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Gruppreklamen: 

803 kronor blir 900 
I forra Srets RALS-forhandlingar av-
sattes 552.000 kronor av Utdelnings 

^pott for atgarder i samband med om-
placeringar. 84.000 kr har anvants till 
detta under innevarande ar. Fragan var 
hur resten av pengarna skulle anvandas. 

Fran facket foreslog vi att pengarna 
skulle fordelas pa dem som bara fatt 
803 kronor i grm-ersattning fr o m den 
1 juU. Beraknat pS enbart medlemmar 
skulle det ha gett 149 kr/man. Efter 
mSnga om och men och kappar i hjulet 
har vi till slut lyckats na en uppgorelse. 

Avtalet innebar att de medlemmar 
som redan har 803 kronor far denna 

ersattning hdjd med 93 kronor til l 900 
kr/man. Hojningen galler retroaktivt 
frin den 1 juli 1993. Dessutom har 
felaktiga ersattningar justerats for ca tio 
brevbarare. Till sist - men inte minst, 
eftersom det kostar en hel del pengar -
sa far aven de 19 anstallda som gatt 
over till brevbaringen efter den 1 juU, 
och enUgt grundavtalet inte skulle fa 
nSgon ersattning alls, 900kr/min, fr o 
m den dag man gatt in i brevbaringen. 

Sammanlagt kostar dessa atgarder 
mer an 552.000 kronor; enligt avtalet 
tillskjuter Posten de pengar som fattas. 

Lonerorelsen: 

Regionala fQrhandlingar 
startar efter nyar 
I det centrala loneavtalet avsattes 3 procent, dock lagst 380 kronor, per 
anstalld. Fordelningen av potten skulle avgoras i "lokala" forhandlingar. 

Det forsta steget i dessa "lokala" forhandUngar sker mellan SF (Post-
branschen) och Posten centralt. Forhandlingarna pa den nivan pagar annu, 
med nasta forhandlingsdatum den 13 samt 17 december. Det troUga re-
sultatet blir att varje anstalld garanteras 255 kronor/manad (heltid). Res-
ten av pengarna, 158 kronor/anstalld (hel) overlamnas till regionala for
handlingar. Dessa forhandlingar beraknas komma igang efter helgerna -
forutsatt att de postcentrala parterna blir overens. 

De hojda loner som blir aktuella galler fr o m den 1 januari 1994. Fran 
samma datum hojs ocksa ob-tillagg m fl lonetillagg med 3,1 procent. 

Enligt det centrala avtalet upphor nuvarande tarifflonesystem senast den 
31 mars 1995. Diskussionerna om vad som skall ersatta tarifferna har 
piborjats inom forbimdet. Vi hoppas att kunna aterkomma till fragan i 
nasta nummer av Facktuellt. 

M 

Underlag infor de regionala forhandlingama har skickats ut till arbetsplatsklubbama. Kon-
takta ditt lokala ombud for mer information/synpunkter/frSgor! 

Den 16 december 
Den 16 december beslutar riks-
dagcn ora bolagiscringen av 
Poslcn. Allt tydcf idag p& att 
r e^ngen och DaUstea i i r 
igenom .sitt forslag med hjalp av 
nyderaokralcma. (S) och (v) 
kommer att rosta emol, men vad 
bjalper det nar dc andra partier-
na ar i majorltcl. GSr rcgcring-
CDS forslag igenoai blir Posten 
bolag Ir o m den 1 mars 1994. 
D ^ n efter riksdag&behandling-
en sklckar postlcdningen ut ell 
erbjudande ora aastalliung i 
Posten AB. Vi och vSra fore-
gangare j.om under hundratals ar 
byg^ upp del har forctaget och 
som idag arbciar hardarc an 
nSgonsin for att gc kunderna 
den service de har rati att icra-
va - men forvagraii av ledningen; 
vi erbjuds all fa folja med Dahl-
^en i & CO till det nya bolaget, 

Del ar vcrkligcn avskyvarl. 
Inte dcsio mindrc finns det 

bara ctl r i d all gc: Skicka in din 
ansdkan och tacka jal Den som 
tackar ncj ktimmcr att bli upp-
sagd, savida man inlc ar auilalld 
med sk konstitulorial. For dem 
galler siu-skUda regler. Ansok-
ningarna skalf var inne till den 3 
januari. Den sore mibsar detta 
datum kommer alt fS pSminncl-

iiiwiiiPPiiiH^ 
Fiir del andra besluiar riksdagen 
den 16 dcccmiwr, pS rcgeringens 
forslag, om en rad fdrsamringar 
i anstallning.s.skyddct. 

En siita mojlighet all saga sin 
mentng om den sakcn ges den 
15 december. Da anordnar LO 
on demonstration med avmarsch 
fr&n Humlcgarden kl.12.00. 

Till sisl b& ooskar vi i region* 
klubsstyrelscn alia mcdietnmar 
en riktigt GOP JUL! 



Sortering: 
Brevnat -94 narmar sig Stockholm 
Den 3 december genomforde forbmi-
det en sorteringskonferens med repre-
sentanter frSn alia landets postavdel-
ningar. Det var den forsta konferensen 
efter det att forhandlingarna avslutades 
i jmii. Forhandlingarna resulterade i -
som jag tidigare redovisat i Facktuellt -
att de nuvarande dryga trettiotalet 
terminalerna reduceras till arton; tret-
ton huvudterminaler och fem "service-
terminaler". Ingen kritik vard namnet 
framfordes pS konferensen mot for-
handlingsresultatet, vilket mSste tolkas 
som att de avdelningar som nu forlorar 
sina terminaler, accepterat detta. 

Alia titlar bort 
Istallet behandlade denna konferens 

tva saker. For det forsta fordes en dis-
kussion krmg det "personalprojekt", 
som ing&r som en del i det stora Brev-
natsprojektet. Bengt-Ake HSkans-
son/3006-Kristianstad ingar som SF:s 
representant i projektet. Han rapporte-
rade om de "forutsattningslosa diskus-
sioner" som hittills forts med Posten. 
Bland annat firms ett forslag att ta bort 
alia titlar inom sorteringen; alia skulle 
bli "sorterare". SF har i det samman-
hanget framfort att det forutsatter att 
det nya lonesystem som borjat diskute-
ras inom Posten forst genomfors (en 
artkel kommer i nasta nummer av 
Facktuellt). 

Folja med? 
Mest kom diskussionen att handla om 

dem som blir overtaliga vid de termi
naler som kommer att liiggas ner. Ska 
alia ik folja med till de terminaler som 
tar over jobbet, eUer bara en del? I 
forhandlingsprotokollet fran juni stSr 
det att lediga tjanster pa huvudtermi-
nalorterna ska erbjudas dem som blir 
overtaUga pk andra orter, dvs bara en 
del fcir folja med. Uppfattningarna pa 
konferensen gick isar, aven om de fie
sta talade for den uppfattning som pro-
tokollet ger uttryck for. 

Val 
Den andra punkten dagordningen 

gallde val, dels av SF:s forhandlings 

grupp for sorteringsfragor, dels SF:s in-

formationsmottagare i de olika utveck-
lingsprojekten. Namnen redovisas har-
intill. 

Stockholmsprojektet 
I dagarna fattas beslut om hur over-

synen av terminalerna i Stockholm 
kommer att gk till. 

I fas 1 ska en forstudie goras i vilken 
man ska: 

* Undersoka basfakta om volymer, flo-
den, utrustning, lokaler, kostnader for 
resp terminal men ocksS for Stockholm 
som helhet. 
* Gora en prognos over volymutveck-

lingen for brevforsandelser inom Stor-
stockhohn for perioden 1995 -2005. 

SF:s informations-
mottagare i UivecMings-

Manueli brevresning 
Afate Laveborg/SttJ City 
Maskineii iwevresntng 

JVfsn Mrahamsson/Sth Ct^ 
Vard6/Si>iming-fdljning/ 

Poststagskoder 
Bengt Persson/Fafkaping 

Transportllda/Lidvagn/ 
Piockningsrobot 

Sven B Svenssixrt/Vasteds 
Anmti Nord^rt/SwKismtt 

Arianda/Ustbarare 
KennBtii Pm6fs&on/Ma}m6 
Jan Erik Bonnqvist/Uppsala 

Frtfartsbtl/Lastntng-iossning 
Gomn Peoersson/Unkoptng 

SF:s forhandlingsgmpp i scvt&'ingsfr&gcx' 
Malmd-Vaxjd 

Kenneth Petters6on/Malm6 
Goteborg'Jdnkdpii^ 

Bengt Persson/Fafkdf^ng alt 
Julie Thorelfi/Gbg 
Norrkoping-Orebro 
Mate lov/Nonkoping 

Stockholm/(3 Gudmund^san 
Karlstad*Uppsa1a 

Jan Erik Bdnnqvist/Upp^la 
SVl-Um^/Mikael Hedtund 

* Gora en prognos over volymutveck-
lingen for E-postprodukterna och dess 
paverkan pa sorteringsorganisationen i 
Storstockholm for perioden 1995 -
2005. 
* Kartlagga hur jarnvagspostens av-

veckling paverkar terminalstrukturen i 
Storstockholm. 

Huvudm&let 
Fas 1 skall vara klar senast den ^_ 

mars 1994. 
I fas 2 skall man, pa grundval av det 

underlag man fktt fram i fas 1, gora en 
organisationsutredning om behovet P'-^ 
resiu"ser for brevsortering i Stockholm. 
Utredningsarbetet "ska ske i samrSd" 
mellan de tre Stockholmsregionerna. 
Huvudmilet for projektet ar - natur-
hgtsvis - att uppnS 10 procents hogre 
produktivitet i sorteringsorganisationen 
jamfort med 1993. Man raknar i pro-
jektbeskrivningen ocksa upp de andra 
tvk huvudmSlen for Posten, ndjda kun-
der och personal som trivs, men de fki 
har, Uksom i hela Brevnatsprojektet i 
ovrigt, stk tillbaka for den pastSdda 
lonsamheten. 

Citychef projektledare 
Fas 2 ska vara klar " i god tid si att-^ 

genomforandebeslut (om vad?!/jA 
kan fattas fore utgangen av 1994". 

Uppdragsgivare for projektet ar Ralf 
Johansson, som ar chef for Brev Fait 
pk huvudkontoret (och uppdragsgivare—, 
St hela Brevnatsprojektet). Lednings 
forum utgors av Ralf Johansson, Alf 
Friman/City, Anders Ohiander/Norra, 
Jan Lundstrom/Sodra samt Hans-Yng-
ve Johnsson och Bjarne Eriksson, bida 
huvudkontoret. Projektledare blir Alf 
Friman, som ar regionchef i Sth City. 

Sorteringsutskott 
Informationsmottagare fran SF i 

Stockhohn blir avdehiing 3001:s Gun-
nar Gudmimdsson. Ett sorteringsut
skott med representanter frSn de tre 
terminalerna kommer att imattas. Det 
ar inte en dag for tidigt. 

Regionklubb Stockholm Norras re
presentanter i utskottet utses vid ett 
mote med sorteringsklubbarna i borjan 
av januari. /Jan Ahman 


