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255 kronor i februari 
I det centrala loneavtalet avsattes 3 
procent, dock lagst 380 kronor, per 
anstalld. 

I avtalet star ocksS, att varje individ, 
om man inte kom overens om annat i 
lokala forhandlingar, skulle f5 minst 
255 kronor nar samtliga forhandlingar 
avslutats. 

Det forsta steget i "lokala" forhand
lingar ar i det har sammanhanget de 
forhandlingar som fors mellan SF cen-
tralt (Postbranschen, BOP) och Pos-
tens ledning. Forhandlingarna gar 
trogt, men man har i alia fall lyckats 
komma overens om att de 255 kronor-
na skall borja betalas ut fr o m febru-
arildnen. 

I det centrala avtalet stAr ocksa att nu-
varande tarifflonesystem skall avskaffas 
eller kraftigt forandras senast den 31 
mars 1995. 

Nytt lonesystem 
En anledning till att forhandlingarna 

pk hog niva i Posten gar trogt, ar att 
arbetsgivaren redan nu.vill infora ett 
nytt lonesystem. En andra anledning ar 
att man inte kommer overens om de 
I>fU-pengar som skall tillforas potten. 

De regionala forhandlingarna kan 
inte borja, innan den "postcentrala" 
delen ar klar. 

Forts sid 2: RALS.en 

Regionklubb Norra 

kallar till 

A R S M O T E 

Onsdag den 16 mars kl. 17.00 
ABF-huset, Sveavagen, Z-salen 

Regionklubbsstyrelsen 

I detta ninnmer: 
Hur ska det bU med brevbS-
riogen? De Oesta kontor bar 
det mycfcet besvgriigt sedan 
betinget tqgs bort och grup« 
pisania lades in i ordinarie tnr. 
Persooalen och racket iutmpar 
nu t6r att ftterstfiUa ordningen 
men arbets^vama i Stockholm 
Norra visar inget stdrre intres-
&e, Vi rapporterar fran nagra 
kontor. 

Och vad innebar egentligen 
2000̂ talet<i organisation, som 
det talaa sk raycket om? En 
lagorganisation 1 samr&d med 
personalen - eller smiforetsg 
och entreprenader? Aven hSr 
g&r uppfattningarna isitr. Vi 
rapporterar trkn en konferens i 
Malmd. Och om ett brev fran 
Christina (iustavsson... 

UTDELNING sid iO 

For ett ar M-dan iiilcddes en 
&ckl%| omvandlinu pa Tomte-
lioda, EHiafl Gruniic ser till* 
baka psi Sret som gdtt. 

SORTERING sid » 

Vid njaret hojde!» avgiften till 
A^cassan. Vi ska betala allf 
mer fur den arbetsloshet som 
marknadsekonomema îappt 
ios. 

ArKASSANsi i t4 

Som en konsekvens av att A« 
ka&seavgiften andrats siinks 
medlemsavgiften med 25 kro» 
nor. 

FACKAYGIFlENsidS 
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Packets krav infor RALS-forhandlingarna: 

Jamna ut loneskillnaderna! 
Regionalt kommer forhand
lingarna for SF:s del att 
rora sig om ca 4,1 milj (pa 
arsbasis) eller ca 160kr/an-
stalld/manad, plus ev. INU-
pengar. 

Gruppreklamen 
Vid de moten som avdel-

ningen och regionklubben 
haft med klubbarna har det 
beslutats att vi aven i ar i 
forsta hand skall satsa 
pengarna pa att jamna ut 
skillnaderna i Ion mellan 
dem som natt slutlon. Inom 
Utdelning i Stockholm Nor
ra kravs dessutom att vi 
skall borja jamna ut de 

skillnader som de olika 
gruppreklamsersattningarna 
gett upphov till. I de kom-
mande forhandlingarna skall 
dessa krav stallas mot ar-
betsgivarens planer pa mer 
eller mindre godtycklig 
individuell lonesattning. 

M 

Loneskillnader mellan dem som ndtt 
slutlon i Region Stockholm Norra. 

TITEL LAGSTA HOGSTA 

FPJ-sort 12992 14302 
PJ-sort 11966 12954 
VX-sort 13854 14213 
OPJ-sort 13714 15461 
FPJ-utd 12804 14989 
FPJB-utd 13197 15432 
LBB-utd 12659 14620 
LBBA-utd 14254 15326 
PJ-utd 11968 15442 
PFOR-utd 13751 16168 

Lagsta respektive hoqsta Ion i hoqsta bascir (=1:6, 4:4, 5:6). 
Deltid uppraknad till hel. Gruppreklam och MLT ingir. 

1994 ars forsakringar 
Den 1 januari hojdes premierna for de 
kollektiva forsakringar man kan teckna 
genom facket. 
Pa lonebeskedet redovisas avgifterna i 

klump ("Folksampremie"), vilket gor 

det svart att veta vilka forsakringar 
man egenthgen betalar 
for. Varje medlem som tecknat nagon 
eller nagra av de kollektiva forsakring-
arna har fatt ett forsakringsbesked 

FdfiSAKRtNG Fremle/min Premie/m&n 
1994 

G P 1 5 0 0 
G^ppfiv med dutsbelt fortktskapitai 
Medlem t<m €& Sr 63.50 66:50 
Medfdrsakradtomeslir 62:00 63:00 
kdre medtemmar 13:00 16:00 
^ r e medforsakrad 13:00 16:00 
Trygghetsf6rskkring fritfdsskador 
Medlem tom 65 §r 16:50 17:60 
Medf6rsakradtom65 4r 20:50 21:00 
Aldre medlemmar 4:00 6:00 
Atdre medf<^rs^krad 12:50 17:00 

M E D L E M S B A R N 
Per bam 28:00 26:00 

hemskickat vid arsskiftet. Spara for 
sakringsbeskedet! Med hjalp av detta 
och uppgifterna nedan kan du kontrol-
lera att beloppet pa ditt lonebesked 
stammer med avgifterna for de for
sakringar du vill ha - och tror dig be
tala for. 

I januari skickade Folksam av misstag 
ut ett extra forsakringsbesked dar det 
star att man kommer att dra dubbel 
avgift (tva manader at gangen). Detta 
galler inte for oss som ar anstallda i 
Posten. For oss kommer avgiften aven i 
fortsattningen att dras manadsvis -
vilket ocksa framgar av januari manads 
lonereversal. 

Fragor? 
Om du har fragor kring de olika for-

sakringarna kontakta din egen klubb. 
Vi pa regionklubben, tel 78175 80, 

kan ocksa svara pa fragor, Hksom av-
dehiingen, tel 24 72 00. 
Ytterligare information ges ocksa -

forutom i den broschyr som Folksam 
skickat till alia forsakringstagare - i det 
hafte som regionklubben skickat ut till 
klubbarna: VARA GRUPPLIVS- OCH 
OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR 
1994. 

/JA 
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Forsamringar i anstallningsskyddet 
Langre "provanstallningar" * Frikrets vid uppsagningar * Entreprenorer gynnas 

Enligt Lagen om anstall-
ningsskydd (LAS) har ar
betsgivaren i vissa fall ratt 
att gora tidsbegransade an-
stallningar (§ 5). Ett sadant 
undantag galler vid tillfdllig 
arbetsanhopning; foreUgger 
en sadan kan arbetsgivaren 
anstalla nagon tidsbegransat 
i hogst sex manader. 

Samre villkor 
EnUgt vart avtal for Posten, 

P-AVA, har arbetsgivaren 
dessutom ratt att forlanga en 
sidan tidsbegransad anstali
ning i ytterligare sex mina-
der, alltsa sammanlagt ett Sr. 
I P-AVA har ocksS kravet 
att det skall rora sig om en 
tillfdllig arbetsanhopning 
strukits. Lagen andras nu i 
linje med de samre villkor 
som galler enligt vart avtal, 
dvs ratten att gora en tidsbe
gransad anstalining av det 
har skalet forlangs med sex 
manader och kravet att ar-
betsanhopningen skall vara 
tillfdllig stryks. 

Provanstallningar 
Tidigare fick provanstall

ningar enhgt LAS (§ 6) om-
fatta hogst sex manader; nu 
utstracks tiden till tolv mana
der. 

Nar det galler provanstall
ningar innehaller vart avtal 
en regel som ar battre an 
lagen. Enligt P-AVA (§ 2) 
far arbetsgivaren inte gora 
ndgra provanstallningar enligt 
LAS sjatte paragraf. Endast 
tidsbegransade anstallningar 
tillats. I gengald innehSller 

P-AVA nagot formSnligare 
regler for arbetsgivaren i 
detta avseende, jamfort med 
lagen. Forutom det exempel 
som jag redan namnt tillater 
P-AVA tidsbegransad an
stalining for att genomgS den 

I^trMer karva tider pa m.irknaden. DSr-
lor kraver arbetsgivania att de del:ir i ar-
f)etsrdtten» som talar till v|r fordel̂  skall 
lurfaoikas. Morottema bort̂  och pisjkan 
firaml Regeriiig^ expedierar sk so«i de 
aiitid har gjort. I december besiutade riks-
dagen cm andringar i I.agen om anslall-
ning.sskvdd, LAS« och Medbe.stammandela-
gen, MBL. 

De nya, samre, ro<j;!ern:j jziiller fr&n den 1 
januari 1994. 

utbildning som kravs for an-
stallningen, i Posten s k 
"kursdeltagar anstallningar". 

Egendomlig manover 
Samtidigt som andringarna 

i LAS genomfors (1 januari 
1994), upphavs enligt riks-
dagens beslut gallande avtal 
i de delar de innehaller reg
ler om kortare tid for tidsbe
gransad anstalining vid ar
betsanhopning och provan-
stallning. Det bUr dock till-
atet att darefter pa nytt sluta 
avtal om avsteg fran LAS. 
En mycket egendomlig ma
nover kan det tyckas. Poang-
en ar naturligtsvis att arbets-
givarna idag inte ar sarskilt 
intresserade av att sluta 
nagra avtal som innebar 
battre villkor an LAS - och 
ddrmed blir det inga avtal. 

Kursdeltagare 
For vir del innebar denna 

overgangsregel att P-AVA:ns 
forbud mot rena provanstall
ningar fortfarande galler. 
Daremot kan Posten lata 
kursdeltagaranstallningarna 
stracka sig over en langre 
tid, max ett ar istallet for 
tidigare sex minader. 

Det fanns tidigare i LAS 
inga sarskilda regler for hur 

ett anstallningsavtal skall se 
ut: om det maste vara skrift-
ligt eller ej, etc. Enligt EG:s 
regler maste anstallningsavtal 
vara skriftliga; diirfor har en 
sadan regel nu tagits in i 
LAS. For oss ar det har 
ingen storre nyhet eftersom 
statliga arbetsgivare redan, 
enligt Anstallningsforord-
ningens paragraf 17, ar skyl-
diga att utfarda skriftUga 
anstallningsbevis (Savida det 
ror sig om en tidsbegransad 
anstalining; aven da maste 
de dock uppratta ett skriftligt 
avtal om den anstallde begar 
det) 

2-manadersregel 
Tidigare mSste arbetsgiva

ren besluta om en uppsag-
ning av personUga skal inom 
en manad efter det att han 
fatt kannedom om skalet till 
uppsagningen. Denna tids-
frist forlangs nu till tva ma
nader. 

Forst in - forst ut 
Arbetsgivaren har sedan 

LAS tillkom haft begransade 
mojligheter att franga prin-
cipen "forst in - sist ut" for 
turordningen vid uppsagning 
pga arbetsbrist. 

Lagandringen fr o m ars 

skiftet ger nu arbetsgivaren 
en generell ratt att i varje 
turordningskrets aiitid un-
danta tva personer. Rege-
ringen vill ga annu langre pa 
just den har punkten, men 
dessa forslag kommer i nasta 
etapp (= efter valet 1995). 
Bl a sa foreslog ju arbets-
rattskommitten att arbets
givaren skulle fa undanta 20 
procent i turordningskretsen! 

Fler entreprenorer 
Arbetsgivaren har idag en 

sarskild forhandlingsskyldig-
het innan man anlitar en 
entreprenor och facket har 
vetoratt mot oseriosa entre
prenorer (MBL § 38-40). 
Bada dessa bestammelser tas 
nu bort ur Medbestamman-
delagen. 

Dessutom inskranker man 
ratten till stridsatgarder 
riktade mot sk enmans- och 
familjeforetag, vilket ytterli
gare underlattar entrepre-
nadiseringen inom t ex Pos
ten. 

Forsta steget 
De forsamringar som rege-

ringen nu tanker driva ige-
nom ar bara forsta steget. 
Jag redogjorde i Facktuellt 
3/1993 for hela det forslag 
som Arbetsrattsutredningen 
presenterade pa uppdrag av 
regeringen. 

Dar ingar bla att turord-
ningskretsarna skall bli min
dre liksom att arbetsgivaren 
ska fa valja ut 20 procent av 
de anstallda innan turord-
ningslistan upprattas. Det 
skall bU lattare att saga upp 
den som ar "illojal" (= ger 
uttryck for en annan upp-
fattning an arbetsgivaren); 
likasa den som t ex blir 
langvarigt sjuk. 

Jan Ahman 
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Hojd egenavgift till A-kassan 
Nytt system gynnar hogavlonade * Obligatorisk fdrsakring fran 1 juli 

Fran den 1 januari andras avgiften till A-kassan och samtidigt hojs den. Den egenavgift som vi 
betalat genom facket sanks visserligen, men i gengald dras en procent av bruttolonen pa skattse-
deln. Nettohojningen blir mellan 50 och 80 kronor per manad. 

Arbetsloshetsunderstodethar 
hittills finansierats genom 
dels en arbetsgivaravgift 
(merparten), dels genom en 
s k egenavgift, som man sjalv 
fatt betala. For den som ar 
medlem i facket har egenav-
giften till A-kassan ingatt i 
fackavgiften; for var del 
uppgick den 1993 till 40 kr i 
manaden, oavsett inkomst. 

14 procent arbetslosa 
I och med att riksdag, 

regering och kapitaliigarna, 
kort sagt de som styr den sk 
marknadsekonomin, drivit 
upp arbetslosheten till tvasif-
friga tal (ca 14 procent), 
forslar inte langre de avgifter 
som hittills betalats. De 
pengar som fattas har be
talats direkt ur statsbudge-
ten; 1993 rorde det sig om 
ca 35 miljarder. 

De styrande klarar inte av 
att fa ner arbetslosheten, 
alltsa aterstar att fmna meto-
der for att finansiera de allt 
storre utgifter som den drar 
med sig. Naturligtsvis blir 
det vi som far sta for fioler-
na. 

Egenavgiften hojs 
Strax fore juluppehallet 

besiutade riksdagen att vi 
fr o m 1 januari 1994 skall 
betala en egenavgift som 
uppgar till 1 procent av brut
tolonen pa inkomster upp till 
264.000kr/ir ( = 22.000kr/-
man; tjanar man mer sa slip
per man avgift pa den del 
som overskjuter 264.000). 
Fr o m 1.1.1995 hojs avgiften 
till 2 procent. Avgiften dras 
tillsammans med den ovriga 
skatten. Den blir avdragsgill, 

vilket innebar att man far 
tillbaka ca 30 respektive 50 
procent, beroende pa hur 
mycket man betalar i skatt. 
Det har systemet innebar 
ocksa, att den som har hogre 
inkomst far tillbaka mer av 
sin avgift, vilket framgar av 
foljande tabell. 

Hojd ersattning 
Detta om avgifterna. Fran 

arsskiftet hojs den lagsta 
ersattningen fran 198 till 
245kr / dag. Samma ersattning 
galler for dem som inte 
kvalificerat sig for ersattning 
fran A-kassan utan enbart 
far kontant arbetsmark-
nadsstod, KAS. 

Riksdagen beslot ocksa att 
arbetsloshetsforsakringenska 

bU obligatorisk fr o m den 
1 juli 1994. Vid samma tid-
punkt inrattas en statlig A-
kassa jamsides med dem 
som de olika fackforeningar-
na driver. 

Dessutom har regeringen 
foreslagit en rad forsamring

ar som man tanker besluta 
om under varen. Bl a vill 
man hoja arbetskravet i 
forsakringen och begransa 
mojligheterna till ny ersatt 
ningsperiod. 

/Jan Ahman 

Inkomst/-
man 

Egenav
gift 1993 

Egenav
gift 1994̂  

Egenav
gift 1995̂  

Adm. avg. 
(i med-
lemsavg)^ 

Total avgift 
1994^ 

nm) 40 77 154 10 (ca) 
12.000 40 84 168 10 94 
B.OOO 40 91 182 10 101 
14.000 40 98 196 10 m 
15.000 40 105 210 10 u s 
16.000 40 112 224 10 122 
nm\ 40 85^ 170̂  10 
18.000 40 90 180 10 
19.000 40 95 190 10 105 
20.0(K) 40 100 200 10 

Netto efter skatteeffekt (30 resp 50% skatt) 
^ ~ Forbundets A-kassa mSste aven i fortsattningen ta ut en avgift for att tacka de administrativa 
kostnadema. UppgSr till drygt lOkr/mSn. 
^ ~ Egenavgift (netto) plus administrativ avgift. 

Den s k brytpunkten i skatteskalan gSr 1994 vid 198.500 kronor. Det innebar att den som har en 
beskattningsbar inkomst ( = alla taxerade inkomster minus ev. avdrag) som understiger 198.500kr betalar 
enbart kommunalskatt (= ca 30%), den som tjanar over betalar dessutom 20% i statsskatt (= samman
lagt ca 50%). Eftersom egenavgiften ar avdragsgill uppstSr den markliga effekten att - exempelvis - den 
som tjanar 19.000kr/m3n betalar en lagre avgift netto an den som tjanar M.OOOkr/mSn! 

L O N E R E V E R S A L E N I 

Arbetsgivaren roar sig med att pA lonereversalen 
(It o m januari 1994) uppge egenavgifterna till 
arbetsidshets- och sjukforsakringarna. Dessa 
bida belopp /ngSr I den "prelskatt" (preliminar-
skatt) som dragits pd reversalen. 

Observera att egenavgifterna pS lonespecHika-
tiiMien redovisas brutto {sjukforsakrtngen: 
0,95%, art»etsl6shetsforsakrlngen 1%)^ i min 
tabell nedan har jag raknat ut nettokostnaden. 
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Fackavgiften sanks med 25 kronor per 
manad - men hojs htet anda! 

Den sk egenavgiften till A-
kassan har hittills ingatt som 
en del i fackavgiften; for 
1993 uppgick den till 40 
kr/man. Fran arsskiftet dras 
egenavgiften pa skattsedeln 
(samtidigt som den hojs). 
Den har forandringen ger ut-
rymme for en sankning av 
medlemsavgiften. 

Utrymme 
Eftersom A-kassan fortfa

rande mSste ta ut en avgift 
p i htet drygt 10 kr/min 

Fe l avgift 
t j a n u a r i 

Pk lanuartldnen 
drogs fern kronor 
fdr myeket i med-
iemsavgift 

Feiet kommer att 
r ittastJinfeimiari. 

(11:50) for att tacka de ad
ministrativa kostnaderna, 
fanns ett utrymme for att 
sanka avgiften till forbundet 
pa knappt 30 kronor. 

Forbundsstyrelsen har nu 
beslutat att avgiften sanks 
med 20 kr/min,vilket, om 
man vill vara petig, trots 
sankningen innebar en hojd 
avgift med 8:50/mSn. 

Avdehiingen har dessutom 
beslutat sanka medlemsav
giften med 5kr/m§n; sam
manlagt alltsS 25 kr/man 
lagre fackavgift an forra aret. 

Fast avgift 
En annan nyhet ar att 

forbundsstyrelsen beslutat 
tillampa fasta avgifter fr4n 
och med januari 1994. Det 
innebar att den Ion man 
hade i december 1993 kom
mer att Ugga till grund for 
avgiften under hela 1994. 

Forbundet kommer aven i 
fortsattningen att ik upp 

gifter lopande om medlem 
marnas loner, "men andring 
av avgiftsklasser kommer 
normalt ej att ske", som det 
stSr i forbundsmeddelande 
1/1994. 

Om man placerats i fel 

loneklass i december 1993, 
eller om man har iktt en 
varaktig (= mer an tre ma
nader) forandring av lonen, 
kan man anmala detta till 
avdehiingens (3001) expedi
tion, telefon 08/24 72 00. 

Inkomst F6rb TOTALT 
im 

0 50 0 50 
t - 5000 50 16 65 

5001 - 6000 60 20 60 
. 6001 - 7000 70 25 95 

7001 ' 8000 30 110 
8001 - 9000 90 35 1̂ 5 
9001 - 10000 100 140 

10001 - 11000 110 46 155 
11001 - 12000 120 50 170 
12001 -13000 130 5S : 165 
13001 -14000 140 60 200 
14001 - ISO 65 215 

Samttida bekJpp pet mitad. 
Pensonarer betatar 0,3 procent i avgift. 

MER OM LONEREVERSALEN 
De egendomliga uppgifterna om 
SEMESTER p& januari m§nads 
lonereversal skall toikas foljande 
satt. 

I kolumnen "Restsem innev kr" 
skulle normalt de dagar man har 
kvar av 1994 Srs semester ha re-
dovisats. Istallet redovisas dar de 
dagar man eventuellt sparat frSn 
1993. I kolumnen "Sparad sem" 
lamnas uppgift om ev sparade da
gar frSn 1992 och bakSt. 

Forhoppningsvis for man in upp
gifterna om krets semester pk febru-
arireversalen. Vill man kolla sin krs-
semester for 1994 sk har arbets 

ledarna listor med ratt uppgifter. 
OBSI att §rssemestern minskats 
med tvS dagar for alia. 

Langst ner pk reversalen lamnas -
som aiitid i januari - uppgift om 
UNDERLAGSSUMMAN FOR SJU-
KLONETILLAGG. Denna underlags-
summa bestir av de rorliga lonetil-
lagg (ob-tillagg, fridagstillagg, mer-
tidstillagg, m fl; dock inte overtidstill-
ag) som man tjanade in under 1993. 
Nar man ar sjuk ikr man ett sjuklo-
netiiiagg, som for varje sjukdagupp-
gkr till 1 /365 av denna underlags-
summa, uppraknad med 5 procent. 

Observera att samma avdrag gors 
pk sjuklonetillagget som pk lonen. 
Dvs forsta sjukdagen 100 procent, 
andra och tredje dagen 75 procent, 
dag 4 - 1 4 dras 10 procent, dag 15 -
90 dras 90 procent, fr o m 91 :a 

dagen Sterigen 100 procent. Det blir 
med andra ord inte sk mSnga kro
nor. 

For den som vill fordjupa sig i 
sjukpenningens mysterier rekom-
menderas bl a den lathund som 
regionklubben skickat ut till klub
barna, Ersattning vid sjukdom, for-
aldraledigheter, retiabilitering, mm. 
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En omojlig facklig organisation 
Olika uppfattningar om hur kongressbesluten skall omsattas i Stockholm 

Hur skall Statsanstalldas Forbund se ut i framtiden? Kongressen i hostas fattade en rad beslut som avgor den saken. 
Forbundet skall fa ett nytt namn. Kongressema kommer att hallas varje ar - men med farre ombud. Avdeiningarna blir 
storre. Diskussionerna om hur dessa beslut skall omsattas iokalt har borjat Uppfattningarna gar - som vaniigt 1 dessa 
fragor - isar. 

SF-kongressen i September 
beslot att det ska fmnas Stta 
branscher i forbundet; vi 
kommer att tillhora Post
branschen. Det ska im-attas 
hogst sjutton branschkontor 
runt om i landet varav ett 
hamnar i Stockholm. Till 
varje sadant branschkontor 
ska knytas en avdelning fran 
varje bransch. I de fall dar 
det idag fmns flera avdel-
ningar fran samma bransch i 
det omrade som bransch-
kontoret ansvarar for, maste 
avdeiningarna slis samman. 

Mojligheter 
Den nya organisationen 

marknadsfors nu som en 
mojlighetemas organisation. 
Fragan ar bara for vem som 
mojUgheterna oppnar sig. 
Den nya organisationen 
innebar framfor allt tva sa-
ker. Dels blir det annu fler -
och storre - storavdelningar, 
nSgonting som lange varit 
forbundsledningens drom. 
Dels minskar man antalet 

K o m m u n l k a t l o n s 
FORBUNDET 

ombud till forbundsmotena 
(kongresserna) med 132 
ombud (fran 332 till 200), 
vilket naturUgtsvis innebar 
att den mest kritiska tredje-
delen av ombuden utesluts 
fran forbundets hogsta or
gan. Syftet med den nya 
organisationen ar kort sagt 
att bygga ett starkare skydds-
nat kring forbundsledningen 
och de stora besluten. 

Storavdeining 
For Stockholms del innebar 

kongressbeslutet att var 
avdelning 3001 skall slSs 
samman med kassans 3069, 
verkstadernas 3056 samt 
gotlanningarnas 3042. De 

P A j p u b l i k a l l i a n s 

olika avdehiingsstyrelserna 
skall nu forbereda genom-
forandet av beslutet, som 
trohgen trader i kraft vid 
arsskiftet 94/95. Den 1 no-
vember kallade avdelnings-
styrelsernas arbetsutskott till 
ett sammantrade med repre-
sentanter fran regionklub-
barna och nigra andra klub-
bar. De presenterade dar ett 
forslag till klubborganisation 
i den nya avdehiingen. 

Nya klubbar 
Fdrslaget innebar att nu-

varande regionklubbar och 
arbetsplatsklubbar skulle 
uppldsas. Istallet skulle det 
bildas nya geografiska klub
bar med minst 200-300 med
lemmar och med alia med
lemmar inom omradet, oav
sett yrkestillhorighet, i sam
ma klubb. 

Forvaning 
Det radikala forslaget vack-

te naturUgtsvis en del for
vaning hos oss som represen-
terade klubbarna. Problemet 
med den fackliga organisa
tionen i Stockholm idag 
bottnar i att - a ena sidan -

si gott som all facklig for-
handlingsverksamhet gent-
emot arbetsgivaren sker pa 
lokal arbetsplats- och regio
nal nivi medan daremot - a 
andra sidan - kontakterna 
uppat i forbundet sker pa 
avdelningsniva. Den har 
olyckliga tudelningen kunde 
naturhgtsvis losas genom att 
avdelningen delades upp 
efter regiongranserna. Da 
kunde man latt ta bort de 
nuvarande regionklubbarna 
och spara ett led i organisa
tionen. Den losningen bloc-
keras av att forbundsledning 

KomSer̂  
F O R B U N D E T V 

K n m m u n i k a l i o i i oc i i S a m h a l l s s c r v i c e 

en bara kan tanka i termer 
av storre enheter. Man far 
garna bilda storre avdehiing-
ar, hur stora som heist, men 
aldrig mindre. 

Biockeras 
Nar den basta losningen 

biockeras, ar fragan vad vi 
ska ha istallet. 

* Som idag: 
- en avdelning som ansvarar 
pr kontakterna uppat i for
bundet 
- en regionklubb som skoter 
de regforuiia forhandlingarna 
och det mesta av samord-
ningen mellan de lokala klub
barna 
- manga lokala arbets
platsklubbar 

* Eller: 
- en avdelning som inte bara 
ansvarar for kontakterna 

uppat utan ocksa skoter de 
regumalaprhandtingama och 
samordmngen 
- ingen regionklubb 
- fdrre och storre geofftrpska 
klubbar med alia personalka-
tegcmer i samma klubb, direkt 
under avdelningen 

Manga klubbar 
Regionklubbsstyrelsen for-

ordar det forsta alternativet. 
Vi anser att det behovs en 
lokal klubb pa varje arbets
plats. Det innebar manga 
klubbar och vi tror att det 
darfor behovs en regional 
samordning med bas ute i 
regionerna. Sedan kan man 
naturligtsvis tanka sig vissa 
forandringar/justeringar i 
organisationen. Daremot 
anser vi det felaktigt att idag 
riva upp hela den nuvarnade 
klubborganisationen och 
borja om fran borjan, vilket 
har foreslagits fran vissa hall. 

Bli battre 
Diskussionen fortsatter och 

beslut kommer att fattas i 
representantskapet under 
hosten. Den fackUga kampen 
fors nu under besvarliga 
forhallanden. Till exempel sa 
kommer den obhgatoriska 
arbetsloshetsforsakringen 
sakerligen att locka fler att 
stalla sig utanfor facket. 
Facket maste helt enkelt bU 
battre. Det bor man ocksa 
tanka pa nar man diskuterar 
organisationsfragor! 

Jan Ahman 

III: Tre av forslagen till nytt namn 
och ny logotype for Statsanstalldas 
Forbund. 
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Nytt fran arbetsmiljofronten 
BATTRE SKOR 

Ett friskvardsprojekt erbjuds nu 
till utdelningskontoren. Det gir ut 
pa att testa personalens fotter for 
att utreda fottemas status. Har 
man problem sa kan man fa inlagg 
tillverkade och darmed slippa en 
massa besvar med fotter och rygg. 

Projektet ar antaget i arbetsmil-
jokommitte'n och varje arbetsmil-
jdutskott far sjalva bestamma om 
man vill delta. 

Ett annat fot- och skoprojekt pagar 
pa Tba-D for att testa om man kan 
fS fram mjukare skor for att dar
med minska ryggbesvaren pa dom 
harda golv som vi har pa Tomtebo-
da. 

STATISK ELEKTRICITET 
En ny intressant produkt Tor att 

eliminera statisk elektricitet har 
dykt opp pa marknaden. Om den 
hSlIer vad det lovar sa borde den 
vara intressant for Posten. Forst 
mSste vi dock fa mojiighet att testa 
den. 

TRUCKOLYCKORNA 
Betydligt trakigare ar dom trucko 

lyckor som har drabbat Tomteboda 
senaste tiden. Dom har fatt till foljd 
att Yrkesinspektionen har intresse-
rat sig for saken och stallt h§rda 
krav som bSde drabbar arbetsgivar-
na och truckforama. 

En allman skarpning maste till 
bkde nar det galler efterlevnaden av 
truckforeskrifterna och uppstall-
ning av gods. Man kraver korjour 

naler pa truckarna och tata kon-
troller i form av "flygande besikt-
ning". Truckgangar maste uppmar-
kas och gods far inte stallas pa 
dom. 

Tillbudsdrive 
En "Tillbudsdrive" har genomforts 

pk plan 2 under senhosten som 
ytterligare understryker problemen 

med personsakerheten. Bland an
nat har det framkommit att saker-
hetsanordningar pa truckar har 
blivit saboterade, vilket ar ett lag-
brott i sig. Papekas bor att aven 
truckforarna har ett stort juridiskt 
ansvar, inte minst om allvarligare 
olyckor intraffar. 

Nu maste dock alia hjalpas at for 
att fa en ratsida pa problemen med 
personsakerheten. Chaufforer, pa-
ketsorterare, brevsorterare, truck-
forare och inte minst arbetsgivarna. 
Det far inte handa fler olyckor nu! 

En atgard som redan ar vidtagen 
ar att varje enhet har fatt utse en 
truckansvarig. 

Samordningsansvar 
Samordningsansvaret har lagts pa 

Bosse Hellbei^ pa Tba-D. Dom 
truckansvariga har till att borja 
med fatt i uppgift att se over samt
liga truckgangar pa plan 2 och sa 
snabbt som mojiigt lagga fram 
forslag till forbattringar. 

Alia maste dock hjalpa till och jag 
vore tacksam for synpunkter och 
ideer som kan vara till nytta. 

Lars LovUe/huvudskyddsombud 

S E R V I C E P O O L E R N A 

I Idrra R A U ; e n avsattes 340.000 kroiwi' tiK 
snvicepooter Inom Ufdeining, PmsKm an* 
v«nds f n till hODPtinaao med 100 kr vki hopp 
m annat lag och 200 kr vid hopp till annat 
kontor. NAgra konttf har awikande regler. 

Frftn fackligt h&ll anser vi aft de nuvaranade 
reglema bdr behSllas (med mdilighet till vissa 
mfndre tokala justerlngar). 

Arbetgivaren bar aviseraf att de viit andra 
reglerna, s i att hopp till annat lag tas bort. 
Endast hopp tilt annat kontor skall ge ersaft-

oes sa hopp trota ailt firre; aittai ett sfitt att 
spara in pcHigar. Dessutom en felaldlg inrikt*^ 
ning; hopp mellan kontoren bdr undvikas. 

UTDELNING ATERANSTALLER 

VI har tidigare har i Facktuetlt redogjort f6r hur 
Utdelntng under hosten sade Mp^ c a 60 av v i ra 
arbetskamrater. Vi komment»ade ock$& hur 
man under hosten manipulerade med tidsbe
gransade anst&liningar. 

Nu har de fitt krypa till korset och borja dter-
anstaila folk p i riktigt. 

Av dem som sades upp i v i r region har 19 
iteranstSlHs med fast anstalining. Dessutom har 
VtB som sagts upp i andra regioner iteranstallts. 

UtSver dessa 22 som anstallts "p& riktigt" 
hiiier man fortfarande p i med tidsbegransade 
anstallningar, fn ett tjugotai inom regionen. 
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Infor sorteringsklubbamas arsmoten: 

Fran en stor till sex friska 
Rom byggdes inte over en 

I borjan av februari 1993 
liade vi en stor Idubb inom 
Brevkontoret pa Tomteboda. 
Brevklubben med sina ca 900 
medlemmar var under 
mSnga ar SF:s storsta arbets-
platsklubb. Det foddes sex 
arbetsplatsklubbar under 
1993 ur denna. 

For att anpassa den fackli
ga organisationen till arbets-
givarens nya organisationen. 

For att skapa ett medlems-
nara och battre fungerande 
Iokalt fackligt arbete. 

Stort missnoje 
Vid Brevklubbens arsmote 

-93 konfronterades man med 
medlemmarnas missnoje. 
Missnojet var stort. Mot 
facket. Mot "sittandet". Med-
lemmarna ville forandring 
och det genomforde de ock-
sk. Med sina valsedlar. Mitt 
imder ett kampigt kr. 

Vk golvet 
Efter arsmotet konstituera-

de styrelsen sig och uppratta-

de en arbetsordning enligt 
SF stadgar. Ordforanden 
avsade sig efter forsta styrel-
semotet. Vice ordforande tog 
over uppdraget. Klubbens 
nya ledning borjade att jobba 
pk golvet. Fackliga ledigheter 
begransades. Styrelsen fast-
stalldeforhandlingsdelegatio-
nen till tjanstetillsattningarna 
for de kommande enheterna 
i TBA-sortermg. Under 
perioden mars - maj genom-
fordes forhandlingarna for 
nya tjanster och samtidigt 
behandlades alia fackliga -
medlemsarenden utan nagon 
storning. Det holls fem sty-
relsemoten fram till den 25 
maj. Motena var korta men 
effektiva. Protokoll uppratta-
des. Klubben kom under 
denna period ut med nio 
olika informationsblad. Drev 
kampanj mot bolagiseringen 
och mot arbetsOratten. 

Semesterplanerna vid varje 
enhet forhandlades och med-
lemmarna pa hela Brevkon
toret fick de ledigheter som 

de hade begart. 
SamarbetssvSrigheterna 

mellan Brevklubben och 
Regionklubben eliminerades 
och relationema rekonstrue-
rades. Dk lostes ocksi de 
rasistiska anklagelser som 
florerade i samband med 
Brevklubbens arsmote. 

Hos Regionklubben bilda-
des ett "Sorteringsutskott" 
som fick i uppdrag att losa 
lokala och overgripande 
sorteringsfrSgor. 

Uppsagningar 
Brevklubbens nya styrelse 

och Regionklubben plus avd 
3001 tillsammans med med-
lemmarna kampade a ena 
sidan mot de forsamringar 
som karaktariserades av 
uppsagningar och forflytt-
ningar, vUka vallades av de 
borgerUga partiernas och 
postledningens poUtik. A 
andra sidan kampade vi for 
att bygga upp och uppnS en 
battre fackUg verksamhet 
som medlemmarna faktiskt 

e l l e r 

natt 
behovde. 

Fredsplil(ten 
Kritik mot visst elande som 

inte gick att hindra och kor-
rigera under den tiden skulle 
ha adresserats till arbets
givaren i stallet for facket. 
Alia forsokte gora vad man 
kunde under "fredsplikten". 
Att inte vara nojd med fred
splikten eller det laga intres-
set for fackligt arbete ar 
andra diskussionsfragor. 

Medlemsmoten 
Strax efter den nya om-

organisationen i TBA-brev-
kontoret (3/5-93) och mitt i 
uppsagnings-forflyttningsstor-
men, borjade vi genomfora 
en rad medlemsmoten med 
hela grupper i varje enhet. 
Syftet med detta var att ik 
fram nya fackUgt aktiva for 
de kommande arbets-
platsklubbarnas styrelser, 
som skulle driva fackligt 
arbete inom TBA-sortering-
en. 

Volymer, Sortering 

3 000 000 <i 

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

Volymstatistik Sortering Stockholm Norra, inkI Taby och Norrtalje. Dagmedeltal uppsamling. 
Kundsorterad post inkluderar bide normal- och ekonomibrev. 
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Kompetenta klubbar 
Klubbensstyrelseledamoter 

hade fatt tjanst och hamnat i 
oUka enheter. Klubbens 
arbete drevs framover med 
valdigt lag bemanning. 
Medlemsmotena pagjck un
der hela maj och juni-93. 
Brevklubbens lednmg visste 
redan da att kompetenta 
arbetsplatsklubbar inte skulle 
kunna byggas over en natt... 

Over 60 ombud 
Sa har informerade Brev

klubben medlemmarna efter 
motena (93-06-28): 
"TrevhgSommar:/.../ Varje 

sorteringsenhet inom TBA 
har nu sina nya fackligt akti
va. Nu finns det over 60 
fackhgtaktiva/kontaktombud 
inom brevkontoret mot gar-
dagens betydligt mindre 
antal. Nu har aven deltidare 
och nattlagen blivit represen 
terade inom (interims)styrel-
sena /.../ S5 manga fackligt 
aktiva bor vara en grund for 
att hoja medlemmens infly-
tande inom bade facket och 
produktionen genom att 
ingripa och losa alia problem 
som vi idag har och som kan 
uppsta. /.../ All hjalp som 
behovs kan fas fran Region
klubben och dess sk Sorte
ringsutskott. Expeditionen 
hiller oppet hela somma-
ren". 

Egna klubbar 
Redan i den 26 maj bilda-

des SF klubb TBA-S. Lik-
nande medlemsmotena ge-
nomfordes ocksa efter som-
maren.Med varje grupp och 
skift.Efterat anordnades 
konstituerande medlemsmo
tena. 

Medlemmarna tog beslut 
om att bilda sina egna klub
bar: 

* SF Klubb TBA-S(olna) 
bildades under varen. 
* SF Klubb D(irektinldmn-
ingsenheten) bildades 2 Sep
tember. 
* SF Klubb M(askin) bilda

des 14 September. 
* SF Klubb TBA-U(pplands 
Vasby) bildades 28 Septem
ber. 
* SF Klubb TBA-B(romma) 
bildades 10 november. 
* SF Klubb TBA-K(ista) 
bildades 11 november 

Utbildning 
Efter varje klubbildning 

anordnade Regionklubb 
Norra ett utbildningsprogram 
for de nyvalda styrelseleda-
moterna och skyddsombu-
den. Utbildningen bestod av 

Brevn i t t -94 

Bmnatsprn|L"ktea 
har burjul arbtUu 
Vad som binder, och 
ora det fajiader nagot. 
vet vi idag inte s& 
myvhst om. bUtorma* 

dig, b&d« fran arbet!̂  
g^varhSil och frfln de 
faddiga represmtaa* 
t«r som sitter som 

re i de centrala och 
regionala projektea. 

Vad de centrala ut-
v«ckUngsproj«kteo 
betratfar (seAxdb-
toetfr 6/1993> s5 lyk-
t8$ di'l att man &tX 
problem med de aSt 
kallade "frif^tlsbilar-
na"; de tastar tor litet. 
FrSgan fir om man 
tanker tumma jtteiii-
gare pS servlcenivao -

pO!»ten eller fler ter. 
minaler btl kvar. 

i Stockhobnsutred* 
ningen har arbets
givaren Htsett projekl-
grupp. Fr&n Stock
holm Norra in^r 
re^oocbefea Obian-
der i iedningsfontmet 
och T Humatisto i 
projektgruppen. 

fem traffar och hade ett 
liknande innehall som "Klara, 
Fdrdiga, Gd!" Under utbild
ningen klarlades arbets-
platsklubbarnas roll, upp
gifter, arbetssatt, MBL och 
AMU-motenas innehaU, 
arbetsmiljofragorna osv. 

Brevklubben awecklas 
Sedan klubbarna bildats 

och borjat fungera, genom
forde Brevklubben sitt §rs-
motesbeslut och awecklade 
sig. Rakenskaper redovisades 
och tillsammans med reviso-
rernas godkaimande lamna-
des dessa material till Re
gionklubben. Brevklubbens 
tillgangar fordelades mellan 
de nyfodda lokala klubbarna. 
Varje klubb fick ocksa 1993 
ars verksamhetsbidrag som 
Brevklubben inte hade be
gart. Ett nytt start bidrag 
fick de ocksa fran avdelning 
3001. 

Sorteringsutskott 
Under resans gang vidga-

des "Sorteringsutskott" pa 
Regionklubben med klubb-
ordforandena. Numera sam-
las de var 14: e dag och 
behandlar de lokala samt 
overgripande sorteringsfra-
gorna. 

Egna forhandlingar 
Sorteringsklubbarna inom 

TBA borjade ocksa forhand-
la med sina egna produk-
tionschefer over enheternas 
och medlemmarnas olika 
fragor. 

Den langa och kampiga 
natten ar over. 

Den skakande uppsagnings-
och forflyttningsstormen lar 
vara sa ocksa. Men aterverk-
ningarna kvarstar. 

Ovader 
Posten ar inte den gamla 

trygga posten langre. For-
troende, trygghet, framtids-
hopp ar forsvunna. Trivseln 
(och ocksa loner) i termina-
len ar botten. Dar maste 
man borja. Posten borde 

efter ett sant ovader lata 
burkarna stabilisera sig och 
oka tryggheten samt trivsehi 
iiman man kommer med nya 
krav om produktivitetsok-
ningar och kvaUtetsfor-
battringar. 

Morka moln 
De morka moln som Pos

ten later torna upp sig igen 
over terminalen (den elekt-
roniska postens utveckling 
och hotet om nedlaggning av 
TBA pga daligt kvahtet, osv.) 
okar de nya sorteringsklub
bamas ansvar infor med
lemmarna under nya verk-
samhetsaret. 

Medlemsnara 
Nar vi nu narmar oss ars-

motena, iir det dags att med
lemmarna och styrelserna 
gor en vardering av Ijolarets 
arbete. For att ytterUgare 
samla kraft och kompetens 
som kan astadkomma -94 ars 
fackliga uppgifter. Nar majo-
riteten vid Brevklubbens 
sista arsmote (17/3-93) ros-
tade mot gardagens stora 
och forlamande klubb ville 
de ju skapa starka och med
lemsnara lokala klubbar. 

Sex friska 
Vi hade EN STOR forra 

aret. 
Nu har vi SEX FRISKA! 

Som jag hoppas ska be-
driva ett bra fackligt arbete 
och fortjana medlemmarnas 
fortroende pa nytt. 

Jag skulle vilja onska lycka 
och framgang till Er alia. 

Erhan Gomiic 

ooo 
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2000-talets arbetsplats 
Lagarbete eller entreprenader? 

Be {orlutodlingHr sam furdies iorru vareo metlan SF 
och Posten resalterade i att arii^sgivaren ensidigt 
besiutade wa harda "rationaliserlngar" loom Utdel« 
ning. Arbetsgivaren vigrade att skriva pk ett njtt ar-
betstldsberatdungsvatal; IstaJlet lade man in eo rad 
nya arbeteupp^fter, tidigare re^erade pi sarskilt 
satt, i den wdJnarie arbetstidea. Brevbararnas ar* 
betsviiikor har i ett slag Icastats decennier tillbaka I 
tiden och det har bittiUs visat sig vara mycket svSrt 
att rfitta till de missfSrhStlanden som nit r&der p& 
kootoren nint om i regioneo. VI rapporterar pa 
kommande sidor fr&n nigra arbets|datser. 

Vad som tycks vara mindre kaot • i vaije Ml pa 
arbetsgivarsidan - Sr att det vid dessa ftirtiandtingar 
faktiskt sldt!> ett avtal. nunillgen ora "samverkan vid 
uppbJVgnad av 2i)t)<)-taiets arfoetepiate inom Utdel
ning", I denna overenskommelse sags att vardering-
arna fr&n Postens dokument om "ZOOO-tatets arbets
plats"* <K'b SF:s kongressrapport "Hjiima och band" 
skall iigga fill grand (or utveckfingea inom Utdel
ning. Vi aterger harintili, lor allmun kannedom och 
som en pSminneise till de chefer som nu spelar efter 
egna r^er , nagra avjinitt ur avtalet och Postens 
dtdtoment. 

Samtidigt pagar det ocksS koostq$a saker pa Hu-
vudkonforeL Posten Brev har ansokt om pengar hos 
Arhetsliv$fonden for "Utveckling av 20<M)-talets ar
betsplats*. 'T&r detta fir fiM gemmjort', skriver man 
I programforklaringen, "s3 iimebar da mt vaije It^ 
aiMOarsom^taaJoi^niedt^resu&atimsvar^.Vi 
Informerar om de viktigaste deiarna i det pntgram 
man vill att ArbetiyUvsfondeo skatt vara med och 

Ytterligare en pusselbit i diskussionen om Postens 
firamfid &r det hrev som Christina iilttstavsson. chef 
for Brev Falt-UT, skri^t till en konsult, och vars 
innehSII "iSckt ut tilt pressen% som det brokar beta. 

Men vi borjar med eo rapport (rin nagra kam> 
rater som Ikte tilt Malmii pi en kimferens om Ut-
delntngs framtld. Som framgar av deras artikef 
dementerade Christina Gnstavsson de mest spekta-
kulara inslagen i Nya Posten, 

Fan trtffl /Red 

Den 26 januari lioll Statsan
stalldas Forbund och Posten 
en gemensam utdelnings-
konferens i Malmo for att 
diskutera "Framtidens brev-
baring" med utgangspunkt 
fran 2000-talets arbetsplats 
och Bade hjama och hand. 

Narvarande var fran ar
betsgivarsidan Christina 
Gustavsson med uppvaktan-
de hov fran Huvudkontoret. 
Dessutom utdelningschefer-
na fran Vaxjo, Malmo, 
Jonkoping och Helsingborgs 
regioner. Stockhohn Norra 
uteblev, utan ersattare. 

Lagens funktion 
Fran Statsanstalldas For-

bimd deltog representanter 
fran samtUga fem regioner 
och dessutom Stellan Matt-
sson och Sven-Olov Hell-
man fran Postbranschen. 
Fem grupparbeten genom-

fordes: 

1. Kunden i centrum 
2. Ekonomiska forut-
sattningar 
3. Arbetets innehall 
och utformning 
4. Lagens funktion 
5. Vad menar vi med 
samarbete 

Det var nyttigt att diskutera 
med andra regioners chefer 
och folk fran Brev Fait pa 
Huvudkontoret - synsattet 
skiljer sig ofta friin Stock
holm Norras ledning. 

Underifran 
Tankarna om hur man 

gemensamt ska jobba med 
organiserandet av 2000-
talets arbetsplats ar relativt 
likartade: det ska jobbas 
fram "underifran" i lokala 
projekt med stort persona-
linflytande. Enligt Christina 
Gustavsson nSr inte asikter-

na fr&n arbetsplatserna upp 
tiU Brev Falt-UT. 

Det vi ar overens om ar 
att organisationen maste 
andras; den ar oh&llbar 
idag. Men Ssikterna gar 
isar. Dels om lagforman-

nens roll: ska han/hon vara 
gruppledare eller chef St 
arbetsgivaren. Dels om 
kontoret skall vara en resul-
tatenhet, vilket avtalet sa-
ger, eller om varje brev-
bararlag ska vara det; som 

varst sma foretag/entrep-
renader. 

Christina Gustavsson 
forklarade som svar pa 
fragan om entreprenadlos-
ningar i brevbaringen att 
konsultuppdraget endast 
gallde en undersokning av 
juridiska och ekonomiska 
konsekvenser av en eventu-
ell entreprenad, som under-
lag for ett beslut. 

Lagd pa is 
Undersokningen ar lagd 

pa is sedan breven till kon-
sulterna kommit ut. Beslut 
skjutet pa framtiden, nagot 
ja eller nej kan ej ges efter
som Brev Falt-UT ej har 
tagit stallning. Mojligen kan 
nagra smakontor laggas ut 
pa prov. 

Gun Jansson, AlfDuroj och 
Christian Garmstedt, Re
gionklubb Norras represen
tanter vid konferensen. 

Ur brev fran 
Christina Gustav
sson till konsulten 

i i i i i i i i i i i i i 
"Jag skulle vilja ha 
hjalp med att goni en 
enkel anaiys av Ut* 
delning med hansyn 
taget till de olika 
bolags eller entrc-
preniirsfurmer t,mi 
kan forekomma" 

"Dessutom skulle det 
vara bra om du kun
de fungera som 'dor-
riippnare* tor en 
kontakt med KF, sum 
ju mycket jobbar med 
i^nforetagare inom 
KF:s ramar" 
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UR A V T A L E T OM 2000-TALErS 
UTDELNINGSOftGANISATIOli: 

* "Den bestar av resuUatenheter med en chef med 
uttalat arbef^varan&var... En rcsdtatonhet bestir 
Bormall av ett utddningstiontor uppdekt pa ett ctler 
flora lag med kostnadsansvar." 

* "Lagen best&r normalt av 6 - 10 personer... Lokal 
overenskommelse kan traitas om annan storiek, be* 
roende pi lokala f(irutsittningar. Lagartietet skall 
lur den enskilde medarbetaren ge inflytande odi 
detaktighet i det dagtiga arbetc^e indhlden mdjlig' 
beteratt ta ett stdiTe personligt initiativ. ansvar och 
utveckling i det egna arbetet...ger individen mojiighet 
till ariwtsrofation och ett varierat aitetsinnehlll.* 

* "Stralegier for ko»ipeten!.ulv«ckliog for anstallda 
skall finnas pi varje region. Det vill saga att reg^ner-
na tur faiinsyn til) kompetensulveckling i budget...Stra' 
tcgicrna tas, fram i samrld med persanaiorganisatio-

* "Vid en resulfatenhet bestammer de som arbetar 
dSr hur arbetet siotil laggas upp odi utfrn^s inom 
ramen for ekonorai, kvalitct och service." 

* "Framtidens arbelspJats bygger pa samverkanslos-
ningar...dc anstalldas kunskap tas, tillvafa...regelbun-
den information och dialog pa arbetsplalscn." 

Lennart Karlsson, Bromma: Vi riskerar att fd se samma 
utveckling som inom SL! 
Tv Bibbi Axelsson-Hedberg, Ba, t h Olle Eklund, Soil. 

Sitder flrln miite med Utdefnlngsklubbarna 
den 20 januari. 

FACKTUELLT nr 1/1994 Red: Jan Ahmm 

FrSn Utdelningskontoren.... 

I TABY infordes under hosten - efter krav fran det lokala 
facket - en "temporar lagforstarkning" med 8 heltidare (pa 
ca 70 distrikt). Forsoket har slagit val ut och efter forhand
lingar kommer lagforstarkningen att permanentas som atta 
fasta befattningar. 

Samtidigt forandras lagorganisationen sa att de nya lagen 
kommer att irmehalla mellan 8 - 10 fasta befattningar (m-
klusive lagforstarkningen). 

Under viren installeras en bladningsmaskin pa prov i 
Taby. 

En engagerad trio frdn Nordost. Michael Godberg, Danderyd, 
Christian Garmstedt och Tomi Olsen, Taby. 

Taby lade om sent (maj -93) varfor distrikten var stora 
redan innan gruppisexplosionen; i Taby kan en del distrikt 
ha upp mot 20 sorters reklam vissa veckor. 

I VALLENTUNA genomforde arbetsgivaren den 17 
januari en organisationsforandring utan att ha fuUgjort 
sin forhandlingsskyldighet. 

Regionldubben forbereder nu en stamning infor Arbets-
domstolen for brott mot Medbestammandelagens ll:e 
paragraf. 

Omorganisationen syftade till att minska det fasta ar-
betstidsuttaget med 10 timmar/dag med hanvisning till 
"dagens volymer". Det ar bara det att tillganglig volymsta
tistik visar pa en okrang med 3000 (brev)forsandelser/dag. 
Dessutom tillkommer att Vallentuna ar ett av de kontor 
som drabbats hardast av gruppreklamen. 

I UPPLANDS VASBY gjordes en oversyn den 15 
november. Aven har vagrade arbetsgivaren att lyssna till 
personalen och facket. Inga hansyn togs till 8-tunmars-
dagen och de okade volymerna. Forhandlingarna slutade 
med en reservation fran facket: 

"Inga verkningsfulla dtgdrder har vidtagits for att for-
dela arbetet rdttvist mellan lagen. 

Fdrslaget innebar att dagens obalans fortsatter. 
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Enligt SF:s bedomning behovs minst tre nya distrikt 
i utokningfor attALLA ska fd en normal 8-timmars 
arbetsdag. 

Posten satsar istallet pd att behdlla ett personligt 
beting och att uppmuntra tidig hemgdng pd de lag dar 
sddant dr mojiigt. Pd ovriga lag utgdr fortfarande 
overtid kontinuerligt." 

Under rubriken Kan vi Idra av varandra pasted sedan 
Maud Bosson i Utposten att "Upplands Vasby lyckats med 
att skapa en arbetsfordelning som grimdar sig pa "verklig-
heten" och egna erferenheter'. "Genom att standigt stam-
ma av arbetet med lagen har attityderna till omorganisatio
nen varit overvagande positiva", lod ett aimat pastSende 
som varit i sack innan det kom i pase: 

Tvd sammanbitna herrar frdn Norrtalje: Sven Soderman och 
Roiden Grahn. 

— Din artikel ar ett slag i ansiktet pa oss brevbarare i 
Upplands Vasby och fragan vi staller ar: HAR DU OVER-
HUVUDTAGET PRATAT MED NAGON ANNAN AN 
PROJKETLEDAREN ROLAND VISEN, Distriktschef i 
Upplands Vasby?, skriver personalen i Vasby i en insanda-
re. Deras vardering av omlaggningen ar en annan an Vi-
sen/Bossons: 

— Overtiden har fortsatt att vara hog och torn okat sedan 
den 15 november. Ett flertal personer har tvingats sjuk-
skriva sig med onda axlar, ryggar, nackar, mm, och vi 
saknar idag personal for att klara brevbaringen pa ett bra 
satt. Vad vi nu behover ar att anstalla mer personal och 
en ny oversyn sk att vi kan fa en verklig 8-timmars arbets
dag och slippa shta ut oss i fortid. 

Utdelning lagger offert pa att ta over hela buntkorningen 
frSn postakeriet. 

Det ar en av de nyheter som arbetsgivaren planerar mfor 
omlaggningen i SOLLENTUNA. 

De foreslar ocksa att nuvarande fpjb skall tas bort och 
ersattas av ett vikariatstillagg for dem som vikarierar som 
lagforman. Ersattningen skulle vara lOOkr/dag. De fd lag-
forman som vikarierar far ingenting och fd fpjb f^ 
50kr/dag. 

Vidare sS vill man inratta en servicepool med fem brev
barare som skulle fa 800kr/man for besvaret. 

Nar det galler den viktigaste fragan, ersattning for den 
okade arbetsbelastning som fr a gruppreklamen inneburit 
sa erbjuds 4 min/dag och distrikt. 

Omlaggningen var tankt till den 7 februari. Nu hade 
arbetsgivaren "glomt" avtalsreglerna om att forslag till 
tjanstgoringslistor skall presenteras en manad iiman de 
skall trada i kraft. Omlaggningen skjuts darfor upp till i 
mars. 

Jan Ahman 

"UTVECKLING AV 
2000-TALETS ARBETSPLATS" 
Del program for utveclcling av 2000-talets arbets
plats som Posten Brev sbker bidrag for hos 
Arbetslivsfonden bestir av foljande delar: 

* Ett MSrsspel for de 500 hogsta cheferna 
Inom Posten. Syftet med affSrsspeiet fir aU stor
ks chefernas tro p i och sammanhiilning kring 
bolagsposten. 

* En studiecirket for alia anstillda, Ekonomi for 
oss i Post&t, Syftar fill att ge o s s 'ratt kunskap 
samt forsti vad resuttatansvar betyder p i olika 
nivier". 

* Som pibyggnad p i Ekonomi for os s t posten 
kommer en studiecirkel I Persondekonomi. Van-
der sig till chefer, arbetsledare och lagledare. 

* Som kompiement till cirkeimaterialen pro-
dticeras ett Datorstyrt {tranings}program / ekono-

* Samtliga regioner skall fdrses med en Tr§-
nit^lssimiUa^ f6r PSS. P S S i r ett produktions-
stymingsprogram som anvands inom Sortering, 
Triningssimulatom skall al ltsi anvandas till att 
utbilda personalen inom S<Mtering, 

* For att inte Utdeinlngs personal skall bli av-
undsjuka p i oss inom Sortering s i skall de f i 
nigot som kalias P20'Dampm^fktet, Bakom den 
hemlighetsfuila rubriken ddljer sig helt vaniiga 
datorer utrustade med ordbehandlings-, kalkyi-
och registerprogram. Vad det handlar om ar att 
Arbetslivsfonden skall betala datorer och utbiki-
ning for att l ira Utdelnings perscmal i konsten 
att anvanda datorer for att skriva, rakna och 
registrera. 

* Till sist s i soker man o c k s i pengar till Post-
galaxm, "ett stodsystem s i att effektlvare rehabi-
Ittering kan ske inom arbetet." 

Posten tiar redan startat tre pilotprojekt. som skatt pS^i urtder 
fSrsta kvattaldt i ir, vid tortenn^stefiminaieA i Gdtebo^ och 
utd^tntngstontofpn f Vanersborg och Wruoa. Fallor dessa 
prc^ekt vat ut Qenotn^ programmet} he4a Svenge. 
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Roller och ansvar 
Roller och ansvar for lagfdr-
mdn/gruppledare. 

Sa lyder titeln till ett doku
ment som ledningen for 
Utdelning i Stockholm Norra 
besiutade om dagen fore 
julafton. 

Lars Lovlie, HSO: Ta upp 
problemen i brevbaringen i 
arbetsmiljoutskotten och, se 
till att de protokollfdrs! Det dr 
nddvdndigt om vi ska kunna 
driva fragan vidare! 

PULS-problem? 

Om du titt tar 
mycket tdn kom 
ihSg att kvittnings-
iagen g^iler aven 
for Posten. 

Den tnnebSr bl a 
att arbetsgivaren 
skaii samrdda 
med dig om hur 
^terbetalning ska 
Ske. 

Kontakta din to-
kaia ktubb eller 
regionklubben, tel 
781 75 80, om du 
fSr problem! 

Den forsta punkten i doku-
mentet slar fast att lagfor-
maimen/gruppledaren skall 
"foretrdda arbetsgivaren pd ett 
ansvarsfullt och lojalt satt". I 
den andan fortsatter det. 
Har handlar det mer om 
gammaldags chefer an grup
pledare. 

Ensidigt beslut 
"Roller och ansvar" ar ett 

beslut som arbetsgivaren 
tagit utan nagon som heist 
forhandUng, det bor papekas. 
Man har inte ens informerat 
om det innan man borjade 
tillampa det i samband med 
nagra aktuella omlaggningar. 

Forutom de forhandlingar 
som nu pagar pa flera kon
tor runt om i regionen sa 
har regionklubben begart en 
regional forhandling om hur 
den centrala overenskom-
melsen om 2000-talets ar
betsplats ska omsattas i 
Stockholm Norra. 

/JA 

Maria Hellstrdm, ordforande 
i Vallentunaklubben 

K-MARKT? 

- Statens kaka dr iiten men saker, Ticttc del forr i 

En grundval for detta - idag sk vcrklighcisframman-
de - pSstaende, var den ordinarie an^aJkbg med 
konstilutorial (Ao-tjanst) som man tidigare kunde fl 
SOTO statist anslalld; blev man K-njarkl kunde man 
lotc sagas upp. 'Nyanstalfningarna" med konstitutarlal 
uppborde nar vi som sLatsanslaltda vid arsskiflci 
1966/67 for forsta gingcn fick samma fackliga for-
handlings- och slrtdsrall som de prtvalansliillda. De 
som redan hadu konstitutoriaf fick dock behdlla dem. 

I .samband med bolagiseringen av Posten blcv fr3gan 
aktucU for forsta gangen pa manga, ar. I Iwiagul nna& 
dot inte plats for n%ra livstidsanstallningar. UtgSngs-
budel var darfor alt man ma.slc saga upp sin Ao-
tjanst for att fk anstalining i boiaget. Infor de enlre-
prenadiseringar, som boiagiserinpcn syftar till, blcv 
det samtidigt intrcssaniarc an pS mycket, mycket 
lange all kunna behalla sill konstitulorial. Som cn 
faliskarm, skulle man kunna saga. 

Facket lyckadcf. till slut na en uppgorelse som m-
nebar, att man, om man s i vill, gSr over i bolaj^t 
Posten och bchaller bade sin nuvarande tjanst och 
Ao-l|ansten (konstilutorialet), men blir tjanstledtg 
&an den scnare. Pa avtaliAprak kalias delta alt man 
forenar IvS tjanster. 

De bar Vyvirr vtsal sig alt n ĝra av dem som an
stallts fore 1967 iinda ble har en Ao-ljinsl i bolten. 
Anlcdningen till delta kan vara: 

1. Man gick som bitradesanlalld eller som vikaric pa 
en Ac s(cxira ordinarie tjanst) sS langc atl man aldrig 
hann ik en ordinarie tjanst innan konslitutorialel 
avskaffades 1967, Man kan ocksa ha haft cn Ao-tjansl 
men tilllrall en Ae-tjiinst. 

2.1967 - 31.10.1987. Man iick en tjanst under denna 
tid som var lagre an den Ao-tjanst man hade. SSdan 
forcning av tjanster innebar att man forloradc sin Ao-
tjanst. 

3. Effcr 1 november 1988. Om man pi egen bega-
ran lilltraddc en annan IjansL. forlorade man konsli-
ttitorialet. Om den nya ijanbten hade en hogrc pcn-
sioneringsperiod. Tick, man dock behSlla del. 

Om man anstallts fore 1967 och fall beskcd ora aU 
man inte innehar cU konsUtufortal (eiler man har inlc 
fill nSgot besked alls!), kan man - .sjaiv eller med 
fackcts hjalp • kontroilcra orsakcn genom att bcgara 
ett raatrikcluldrag Iran Personalenheten. 
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E k o n o m i p a k e t e n : 

Nytt koncept overraskningarnas tillvaro 
P5 paketkontoret, det som 
nmnera heter Lattgods Tom
teboda, genomfors nu det 
sista steget i det nya ekono-
mipaketkonceptet. 

Redan 1/7 93 genomfordes 
forsta steget, Tomteboda 
blev en av fyra terminaler i 
Sverige for ekonomipaket, 
som egentligen omfattar fler 
produkter, Foretagspaket 
Ekonomi (det vaniiga gamla 
B-paketet), Postorderpaket 

- och Sverigepaket. 
De andra terminalerna ar 

Boris, Malmo och Ange. 
Varje terminal sprider och 

uppsamlar inom ett eget 
omrade som for Tomtebodas 

' del omfattar storre delen av 
Mellansverige (de "gamla" 
paketomradena Tomteboda, 
Uppsala, Gavle, Borlange, 
delar av Vasteras och Norr-
koping). 

O K A D E V O L Y M E R K R A 

V E R S J A L V K L A R T M E R 

P E R S O N A L 

For Tomtebodas del medfor-
de detta kraftigt okade voly
mer, fran en sjunkande trend 
ner mot under 40.000 i dag
medeltal under varen tUl 
nagot som nu beraknas till 
runt ca 60.000. Sjalvklart 
behovdes det mer personal 
frin ca 110-115 under varen 
till 130 redan vid ingangen i 
det nya konceptet 1/7. 

Har "sket det sig forsta 
gingen" (om jag f i r uttrycka 
saken si). I det laget skulle 
naturligtvis inga nyanstall-
ningar ske, det fanns ju over-
talig personal inom andra 
enheter p i Tomteboda som 
kunde flytta. Vis av erfaren-
heterna av tidigare tvangsfor-
flyttningar nojde man sig 
med att forsoka istadkomma 
detta med frivillighet. Det 
rackte inte. Har ska dock 
arbetsgivaren ha pluspoang 

for att ha l i t i t bli tvanget. 

P A N I K S I T U A T I O N M E D -
F O R D E B R O T T M O T 
A T E R A N S T A L L N I N G S -
R A T T E N 

Efter semestrarna i augusti 
kom de okade volymerna. 

Brodde Zetterlund ar sekre-
terare i regionklubbsstyrelsen 
och ansvarig for Lattgods-
fr&gor. 

Beredskapen var obefintUg -
paniken spred sig och over 
en natt besiutade man sig for 
att tillfaUigt forlanga de 
sommaranstallda - och dar
med brot man mot iteran-
stallningsratten. Efter att vi 
pitalat detta och allvaret i 
det intraffade sa gick man 
med erbjudande p i iteran-
stallningslistan. Frin decem
ber ar 26 personer tillfalligt 
anstallda, som senare kom
mer att f i erbjudande om 
fast anstalining. Detta ar 
alltsi personer som tidigare 
sagts upp fran Posten. 

I N R E G I S T R E R I N G E N 

A V P A K E T - " A N D R A 

S K I T N I N G E N " 

Sjalva vitsen (det som in
nebar att man minskar kost
nadema eller tjanar mer 
pengar) ar datoriseringen. I 

alia fall pastir man det. En 
snabbare och sakrare faktu-
rering. Forut fanns s i stora 
brister i de manuella foljese-
delshanteringen att det var 
atskiUiga paket man inte tick 
betalt for. 

I det nya systemet registre-
rar man in paketet, destina
tion, vikt och skapar darmed 
ocksafaktureringsunderlaget, 
i samband med uppsamUngs-
sorteringen. 

Informationen lagras i 
centralt datasystem, ELLA. 
Filerna med informationen 
av paket sands till sprid-
ningssorteringsterminalen. 
Spridningssorteringen sker 
genom en snabb genom-
stromning i paketmaskinen, 
paketets data firms ju redan 
i systemet. Man kan darmed 
identifiera var i kedjan pake
tet finns och darmed ge en 
battre service till kunderna (i 
alia fall ar detta avsikten). 

Man skulle piborja detta 
system och inregistreringen 
fran borjan egentligen vid 
konceptets start 1/7. Det 
blev uppskjutet till 1/10 men 
forst nu efter irsskiftet har 
man startat. Systemet ar 
likartat med det som an
vands for foretagspaiceten 
och som villade sa stora 
inkorningsproblem i bl.a. 

Kalhall. 
Forvisso har man i plane-

ringen utgitt ifrin en kapaci-
tet p i 350 pkt/registrerings-
enhet/timme (till skillnad 
frin KaUhalls ursprungspla-
ner p i 600 pkt) men detta 
nar man annu inte upp till. 
Tillkommer andra tekniska 
problem som sammantaget 
inneburit att man fatt satta 
in ett nattskift pa Paketkon
toret for att klara upp situa-
tionen. 

H A L L E R P E R S O N A L P L A -

N E R I N G E N ? - A N N A R S 

N Y A N S T A L L N I N G A R 

Nu har man si mycket per
sonal p i Paketkontoret som 
den preliminara bemannings-
planen anger, 167 personer 
inklusive vikarieprocent och 
administration. Av dessa ar 
ca 30 tillfaUigt iteranstallda, 
som man i detta lage kan 
utga ifrin permanentas. 

Darmed har man ocksi 
tillsammans med andra av-
delningars personalbehov 
betat av ateranstaUningslis-
tan, s i skulle ytterligare 
behov uppsti aterstar nyan-
stallningar - vad var det vi 
sa!!!!! 

Brodde Zetterlund 

DAGS FOR STUDIER! 

Det ar inte sa latt numera att lasa faclc-
liga cirklar p§ arbetstld. Men det ar inte 
omojiigt! 

Den har veckan skickar vi ut en kurs-
kafatog tilt alia Idobbar. Den erttjuder 
cirklar i fackUga ocb samhMIIspolitiska 
dmnen, t ex EG-fr&gait. Men ocks& kurser I 
spr4k Dch andra amneiu 

PI arbetstid allts&i Kontakta din kiubbl 


