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K r i s i n o m U t d e l n i n g : 

C h e f e r n a f o r v a r r a r p r o b l e m e n 

L E D N I N G E N I N O M UT- ska ingen tro att de i det nalt. Men icke! Utover de 
D E L N I N G I S T O C K H O L M liiget tog tillbaka uppsagning- 803 kroner som nu kommer 
N O R R A bestamde sig i varas arna. Nej, de uppsagda fick att utga till de brevbarare 
for att saga upp drygt 100 ga och istallet drog man in som saknade kontrakt i de-
anstallda. De gjorde det alia avgSngsvederlag! Utom cember fanns nigra hundra 
utifran en milt sagt oserios 6-7 stycken som man bevilja- tusen kvar av RALS-pengar-
personalplanering. Men vad de - namligen sidana som na. Regionklubbens forslag 
gor det i dessa de yttersta av varit ISngsjuka och liknande! var att gora p i samma satt 
tider? Efter forhandlingar V A D K A L L A R M A N E T T som i Cityregionen, namUgen 
sanktes siffran till ca 60. S A D A N T A G E R A N D E ? Ar fordela dessa pengar p i den 
Forutsattningen for detta var inte oseriost ett alltfor milt har gruppen. Det skulle gora 
att mellanskiUnaden, drygt 40 uttryck? Den frigan kan man ca 145 kronor till per manad. 
personer, skulle erbjudas av- stalla sig p i tal om dem som Man var overens om denna 
gingsvederlag eller pension, styr inom Utdehiing: utdel- losning vid forhandlingsbor-
En rundfriga pa kontoren ningschefen Per Nilsson och det. 
visade att narmare 75 an- hans narmaste medarbetare 
stallda ville sluta i Posten om Bjorn Homesten och Lasse NAGRA DAGAR SENARE, 
de fick avgingsvederlag. Det Grip. nar protokollet skulle upp-
hade Utdehiings chefer inte rattas, hade herrarna iterigen 
raknat med. Forst forhalade NASTA KAPITEL I DEN- andrat sig och tagit tillbaka 
de saken over sommaren. NA OBEHAGLIGA HISTO- det man tidigare varit over-

RIA handlar om grupprekla- ens om. Nu tanker de istallet 
NAR SEDAN HOSTEN men. Pengar har avsatts ge- halla inne dessa pengar sa 
KOM visade det sig - exakt nom centrala beslut. Man lange som mojligt - kanske i 
sa som facket forutsagt - att kunde tycka att det da hand- forhoppningen att de ska for-
de inte klarade produktionen lade om att hjalpas i t for att svinna vid en ev bolagisering? 
om de gjorde sig av med over hitta vettiga losningar regio 
100 anstaUda (60 + 40). Nu Forts, sid 3: Utdelning.... 
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Uppsagningar och tvangsforflytt-
ningar - men inga avgangsvederlag 
De 60 som sagts upp inom 
Utdelning, fick ga i borjan 
av September. 

Utdehiing planerade ur-
sprungligen att saga upp 
drygt hundra anstallda. Efter 
forhandUngar sanktes antalet 
till ca 60. "MellanskiUnaden" 
(drygt 40 personer) skulle 
losas ut med avgingsveder
lag; ledningen inom Utdel
ning var namUgen helt over-
tygade om att man skulle fa 
en overtalighet p i over hun-
'ra personer under hosten. 

Avgangsvederlag 
75 anstallda nappade p i 

erbjudandet om avgingsve
derlag. I forhandlingspro-
tokoDet frin den 26 augusti 
aterstar en lista p i sju (7) 
anstallda som "efter fornyad 

nomging kan beviljas av-
. angsvederlag". Sju av sjuttio-
fem! Nar hosten narmade sig 
upptackte namUgen Per NUs-
son & CO att de gjort en fel-
aktig personalplanering; man 
hade inte den overtaUghet 
som man pistitt. 

Omstationeringar 
Det naturUga i det har laget 

- forutsatt att det verkUgen 
fanns en overtaUghet, vi iter-
kommer till det ! - hade 
naturUgtsvis varit att iter-
anstaUa de uppsagda och 
istaUet lata dem som si 6n-
skade g i med avgingsveder
lag. Men icke! Den enda 
fasta punkten i deras ageran-
de var att de som sagts upp 
skuUe ga. 

Man vidtar nu tvi itgarder. 
For det forsta omstationeras 
22 personer frin kontor med 
mer eUer mindre pistidda 
personaloverskott till kontor 
dar det saknas foU<: enUgt 
vidstaende tabeU. 

De 22 som omstationerats 
far foljande ersattningar i 

samband med omstatione-
ringen: 

* Den som omstatio
neras mer an 5 mil 
(Norrtalje) far omsta-

tioneringstiUagg etc 
enUgt P-AVA. 
* 0 - 30 minuters 
restid med kommimalt 
fardmedel mellan 
gamla och nya konto-

Reservafion 

SF RegionWubb Stockholm Norra vidhiiler aven vW 
denra ^utfikbandling att Posten Utddning Stb 
Norra sagt upp for myck^ p^sorHJ for att klara sin 
produkth»i och service 

Nutî get vjsar att man gj<»t en felaktig beddmning 
pS antalet anstallda i airt prognos. Enligt Pc^en 
sktMie 76 perscsier kunna sSgas upp samtidlgt 
Uftymme gavs far ett aittal avgangsvederlag. VSr 
upp^ttnin^ v&i att I n t r e ^ ^ avgangsvedertag var 
stort. Vj iajm ov^ws med Postwi att sanka antalet 
u|^3sagda titt €0 personer med imymtm ̂  c a 40 
personer att ta avgSngsved^ag. Posten antyder 
samtidigt att man v8l pSkaila fdrhandtingar am man 
ej uppnSr detta antal. 

Posten gSr ut med en ny Intresseanmdtan angien-
de avgangsved^ag enKgt verktygslSdan, Intresaet 
visar sig vara s i stort som \A tidigare pStalat 75 
personer inkomnrter med svar tBI 6 juni ^3. 

Posten back£U' och Sr enda^ beredda att t}evllja 7 
pnvoner avg^gsved^lag, med f o i l i n g att man 
inte Marar driften samt av ekonomlska ^ 1 . 

Vi prote^rar starkt molt Postens besiut. Det \4sar 
sig att Posten inte stSr fast vid vad man varit over-
ens om vki idrbandiing, beller lyssnat ^ler tagit 
till sig av vSra tidigare reservationer, 

Att endast 7 personer av 75 beviijats avgingsve-
derfag sEuntkiigt som 60 personer har sagts upp ar 
en mycket d^ig personalpolitik. Det kan liven po-
angtwas att det skulle 8nnas utrymme med ca 11 
mSjoner 1 avidsnlngar under 1993 f5r {Region Stock
holm Nona; Utdelning tar endast mycket Itten andel 
av d e ^ pengar jSmfdrt med andra enheter. 

VI kan banned konstatera att posten belt har tappat 
kontrollen over personaisituationen. 

Regionklubb Stockholm Nonra reserverar sig 
starkt mot Posten Utdelnings uppsagningsfdr-
farande. 

SF 3001 Regionkiubb Stockholm Nona 

ret fir l.OOOkr/min 
tom 1993-12-31. 
* Mer an 30 minuters 
fardtid f i r 2.000 
kr/min imder samma 
tid. 
* De har ersattning-
arna gaUer ocksa for 
dem som tidigare 
(frivilUgt) omstatione
rats under viren och 
sommaren 1993. 

Panik 
Nar September narmade sig 

och de fiesta av de uppsagda 
skuUe gi , visade det sig att 
det inte rackte med dessa 
omstationeringar for att fyUa 
luckorna. Panik uppstod 
inom Utdelning. Ndgra dagar 
innan de uppsagda skulle 
sluta erbjuder Per Nilsson & 
CO de uppsagda tidsbegransa-
de anstallningar from till 
nyarH Alia uppsagda tillfra-
gas, men bara femton ar 
intresserade av "erbjudandet"! 

Femton intresserade 
De ovriga har antingen 

skaffat nya jobb eUer utbild-
ningar eUer helt enkelt bara 
fitt nog av Posten och Ut
delnings chefer; man orkar 
inte borja om igen. 

De ca femton som tagit den 
tidsbegransade anstallningen, 
ofta p i ett annat kontor an 
dar man tidigare jobbat, far 
inte del av de ersattningar 
som de omstationerade fir. 

Utover dessa femton anUtar 
Utdehiing nu 15-20 si kaUade 
toppkapare (de anvander det 
uttrycket); foUc som anUtas 
frin dag tiU dag - precis som 
forr i tiden. 

Olagligt 
Sedan ar det naturUgtsvis 

ocksa si, att det har forfa-
randet ar olagUgt. Arbets-
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givaren ar skyldig att infor-
mera det lokala facket om 
sMana har itgarder, det har 
de inte gjort och darfor blir 
det fraga om skadestand. 
Men framfor allt f ir inte 
anstallningar g i till p i det 
har sattet. Lagen har kommit 

Fdrilyttade 
Kontor FrSn 
Jarfalla 
Norrtalje 
Solna 
Sundbyb 
Marsta 

3 
8 
4 
5 
2 

Forflyttade 
Kontor Till 
Bromma 
Kista 
Spinga 
Ekero 
Vallingby 

5 
7 
3 
4 
3 

till just for att skydda perso-
nalen mot arbetsgivargod-
tycke av det har slaget: Ena 
dagen anstalld - nasta avske-
dad - sedan anstalld igen - en 
kort tid - osv. Eftersom tids-
begransningen av anstallnmg-
arna skett med ogiltiga skal 
(bristfalligpersonalplanering) 
bor - om lagen har sin gang -
de femton i terf i fast anstall-
ning. Det finns ocksi andra 
legala aspekter pa frigan, t 
ex vilka brott som ev begitts 
mot LAS-reglerna om iter-
anstallningsratt. 

Reservation 
Regionklubben har i for-

handlingarna starkt reserverat 
sig mot arbetsgivarens beslut; 
reservation iterges harintill. 

Jan Ahman 

FrSn UidJelningskontoFen.. 

[ SOLLENTUNA har dcit fackt^ "Krisgruppcn" 
som 

skuDe ha varit ktar cten. 1 oktober... 
-^M^mMe mm att}&sbap& aUden overMsom 

utg^, skrJvct man odh fSresISr bl a foljaade: 

* Vi anvaader oss av det uppsagda tidberSk' 
nii^vtalct, men med en viktig foraadriag: 
Bildistrikwns forarbetc skall berSknas p& sam
ma satt som for cykelr- oeh gAngdistrikt. 

* Gf upprckJameo varderaj till I J anin pet 
fatishiU, vilkel som exempel ger 39 minuter om 
man har 300 hmhSll Pdrutsattningen fCM' att 
den har tidea ska racka till ar att tetmiaalen 
fir «n biadningsmasktn. 

* Krmgarbetet ska vara gemensamt arbete. 
Alia f4r samma tid och ingen fir gi tiU sitt 
distnkt forran alk ar klart. 

* Ingen i laget fSr gi ut f6rraa «v ovana at 
^ l l l l l l l l i i i i l l i ^ 

* Efitcr 8 timmars arbete utgSr givctsvis over-
lid. Forekommer det Tf̂ elbondet mJste dis-
trtktet SOS over och minskas. 

t KISTA har Rt^onklubben reserverat sig i den for-
handling om organisationen som gouomfbrdes den 15 
!>C{Aember. 

Reservationen riktar sig mot att fdrutsattningen fSr 
omorganisationtm ar bu^getkraveo (= bcsparingar) 
trtao koppling till volymef och intkkter. Foljden blir 
att den uppmatla aibetsvotyntea tate ryms inom 8~ 
tifflmarsramed. 

— SF accepterar inte denna metad. Ett disdikts star-
lek kan idag bam uvgbras gcnom den tid arbetet tar att 
utfdrtt. Skulle omo^nisatim trots allt genomfdras kan 
vi bara konstatera att Posten inte klarar uppsldllda 
service- ock kvalitetsmSl. Personabir^nviationen fr&n-
sager sig msvaret for den da uppkomna situatumen, 
avslutar r^onklubben sin reservation. 

Aven i grannregionerna har brevbarama fait nog. En 
dag gick 30 brevbarare i SODERTALJE in efter tu-
ren, stallde ifran sig vaskoma med post som man inlx̂  
hunnit dela ut inom ordmaric arbetstid och gick hem. 

I Sddertalje kommer man nu att inratta nio nya 

Sortering: 
Ny teknik 

Den upphandling 
av automatisk lid-
lastare som avbrdts 
nar omvandlingspro-
jektet piibdrjades, 
ska nu iterupptas. 
Detta enligt uppgift 
frin terminaichefen. 

Fdrslaget ar att 
bygga en prototyp 
med hjalp av en av 
de tvi leverantdrer 
som ar mest intres-
santa. Valet stir 
mellan att antingen -
i likhet med Klara 
och Arsta - koncen-
trera sig pi de store 
fiddena eller pi den 
store mangden rikt-
ningar. 

Ett projekt for an-
skaffande av en 
klump- och buntan-
laggning kommer att 
tillsattas. Det kom
mer att behovas tvi 
maskiner for att 
klara de 100-120 000 
buntar/klumpar 1 
dagmedeltal som 
det handlar om. Bo 
Hellberg ar tilltankt 
som projektledare. 

FACKTUELLT 

utges av 

SF 3001 R^otAbOOy 
SUK^Jtobn Nam 

Adressi Plan 5 
173 00 Tomt̂ hoda 

Red: Jan Ahman 
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Gruppreklamen: 
803 kronor till dem som saknar kontrakt 

De regionala avtalet om 
gruppreklamsersattningen 
undertecknades den 6 Sep
tember. 

Avtalet innebar foljande 
ersattningan 

1700 kronor 
* De som den 31 december 

1993 innehade gruppreklam-
kontrakt (galler aven vikari-
atskontrakt) erhaller ett 
lonetillagg om 1700 kronor/-
minad. Forutsattningen ar 
att man fortfarande arbetar 
i brevbaringen. 

ITA-avlosning 
* De som den 31 december 

innehade kontrjikt men som 
inte iangre fullgor utdelning 
avloses enligt Inkomsttrygg-
hetsavtalet (ITA). Det in
nebar att man det forsta aret 
(raknat fr o m 1993-07-01) 
erhaller 1700 kr/man, det 
andra aret 2/3 darav och det 
tredje och sista aret 1/3. 

De som den 31 december 
innehade fler an ett kontrakt 
fir samma avlosning for 
dessa kontrakt. 

803 kronor 
* De som den 30 juni 1993 

arbetade som brevbarare 
inom Stockhohn Norra re
gion och som inte innehade 
kontrakt 1992-12-31 erhaller 
ett lonetillagg som uppgar 
till 803 kronor/manad. Er-
sattningen utgar retroaktivt 
fr o m den 1 juli i ar, utbe-
talningen beraknas ske tidi-
gast pa oktoberlonen. 

Avtalet 
Sa langt avtalet. De 803 

kronor som alltsi utgar till 
de brevbarare som saknade 
kontrakt den sista december 
har raknats fram genom att 
Stockholm Norras pott divi-

derats med det antal anstall
da som ar berattigade till 
ersattningen. 

Utdelningspott 
Vid RALS-forhandlingar na 

avsattes en sarskild pott p i 
892.000 kronor till Utdel
ning. Pengama skulle an-
vandas dels till "hopptillagg" 
eUer motsvarande (340.000), 
dels till "itgarder i samband 
med strukturforandringar 
och aweckling under 1993" 
(552.000). Si har ocksi skett. 
Men potten ar si pass stor 
att den bide racker till detta 
och till annat. Dessutom ar 
frigan vad pengarna ska 
anvandas till under komman-
de i r . 

149 kronor 
Regionklubben foreslog 

darfor att de pengar som 
"blir over" i i r och hela 
summan (552.000 kr) fr o m 
1994 skall anvandas till att 
hoja ersattningen for dem 
som bara fir de 803 kro-
norna. Utslaget p i de med-
lemmar i SF som berors 
skulle det bli 149 kronor/-
minad utover 803-kronan. 
Anledningen att dessa peng
ar enbart ska tillfalla med-
lemmar i SF har sitt upphov 
i RALS-forhandlingarna. 
Dar delades pengarna upp i 
olika potter: en for ST, en 
for SACO, en for SF och en 
del till oorganiserade. 

SF-medlemmarnas 
De pengar som kvarstar i 

den sarskilda potten tillhor 
SF:s pott och ingenting an
nat. Nar vi lade forslaget om 
att dela upp pengarna p i 
vira medlemmar acceptera-
de Utdelningschefen denna 
upplaggning. Dom darfor om 
vir stora forvining nar han 

sedan andrar sig och kraver 
att aven oorganiserade ska f i 
pengar ur vir pott! Vi kan 
naturligtvis inte acceptera en 
sidan frackhet. En frackhet 
som tyvarr har blockerat 

forhandlingama si att ingen 
uppgorelse har natts i den 
har delen. Forhandlingarna 
fortsatter den 7 oktober. 

Jan Ahman 

FrSn utdelningskontoren. 

I TABY har Uubben begart eaa ranedelbar oversyn av 
<;amtliga distrikL 

Har gjordes en oraJaggning si sent som i maj och 
klubbcn fdrcsi&r att de di&trikt ̂ m di fa.ststalldes 
lig^r till grund for overiynen. Dislrikten nmte dock 
justeraiv pi tvi punklcr: 

Antalet utdeiadc grupprcklamfnrsandelser 
raknas m i forarbdsliden med 10 cmin/frarsaB* 

* Gruppreklamen korapenscras i utdelnings-
tidcn genom att tidcn for avlamning i post-
lador raknas upp med ^ prtKent och avlam-
nii^tidcn i uppgangar med 45 procent, Dari-
genora skulle dessa tider motsvara den 10(K 
procentiLM hclaggnmg som nu ar fallet. 

Dessutom kraver klubbcn att det under tiden som 
oversynen genomfors 

* inrattas en liillallig forstarkning med en 
brevbarare extra per fem distrikt. 

1 Taby har man nu upp till femton sorter gruppre-
kiam per vccka pa vissa dislrjkt! 

"Pappa! 
F a r j a g 
vara uppe 
tills 
p o s t e n 
hommer?" 
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KollCnESS 

Livlig debatt pa SF-kongressen / 

Stdrre avdeiningar och 
filrre kongressombod 

Kmigressen i eft s& stort och falandat ISrbund som 
vdrt piairainiwr mycket om «a riksdag: silting, frin 
minsta faddi^ avtalsfr^ epp till vSrldspeiitikens 
dagsfrigor, dlskuteras. 

Naturligtevis 5r det de flackliga probiemea som 
d(Hnin«rar. 

En av de storsta irlg<»'aa 
den har gingcn gallde 
SF:s egen orgamsation. 
Jag bar tidigare har t 
Fadttuellt redt^ort for 
det forslag som for-
bunds^jrelseo lagj, Trots 
omfattandc diskussioner 
p& kongrfŝ en och trcte \ 
aa en del aadringar - bl a 
frin vir avdelniog ' gidt 

son. 

Den innebar att det tiUs 
vidare btif Itta. branscfaer 
(Posten bijr en av dem) i 
^rbuadet och att det in
rattas tretton s i kaUade 
iuirascfakontM* ute i ian.-
det; ett hamnar i Stock* 
holm. Till varjc sidant 
branschkontor ska knjtas 
it^pt en avddning frin 
varje bransch, viBcet inne* 

r Stockholm skd 
vir 3001 stis samman 
med kassans 3069 och 
verkstadernas 3Q56; cvea-
tucllt ocksi med gotlan* 
ningarnas Kongrcs-
sen tillsatte en stadge* och 
en ekonomtkommitt^^ 
vilka till nasta iorbunds* 
m^e ska ia^a forsiag hur 
organisationen ska se tit 

sig ^aiv och istalkH inratta 
ett i t t i^ I3ri>nndsm6te 

20^ ombad. Idag 
kongrcsscfsa vart 

garde ir oeh med 300 
ombud. Dc&<iufam ingif 
idag overstyreisens 3^2 
ledam^cr. Eftersom ovcr-
styrelsen tas bort t den 
nya or^sisattonen s i blir 
det 132 farre omi»id pi 

i3et har »tt 
Den har kongrcsscn prag-
iadte trots alk av det stora 
misstqfB som nu rider utc 
pi de flcsta arbetsptetser. 
Ovaniigt minga kritiska 
roster kom till lals och 
forbundsledningen for-
lorade en del vikt%a ora-
rostningan bl a den som 

P o a t ^ med alt dels 
gora storre avdeiningar, 

ner aatalet 

klart ait dcaa vagen slippa 
de mest kritiska orabuden. 

Forbundsmote ja. Kon* 
grcssen bcsitit att avskaffa 

Riskcn finns att det nya 
Idrbundsmotet blir som 
det gamla avtafetidet 
(som ocksi avskaffas t den 
nya organisationen): ett 
|a-sagarkompani. Det 
^Iter att f̂ rhindra cn 
sidan utveckSng! 

Arbetsratten - LAS och MBL 
Arbetsrattsfrigorna blev en stor friga pi kon-

gressen. Det ar inte konstigt med tanke pi de 
allvarliga forsamringar i Lagen om anstall-
ningsskydd, som planeras av regeringen: min
dre turordningskretsar, arbetsgivaren ska kunna 
ta undan upp till 20 procent av personalen vid 
overtalighet, det ska bli lagligt att avskeda ling-
varigt sjuka liksom "illojala" (las: kritiska mot 
fdretagsledningen). 

Ett kritiskt uttalande antogs och overlamnades 
till arbetsmarknadsdepartementet vid en "upp-
vaktning" frin hela kongressen. 

Det beslutades ocksi att forbundet under hos
ten ska drive en egen kampanj i frigan. 

FdrsSKfingarna 
ForburKlsstyrelsen lick kiartecken att fortsStta 

arb^et med att ta f rann ett "SF-paki^ dSr san^iga 

ska dock tas f6re nSsta fdrbundsmSte. Tur det, f6r 
ar ten k^siig f rSga. 

Samtkiigt besl<» kongressen att FS skaR utreda 
hur« kan f l en forsakring med battre v^lkw och 
biltigare premie ^ den Fdksam idag erbjuder * det 
galler att "satta press pi Fdksam" som ett av om-
buden uttryckte sig. 

Kwigressen antog en r^ommendation att kvinnor 
ska vara representerade till minst den andel de 
utg5r av medlemsantelet i v £ ^ organ p i samtiiga 
nivier i fdrbundet. 

EG 
Kongressen beslot att inte ta stallning till fri

gan om svenskt medlemskap I EG - men bifoll 
samtidigt fdrbundsstyrelsens mycket EG-vanliga 
utiitande. 

FS fick i uppdrag av kongressen att genomfdra 
ett ridslag i frigan, vilket ska vara vagledande 
for forbundets stallningstagande. 

Kongressrapportor: Jan Ahman 
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Minst 255 kronor - fordelas lokalt 
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Det nya avtalet skrevs under i augusti . 
Som befarat btev det ett minusavtaf, 
s o m leder t i l l eit sanlcning av reai^nert . 
Det tngdr som ett ted t den s i l f ikning av 
tevnadsstandarden s o m arbetsgivama 
krdver av oas, fa r att marknadselccKio-
min ska overieva. 

Avtalet gSHer i r i n oc t i med d ^ 1 apr i l 
i hr tm o c h m e d den 30 |uni 1995. Det 
innebar dock fnte att det bl ir n i g r a ret-
roaktiva pengar; idnema hdjs fdrst vid 
kommande 4rsskifte (1 januarl 1994). 

Totalt avsatts 3 procent av 
lonesumman, dock lagst 380 
kronor per anstalld. Hur 
pengarna ska laggas ut av-
gors i lokala forhandlingar. 
Det ar nar detta skrivs oklart 
vad man menar med lokala 
forhandlingar, men troligen 
kommer det mesta av peng
arna att forhandlas pa regio
nal niva. Infor dessa for
handlingar kan man konsta
tera att arbetsgivarna i an 
hogre grad vill fortsatta pa 
den linje som de slog in pa 
vid RALS-forhandlingarna 
forra aret. 

Indivlduella loner 
Dar stred de som bekant 

for individuellt bestdmda och 
differentierade loner, som det 
heter i det nya avtalets para-
graf om loneprinciper. Nu 
star det en del annat ocksa i 
den paragrafen, sidant som 
vi kan anvanda oss av for att 
uppna de syften som vi slass 
for: det mesta ska laggas ut 
pa generella paslag, t ex ge
nom att ratta till de "sned-
sitsar" som uppstatt i tarifflo-
nesystemet. 

255 kronor at alia 
Det nuvarande, for hela 

Posten gemensamma, tariff-
lonesystemet blir kvar langst 
t o m 31 mars 1995. Dar
efter kvarstar det endast om 
man lokalt kommer overens 
om det. Malsattningen, enligt 
avtalet, ar att det skall ersat-
tas med individuella loner 
eller atminstone ett okat 
inslag av individuell lonesatt-
ning. 

Beloppen i tarifferna hojs 
med 255 kronor fr o m 1 
januari 1994. Resten av de 
380 kronorna fordelas i de 
lokala forhandlingarna. 

Alia heltidsanstallda skall 
ha fatt ut minst 255 kronor/ 

man nar samtliga forhand 
lingar ar avslutade (deltidare 
i forhallande till tjanst-
goringens omfattning), om 
man inte kommer overens 
om annat lokalt. Inte ens 
detta ar alltsa riktigt sakert. 

Lagstloner 
Lonen for den som fyllt 18 

ar skall var lagst 7 863 kr/-
man t o m 1994-03-31 och 
darefter 8 060. For den som 
fyllt 24 i r galler 9 597 re-
spektive 9 837 kr/man som 
lagsta Ion. 

Lonetillaggen 
Ob-ersattning, fridagstill 

agg, etc hojs fran och med 
den 1 januari med 3,1 pro-
cent under forutsattning att 
de lokala parterna inte kom
mer overens om aimat. 

Sjukavdrag under ka-
rensdagen 

I samband med avtalsrorel-
sen enades parterna om 
loneavdrag under insjuknan-
dedagen ( = karensdagen). 

Overenskommelsen innebar 
att avdraget delas in i fyra 
delar - 25, 50, 75 eUer 100 
procent. 

Vid franvaro upp till 25% 
av dagens arbetstid ar av
draget 25%. Vid frinvaro 
mellan 26 - 50% ar avdraget 
50%. Ar franvaron mellan -
- 75% ar avdraget 75% .-.rn 
slutligen ar avdraget lOOVo 
om franvaron ar mer an 
75%. 

Man har daremot inte lost 
problemet med sjukavdrag 
for den som har koncentre-
rad heltidstjanstgoring. Man 
ar "overens om att snarast 
forsoka hitta losningar". 

Observera att dessa and-
ringar galler fr o m 1 Sep
tember i ar - inte tidigare 
som man kan tro av utskick 
frin arbetsgivaren i Stock
hohn Norra. 

Kompletterande alder-
spension ( k A p ) 

Idag avsatts 1,5 procent av 
lonesumman till en komplet
terande alderspension ( K A -
PAN). Fr o m 1995-04-01 
avsatts ytterligare 0,2 pro-
cent. 

K A P A N tillkom genom det 
nya pensionsavtal som tradde 
i kraft 1992. Den ar en kom-
plettering till den 10-pro-
centiga tillaggspension vi 
som statligt anstallda fir 
utover folkpension och ATP. 

SEMESTERN minskas med tvft dagar for alia frin och med 1994. Man Wjljer har 
dwi kilsuppgdrelse som soctaldenftokraterra och regertngen slfit under kupp-
dagama forra hosten. 

Fran och med 1994 ser darfor tabellen ut s i ifflr <om inte bolagis^ngwi m av 
och fdrsamrar den ytterifgare): 

Tom,29iir , Fromaoir From40Sr 

L6n upp till 25 28 31 
10 500 kr/m4n 

Lon overetigande 28 31 34 
10 500 kr/mftn 
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Storleken pa K A P A N beror 
pa hur mycket som betalas 
in i avgifter. Med de 1,5 
procent som avsatts fr o m 
1991 raknade man med att 
den som gar i pension 1994 
kan fa ca 1 procent (utover 
den 10-procentiga tillagg-
spensionen). Med de ytterli
gare 0,2 som avsatts fr o m 
1995 stiger den summan 
nagot. 

Under hosten kommer 
man dessutom att presentera 
ett forslag hur man som 
anstalld ska kuima gora egna 
inbetalningar och darigenom 
fa en hogre kompletterings-
pension. 

Personskadeavtalet 
Arbetsgivarverket har aven 

sagt upp personskadeavtalet 
(PSA) som reglerar ersatt
ningar vid arbetsskada. Av
talet upphor att galla vid 
arsskiftet. 

Forhandlingar om ett nytt 
avtal paborjas under "sna
rast". Utgangspunkten for 
dessa forhandlingar ar att 
"likartade regler och ersatt
ningar tillampas pa hela 
arbetsmarknaden". 

Utvecklingsrad 
Fr o m den 1 juli i ar in

rattas ett s k Utvecklingsrad, 
som finansieras dels genom 
pengar som avsatts tidigare 
(117,5 miljoner), dels genom 
att 0,035 procent av lone
summan avsatts varje ar. 

Utvecklingsradet ska be-
sluta om och finansiera sar
skilda utvecklingsinsatser 
inom arbetsomradena 

kompetensutveckling; 
forandring och for-
nyelse; produktivitets-
, effektivitets- och 
kvalitetsutveckling; 
jamstalldhet; statistik 
mm som parterna av-
talar om samt annat 
utvecklingsarbete som 
parterna avtalar om. 

Det lat val tjusigt! 

Trygghetsavtalet fdrsAmras. 
FrSn 1 april 1995 tilifdrs 0.2 procent till Trygg-

hetsstiftelsen utSver de 0.5 procent av ISnestitnman 
som idag avsatts. 

Samtktigt fdrsimras Tryggh^savtatet p i nigra 
viktjga punkter. 

hetsavtalet dubb^ uppsignings^ idr tim som 
sagts upp pga arbetsbri^ Fr o m den 1 januari 
1934 blir den lingre uppsdgningstklen beroende 
p i bur lange man vant anstalld; 

Anstaff-

0 ' I i r 
1 - 2Sr 
2 - 3 i r 
3 - 4 i r 
4» 

Uppsagmngstiden 

2 minader 
3 minader 
d i i ^ t k t 

Inkomsttryghetsersattningen s i n k s . Tkligare fick 
man mellanskiUnaden mellan gammal Ion och 
idnem i den nya anstiilningen I fern ir. 

Nu galler Istallet folfande (fr o m 1 oktober 1993̂ : 

Ett tak som innebar att om fonen t det nya arbetet 
i r mer i n 30 proc^it iigre i n den tkligve I6nen, 
tacker inkomsttryggheten endast vtpp tilt 30 pro-
cent. 

Tilliggrt utgSr i fyra stycken 12-4ninadersperio-
der, dvs samntaniagt hdgst 48 minader. Under de 
tvi forsta tdwiinadersperiodema ersatts skiltna-
d&n med too procent (av den max 30-procentiga 
skillnaden, se ovan). Under de tvi iterstiende 
tolvminadersperloderna sinks ersittningen till 50 
procent av skillnadesi* Infor varje ny tdvminader' 
8p«lQd ntan limna uppgHl om ink(Hnsten I det 
nya a r b ^ . Har Inkomsten okat mer an den skulle 
gjort I det tkligare arbetet, sinks ersitmfngen i 
motsvarande grad, 

Avgingsersattnlngen. Avgin^rsittnlngen i r ett 
kompiement for den som blir artJetslos och d i har 
en Ion som dverstlger A-kassans maxbelopp. 
passes 131 den forsamrade A-kasse^sattningen. 
vilket innebar att man fir ett belopp som tillsam-
nf̂ ns med A-kasseersattningen uppgir 18180 pro-
cent av tidigare Idn. Den har andringen tridde i 
kraft redan den 5 juli t ir. 

rnkomattrygghetsavtalet (ITA> 
FOiliandllngarna om ett nytt inkomsttrygghetsav-

ta) {det nuvarande sidts 1984) skall vara avstitfade 
senasi den 15 |anuari 1994. 

Bolagsfragan 
Den sista bilagan till av

talet behandlar fragan om 
vad som skall handa med 
nuvarande avtal vid en bola
gisering. 

Arbetsgivarverket anser att 
nuvarande avtal automatiskt 
("utan foregaende uppsag
ning") upphor att galla vid 
en bolagisering. 

Statsanstalldas Forbund 
och de andra fackforbund 
som skrivit under avtalet 
accepterar inte denna upp-
fattning. "Rader tvist mellan 
parterna i denna fraga", 
skriver man i sin protokoll-
santeckning, " kan provning 
ske i rattslig ordning" (MBL 
§ 28). Jan Ahman 

l l l l l l l l l l l l l l l l 

Forts fran sid 1: Utdelnings... 

Ar inte detta ytterligare ett 
exemplet pa oseriost beteen-
de? Man far det bestamda 
intrycket att ledningen for 
Utdehiing i Stockhohn Norra 
i dessa besvarliga tider gatt 
in for att forodmjuka perso
nalen och facket sa mycket 
de kan. 

DET TREDJE EXEMP
LET pa dessa herrars kapa-
citet ar samtidigt den storsta 
fragan, den om organisa
tionen i brevbaringen efter 
de nya forhallanden som 
galler fr o m 1 juli. Pa en del 
kontor har man nu lagt in 15 
- 20 sorters gruppreklam i 
ordinarie arbetstid forutom 
massforsandelser, mm, mm, 
som tidigare reglerades pa 
annat satt. Enligt Medbes-
tammandelagen har arbets
givaren skyldighet att initiera 
forhandlingar vid sa har 
stora forandringar i arbets-
forhallandena. Har Utdel-
ningsledningen tagit nagra 
sadana initiativ? NaturUgtsvis 
inte. 

/Red 
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Beslut tas av hostriksdagen: Entreprenader 
och samre avtal om Posten blir bolag 

Det ar en marklig upplevel-
se att lasa de utredningar 
som ligger till grund for de 
stora fdrandringar som nu 
genomfors i Posten. Samt
liga konstaterar de nam
ligen att det svenska Post-
verket fungerar alldeles ut-
markt val, hur man an 
mater. 

Trots detta slutar de alia 
med att skriva ut recept 
som om patienten vore 
dodssjuk! 

Dyrare 
Den forra regeringen gav 

till exempel nigra utredare 
pa Kommimikationsdepar-
tementet i uppdrag (1991) 
att undersoka "Postens kon-
kurrensforutsattningar". 
Utredarna konstaterade 
att'Tosten befordrar brev till 
I3g kostnad och hog tillfdrlit-
lighet" och t o m dessa de-
partementstjansteman be-
grep att det skulle bU dyrare 
om man slappte in "flera 
aktorer for lokal- och riksbe-
fordran av brev". 

Konkurrens i Posten 
Trots detta foreslog de, dels 

att brevmonopolet borde 
avskaffas, dels att det borde 
inforas "konkurrens inom 
Posten"] Brevmonopolet 
avskaffades darefter som be
kant forra hosten under kup-
partade former; syftet var att 
radda City Mail. Tankarna 
om att infora konkurrens 
inom Posten dok i viras upp 
pi nytt, men nu frin ett 
annat hil l . Statsanstalldas 
Forbund hade anlitat en 
professor Lars Hultcrantz i 
Umei for att utreda "teorier 
och principer bakom forsla-
gen att konkurrensutsatta, 
bolagisera och privatisera 
statliga affarsverk". Hult
crantz foresiir att man be 

hiller Posten som affarsverk 
men utsatter olika verksam-
hetsavsnitt for "konkurrens 
genom anbudsupphandling" 
och samtidigt knoppar av 
dessa delar och gor bolag av 
dem. Dvs: generaldirektoren 
och hans polare skuUe bU 
kvar som affarsverk och alia 
vi andra sattas p i bolag. 

Entreprenader 
Ocksi ett satt att leka med 

orden. 
Det intressanta ar att se 

vad han och de tidigare utre
darna syftar till: Posten ska 

V a d h i n d e r n u ? 

entreprenadiseras. Om bola-
gisermgen fullfoljs och moms 
infors p i brevbefordran 
kommer det att resultera i 
att brevbaringskontor och 
kanske ocksi hela sortering-
sterminaler kommer att 
laggas ut p i entreprenad. 

City Mail 
Det ar i det ljuset man ska 

se regermgens raddningsak-
tion for City Mail. Bara 
boiagiseringen ar avklarad 
kommer man att begara in 
anbud frin detta foretag for 
att driva t ex brevbaringen i 
olika stadsdelar i Stockholm 

men ocksi i fororter som t 
ex Bromma. Om vi inte gar 
med p i de rationaliseringar 
som kravs, f ir City Mail 
eller andra bolag ta over 
verksamheten p i entrepre
nad. 

Samre avtal 
Entreprenadiseringen ar en 

sida av boiagiseringen. En 
annan sida ar de samre lone-
och anstallningsvillkor, de 
marknadsanpassade avtal, 
som postledningen stallde 
som villkor i sitt brev till re
geringen i vintras. Det for
slag till avtal som man lade 
fram forra hosten iimebar 
kortare semester (25 dagar), 
samre forminer vid sjukdom 
och foraldraledighet, Iangre 
arbetstid for skiftarbetare, m 
fl oklara punkter, bl a pen-
sionerna. 

Samre service 
Men boiagiseringen mne-

bar ocksi, och det ar viktigt, 
samre service for kimderna. 
Entreprenaderna leder till 
samre kvalitet. Momsen 
chockhojer portot for alia k-
under som inte kan lyfta av 
den. Den fria konkurrensen 
i de lonsamma omridena -
avskaffandet av brevmonopo
let - kommer att tvinga Pos
ten att sanka priserna och p i 
det viset blir det i langden 
omojUgt att uppratthilla den 
rikstackande service som vi 
har idag. 

Mindre hansyn 
Till sist si syftar boiagise

ringen aven till att ge storre 
frihet i t en bolagsstyrelse, 
som mte behover ta samma 
hansyn som riksdagen miste 
gora nar den irUgen lagger 
fast planerna for Posten. Det 
kommer att leda till en sam 

ftegeringoft b e i i k n a * i i g g a s in propoeftion o m 
t>olii9^serfim Kv Poslen <tei» 14 Oldobor. 8«iut I 
rtksdagoit ska 19« i fnftniHJssktftfM novemljeryde^ 
cember. 

M a n piafierar att camitB beta Posleft M aktte-
boiaget Posten m d e n 1 februaH i m Sam«. 
digt knoppas Pos^ferot o d t Bairic 9th iCassa av 
o c t i biir dotterbolag, Ovriga affareomrftden o m -
bildae senare under 1994. 

Posten iade fonv ti&sten ett foreiag t i l i nytt 
koliektlvsvteL Del it ISr FackttieHta red 
o m fortwAdi i f t t i i^ ftdgAr kr ing detta eiier andra 
fSrslag. 

SF.tednmgens laMik har j u varif att«stick I 
stSv mat ktara uttatanden trin postavdelningar-
m - acceptera div ls ionaHsalngen o c h bolagise* 
r ingen bara m a n lyekas sllpa bort de vSrsla 
overdrlftOTna, Kongressen gav for intndsledning-
en bakt ixa oot i antog e n motion f r i n v i r reg ion
k lubb s o m tcrivcte neJ t i l l botagisering o c h ne} tiH 
fd rs imrade I6ne- oci» anst i l in ingsvl i ikor . Samt 
liga kongressomfaud frin Posten antog o c k s i ett 
uttalande med samma Inrtktning s o m motionen. 
Dessutom besldfs att avdelningama stoiOe an -
nonsera i dagsfMessen m o t den nuvarande 
veckiingen i P o a t m . 

N i s t a t i l i f i l l e att visa s i t t mtssndje m o t den 
nuvarande utveckHngen inom Posten ges den 6 
o ldo iwr p i LQiB r i l t ^ s e d a s . DMnonstrera den 
dagen mot bo lagiseHngmi 
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re service for den stora ma-
joriteten av mindre kimder -
och i langden ocksa for den 
lilla minoriteten storre kun-
der. 

Inga idioter 
Man kan efter den har 

genomgangen fraga sig om 
de som fattar besiuten om 
Postens bolagisering etc ar 
idioter. Det ar de natiu-Ugts-
vis inte. Frigan ar bara vilka 
mtressen de foretrader. Den 
hastkur som de styrande nu 
skriver ut till ett friskt fore-
tag bhr obegripUg om man 
inte ser den mot bakgrxmd 
av samhallsutvecklingen i 
stort de senaste iren. Mark-
nadsekonomin ar inne i sin 
varsta kris pa flera decen-
nier. De stora svenska ex-
portkapitalen, vars intressen 
styr det har landet, sliss p i 
Uv och dod p i varldsmarkna-
den. Alia resurser ska nu 
frigoras for att stotta dem. 
Darfor far vi offra inte bara 
pensioner och sjukforsak-
ringar - utan ocksi postservi-
cen och anstallningsvillkoren 
for OSS som utfor den. 

Darfor bolag - med samre 
service, samre avtal och med 
fler entreprenader. 

JanAhman 

Sortering: M4nga profekl vagen mot Brevnaf -m^ 

Bsslutet om Brevttat -94 tmiebar att det 
1996 ^aU Gmm hdgst 18 sartermg^eî  
mtnaler kvar t hela iaadeL Idag ftnns cs 
30 plus jamva^postea. 

Den 20 scpteanbcr avslotadcs ftirhand-
Ungaraa om de olika projekt som ska 
leda genam£orandet. Hogste ansvar^e 
yir Raff Jothaasscm odli huvudprqjdkt-
tedare Ham Yngve Jtdins«)n, 

Ett delprcjekt skall behasdla de perso* 

(maa raknar med att rati<ntalisera bort 
fiatmare 2 WSi anstallda). Tio regionala i 
projekt ik& utreda de femton terminaler-
na ntanfor Stockholm. Fjorton "utveck-
fingsfxrojekt''skd behandla oUka systfan-
ogE ma^dsfrigor. 

Stockhotms tre ienninaler ska utredas 
sarskilt. En f6r.stadie som ska kartlagga 
volymer och strukcurer gors under h(»-
ten. Den .ska vara ktar till Arsskiftet. 

Utvecklingsprojekt? 
De fyxcUm "utvecklingsprojekten" inom 

Bfcwaat -94 Sr av stor betj^else for alia 
som aibetar inran sortering. Bakom 
oskyldiga rubrlker som "lastbarare/sys-
tern" och konstighcter som "frifartsbil" 
doljcr sig planer pi att ' fSr att ^vcr-
huvudtaget klara tidsramama i del nya 
sytcmct • anvanda mindre bilar -Mjm inte 

kan lastas med nuvarande postbehiiiare. 
MaUet kan det bfi frSga om mer losfast* 
nmg. Hela projektet kanneteckna<t ju 
dessutom av ett m d̂cet fyrkantigt star> 
driftstankande dar |at)duktloncn och 
mamuskoma fir anpassa efter maski' 
nema istallet for tvartom. 

De Ijorton projekten; 

SVSTEM/DATA 

* Posubif^utder 

MASKIN 

* TmnspomSda (blS iSdan) 

* Udpltxknmgmiibat 

* Brevsmterittfpmaskinesrt BSM 
* SUiituiemortenngimaida^r, SSM 
* Mimpscrtamg^niasidrm ISM 

Ian Ahman 

Realloneutvecklingen 1977-1993 
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Uppgifterna avser pj i 
slutlon den 1 januari 
resp ar. Hansyn tagen 
till prisokningar enligt 
KPI. 
Kommunalskattesats 
den for riket 
genomsnittliga. 
Samtliga Idnedkningar 
medtagna. MLT dock 
ej inraknade. 
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Sorterings omvandling: Omstart for Tba-U 

Projektansvariga hade atta 
manader pa sig fram till 
driftstarten (3/5 1993). Man 
trodde dk att verksamheten i 
stort sett skulle fungera. Men 
si blev det inte. Personalen 
fick inte den arbetsinstruk-
tion som behovdes. 

Trevande i morkret 
Inte heller fick de nigon 

information. Arbetsledningen 
var helt ny i sitt jobb och 
behovde tid for att begripa 
produktionen. Vem skulle da 
ge information och arbetsui-
struktion nar arbetsledningen 
sjalv inte hade nigot grepp 
om verksamheten? AUa for-
sokte arbeta - och, trevande i 
morkret - lira sig arbetsupp-
gifternas innehill. Enheten 
hade mga gruppledare. Bide 
den operativa driften och ad-
ministrationen gick daligt. 
Laget var kaotiskt och ar
betsledningen forvantade sig 
att personalen skulle fa verk
samheten att fungera - och 
personalen forvantade sig 
motsatsen. Processen karak-
tariserades av individuella in-
satser. 

Konkreta forslag 
I borjan av juni lade SF 

fram minga konkreta forslag 
om itgarder/forbattringar. 
Projektledningen var positiv 
till dem, men nastan ingen
ting skedde. Tba-U klarade 
driften genom att standigt 
salja ut post till de andra en-
heterna, i synnerhet pa nat-
terna. 

Detta paverkade ocksa de 
andra enheterna p i ett nega-
tivt satt. Klagomilen borjade. 
Minga insag att det inte kun
de fortsatta p i det har viset. 
Det kom in manga ideer om 
hur problemen kunde losas. 
Medlemmarna var missnojda. 

Tba-U projektet p i Tomteboda borjade t okto 
ber -92 , samtktigt som Tba-D, H M - M , Tba-K 
samt Tba-B 

Nar den nya o r g a n i s a t i o n s startade i maj - 9 3 
gtek det iryggligt i alia "btiricar-' u tom 1 Tba-U. 

Vartor? 

NSgra forklaringar: 

* Projekt- o c h iMvduktionsledningen kunde 
mindre tm sorteringslirigor a n 1 ovriga pro 
jekt. 
* Flera av dem s o m dehagit i U-projektet f ick 
sedan tjanst i andra enheter. 
* Den s i m s t a uttustntngen <^rapet i ) ham-
nade i Tba-U. 
* De som kom t i l i Tba-U f r i n gamla Prk 2 On-
temtransporten och J a m v a g s k a j w ) var ovana 
v id brevsortering o c h o m v i n t . 
* De flesta uppsagda placerades i Tba-U, 
* Ungefar en fjardedei av den personal s o m 
placerades i U-burken w r inte i egentiig dri ft . 
* Eniietens placering p i plan 3 , teknik o c h ar-
betsvil ikor var d i l i g t planerade. 

En del borjade soka over till 
de andra enheterna, man ville 
bort fran Tba-U. Overtidsut-
taget hojdes kraftigt. Detta 
gav upphov till ytterhgare 
kritik fran minga hall: A ena 
sidan mycket overtid, i andra 
sidan uppsagningar. var na-
gonstans lag da felet? 

Ny chef 
U-enheten fick ny chef i 

September. Inte heUer han 
kom fran Sortering och 
manga trodde da att forbat-
tringsprocessen skulle for-
drojas ytterligare. 

Men sa blir det nog inte. 
De itgarder som SF-facket 
och personalen hade framfort 
var inte sa krangliga och 
svira att genomfora. 

Den nye chefen, Dan Bing-
estam, lade den 17 September 
sitt forslag till projektbeskriv 
ning over Tba-U:s omorgani 

sation. Dagen darpa godkan-
de facket projektet. Kaj Lind-
strom fran Stab Sortering 
utsigs som projektsamordna-
re. 

Projektledning 
Projektledningen borjade 

samla in organisationsforslag 
fran personalen och en pro-
jektorganisation faststalldes. 
Den bestir nu av Dan Bing-
estam/ii Pc, Kaj Lindstrom/-
Stab S, Tomy Gustavsson/¥T\, 
Kenneth Persson/FA samt 
fem personalrepresentanter 
fran olika lag: Nils Murdahl, 
Lars Stahl, All Zakeie, Ursula 
Hillgren och Anna Inkeri 
Paavilainen. 

Projektet skall sarsklit be-
akta: 

* Om gruppledare/ansva 
rig bor finnas 
* Hur skall arbetsrotatio 

nen fungera, vilka skall 
vara med? 
* Bor antalet grupper 
forandras? 
* Bor arbetstidema for
andras? 
* Hur sakras kvaiiteten 
och informationsbehovet i 
enhetens verksamhet? 

Planeringsdagar genomfors 
den 7-8 oktober och i vecka 
42 sker forhandlingar om en 
tillfallig organisation 

Erhan Gomiic och Izabelle 
Westin fran Regionklubben ar 
informationsmottagare. 

Skapa gruppanda 
Sist men inte minst: SF:s 

fackliga fortroendevalda 
deltar i den har processen 
och forsoker att arbeta for 
medlemmarnas basta for att 
skapa en god gruppanda och 
ett bra arbetsklimat dar alia 
blir delaktiga, solidariska och 
trivs! Vi uppmanar alia i 
enheten att vara med och 
aktivt utforma den nya orga
nisationen. 

Erhan Gomiic 

Vad tjetyder alia 
dessa foritormingar? 

L/stir for i/pplands 
Vasby, D for Direk-
tinlimning, M f6r 
Afaskin{80iterad 
post), och B fdr 
eromma. Tba-S. Sol
na samt Tifcjyenheten 
var i drift sedan tidi
gare. 

De "geografiska 
burkarna" svarar sar
sklit for uppsamlings-
sorterlngen favgien-
de" post) frin eget 
geografiskt omride. 



FACKTUELLT 

Nya sorteringsklubbar pa Tomteboda 
Nu bildas klubbar p i lopande band inom Sortering! Tba-S bildades i maj. I borjan av hosten liar Tba-D, M och U bii-
dats. Den 13 oktober har Tba-K konstituerande mote. Darefter ar det dags for Tba-B. 

Har foijer namnen p i styreiserna i de nybiidade kiubbarna. 

SF KLUBB TBA-D SF KLUBB Tba-M SF KLUBB Tba-U 

Ordforande: Marek Jaroszek Irene Akerman izabelle Westin^ 
Kassor: Hannu Jokinen Gerardo Berrios Nils Murdahl 
Sekreterare: P-E Lundberg Berit l_arsson Lars Stahl 
Ledamot: Kent Henefalt Peter Land berg Elisabeth Seilstrom 

Mikael Wunche Karim Aiwan Erhan Gomuc 
Ann-L Lofgren Magnus Theiin 
Kim-Phuz Thai Peter Hiliman 

Skyddsomb: (Vakant) Carlos Caviedos (dag) Erhan Gomuc 
Ersattare: Mikaei Wunsche Trond Sorensen (natt) Joaque Bardara 

Endast ordforande utsedd. 

Vaidcentriten 

Arbetsgivaren begp-de i somras att fk tagga 
ut vaktceutralen vid Tomteboda pi entre
prenad. Vi forsokle di att tillsammans med 
persoMlen och ST hitta en billigare arbets-
organlsatioB, lor att kmms. beh^la verk* 
samheten i egen regi. Vi bittade en billiga
re organisation, men det visade sig att pos
ten andl drev igenom sitt beslut. Har ar ett 
utdrag ur den reservation som vi och ST 
gemensamt slcrev: 

*'Vid de lokala MBL-fSrhaftdlingama kunde 
partema gemensamt konstatera att en be* 
vakningsorganisation i egen reĝ  understeg 
kostnaderna for billii^ste anbiid nted 
mOOO kr. 

Fersomdorganisatioifiama Unn&r det dar* 
Bt Qtomordenttigt fUrvinande att arbets
givaren trots tidigare f5rsakringar om att 
biillgaste altentativet erlyuds oppdraget nu 
dverger denna tidigare princip. Vi har svSrt 
att se vilka rationella foretagsekonomiska 
hansyn som ligger till grund lOr beslutet". 

Goran Larsson 

Sortering: Fter deltidare 

Ujader Sortenng^ omvasditetg har aade1c» heSH^ 
okat 1 ^ de tippsc^nhigar och omnyttmsgar som 
ge«oa)tlS6rts paralteUt med orgadisaoonsfdrandriiigar-
oa. Detta asses het i^pat «n obafaas meitaa perso-
ealtiilglng o<*t -1»l!0v dels mellaa olika tider p5 
dygnet, dels mdlas de olika eobeteraa. 

¥&t att it̂ ktttft (k^a baf temi^kbsi&t bc^nm att 
varje eohet "pS njtt slca txs&kriva befaovet av perscmal-
resurscr utifran kanda fefcta". Uppfoljningeo ska vara 
idar till den 15 okloiKr. De forandringar i organisa
tionen som kas bli fdljdeo ^ a vara genomf̂ n-da sê  
nast deo 1 novestber. 6vriga ligarden 

* Varje enhet ska genomfora en ny PA-plane-
wng. 
* Helddare sk& fljAtas frin enheter som bar 
personaloverskott till enheter som isaknar folk. 
Forflyttnmgama genomfors t oktober oeh ska 
Ske efter aitstSltnlngstid ''om inte friviil^et 
uppnis". 
* Brev ska, efter bchov, iSrse Uttgods med 
hellidare. Dessa forflyttningar ska ske med 
frtvillighet. 
* Deltidare ska rekrytcras med sex minaders 
tidsbegransad an t̂aUning for att tacka ev. be-
hov under eftermiddag/kvall. I forsta hand ska 
Iteranstallningsrattca ffir uppsagda i Stodc-
holm tillampaii. /jA 
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Akeriet omorganiseras pa nytt 
Det finns nog ingen grupp inom verket som drabbats sa hart av divisionaliseringen som chaufforerna. Sedan karusellen 
startade 1991 har de organiserats om gang pa gang; nu ar det dags igen. Fran och med den 1 September i ar galler 
aterigen en ny organisation for Akeriet. 

Den nya organisationen framgar av skissen nedan. Dessutom kan namnas att chaufforerna i Jarfalla, Sollentuna och 
Taby fortsatter att lyda imder Kallhall. 

De storsta forandringarna i Stockhohn beror t v akerierna i Tomteboda och Arsta, som slas samman. Ett projekt under 
ledning av Lars Limdstrom ska utreda saken. 

Red. noterar med forvaning att Lars Lundstrom for tredje gangen fatt i uppdrag att planera en ny organisation inom 
Akeriet! 

Lattgods 

Generaldirektoren 

Styrelse 

Akerichef 
Hans O Ericsson 

Akeriomrade AO Mitt AO Stockholm AO Ost-Vast AO Syd 
Non- Peter Raupach 

Kallhall Tomteboda/Arsta Segeltorp 
Ingvar Eriksson Lars Lundstrom Jan Willix 

tdnepoi i t ik 

De lonepoiiUskB mi lsat tn ingan ia ligger 

/saner, samhmsektmomiskt arvsvarsfufi I8ne-
Fdrbundet ska ocksd v^ica f<^ ett "genom-

forande av befattningsutveckling k o i ^ i a d t it ! 
personl ig ioneutveckling". IMotioner ir&n bl a v i r 
a v d e l n i t ^ s o m luavde ett s topp for den indiv idu
ella lonepol it iken avslogs. 

Mot ionema s o m kravde omrirafntng o m avtalen 
avslogs f o r s t i s o c k s i . 

Kongressen uttatade sig mot "toppciiefernas 
r o f t t t i " i n o m Posten och andra statliga verk: 
iKunusEoner, fo rminsb i ia r osv. 

F6rbundS8tyrelsen skal l anordna ett r i ds lag 
o m S R s ionepoiit ik infor ZQOO^taiet. 

Arbefsiosheisldrsakringen 
Fdrbundet ska verka fdr att arbetsloshetser-

sattningen ater blir 90% och att karensdagarna 
tas bort . 

Socialforsakringar 
Kongressen antog ett fjorton punkters program 

fax hur en ny sjuk- och arbetsskadefdrsikdng skati 
l i i i i i i i i i i i i H H ^ 

Ett nytt system ska omfatta alia, det ska finans
ieras kollekttvt, pnxJukttonen ska bara kostnaderna, 
buffertfonder ska byggas upp. Arbetsmarknadens 
parter ska 1 avtal reglera grundskyddet och ev t i -
igg. Systemet ska med dtflereiuierade avgifter pre-
miera artjetsmiljoarb^e. Det ska ocksi stodja fdrê  
byggande insatser och medverka till tidiga reha-
biliterrng. 

Kongressen avslog de motioner som kravde att 
sjuk- och arbetsskadeforsakringarna ska ligga kvar 
inom statsbudgeten. 

Arbetstid 
Kongressen bekraftade beslutet frin 1989 irs 

konrirr^ss om att forbundet ska verka f6r sex tim
mars arbetsdag it alia med bibehillen Ion. 

SF ska arbeta for att sanka dvertklstaket till 150 
timmar per ir. ForiaurKjet ska bevilja dispenser for 
overtid endast i yttersta nodfafl. 


