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Brevbararforhandlingarna avslutade 
Betinget bort fran 1 juli 

Forhandlingarna om brevbara-
ravtalen avslutades den 28 m^. 
Resultatet blev att inga nya 
avtal om arbetstidsberakning, 
utdelning av gruppreklam, mm, 
kunde traffas. Daremot slots ett 
avtal om hur den nuvarande 
ersattningen for gruppreklam 
ska avlosas. 

Orsaken till att inga nya avtal om 
arbetstidsberakning mm kunde traffas 
var arbetsgivarens oacceptabla krav pa 
en 20-procentig produktivitetsforbat-
tring. I och med att tidberakningsav-
talen, avtalet om driftstatistik, det 
sarskilda overtidsavtalet (mass, ovan-
etillagg, snotillagg, etc), m fl avtal, 
upphor den 1 juli, galler fran den da
gen arbetstidsbestammelsema i P-AV-
A. Dvs samma regler som for ovriga 
anstallda inom Posten. Det innebar att 
man arbetar den tid som galler enligt 
det egna schemat. 

Gruppreklamen 
Eftersom arbetsgivaren ocksS vagra-

de att skriva ett nytt avtal om utdel-
ningen av gruppreklam, kommer dessa 
att fr o m samma datum ingi i den 
o r d i n a r i e t j ans tgo r ingen . H u r 
gruppreklamen skall fordelas pa dagar 
osv, avgors av arbetsledningen. Regler-
na om veckoutdebiing, vissdagsutdel-
ning etc faller i och med att avtalet 
upphor. Likasa de olika bestammel-
serna om styckeersattning etc. 

260 miljoner 
Daremot slots Avtal om avlosning 

av ersattningen for utdelad gruppreklam. 
Avtalet skall ses som ett avtal om in-
komsttrygghet och beraknas kosta 260 
miljoner/ar. Det innebar att de brev-
barare som den 31 december 1992 
hade kontrakt fSr behdlla ett lonetil-
lagg pa 1500 respektive 1700 kronor/-
m ^ a d . Kostnaden for detta beraknas 
uppgS till 200 miljoner. 

60 miljoner har avsatts att dela pa for 
dem som inte haft kontrakt. Dessa 
pengar laggs ut p i regionema och 
exakt hur de skall fordelas avgors i 
regionala forhandlingar. Stockhohn 
Norra fSr 6,1 procent av de 60 miljo-
nema, dvs ca 3,7 miljoner. Forhand
lingarna startar den 18 juni. 

Inkomsttrygghet 
De som hade kontrakt den 31 de

cember men som inte langre skall 
fullgora utdelning (= mte jobbar som 
brevbarare) far en avlosning p i tre Sr 
enUgt Inkomsttrygghetsavtalet, ITA. 
Det forsta Sret behSller man 1700kr, 
det andra iret sjunker ersattningen till 
1133 kronor och det tredje Sret till 566 
kronor (en forutsattning for att ik 
dessa belopp - 1700, 1133, resp 
566kr/man - ar att man haft kontrakt 
i minst tre ar tillbaka i tiden, raknat 
frSn den 1 juU i Sr; i annat fall sjunker 
ersattningen). Samma regler galler for 

Forts sid 2: Betinget bort... 

N y a k l u b b a r i 

Itea stora omvandlingen av 
Iffcvsortcriag, aUtsS upp<ieNng-
eu av gamia Brevkontorel och 
Iiiterotransporton pS TomtebO' 
da i 6 produktion&enlieler w au 
fas genomford. Nu Soss det 4 
"gc<^^iska cnhcter", Solna, 
&romBia„ Kista och UpftLandsr 
en enhet for direktinlamnad 
ock dea sJc, MaskindKoltetea^ 
Det at garola JBSM och de» kajti 

Geografiska "burkar* 
Som framglr av Bamnen pro-

ducerar mpeirtive geo^afisk 
enisst po^ liria utt appsam-
Jiagsomrlde. Spridniogspostcn 
ar ttppddad sfl aU Soloa fvo-
d«<» rar post frSn Klarateimuta* 
leo, KJsta spridnia^post hia 

koping c d i Karfstad, Brosi isa 
frfta U n k ^ W j ^ O n * r o , U j ^ * 
sala, Susdsvall ocfa U m d L Var-
j e «tJbet har ocksfl ett vfc5$ aadei 
av aslcommande ulrikespeisL 

som fiasagir avnamset i£rek-
tailSnJoad post Mn fdretagea 
och MaskinenhstBQ den post 
som gSr att producerar laaski-
ncUt. 
Mindre enheter 

Dea barandc idfitt ar att varfe 
Forts, ad 2: Sprtering,.. 

Avtal -93 
Sid 7 Norrtalje 

Sid 9 



F o r t s frSn s i d 1 : 

Brevbararbetinget bort den 1 juli 
den som den 31 december hade fler an 
ett kontrakt. For det forsta kontraktet 
behiller man sina 1500/1700 utan tids-
grans (forutsatt att man ar brevbara
re), for ovriga kontrakt avloses er
sattningen pk tre Sr. 

Tillsvidare 
Det bor noteras att hela avtalet om 

avlosen av gruppreklamsersattningen 
galler tillsvidare med samma gfltighets-
dd som P-AVA (§ 8); de delar som 
hanfor sig till ITA galler s& lange ITA 
galler (§ 4). Exakt hm- detta skall tol-
kas ar inte klart nar detta skrivs. Vad 
hander, till exempel, om den avskydda 
bolagiseringen genomfors? 
Inte tiUMet 

Fr o m den 1 juli ar det alltsS de 
tider som stSr pS det egna arbetstids-
schemat ("tjanstgoringslista" eller mot-
svarande) som galler. De arbetstids-
scheman som nu galler p i kontoren 
har normalt faststallts i samband med 
den senaste omlaggningen. Vill arbets
givaren andra i schemana skall han 
forhandla med det lokala facket; for
slag till ny lista skall normalt foreligga 

30 dagar innan det ska trada i kraft (P-
AVA, Forhandlingsordning § 5). Det 
ar alltsS inte tillitet att andra den 
schemalagda ordinarie arbetstiden fran 
en dag till en annan. Inom ramen for 
de arbetstider som galler enUgt sche-
mat/listan beslutar arbetsgivaren om 
innehSllet - men aven det skall ske 
efter information och forhandiing med 
facket (MBL §11,19). 

Informera och forhandla 
Den arbetsorganisation - distrikt -

som idag galler pS brevbaringskonto-
ren har aven de i regel faststallts vid 
den senaste omlaggningen. Vill arbets
givaren nu varaktigt andra distriktsin-
dehiing etc, ar han alltsS skyldig att 
forst informera och forhandla om sa-
ken. Daremot kan han naturligtvis 
genom arbetsledningsbeslut beordra 
tillfaUiga losningar utan att forhandla 
om saken, till exempel slS ihop distrikt 
vid brister. Hinner man i sidana fall 
med det extra itagandet inom ordi
narie arbetstid tvingas man svalja det, 
gSr man daremot over tiden bUr det 
overtid. Nar det galler overtid bor man 
ocksS notera foljande skrivning i 

P-AVA: For tjanstgdring pd allman 
overtid bor i forsta hand anUtas arbets-
tagare som frivilligt dtar sig s&dan 
tjanstgdring (§ 7:2). 

I enlighet med detta blir det ocksa 
nodvandigt for de lokala klubbarna att 
bevedca och dar sk behovs begara for
handlingar (MBL § 10) om arbetsorga-
nisationen om man marker att vissa 
distrikt - inte minst mot bakgrund av 
att gruppreklamen laggs in i ordinarie 
tur - ar for stora. 

Dodgravare 
Sjalvklart skall overtid i sSdana fall 

utga sk lange inga andringar genom-
forts. Det troliga ar ju att arbetsgiva
ren tills vidare behSller distrikten, mer 
eller mindre justerade - och raknar 
med att brevbarama ocksS skall klara 
av kataloger, ovana, besvarhgt vaglag 
och framfor allt gruppisarna utan nk-
gon extra ersattning! 

hkt dessa brevbaringens dodgravare 
bita sig i sjalva svansen! 

Jan Ahman 

H M U 220 u p p s a g d a t S t h Norra 

Posten f ortsatter med sfna uppsagnmgar. Den har en aktueti sammanstdltnlng dver vad ait̂ etsgivardn hli ngwi ar det IdtelvSrdama som drabbas Mrt. Har fol}^ etflisststtttlltmad. 
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59 III ÎBB̂̂^̂̂^̂̂^ 

^^^^^^^^^^^ 

iililii^ 
I I I ! 

Omplaceringar och avgingsvederlag T 0 tn 31 maj i Sr har ca 196 avĝ ngsvedeHag beviljats i Stockholm Norra. Til samma datum har 106 anstaikla omptacerats fr&n Stockholm Norra {til & ans^Mi till regkmen {Mm Pmgim}. 
Atsta, Segeltorp sami Sih Klam) 
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Forts fran sid 1: 

Nya sorteringsklubbar i omvandlingens spar 
enhet, som till sin storlek ror sig om-
kring 100 personer, skall ha overblick 
over hela kedjan "fran kund till kaj". 
Personalens arbetsuppgifter blir mer 
varierande d l man roterar mellan alia 
olika goro- mi l och forutsattningarna 
skapas for en overbUck av hela pro-
duktionsprocessen. 

Egen klubb 
Solna utgjorde en s.k. pilotenhet och 

startade redan i oktober -92. Medlem-
mema i den enheten stallde d i krav pa 
att bilda en egen klubb. Under vintern 
och viren pigick en intensiv debatt om 
huruvida vi skulle ha den stora brev-
klubben kvar eller om vi skulle bilda 
en klubb i varje kommande enhet. For 
att hoja fackets fortroende hos med-
lemmarna skall det vara medlemsnara 
och forsoka att hoja medlemmarnas 
inflytande bade i det fackliga arbetet 
och inom produktionen.Nya organisa-
tionen skall - avert mom SF - grunda 
sig pa detta okade inflytande. 

Informationsmoten 
P i virt i rsmote tog vi ett imiktnings-

beslut att om man sa ville skulle man 
bilda klubb i varje enhet. Klubb TBA-
S konstituerade sig slutet av maj. 

I de an^ra enheterna genomfor vi nu 
(tillsammans med Interntransport-och 
Brevklubben) informationsmoten, dar 
vi dels frigar vara medlemmar om de 
vill bilda klubb, dels forsoka fi in 

tresserade medlemmar att stalla upp 
som kontakt-och skyddsombud. Vi 
skall senare efter sommaren hilla kon-
stituerande klubbildningsmoten i samt-
liga ovriga enheter. Nuvarande Brev
klubben som har varit aktivt aven i 
sorteringsutskottet som bildades inom 
Regionklubben kommer att aweckla 
sig efter klubbildningar. 

Nya klubbuppgifter 
Eftersom varje enhet ar en sk "resul-

tatenhet", kommer de nya klubbarna 
att arbeta med omfattande medlems-
och arbetsorganisationsfrigor. Bland 
de minga fragor som de nya klubbarna 
kommer att arbeta med: 

* Bemanningen: Ar bemanningen 
den ratta i forhillande till hur voly-
merna har utvecklats. 

* Investeringar: Har varje enhet den 
teknik och de tekniska hjalpmedel man 
behover? Bland de minga problem 
som omvandlingen fort med sig ar bl.a. 
att teknik som tidigare fuimits har for-
svunnet. Jobbet har blivit mer manu-
ellt. Tekniken miste iterskapas. 

Daglig bevakning 
* Behovet av storre "tekniska" inve

steringar, bl.a. en bunt- och klump-
sorteringsanlaggning i Direktinlam-
nings-enheten. Fackliga patryckningar 
behovs for att fi fram ett beslut och 
att fi processen till maskinen firms p i 

plats s i fort som mojiigt. 
Hjarna och hand 

* Daglig bevakning: Att piverka och 
medverka i att utveckia arbetsorganisa-
tionen. Omvandlingen har hittiUs gen-
omforts till sin strukturella del. Nu 
mis te arbetet med en bra och god 
arbetsorganisation enUgt "Hjarna och 
Hand" komma igang. 

* Den vanliga dagUga bevakningen av 
chefers goranden och litanden, att for-
hindra och ratta till misstag, under-
litenheter och felaktiga beslut. 

Facklig rivstart 
For att klara denna fackliga rivstart 

utbildar vi den nya klubbstyrelsen i 
TBA-S genom 4-5 heldagstraffar i syfte 
att ge de grundlaggande kunskapema 
och bra forutsattningar for det fackhga 
klubbjobbet. Vi skall utbilda ocksi de 
andra enhetarnas fortroendevalda 
under hosten. Vi tar naturUgtvis vara 
p i de erfarenheter som finns hos med
lemmar som tidigare varit och ar verk-
samma i Brevklubben (och Intern-
transportklubben), men det ar minga 
nya fackliga fortroendeman (aven frin 
deltidarna) som nu skall skolas in i 
verksamheten. 

Erhan Gomiic/Brodde Zetterlund 

Styrelserna i de nya sor ter ingsk lubbarna Tomteboda 

SF KLUBB TBA-S TBA-D (kontaktombud) TBA-U (kontaktombud) 
Ordf: Robert Zetterlind Hannu Jokinen(Regionklubben) Izabelle Westin(Regionklubben) 
V ordf: Kristina Broman Carl Boije Erhan G6muc(Regionklubben) 
Sekr: Soren Olin Marek Jarozsek Charle Mariampillai 
V sekr: Monika Lindberg Per Arne Nyberg Nils Murdahl 
Kassor: Tayfun Erbayraktar Kent Henefalt Hans Simdstrom Kassor: Tayfun Erbayraktar 

Michael Lofstrand Dagne Laketch 
Suppl: Tommy Skottefors Peter Carlsson Bilge Gomuc 

Peter Andersson Marianne Svard Maria Kvarnlof 
Orjan Skog Kim Phua Thai Pia Zetterberg 
Mats Ake Faltstrom Ann-Louise L6vgren(deltid) Sigvard Forsberg 
Ake Anevad 

Skyddsombud: Jorgen Sundqvist Skyddsombud: Stephanie Stenstad Skyddsombud: Erhan Gomiic 
Jan Westerdahl ersdttare: Michael Wiinsche ersdttare: Hansson Lars G 



Nytt sorteringsnat for ekonomipaketen 
Tomteboda en av fyra knutpunkter * 60 000 paket per dygn 

Det nya ekonomipaketsystemet 
skall borja fungera den 1 juli. 
Verksamheten koncentreras till 
fyra terminaler: Tomteboda, 
Boras, Ange och Malmo. In och 
utlamning av paket sker via 
kassakontoren men i en fram-
tid finns planer for utkoming 
direkt till kund som i foretags-
paketssystemet. 

For Tomtebodas del innebar det en 
okning av volymer frin dagens 35-
40.000 till knappt det dubbla, ca 
60.000. Det omr ide som Tomteboda 
sprider i och psamlar ifrin blir for
utom Stockholmsregionerna, Gavle, 
Borlange, Vasteris, delar av Orebro 
samt Norrkoping. 

600 riktningar 
Totalt blir det va 600 utsorterings-

riktningar, varav 450 med burar och 
resterande sackat. Transportema kom
mer att ske i slingkorning till kassa
kontoren forutom i Stockholmsregio

nerna, Uppsala, Vasteras, delar av 
Orebros omrade, delar av Norrkopings 
omride, alltsS Sormland. I Borlange, 
Gavle och Norrkoping sker omlastning 
och det blir "lokala" slingtransporter. 

Registrering uppskjuten 
De forandringar personalen kommer 

att marka av ar dels att man miste 
overgi till tviskift p i Paketkontoret, 
dels de ombyggnader av sorteringsstu-
pen man genomfort for att fi plats 
med samtliga utsorteringsriktningar. 
Daremot ar den registrering av paket 
som planerats uppskjuten. 

Det var ett system liknande foretags-
paketsregistreringen man skulle ta i 
bruk. Man registrerar in paketet i 
uppsamlingssorteringen, adresskortet 
skrivs ut och skickas till kassakontoret 
for vidare behandling och eventuell 
faktura skrivs ut. 

Vi tror att det ar ett klokt beslut att 
skjuta upp detta, med tanke p i vad 
som hande i Foretagspaketssystemet. 

K6 till paketkontoret 
Paketkontoret som idag bestir av 

knappt 100 personer fir ett behov av 
ytterUgare ca 30 personer. Det finns 
redan nu en ko av personer som frivil
ligt vill flytta till Paketkontoret, nigra 
tvingsomplaceringar behover alltsa 
inte tillgripas. 

Grupporganisation 
P i Paketkontoret finns sedan ett 

antal i r en grupporganisation med 
betydande inslag av rotation och en 
system med en kontaktman i varje 
grupp som vaxlar. En delegering har 
gjorts att den dagUga arbetsfordehiinf-
en och rapporteringen. Paketklubben 
skall nu i projektform medverka i 
arbetet med en ny arbetsorganisation, 
som skall vara en vidareutveckling av 
den gamla och dar en ytterUgare dele
gering av "gamla arbetsledningsupp-
gifter" skall ske 

Brodde Zetterlund 

REGIONKLUBBSEXPEDITIONEN i SOMMAR 

Regionklubbsexpeditionen fadlier oppet hela sommaren. Det kan beh6vas» med tanke allt 
nytt som trader i kraft under semesterperioden: De nya brevbararavtaien I juli, den nya 
organisationen for ekonottiipaketen sanrnia datura och sist, men inte minist, det nya loneredo-
visningssystemet, PULS, som har premiat i samband med juniionen. PI tal om Idner, s i tix vi 
kanske ett nytt avtal klart kring mldsommar. 
Vi ar som regel bemannade mellan kl. 9.00 - 15.00. 
Expeditionen ligger p4 plan 5 i Tomteboda. 
Tel: 7B1 75 SO Adress; 173 00 TOMTEBODA 

FACKTUELLT, nr 3/1993. 
Fackmeilt ges ut av styreisen for SF 3001 Regionklubb Stockholm Norra. 
Redaktdr: Jan Ahman 



Forslag till ny Lag om anstallningsskydd: 

Arbetsgivarna far friare hander Regeringen tillsatte 1992 en arbetsrattskommitte med uppdrag ar att foresla andringar i den arbetsrattsiiga iagstif-
tningen; andringar som forsvagar vara rattigheter. 

I maj iamnade kommitten ett fdrslag till forsamringar i Lagen om anstallningssiiydd, populart Icallad LAS. Man fore-
slog ocksk ett par andringar i Medliestammandeiagen, MBL. 

Det ar framfdr allt p§t tre punkter som utredningen fdrslar vasentliga forsamringar av anstallningsslcyddet. Det galler 
arbetstoffobeg^ppet, vad som iir saldig g^undpr uppsaffiing samt turordningm vid uppsagfwtg p& gnmd av arbetsbrist. 
Den nyhet i forslaget som omedelbart 
kan fa stora konsekvenser galler tu-
rordrtingen vid upps^fUng pga arbets
brist. Har foreslir utredarna att ar
betsgivaren skaU f i ratt att undanta 20 
procent av personalstyrkan, dock alltid 
minst tvk personer, innan turordning 
upprattas. Om t ex ett foretag med 
1000 anstallda vill saga upp 100 perso
ner fir arbetsgivaren forst undanta 200 
anstallda frin turordningen. De 100 
sags sedan upp frin en turordning med 
de i ters t iende 800. I mindre kretsar, 
t ex de som nyligen tillampades inom 
administrationen i Stockholm Norra 
och som sakerligen blir vanligare om 
den nya lagen g i r igenom, kommer 
minimiregeln till anvandning. 

Snavare begrepp 
Utredningen foreslir namligen ocksi 

att den nuvarande lagtextens avtalsom-
rade ersatts med jdmfdrbara arbetsupp
gifter och driftsenhet med arbetsenhet; 
snavare begrepp som kommer att 
resultera i mindre turordningskretsar. 
Nu har vi som statligt anstallda ett 
sarskilt turordningsavtal (TurA-S), dar 
det redan st ir att turordningskretsar 
skall upprattas bland dem med jdm
fdrbara arbetsuppgifter (det ar bl a med 
anledning av detta som vi i Stockholm 
har sarskilda kretsar for sorterare, 
utdelningspersonal, chaufforer samt 
administratorer). 

Mindre kretsar 
Erfarenheten visar att arbetsgivaren 

anvander virt avtals begrepp jdmfdrba
ra arbetsuppgifter till att gora mindre 
kretsar; nu blir denna diliga avtalstext 
lag. Nar det galler det geografiska 
begreppet driftsenhet s i ger lagen idag 
mojiighet for facket att lagga samman 
flera sadana driftsenheter inom en ort 

till en krets. I det statUga turordnings-
avtalet stir denna princip inskriven i 
avtalstexten. Det ar darfor som Posten 
i Stockhohn idag tvingas att acceptera 
s i pass stora kretsar. Typiskt nog s i 
har utredarna p i den har pxmkten inte 
tagit intryck av virt avtal. Istallet g i r 
man i t andra hallet: driftsenhet ersatts 
med arbetsenhet, som ar ett mindre 
omrade, och dessutom tas fackets 
mojiighet att enligt lagen krava en 
sammanslagning av flera enheter bort. 
Som ett brev pa posten kan man dar
for rakna med att de statliga arbets 

givarna kommer att riva upp virt nuva
rande turordningsavtal pa den har 
punkten. Enligt den nya lagen har man 
fortfarande mojiighet att genom kol-
lektivavtal gora avsteg frin lagens reg
ler - men arbetsgivarens intresse for 
detta kommer att minska eftersom 
man nu fitt en lagtext som annu star-
kare favoriserar deras intressen. Rent 
praktiskt skulle den har lagandringen 
underlatta for Posten att t ex l i ta varje 
brevbarmgskontor utgora en egen 
krets. 

Godbitar 
Man behover inte ha sarskilt mycket 

fantasi for att inse vilka godbitar detta 
ar for arbetsgivarna. 

Utredarna vill infora en definition i 
lagen av begreppet arbetstagare; en 
precisering som ironiskt nog syftar till 
att forsvaga begreppet s i som det 
hittills tolkats. Idag kan inte arbets
givaren frinta nigon anstallnings-
skyddet genom att p i tvivelaktiga grun-
der hanvisa till entreprenadavtal eller 
dylikt. Det ar idag den faktiska situa-
tionen som avgor: ar man anstalld s i 
ar man, oavsett vad det kallas. Enhgt 
den nya lagen blir det lattare for ar
betsgivaren att smita ifrin anstallnings-
skyddet i den har grazonen. 

"Personliga skal" 
Den andring i lagen som pa sikt kan 

fi de varsta foljderna galler avsnittet 
om vad som i de har sammanhangen 
kallas for uppsaffting pa gnmd av per-
sonUga skal. Idag galler enligt lag och 
rattspraxis stranga krav for att saga 
upp nigon p i dessa grunder. De jus-
teringar som kommitten forslir syftar 
belt klart till en uppmjukning av lag-
texten. Det ska inte bara bli lattare att 
saga upp den som misskott sitt arbete 
eller domts for brott, aven den som 
drabbas av en sjukdom eller arbets-
skada som kraver lingvarig rehabiU-
tering Ugger samre till med den nya 
lagen. 
Munkorgslag 

Dessutom - och det ar det verkUgt 
allvarliga - den som ar "illojal" ska 
lattare kunna sagas upp. Enligt for-
arbetena till lagen kan till exempel 
offentlig kritik av den egna arbetsgiva
ren leda till uppsagning. Det har for-
hillandet ska naturligtvis sattas i sam
band med de statliga arbetsgivarnas 
forsok att fi in just en lojaUtetsparag-
raf i de bolagsavtal som man foreslagit. 
Den nya lagen om anstallningsskydd ar 



darfor ocksi en antidemokratisk mun
korgslag. 

Kommitten vill tillata en forlangning 
av tidsbeffonsade anstaUiungar vid 
"arbetstoppar" till sammanlagt tolv 
manader imder en tvaarsperiod (idag 
sex minader) och forlanga provanstdU-
ningar frin sex till nio minader . 

LIndrigare skadestand 
Utredarna vill ocksi "forenkla" en del 

s k procedurregler. Bl a vill de slopa 
arbetsgivarens skyldighet att underratta 
facket om tidsbegransade anstallningar 
som overstiger en minad. 

Till sist s i vill utredarna - belt folj-
driktigt - mildra arbetsgivarnas skades-
tandsskyldighet vid vad man kallar 
ursiiktliga brott mot lagen; arbetsgiva
ren ska i s idana fall belt slippa det 
allmanna skadestindet. 

Friare entreprenorer 
Andringama i Medbestammandela-

gen galler tvi punkter. Dels vill kom
mitten avskaffa den fackliga vetoratt -
mot oseriosa antreprenorer, som idag 
fmns i MBL. Dels vill man forbjuda 
fackliga blockader mot gra entre
prenorer i syfte att tvinga dessa att 

teckna kollektivavtal. Bida dessa punk
ter blir av allt storre intresse for vir 
del i takt med att Posten blir mer och 
mer entreprenadiserat, for att anvanda 
en spriklig nykonstruktion. 

Nar det galler MBL iterkommer 
utredningen senare i i r med ett mer 
omfattande andringsforslag. 

Slutligen en kommentar om utredar-
nas forhillande till EG. Precis pa sam
ma satt som de som beslutar om Pos
ten och dess framtid, anvander sig 
utredarna av EG nar det passar de 
egna syftena - och blundar nar EG gir 
emot dem. 

Hur EG anvands 
EG:s direktiv om arbetstagares rat

tigheter vid foretagsoverlitelser, som 
ar forminhgare an svensk lag sett ur 
den anstalldes synpunkt; darfor undvi-
ker utredarna att forsla att bestam-
melserna bakas in i svensk lag - trots 
att Sverige i och med EES-avtalet 
forbundit sig att gora detta. I en annan 
friga, som galler arbetsgivarens skyl
dighet betraffande information om 
anstallningsforhillanden, gor man pre
cis tvartom. Trots att r igan inte ingir 
i de direktiv som Sverige itagit sig att 

inforliva med var lagstiftning, och trots 
att frigan normalt loses genom kollek
tivavtal, valjer utredarna att ta in fri
gan i den nya lagen. 
Utredningsforslaget ar nu ute p i re
miss; remisstiden gi r ut den 20 augus-
ti. Frami t hosten kommer darefter en 
proposition att forelaggas riksdagen. 

Facklig opinion 
Den har bildats en facklig samarbets-

kommitte, dar bland andra var avdel-
ning 3001 ingir, som arbetar med opi-
nionsbildningkringarbetsrattsfrigorna. 
De uppmanar fackavdelningar och 
klubbar att skriva remissvar pa utred
ningen. De kommer ocksi att ta initia-
tiv till andra aktiviteter mot de forsam
ringar i lagstiftningen som nu planeras 

Jan Ahman 
Litteratur for den som vill lasa mer: Kurt June-
sjo: Den nya arbetsoratten; Lars Ahnberg: Ny 
LAS - Forslag och invandningar, Knut Rexed 
(TCOV PM om Arbetsrattskommitts delbetan-
kande; Lag&Avtal nr 5/1993; Tommy Iseskog: 
Arbetsrattsiiga nyhetsbrev nr 7X. 

L O K A L V A R D E N 

De centrala lokalvardsfor-
handlingarna inom Utdel
ning och Bank/Kassa i 
Stockholm Norra avsluta-

O M P L A C E R I N G S T I L L A G G I N O M U T D E L N I N G 

I RALSren avsattes 892.000 kronor att anvandas till hopptil-
lagg och ersattning vid omplacering inom Utdelning. 
Regionklubben har lagt ett forslag till hur omplacerings-
pengama skall anvandas. Forslaget ser ut sa har. 

Tidsatgangen med kommunala fardmedel fran den 
gamla till den nya arbetsplatsen skall bestamma er-
sattningsnivdn. 
Grundersattning 0 - 30 min = l.OOOkr/man 
(enkel vag) 30 - 60 min = 2.000kr/man 

60 - = 3.000kr/man 
Dessutom ytterUgare l.OOOkr/man vid mer an 6 mil 
enkel fardvag. 

des den 7 maj. Arbetsgivar
na stod fast vid sitt ensidi-
ga beslut att saga upp alia 
lokalvirdare och lagga ut 
lokalvarden pa entrepre-
nad. 
Den 7 juni fordes forhand
lingar om den turordnings-
hsta som blir foljden av be-
slutet. Forhandlingarna 
resulterade i att 46 lokal-
vardare kommer att sagas 
upp. 



Arbetsgivarbud i avtalsrorelsen: 
Individuella loner och kortare semester 
1993 ars avtalsrorelse (det gamla avtalet lopte ut 31 mars) har nu kommit sa langt att partema i 
borjan p^ juni preciserade sina oppningsbud och dessutom faststallde en tidplan for forhand
lingarna. Om allt gar val tanker man sig att skriva under avtalet dagen for midsommarafton! 
SF:s yrkande innehailer ett tvSSrigt 
avtal (1/4 1993 - 31/3 1995) med ett 
lonepSslag som ger 120 ki/mka gene-
rellt den 1 juli i Sr och dessutom 0,2 
procent till lokala forhandlingar; den 1 
juli 1994 ytterhgare 255 k r / m i n gene-
rellt och 0,8 procent i lokal pott. 

Sankta krav 
Yrkandet iimebar att det ursprimgli-

ga budet, som SF presenterade den 1 
mars, sankts till en tredjedel redan 
iiman forhandlingarna startat! De liga 
krav som nu stalls ar en anpassning till 
resultatet av forhandlingarna inom 
Verkstadsindustrin. De stora export-
foretagen styr - och utarmar - Sverige 
aven pS det har omridet . 

Arbetsgivarverket (SAV) har k sin 
sida overlamnat en diger lunta som 
vidareutvecklar det minusbud som jag 
redogjorde for i Facktuellt 1/1993: 

Individuella p&slag 
* SAV konstaterar motviUigt att av-

talen skall innehilla ett loneutrymme 
p&xpmcaiL 

* Hela loneutrymmet ska fordelas 
lokalt, inga generella pSslag. LonesM-
ningen ska vara mSviduell och eUfferen-
tierad, skriver SAV. 

Inga tariffer 
* Tarifflonesystanet avskaffas. Som 

en forsta Stgard fryses tarifferna fr o m 
den 1 juli 1993. De som den 1 januari 
1994 skulle flyttas upp i basSr ( = alia 
de pj, fpj, opj, Ibb, etc som inte nktt 
slutlon i resp lonegrupp) fir i sk fall 
ingen uppflyttning. I fortsattningen blir 
alia hqjningar individuella om Arbets
givarverket far som de vill; ett RALS i 
jatteformat. 

* Inga Joljsamhetsklausuler eller kon-
trollstationer under eller efter avtalspe-

rioden. 
* Forsamringar i Trygghetsavtalet. 

Dubbel uppsagningstid forst efter fem 
krs anstallning. 

* Sanestem reduceras med tva dagar 
* SjidgtensUmen och ersattningen vid 

sjukbidrag sdnks. 
Ettarig begransningsperiod 

* ari>astidsavtal fr o m 1/7 1994. 
"Enklare" forhandlingsordning om nya 
listor. Mojiighet for arbetsgivaren att 
ga runt facket och gora "individuella 
overenskommelser" om arbetstiden. 
Ettarig (I) begransningsperiod 

* Om Posten (och andra statliga 
verk) ombildas till bolag upphor nuva
rande avtal automatiskt att galla. 

Forbundets avtalsrSd sammantrader 
den 15 juni. 

Jan Ahman 

Sjuk ionen 
Min iFakta 

1 0% 75% 4 - 9 0 ŝ o% 91 - 365 80% 366 - 70%i 
Arbdts loshets fo rsakr i f igen 

Idaa IPr t> ^ ^^7^^^^:^ 

Lagsta er sa t tn ing 210 kr/iiag HSgsta ersSt tn ing 598 kr/dag 
JJ= G a l l e r f r o m 1.7,1993 

Fr o aj 6.9.1993 i n f S r s dessutom fem karensdagar 

198 kr/taag 564 Xr/dEag 



Corel Tiirander/Siindbyberg, Lasse Lomm/Solna samt Hasse Rosen/Vdllingby. 

Christian Gannstedt/Taby, Eva Eriksson/Mdrsta, Maria Hellstrdm/Vallenmna 
satnt Carin Fdrggren/Spanga lyssnar intresserat pd... 

I 



Klubbmote i Norrtalje: 
Oro for omplaceringar och avgaende En vacker sommarkvall i maj 

var vi i regionklubben inbjudna 
till ett medlemsmote i Norrta
lje. Det var manga fragor som 
kom upp. Vi hann med alia 
fragor aven om det blev lite 
kortfattat pa slutet. 

Sven Soderman drog det mycket 
viktiga forslaget tUl ny lag om anstall
ningsskydd. Att forsamra anstallnings-
skyddet och gora det lattare for arbets
givaren att avskeda oss verkar vara 
rena bestallningsjobbet at SAP. 

Omplaceringarna 
Av alia amnen som kom upp var det 

framforallt brevbararavtalen, uppsag-
ningar / omplaceringar/avgangsvederlag 
och avgaendesorteringen i Norrtalje 
som diskuterades mest. Vi hade inte sa 
mycket nytt att komma med angaende 
brevbararavtalen (18/5) utan repetera-
de var principiella installning att inte 
acceptera rationaliseringskraven fran 
Posten. Omplaceringarna var intressant 
for Norrtalje eftersom det fmns ett 
personaloverskott. Regionklubben 
redogorde for forslaget vi lagt till 
arbetsgivaren om den ekonomiska 
ersattning for dem som omplaceras. 

Oro for avgaende 
Det har ocksa forekommit rykten om 

att avgaende sorteringen skulle laggas 
ner i Norrtalje. De ryktena kunde vi 
avfarda som just rykten. Det fmns idag 
inga planer pa att lagga ner avgaende. 
Det fmns ett forslag att byta postnum-
mer for Norrtalje. Vid diskussionen 
om for och nackdelar framfordes det 
att posten skulle komma senare om 
man bytte treposition. Vi forstod inte 
varfor, men lovade koUa ocksa det 
ryktet fran arbetsgivaren. 

Lagarbetstid i lbb:en? 
Vi var ute pa ett nytt mote den 9 juni 

i Norrtalje om det nya laget for brev-
baringen. Jag passade pa att stalla en 
fraga till Pelle Eriksson, ombud for 
lantbrevbararna. vad han tror kommer 

handa efter den 1 juli. 
— Jag tror att det blir lagformannen 

som kommer att fa attestera overtiden, 
svarar han. Pc kommer inte vara pa 
plats varje dag, dessutom har vi flera 
arbetsplatser men bara en Pc. I lant-
brevbaringen kommer arbetsgivaren att 

krava en lagarbetstid, sa att den som 
ar snabbare far hjalpa den som ar 
langsammare. Da blir det en 8-tim-
marsdag for alia. Dvs forst nar del 
gemensamma arbetstidsuttaget over-
skrids utgar overtid. 

Goran Larsson 

Ovre bilden: Medlemmar i Norrtdljekhibben 
Nederst t v: Pelle Eriksson, ombud for lantbrevbdrama 

t h: Pd podiet Sven Soderman och Mikael Andersson, 
sekreterare respektive ordforande i Norrtdljeklubben. 



Brevnat -94 genomfors 
Farre och storre sorteringsterminaler 

Brevnatet omfattar i dagslaget 36 
sorteringsterminaler plus jarnvags-
posten. I host forsvinner ytterligare 
nagra terminaler sa att antalet krym-
per till 29 i hela landet. Typiskt ar 
att itminstone nagra av de senaste 
indragningarna, Soderhamn, Hudiks-
vall och Karlskrona, redan har ska-
pat problem med servicenivSn. 

Jamvagsposten 
Typiskt ar ocksS att Postledningen 

framhardar i att minska antalet ter
minaler ytterUgare sk att endast 
tretton aterstir 1996. Hela jamvags
posten laggs samtidigt ner. Det ar 
vad utredningen om Brevnat -94 
foreslar. 

Forhandlingarna om Brevndt -94 
borjade den 27 maj. EnUgt den rap
port som lamnades pS SF:s sorte-
ringskonferens den 1 jimi ar positio-
nema lasta. Postens forhandlare vill 

Konferensen bestamd 
Jarnvagsposten behaUs, atminstone 

delar av den. Konferensen var mycket 
bestamd i sin uppfattning att detta var 
ett absolut minimum. Flera talare 
papekade att de indragningar som 
hittiUs gjorts (och d l handlar det i 
de fiesta faU om smS terminaler) 
redan orsakat problem. SF:s forslag 
maste darfor, med tanke pa denna 
kritik, men ocksS mot bakgrund av 
vara erfarenheter fran Stockhohn 
Norra, sagas vara ett lagt bud. MSnga invandningar 

Det fmns manga mvandningar mot 
Brevnat -94. 

Utredningen syftar inte tiU nagon 
forbattrad service; malsattningen 
pSstas vara ofordndrad service med 
bibehallen kvalitet. Utredarna konsta
terar dock att ett (mindre) antal nya 
hushaU far acceptera 0-2 befordran. 

TiUsammans med de forandringar 
som nu genomfors i brevbaringen 
innebar Brevnat -94 att fler kunder 
far posten forst sent pa eftermidda-
gen. For den som ar beroende av 
posten i sitt arbete innebar detta i 
praktiken 0-2 befordran av aU A-
post. 

Sankta kostnader? 
Syftet med Brevnat -94 ar att fa 

ner kostnaderna, enUgt utredningen 
blir vmsten drygt 300 miljoner kr/Sr. 
P i nastan alia punkter ifragasatts 
emellertid de siffror som utredarna 
presenterat. Som jag skrev i forra 
nimiret aiw Facktuellt sa ar problemet 
med raknenissarna - for att inte tala 
om deras uppdragsgivare! - att de 
inte ens kan rakna. Nar de skaU gora 
en utrakning sa borjar de bakifran, 
med smnman. Det ar i hogsta grad 
tvivelaktigt om Brevnat -94 - trots 

Foljande terminaler kommer att finnas kvar efter 1996 om Brevndt 94 (orter i fetstil) 
altemativt SF.s forslag (samtliga) genomfors: 

Umea Vasteras Nassjo Malmo 
Lulea Orebro Trollhattan Hassleholm 
(Skellefted)^ Karlstad Falkoping Helsingborg 
Sundsvall Borlange Goteborg Sth-Tomteboda^ 
Ostersund Sth-Klara^ Norrkoping Alvesta Sth-Arsta^ 
Uppsala (Linkoping)^ 
Gavle 
= Utredningen om Stockholm borjar forst i host. 

^ = SkellefteS finns med i arbetstagarkonsultemas (ATK) forslag. Den lokala avdelningen har dock meddelat att man accepterar en nedlaggning. 
^ = Linkoping finns inte med i ATK;s forslag. Avdelningen havdar dock, med stod frSn Norrkoping, att terminalen skall vara kvar som biterminal 
till Norrkoping. 

inte gora annat an margineUa avsteg 
fran 13-terminalersfilosofm. SF fore
slar att antalet termmaler minskas 
till 23 i enlighet med det forslag som 
de arbetstagarkonsulter, som SF 
anUtat, tagit fram. 

Men framfor allt utgar man fran 
tidigare inlamning och senare ut
delning. Man lutar sig mot de servi-
ceforsamringar som Brev redan be-
slutat om, namUgen att postutdel-
ningsperioden utstracks tiU 15.30. 

serviceforsamringarna - ger nagon 
ekonomisk vinst. 

Miljomarodorer 
Posten haller nu pa att profdera sig 

som en miljomarodor av varsta sor 



Kallhall in i Lattgods - egen krets? 
Problembilden vid de nya foretags-
paketsterminalerna i Kalhall och 
Segeltorp kvarstar, aven om verk
samheten nagot har normaUserats. 
Underbemarmingen av personal har 
i viss m§n rattats till genom en ny 
och reviderad bemaimingsplan, for 
Kalhalls del i anslutning till Affar-
splanen for resterande del av Sret. 
Detta innebar att en ursprimgUg be-
manning pa ca 160 personer ocksa 
pk papperet utokas till ca 215. 

TVangsfdrflyttats 
I verkUgheten har detta gjorts 

tidigare. I sista forflyttningscirkusen 
har ytterligare 30 personer tvings-
forflyttats till Kalhall. Man sager sig 
nu ha tillrackligt med personal, sk 
att man aven kimnat aweckla de 
personer som varit tillfaUigt anstall
da via Posten Paketfrakt AB. Men 
sag den eventuella gladje som varar 
- om inte bestandig sk andS en kort 
stund. Nana. 

Postens PaketFrakt 
Nar f.d. 2/40 systemet 1 juU skall 

inlemmas i Lattgods, kommer hotet 
om att lyfta m verksamheterna vid 
termmalerna i Kalhall och Segeltorp 
i Posten Paketfrakt AB. Skalet sags 
vara att man ar missnojd med styr-
funktionen. VSrt motforslag bUr att 
lagga termmalerna direkt under 
Lattgods Produktion, d.v.s. bryta ut 
det ur PostSkerierna. Rakare och 
mer okompUcerad styrfunktion gar 
val mte att istadkomma. Dessutom 
kan man ju, om man sa vill, gora 
nodvandiga personforandringar pk 
chefsnivan menar vi. 

Egen krets 
Vi vill for allt i varlden inte att det 

ska hamna i Posten Paketfrakt AB, 
dar galler ett betydUgt samre avtal 
med en kraftigt lagre lonenivS. 

Motbudet blir fran Lattgods att 
man vill lagga foretagspaketstermi-
nalsanstallda i egen krets, d.v.s. 

bryta ut det ur den stora sorterings-
kretsen. Resultatet av detta blir att 
man tryggar personalforsorjningen. 
Vid en ytterUgare overtaUghet inom 
sorteringskretsen blir det ju annars 
personalen i Kalhall och Segeltorp 
som sags upp, det ar nu de sist 
anstaUda i sorteringskretsen. 

Avkall pa turordningen 
Sett lU" var synpimkt uppnar man 

en anstallningstrygghet for persona
len i foretagspaketsterminalerna, 
dock gor man avkaU pa soUdaritets-
och turordningsprincipen "sist in -
forst ut". VIr bedomning ar anda i 
slutandan att detta ar battre an att 
verksamheten hamnar i Posten Pa
ketfrakt AB. 

Brodde Zetterlund 

Forts fran foregaende sida: 
Brevnat -94 - farre och storre terminaler 

ten. Utredningen erkanner att bil-
transporterna kommer att oka med 
345.000 mil per ar i och med att 
farre terminaler kraver mer trans
porter, samtidigt som post fors over 
frin tkg tiU flyg och lastbil. Aven 
arbetsmiljon ar i farozonen. Det ar t 
ex oklart vilken typ av lastbarare 
man kommer att anvanda i det nya 
systemet, som bland annat bygger pa 
transporter med mindre lastbilar. 

Centralisering 
TiU sist sa ar det utan tvekan sa att 

det nya terminahiatet leder till ytter
ligare centraUsering, vilket antagUgen 
ar ett av de framsta syftena med det. 
Toppstyrningen frin Huvudkontoret 
okar annu mer. AUt tal om decentra-
lisering visar sig iterigen vara en 
bluff. Brevnat -94 leder ocksa tiU 
centraUsering utat. Sjalvklart ar det 
sa att det ar manniskorna och fore 

tagen som Ugger en bit bort frin det 
stora terminalerna (las: de stora 
staderna) som drabbas hirdast av 
serviceforsamringarna. S i bidrar 
Posten tiU att avfolka glesbygden 
(som inte behover vara sarskilt gles). 

Jan Ahman 

P R E S S T O P P P R E S S T O P P P R E S S T O P P P R E S S T O P P P R E S S T O P P P R E S S 

Forhandlingarna om brevnatet avslutades natten mellan den 10:e och ll:e juni. Resultatet blev 
Postens forslag till tretton terminaler plus fem fuUvardiga terminaler: Lulea, Ostersund, Borlang-
e, Trollhattan och Hassleholm. SF godtog detta Postens slutbud - trots uttryckligt besked fran 
sorteringskonferensen den 1 juni att inte gora det. 



Storre avdelningar och farre ombud 
Forslag till ny SF-organisation * 3001 och 3069 slas samman 

Forbundsstyrelsen har presen
terat sitt forslag till ny organi
sation for SF. Det anknyter till 
organisationskommitt^ns for
slag, men innehaller samtidigt 
en del nyheter. 

Den nya organisationen innebar annu 
ett steg mot ett storre och mer centra-
liserat Statsanstalldas Forbimd. For det 
forsta s i vill man ju sla samman SF 
med Transport och Sjofolksforbundet. 
Dessbattre verkar det inte fmnas nigot 
stod for den iden hos Transport (SF:s 
extrakongress rostade ju daremot for 
den i hostas) och darfor bUr den an-
tagligen inte av -
inte just nu i alia ^ ^ " " ^ ^ ^ 
fall. For det andra 
sa skall kongresserna 
ersattas av ett for-
bundsmote. Det ska 
visserligen h i l l a s 
oftare - varje ar -
men i gengald s i 
nastan halveras an
talet ombud (frin 
350 tiU 200). Det 
kommer att gora det 
annu svirare for 
medlemsopin ionen 
satt sla igenom pa 
kongresserna. 

Tvinga samman 
For det tredje s i 

vill forbundsledning-
en nu tvinga sam
man alia avdehiingar 
inom en bransch till 
sammanlagt 17 stor-
stora branschavdel-
ningar i hela landet. 
Dessa avdelningar 
skall sedan tvingas 
att samarbeta i ett 
regionkontor (som 
kallas braschkontor i 
forslaget) med de 
andra branschernas 
avdelningar. 

Storstora avdelningar 
Det outtalade syftet ar att p i sikt 

gora ytterUgare sammanslagningar sa 
att det blir en SF-avdehiing kvar i varje 
Ian (knappt det). Eftersom avdehiing-
arna blir storre - i Stockholm skaU var 
3001 slis samman med kassans 3069, 
verkstaderna 3056 samt ev. Gotlands 
3042 - vill man ocksi gora klubbarna 
storre. De nuvarande arbetsplatsklub-
barna ersatts av "distriktsklubbar" eUer 
Uknande. 

Klubbarnas organisation ingir dock 
inte i forslaget utan det skaU avgoras 
senare. 

Avdehiingen diskuterar forslaget till ny 
organisation vid ett extra representant-
skapsmote den 26 augusti. 

Kongressombud 
Kongressen hiUs den 7 - 13 S e p t e m 

ber; for den som ar intresserad brukar 
det fmnas plats p i ihorarlaktaren. 

Ombud fran Regionklubb Norras 
omride ar Goran Larsson, Gim Jans
son, Brodde Zetterlund, Hemik Lep-
pakorpi samt undertecknad. 

Jan Ahman 

"Statsanstalldas Forbund" 
(Nytt namn planeras) 

ForburtdsmSte 
200 led + FS * idinmantr.idfr varje it 

Korbunds-styrelsen (FS) 
T; Icdjipolcr * Valjs p5 tit- Ar 

Atta (Tre^) branscher 
Post Tele El Vag/Ban J /L /S^ Forsv Civ Vird 

Branschkonferens 
Valjs av avd * RSdgivande tUl FS * BranschrJd = AU, 5 led 

17 regionkontor ("branschkontor") 
Ett i varje Ian * En avdekiing i varje bransch ansluts = hbgst Stta avdelningar * En 

gemensam admmistrativ enhet, bl a A-kassa. 
Adm Avd A>d 1 Avd Avd Avd Avd A>d Avd 

I'ost 1 KI Viig. Ifciu J/L/S^ Forsv Civil Vuril 

Klubb KliiM) Klnbb Klubh Klubh KItibb Kli.bb ; Khibb 

= MSlsattningen ar att komma ner till tre branschen Kommunikation (Post, tele, data), Transport (vag, ban, jamvag, luft- och sjofart). Service 
'tjanste, industri, energi). 
- = Jamvag, Luftfart, Sjofart 





Yrkesinspektionen kraver besked 
om loslastningen - Posten forhalar 

Yrkesinspektionen beslot i april 1991 att forbjuda Posten i Stockholm att anvanda sig av loslastning av paket, sivida 
inte vissa krav uppfylldes. Den 23 mars i ar gjorde YI ett besok i Kallhall for att undersoka vilka atgarder som ge-
nomfdrts. 
Inspektionen konstaterade att de krav 
man stallt mte hade uppfyUts. Olamph-
ga lyft forekom, bilarna lastades p i fel 
satt, utbildningen i lyftteknik var otill-
rackhg, det fanns inga scheman for ar-
betsrotation. Posten gavs tillfalle att an 
en gang yttra sig, innan ett definitivt 
beslut fattas. 

Gronkoping 
Postens (regionchefens) svar var ett 

oforskamt och Gronkopingsmassigt 
forsok att bortforklara alia problem. 
Kort sagt skyllde man allt pa intrim-
ningsproblem i den nya terminalen. 
Avslutningen pa brevet bor citeras i sm 
helhet: 

Ett ev forbud mot Posten Latt
gods enskilt att arbeta med los
lastning m&ste alltsd f& till direkt 
effekt att motsvarande forbuds-
regler ocksd infors for Lattgods 
konkurrenter. Detsamma galler 
for dvrigt aven andra branscher 
ddrlikartad verksamhet forekom-
mer. Ett forbud mot loslastning 
innebar darfor att mojlighetema 

till en rationell och effektiv verk
samhet for distribution av varor 
kommer att upphdra. I praktiken 
innebar detta att det svenska 
samhdllet upphor att fungera. 

Gott om tid 
Det var en riktig slutklam det! Hu-

vudskyddsombudet, Lars Lovlie, pa-
pekar i sitt yttrande till YI, att 

Posten Lattgods har haft ganska 
gott om tid (2 Sr) att titta pa 
altemativ till loslastning. Vi tyck-
er inte att man har utnyttjat den 
tiden sarskilt val. 

Sverige fungerade 
Man kan ju ocksa paminna postche-

ferna, som tycks ha ett kort minne, att 
bara nagon manad tidigare sa lastade 
Posten alia paket i postbehillare - och 
det svenska samhallet fungerade! 
(Kanske litet battre till och med!) 
Huvudskyddsombudet tillbakavisar 
ocksi Postens framsta argument, kon-
kurrensargumentet: 

Posten Lattgods hdnvisar till sina 
huvudkonkurrenter ASG och 
Bilspedition, men faktum ar, 
som vi tidigare pdpekat, att b&da 
dom foretagen dgnar sig at tyngre 
gods pd pall och har mycket lite 
lattgods, vilket gor att dom inte 
ar direkt jdmfdrbara. 

1 november 
Lovlie upprepar ocksi det krav som 

samthga HSO inom Posten tidigare 
stallt, namligen att YI:s krav skall 
tillgodoses senast den 1 november i i r . 
Det ar ett viktigt papekande eftersom 
postledningen iterigen begirt uppskov, 
nu till den 31 december. Anledningen 
tin att Posten sitter detta datimi ar att 
man raknar med att Posten den dagen 
overgir till bolag - vilket innebar att 
Yrkesmspektionen fir borja om frin 
borjan! 

Sidana ar de, vira chefer! 
Yrkesinspektionen tar stallning till 

Postens begaran om uppskov vid 
Yrkesinspektionsnamndens samman-
trade i juni. 

Jan Ahman 

Tvd satt att fylla en lastbil. T v det Idslastningssystem som Posten nu tillampar, t h Huvudskyddsombudens fdrslag 


