & CO blSst framfor allt 
brevbararna pS kanske (svirt att 
idag ge n%on exakt siffra) over 
en miljon! 

Tvisten vidare 
Regionklubben har inte accep-

terat denna vantolkning av av
talet utan begart att forbundets 
postsektion skall fora tvisten 
vidare. Tyvarr har fragan inte 
kommit langre an s i nar detta 
skrivs. 

/lA 

Brevbararprotester 
?k olika platser i landet protesterar brevbararna mot de forsamringar som arbetsgivaren planerar. 

I Eskilstuna foljde man tjanstgoringsiistorna till punkt och pricka en vecka i borjan av oktober. Alia 
borjade i ratt tid, man arbetade i normal arbetstakt och tog de raster man har ratt till. 

- Vi hade en mycket god sammanh&llning under "aktionsveckan", sager Arne Holmberg frSn SF:s Eskil-
stunaavdelning. MSnga kunder reagerade p& att de fick posten senare. And& hade vi gett "dispens" sS att 
servicenivSn for affarerna och postfixarna kunde hollas. 

- Arbetsgivaren har anpassat sig till brevbararnas hSrda arbetstakt och lagt upp servicen efter den, sager 

Aven i Goteborg tanker man sliss for att behSlla ett rimligt beting. I Molndal och Partille planerar man for 
aktioner liknande den i Eskilstuna. I Molndal avskaffar man betinget i en dag, den 20 november, och i 
Molndai under en vecka i december. 



Allvarlig olycka pa Tomteboda 
Hard kritik pa Brevklubbens mote 

Den 27 oktober intraffiade en allvarlig olycka pa brevkontoret pk Tomteboda. En behSllar-
tommare hakade upp sig pk grund av ett bokpaket som fastnat under vaggan nar den var 
pk vag ner. Nar en av dem som arbetade vid maskinen gick in under tommaren for att ta 
loss paketet, foil vaggan ner och klamde fast honom. Genom ett under overlevde han. Vi 
hoppas att han snart kommer att vara i tjanst igen. 

Nar olyckan diskuterades p i 
Brevklubbens medlemsmote da-
gen darpi riktades mycket b i r d 
kritik mot arbetsledningens satt 
att skota arbetsmiljofrigorna p i 
Brevkontoret. Aven facket och 
Huvudskyddsombudet fick utsi 
kritik f r in deltagarna p i motet. 

Inkompetent 
— Det ar ingenting att hymla 

med att arbetsledningen ar 
inkompetent, som en kritiker 
uttryckte det. Den ansvarige 
chefen borde avstangas f r i n sin 
tjanst i aw2dctan p i polisutred-
ningen. Tidigare var det viss 
utbildad personal som skotte 
tommaren, men nu efter omor-
ganisationen satter man in vem 
som heist. 

Br&ttom 
— Varfor ar det hela tiden s i 

brit tom att genomfora alia 
beslut, frigade en annan av 
motesdeltagarna. F r i n en dag 
ti l l en annan har vi f i t t en ny 
organisation och nya arbets
moment p i BSM, utan nigon 
ordenthg utbildning. 

I diskussionen framkom ocksi 
att varningsskyltar ar over-
klistrade eller forstorda p i 
annat satt. En del av skydds-
ombuden, bland annat p i den 
avdelning dar den svira olyckan 
intraffade, saknar belt utbild
ning. 

— Utbildningen har legat nere 
i ett halvir i vantan p i en ny 

utbildningsplan, svarade huvud
skyddsombudet Lars Ldvlie. Ett 
svar, som inte motte nigon 
storre forstielse bland medlem-
mama p i Brevkontoret. 

Det avslojades ocksi att om-
byggnadsarbeten, t i l l exempel 
rivningen av KSE, piborjats 
utan att berorda skyddsombud 
informerats. 

Sidovagnar 
Facktuellt bad huvudskydd

sombudet Lars Ldvlie om en 
kommentar efter det som intraf-
fat. P& motet frSgade man dig 
om du inte misslyckats i ditt 
arbete med tanke pd de missfdr-
h&llanden, som nu kommer i 
dagen? 

— Nej, det tycker jag inte. 
Men det finns fortfarande myc
ket kvar att gora. Min milsatt-
ning ar i forsta hand att f i det 

lokala arbetsmiljoarbetet att 
fungera. Skyddsombuden spelar 
en viktig roll. Men de f i r inte 
bU nigra "sidovagnar", som 
tvingas arbeta p i egen hand, vid 
sidan av organisationen. 

Arbetsgivaransvar 
— Enligt arbetsmiljolagen, 

fortsatter Lars Ldvlie, ar det 
arbetsgivaren som har ansvaret 
for arbetsmiljon, men aven det 
lokala facket miste ta sitt an-
svar. De lokala arbetsmiljout-
skotten har en mycket viktig 
uppgift i att samordna skydds-
arbetet ute p i arbetsplatserna. 
Min roll som huvudskyddsom-
bud ar att vara en sorts sam-
ordnare som kan stotta skydd
sombuden i det arbetet. 

Omedeibar utbildning 
Vad hdnder nu? Vilka Stgdrder 

kommer att vidtas med anled
ning av olyckan? 

— A l l personal i hela regionen 
som arbetar med den hiir typen 
av maskiner, kommer omedel-
bart att f i utbildning. Man 
kommer darefter att g i vidare 
och se over utbildning och in-
struktioner for ovrig teknisk 
utrustning. Jag har idag infor-
merat huvudskyddsombuden vid 
samtUga terminaler i landet om 
vad som hint p i Tomteboda, 
och de itgarder vi har vidtagit 
har. A r b e t s m i l j 6 k o m m i t t 6 n 
kommer att ha ett extra sam-
mantrade med anlednmg av 
olyckan. 

Okade risker 
Hur blir det med arbetsmil-

jdutbildningen? 
— Den nya utbildningen star-

tar innan ju l . Den ar avsedd for 



Vardet kvar pa Tomteboda 

Vardehanteringen i Storstockholm har varit foremal for en undersokning som mynnade ut i 
att all vardehantering borde koncentreras till Stockholm Klara. Regionchefen i Stockholm 
Sodra bar sagt nej och bland annat darfor verkar det idag som om utredningen lagts pa is 
tills vidare. 

Utredningen har gjorts pa upp-
drag av Postproduktion och 
uppdraget gick ut p i att under-
soka om det ar mojligt att kon-
centrera all inrikes vardehan
tering i Storstockhohn t i l l en av 
termmalerna. 

Snkl bemanning 
Utredarna (en fran vardera 

Stockholm Sodra, City och Nor
ra) lamnade sitt forslag i juni. 
De ansag att det var bade moj
ligt och lampUgt att koncentrera 
aU vardehantering t i l l Stock
holm Klara, vilket - enligt ut
redningen - skulle ge en bespa-
rmg pa 16 arsarbetskrafter eller 
4,8 miljoner. Dessutom skulle 
drygt 500.000 kronor sparas in 
pa lokalerna, trots viss ombygg-
nad p i Klara. 

— De siffrorna kan vi som 
jobbar p i Tomtebodas varde 

inte acceptera, sager Isabelle 
Westin, som ar fackUgt ombud. 
Den bemanning som utredarna 
foreslagit i den nya organisa
tionen ar for snil. De har inte 
heller tagit hansyn t i l l svarig-
heterna att hyra ut de lokaler 
som skulle utrymmas pi Tom
teboda och Arsta. 

Vinst 
— Dessutom, fortsatter hon, 

hai man inte undersokt vilka 
besparingar som kan goras i 
nuvarande organisation. Om 
man raknar enUgt Postens egna 
kalkyler gir vardet pi Tomtebo
da redan idag med en Uten 
vinst. Genomfor man de forand-
rmgar vi som arbetar har ar 
overens med arbetsledningen 
om skulle det ge ytterUgare 2,5 
miljoner i vinst. 

Det ar svirt att idag fa nigot 

Oppet mote om 

exakt besked om vardets fram-
tid i Storstockhohn. En rund-
ringning bland ansvariga per-
soner ger ingen riktig klarhet. 
Det verkar dock som om ut
redningen hgger p i is tills vid
are. Den dnekta orsaken tycks 
vara ett blankt nej f r i n Sodras 
regionchef. 

Omvandlingsprojektet 
I Stockholm Norra kommer 

man nu att imdersoka vardet 
mom ramen for Omvandlings
projektet. A r det mojUgt och 
rationellt att varje "burk" an-
svarar for sin del av vardet, 
lyder frigan. 

Dessutom s i kan man nog 
rakna med att vardehanteringen 
tas upp i samband med Brevnat 
-94. 

r Jan Ahman 

Bolagiseringen 

Torsdag den 19 november kL 18.00 
i Norra Latin - Musiksaler 

Medverkancie: 
Ulf Dahlsten - Posten 

Sven Olov Arbestal - Statsanstalldas Forbund 
Inez Uusman - riksdagsledamot (s) 

Kom och sag din mening! 

Arr: Statsanstalldas Forbund avd 3001 - Socialdemokratiska Postklubben 



Yrkesinspektionen granskar: 

Stora brister i Solna's arbetsmiljo 

Skyddsombuden vid Solna 1 har i manga kr patalat brister i arbetsmiljon. Den 19 augusti 
gjorde Yrkesinspektionen ett besok vid kontoret. Deras rapport avslojar anmarkningsvarda 
brister i arbetsmiljon. 

Ventilationsanlaggningen var 
delvis ur funktion och platsche-
fen blev darfor tillsagd att "se till 
att ventilationsanlaggningen regel-
bundet underh&lls". Sjalvklart 
kan det tyckas. Likasa att en 
trasig lastkaj "iordningstdlls sa 
att hantering av gods kan ske 
sdkert och bekvdmt", som Y I 
skriver i sin rapport. 

f 
Diliga omkladningsnim 

Vid hanteringen av gruppre-
klam finns det risk for belast-
ningsskador pa grimd av besvar-
Uga arbetsstallningar. Arbets
givaren Slades darfor att skaffa 
en lyftanordning for att f i en 
battre arbetshojd vid sortering 
av forsandelsema. Yrkesinspek
tionen slog ocksi ner p i om-
kladningsrummen, som ar dil igt 
underhillna. Bland annat sitter 
undertaksplattorna s i lost att 
det finns det risk for att de skall 
rasa ner. Vidare saknas det 
kunskap i de kemiska amnen/-
produkter som anvands vid 
kontoret, t ex inom lokalvirden. 

Bildskarmsarbete 
EnUgt Arbetarskyddsstyrelsen 

foreskrifter "skall utses och 
utbildas ett erforderligt antal 
personer som vid behov kan 
lamna forsta hjalpen", skriver 
Yrkesinspektionen i sin rapport. 
S i ar inte fallet pa Sohia 1 och 
arbetsgivaren ilaggs darfor att 
uppfylla kraven. 

Vid inspektionen framkom 
ocksi att nigra av dem som 
arbetar vid bildskarm inte ge 

nomgitt foreskriven synunder-
sokning. 

- Den som normalt arbetar vid 
bildskarm mer an en tunme 
under arbetsdagen skall p i 
arbetsgivarens bekostnad ge-
nomgi synundersokning, skriver 
Y I . Om imdersokningen visar 
att sarskilda glasogon behovs 
och att glasogon for normalt 
bruk inte kan anvandas, skall 
arbetsgivaren tillhandahilla 
sidana, pipekar de vidare. 

Sorteringsfacken 
En annan mycket intressant 

sak som Inspektionen aimiarkte 
pa, galler utformningen av sor
teringsfacken. Dessa kan inte 
regleras i hojdled, konstaterar 
de och hanvisar t i l l Arbetar-
skyddsstyrelsens foreskrifter. 
Enligt dessa "skall det efterstra-
vas att den som utfor arbetet 
kan variera arbetsstaUning och 
arbetsrorelser", skriver Y I och 
ilagger Posten att kartlagga de 
ergonomiska riskema vid sorte-
ringsarbete samt ta fram forslag 
t i l l itgarder. 

Efter deima svidande kritik ar 
det mte konsdgt att Yrkesin
spektionen anser att det mtema 
arbetsmiljoarbetet vid kontoret 
miste forbattras. 

Svidande kritik 
— Yrkesinspektionen vill erm-

ra er om att ni som arbetsgivare 
skall bedriva ett systematiskt 
skyddsarbete innebarande bl a 
kartlaggning och uppfoljning av 
de brister i arbetsmiljon som 

kan finnas i Er verksamhet. 
Dessutom skall ett aktivt organi-
serat samarbete finnas p i Er 
arbetsplats for att hantera ar-
betsmiljofrigorna, skriver Y I i 
sitt meddel£mde. 

Troghet i systemet 
— Det finns en troghet i syste

met som gor att det tar orimligt 
l ing tid att f i saker itgardade, 
kommenterar skyddsombudet 
Ingemar Carlsson Yrkesinspek-
tionens rapport. I nigot fall har 
brister som vi pitalat gif t som 
foljetong i flera ar utan att rat-
tas t i l l . 

— Standiga chefsbyten och 
omorganisationer av skyddsverk-
samheten har inte gjort arbetet 

lattare, fortsatter han. Nar det 
galler ventilationen har vi ocksi 
problem med en oserios fastig-
hetsagare har i Sohia Centrum. 

Besked 15 november 
Arbetsgivaren skall lamna be
sked t i l l Yrkesinspektionen 
senast den 15 november hur 
man tanker avhjalpa bristema. 

Jan Ahman 
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"Overtaligheten" 

Uppsagningar inom alia omraden 

Overtaligheten ar numera den alltmer overskuggande fackliga frSgan. Vi ar inne i fyra 
parallella forhandiingsprocesser, dar arbetsgivaren vill saga upp folk: Sortering, Akeriet, Ut
delning samt Administrationen. 

SORTERING 

Inom Sortering liar vi nu kommit 
t i l l vad som pk "overtalighetsjar-
gong" kallas andra varvet. I region 
Sodra och Postgirot har det fast-
stallts en overtahghet p i 72 perso
ner. Den piverkar oss genom att 
turordningskretsen for Sortering ar 
gemensam for det tre regionerna, 
inklusive bland annat Postgirots 
postbehandlingsdel. TurordningsUs-
tan som upprattats, de 72 sist an-
stallda mom kretsen, mnehiller 25 
namn f r i n Stockholm Norra. 

Reservation 
Forhandlingen ar lyft t i l l en cen

tral forhandling. Skalet t i l l detta 
framgir ur SF:s reservation. V i 
menar att uppsagningarna brister i 
sakhg grund d i det fmns ett stort 
antal tidsbegransade anstallningar, 
framfor allt i Sodra regionen, vilka 
vi havdar skall avraknas. Vidare 
fanns det f r in borjan p i Ustan fem 
personer som ar omplacerade f r in 
forra uppsagningsomgingen ti l l 
chaufforsutbildning och saledes 
tillhor en annan turordningskrets. 
Detta accepterade arbetsgivaren 
efter v i r t pipekande, men tillforde 
istallet fem nya namn. Detta ac-
cepterar vi inte. 

Central forhandling 
Den centrala forhandlingen om 

andra varvet genomfordes den 3 
november. I ingen av de frigor som 
redovisats ovan forandrades resulta
tet. Turordningslistan justerades ti l l 
67 personer, eftersom nigot ensta-
ka avgingsvederlag raknades av. 

P i bida de forhandlingsnivier 
som frigan hittills har behandlats 
har vi f r i n SF havdat att man p i 
Postgjrot mte p i ett tillrackUgt satt 
har arbetat med mojhgheterna att 
erbjuda avgingsvederlag for att 
minska overtaUgheten. 

Overklaga 
I och med att denna centrala 

forhandling ar slutford kommer 
uppsagningarna att verkstallas. For 
oss i terst ir att begara en tvistefor-
handling, vilket mnebar att for
handlingen i den omgingen sker 
mot Postens huvudkontor. 

Den mojlighet som sedan i terst ir 
ar att overklaga uppsagningarna 
och f i en behandling i Arbetsdoms
tolen. Detta tar man stallning ti l l 
efter tvisteforhandlingen. 

Forsta varvet 
Efter denna genomging av laget 

inom Sortering idag, kan det finnas 
anledning att redovisa resultatet av 
forsta varvet. I april i ar genomfor
des forhandlingar utifr in ett varsel 
p i 251 personer. Arbetsgivaren 
anforde budgetmassiga skal samt 
havdade att en ny organisation for 
Sortermg utgjorde skal for upp 

sagningarna. V i uppfattade bara att 
man redovisade det antal irsarbets-
krafter man hade r i d med, raknat 
enligt nyckeltalen, ut i fr in gallande 
budgetramar. V i reserverade oss 
givetsvis. 

Som en del i omplaceringsarbetet 
erbjod man i Norra regionen moj-
hgheter t i l l ett avgingsvederlag 
med tre minader utover den 
dubbla uppsagningstiden, och dess
utom ett pensionserbjudande for 
anstallda mellan 60 och 65 i r . 

95 uppsagda 
Totalt accepterade 121 personer 

avgingsvederlag och 18 pension i 
Norra regionen. 11 tog pension i 
City. Av de 18 som tog pension i 
Norra raknade arbetsgivaren bara 
av sex, d i ovriga antingen tillhorde 
andra delar an Sortering eller audi 
skulle ha gi t t i pension. 22 perso
ner omplacerades t i l l annan verk
samhet. Ti l l sist iterstod 95 perso
ner (av ursprungUga 251) att saga 
upp, av dem tillhorde 27 Norra 
regionen, ovriga 68 sags upp i City 
och Sodra. 

Frivillig omplacering 
De 68 skall nu ersattas av om-

placeringar f r i n v i r region. Detta 
arbete pagir for narvarande med 
frivilUghet. Detta har varit v i r t 
krav. 

V i har overklagat uppsagningarna 
och fort dessa t i l l en central tviste-
forhandling. Skalen for v i r over-
klagning har dels varit att vi anser 
att uppsagningarna enbart grundar 
sig p i budgetmassiga skal samt att 
en storre andel pensionsavgangar 



skulle raknas av. Den centrala 
tvisteforhandlingen har avslutats i 
dagarna. Givetsvis bestrider Posten 
vara krav. Forhandlingarna ledde 
dock t i l l att man i forhand-
Ungsprotokollet poangterar behovet 
av en battre samordning mellan de 
tre regionerna. 

^ M ^ B H A K E R I E T 

Inom Akeriet ar orten och turord
ningskretsen densamma, hela Stor
stockhohn (samma galler for Sorte
rmg). Arbetsgivaren har begart 
forhandlingar den 6 november; man 
anser att det finns en overtidighet 
pa 40 personer. 

Enligt var uppfattning ar det 
minsta man kan begara att trans-
portdelen inom f-paketshanteringen 
i Kalhall respektive Segeltorp bor 
faststallas mnan overtahghet kon-
stateras. 

K A D M I N I S T R A T I O N E N 
Inom administrationen utgor 

Stockholm Norra orten. Ett antal 
forhandlingar har genomforts for 
att faststaUa kretsarna. Dessa har 
t i l l sist faststallts efter arbetsmne-
hSll t i l l sju stycken: assistenter/-
kontorister, Idneadministration, 
handlaggare,personalspecialist-reha-
biliteringpersonalspecialist-friskvard, 
marknadsfdring samt sekreterare. 

Anstalld fore 1977... 
Overtahghet har konstaterats 

inom Assistent/kontoristkretsen 
med 21 personer, inom Handlag-
garkretsen med 6 personer och 
inom Personalspecialist-friskvSrd 
med 2 personer. 

Problemet ar framfor allt turord-
ningsUstorna for Assistent- och 
Handlaggarkretsarna. De stracker 
sig tillbaka t i l l anstallningsar 1977 
respektive 1982! Sa lange maste 
man ha varit anstalld for att inte bh 
uppsagd i de kretsarna! 

...eller 1972? 
Dessutom ville arbetsgivaren, hor 

och hapna, undanta redovisnings-
assistenter och vissa specialfunktio-
ner sa att tiu"ordningshstorna ut-
stracks t i l l 1972 respektive 1980! I 
detta lage har vi beslutat att lyfta 
forhandlingen. Vad som bhr fort
sattningen aterkommer vi t i l l . 

H U V U D K O N T O R E T 

Aven pa huvudkontoret pagir 
overtaUghetsforhandlingar. Totalt 
finns 1230 anstallda pa HK. 738 har 
placerats m pa tjanster som imdan-
tas den vanliga overtahghetsfor-
handhngen. Utover dessa finns 196 
tjanster att sok Det bhr saledes 
300 personer over! SF har funnit 
detta satt att fringa sival Lagen 
om anstallningsskydd, LAS, som 
Turordningsavtalet, TurA-S sa 
markUgt att man frantratt forhand-
Ungama. 

U T D E L N I N G 

Den 4 november var det en andra 
sittning om bemanningen inom 

Utdehiing. Materialet for beman
ningen har tagits fram med ut-
gingspunkt i den lokala personal-
planeringen. V i kritiserade vid 
forsta sittningen att arbetsplatsklub-
bama inte f i t t vara med, samt att 
det miste mg i en rimUg berakning 
av hiu" minga som ar disponibla 
den 1 juU 1993. Under den dryga 
vecka som forhandlingen var ajour-
nerad fick vi en koll p i siffertmder-

laget via arbetsplatsklubbama. Vid 
den senaste forhandlingen var vi 
inte overens om framforallt den be-
rakningsmetod som arbetsgivaren 
anvande sig av. Det resulterade i en 
reservation f r i n v i r sida. V i 
aterkommer nar vi vet mer. 

^ H I ^ ^ H S L U T O R D 

Ovan har vi redovisat fakta och det 
faktiska forloppet kring de olika 
overtahghetsprocesser vi for narva
rande ar mblandade i . 

Det brister sival i arbetsgivarens 
kimskaper i som respekten for den 
lagstiftning som finns. Det finns 
ocksi brister i hanteringen av det 
nyUgen och av de lokala partema 
traffade kollektivavtalet om tmord-
n i n g s k r e t s a r i n o m 
Stockholmsregionerna. 

V i tycker att detta ar upprorande 
och vittnar om diUg personalpolicy. 
A t t bK uppsagd eller inte ar en 
livsavgorande friga for de fiesta 
manniskor. Dessa processer har ett 
hogt pris i manskUgt Udande som 

var och en med en nigotsinar 
maimiskovanlig Lnstallning starkt 
miste reagera mot. 

Dessutom havdar vi med be-
stamdhet att Posten har r i d att 
skota en personalaveckling med 
atminstone avgingsvederlag av den 
typ som anvandes i forsta varvet i 
Norra regionen. 

Brodde Zetterlmd/Goran Larsson 


