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Centralt avtal pa gang 

Nytt lonesystem fran 1995 m 
I det loneavtal som galler fran den 1 april 
1993 till och med den 30 juni nasta Sr 

' ins nagra olosta fragor kvar. En galler 
ue pengar som skall fordelas i regionala 
RALS-forhandlingar; for var del ror det 
sig om 350-400.000 kronor. En annan 
fraga galler lonesystemet. Enligt avtalet 
skall det nuvarande tarifilonesystemet 
antingen upphora helt eller kraftigt fo-
randras senast den 31 mars 1995. Posten 
har kravt att det nya lonesystemet fdr-
handlas klart, innan de regionala pengar-
na skickas ut. 

Man ar nu p4 vag att sluta ett avtal om 
ett nytt lOnesystem. Avtalet innebar att 
det nuvarande tarifilonesystemet med 
sina tio lonegrupper skrotas. Istallet 
kommer tre lonegrupper: en for postbe-
handlingen, en for Bank/Kassa, en for 

Postgirot. De nya lonegruppema ar inte 
jamfOrbara med de nuvarande; de ar 
grundplattan i ett system som skall inne-
hdlla ytterhgare en eller tv5 eller tre 
"skivor", eller vad man nu valjer att kalla 
det. Att det handlar om minimilOner 
framgar av de belopp det handlar om: 
Som nyanstalld skulle man i det nya 
systemet i r 1-2 fS 9.300 kr i "baslOn", 
hi 2-3 10.200 kr, ar 5 11.200 kr och frto 
ar 6 12.200 kronor. Nar det sedan gSlIer 
beloppen ovanpS denna grundlOn sS 
kommer de ekonomiska ramama att 
faststallas i centrala fOrhandlingar. Hur 
pengama skall fOrdelas skall dock avgo-
ras "lokalt", troligen pd regionnivd. En 
jattelik RALS-forhandling kanske?! 

Fortsattning sid 13: Nytt lonesystem... 

Transportupphandlingen 

Nara halften av trans
porterna saljs ut 
Forhandlingarna om upphandlingen av Brevs transporter i 
Stockholm Norra avslutades i mitten pa maj. Arbetsgivaren 
stod fast vid sitt beslut att saIja ut en stor del av transporterna. 
Forhandlingarna maste, trots att Posten drog tillbaka en del 
entreprenader och inga chaufiorer sags upp till sommaren, ses 
som ett nederlag. Nu ligger vagen oppen for nya entreprenader. 

Postakeriet behdller Sobia/ Bromma 
under resten av 1994, och aven nasta ar 
- forutsatt att prisema justeras ner vid 
arsskiftet. Postakeriet behaller aven 
Taby/Norrtaije, men bara ti l l den sista 

januari -95. Ny upphandling ska goras 
under hosten. Detsamma galler hela 
Stockholm SOdra, aven dar sker en ny 
upphandling i host. 
Forts sista sidan: Transporten... 

I detta nummer... 

Postens sMtt att redovlsa 
lonen har gett upphov till 
mSnga grSa hdr. 
Facktuellt gor ett f6rs6k 
att fdrklara en del av 
mysteriet 

LdNEBESKEDET sid 4 

Det hander mycket inom 
Sortering. I en utforlig 
artlkel redovlsar Facktu
ellt senaste nytt om 
Stockholmsutredningen, 
nya Iddor och masklner, 
och mycket mera. 

BREVNAT - 94 Sid 9 

2000-talets aii>etsplats ar 
pimodet. Utdelning har 
slutit ett regionalt avtal 
om samverkan i arbetet 
att skapa den nya arbet-
sorganisationen. 

2000-TALETS 
ARBETSPLATS sid 14 

Hurstar det till med 
jSmlikheten mellan konen 
i Stockholm Norra? 
Facktuellt har tittat litet 
pk lOner och representa
tion I klubbstyrelser. 

JAMLIKHETEN sid 3 
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Ordfbranden har or det: 
F O R E T T T A G S E D A N S A G E N -

O M F O R D E P O S T E N en undersoknmg 
av hur vi trivs jobbet. 
Undersokningen kallades VIP och skulle 
bland annat visa vilket fortroende vi har 
for koncemledningen liksom vara 
narmaste chefer. Vi har nu fran 
regionklubben, i alia mojliga och 
omojliga sammanhang, efterlyst 
reslutatet for regionens del. Vi har fatt 
reda pa att personalen i STH Norra 
Brevregion vill ha hogre Ion samt ar 
missnojd med ledningen for hela posten. 
Men nar vi vill ha resultatet for varje 
arbetsplats, sa blir beskeden 
undanglidande och markvardigt vaga. 
Antydningsvis tror vi oss ha forstatt att 
varje lokal chef som fatt daligt "betyg" 
skall fa stod och hjap av 
regionledningen. Det ar till och med sa 
att fragoma kanske har missuppfattats -
anser ledningsgruppen tor regionen. 

A N T I N G E N F A R R E G I O N -

C H E F E N leda i bevis att de som 
svarat i Stockholm Norra har svarat pS 
nagot annat satt an de postanstallda i 
resten av landet eller ocksa publicera 
hela 
resultatet. Har ligger inte bara en hund 
begraven - det har ar en hel 
hundk\Tkogard. 

A L L A O L I K A D E L A R A V 

P O S T E N har genomgatt eller kommer 
att genomgS valdigt stora forandringar. 
Vi kanner alla till forandringama for 
Sortering (Brevnat, STH:s ufredning), 
Utdelning (8 timmarsdag, grm), Lattgods 
(de stora forlustema, 2/40), Akeriet 
(enfrepenad) och Bank/Kassa (Stad 97). 
Man kan idag undra vilka ideer som 
fmns hos koncemledningen om 
framtiden. Posten paverkas naturligtvis 
av forandringama i samhallet. Idag visar 
opinionsundersokningar att bolagisering 
och privatisering av offentlig verksamhet 
ar ute. Vilken postservice innevanama i 
det har landet kan rakna med framover 
avgors ytterst av den allmaima 
opimonen. Vi maste forsoka forklara 
varfor det spelar roll om postserviceen 
utfors av Posten Sverige AB eller en 
mangd olika bolag. 

V i M E N A R A T T M A L S A T T -

N I N G E N F O R P O S T E N skall vara 
att bedriva brevbaring, sortering, paket, 
transporter, kassa/bank och 
giroverksamhet i hela landet i egen regi 
ti l l alla dess innevdnare - inte att gora 
maximal vinst. Fungerar inte 
Aktiebolagslagen - byt agandeform! 

Goran Larsson 

Bra vader och trevlig 
sommar onskar Region

klubben 

F A C K T U E L L T Am^Ar 

Facktuellt ges ut av 
SF 3001 Regionklubb 

Norra. 
Tel 781 75 80 

Red: Jan Ahman 

Skulle du vaga lyda ett gott radfran dessa mdnniskor? Regionklubbstvrelsen 1994. Fr v: Peter Andersson/Sorteringsansvarig, 
Erhan Gomuc/\'ice ordf, Brodde Zetterlund/vice ordf Goran Larsson/ordf Izabelle Westin/ledamot, Jan Ahman/ledamot, A l f 
Duroj/Utdelningsansvarig, Gun Jansson/kassor, Berit Bingert/sekreterare, Maria Helsstrom/1 :e ersattare. 
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Jdmlikhet i Sth Norra: 

Lagre loner och farre uppdrag 
Hur star det till med jamlik-
heten mellan konen i Stock
holm Norra? 

Ett handfast satt att mata den 
saken ar att jamfora lonerna -
men ocksa hur manga kvinnor 
det finns i vara klubbstyrelser! 

j iom Utdelning och Sortering arbetar 
sammanlagt ca 2500 personer; av dessa 
ar 37 procent kvinnor och 63 procent 
man. MedellOnen for kvinnoma ar 1-

-̂ 3.915 ochformannen 14.323 kronor. En 
.killnad ph 408 kronor per mtoad. Samst 
ar laget inom Utdeking, dar ar 
skillnaden 474 kronor; inom Sortering 
"bara" 296 kronor. Eftersom lonerna - an 
sa lange - tack vare tarifilonesystemet 
och dess foregtogare ar relativt lika for 
samma jobb (stora skilhiader fore-
kommer i systemet, men dessa beror fr a 
pS efifektema av olika Overgangsregler), 
kan skillnadema tyckas litet markhga. 
FOrklaringen ar - typiskt nog - att 
mannen innehar en stOrre andel 
befordrade tjanster. Det forklarar ocksa 
den stOrre ojamlikheten inom Utdehiing, 
dar 34 procent av kvinnoma innehar 

befordrade tjanster (har = lonegmpp 2 
och hOgre) medan 42,8 procent av 
mannen klatfrat ett eller flera pinnhai i 
systemet. Inom Sortering (dar det 
numera knappt finns nagra pj i lOnegrapp 
1) ar motsvarande sififror 93,7 respektive 
96,5 procent. Den har tesen starks av 
den undersOkning som Marie Boden 
gjort inom Solnaenheten p4 Tomteboda. 
Dar ar skilhaden mellan samtliga 
kvinnor och man 119 kronor i manaden, 
alltsa betydligt lagre an inom Sortering i 
allmanhet. Tar man sedan bort prodnk-
tionsledaren (som naturligtsvis ar en 
man) och gruppledaraa sa ligger 
kviimoma tom hOgre i medellOn! 

Facklig jamlikhet 
Efter att ha risat arbetsgivaren, kan det 

fmnas skal att sjalvkritiskt granska fac-
kets insatser for jamlikheten. Hur ar det 
t ex med kvinnorepresentationen i vara 
klubbstyrelser? 

Vi har undersOkt andelen kvinnor av de 
ordinarie styrelseledamOtema; av sam-
manstalhiingen framgar att det fmns en 
hel del att gOra aven har! 
Text: Jan Ahman Faktaunderlag: Berit 
Bingert, Marie Bodin, J A 

JSmfbrelse mellan kvinnor och mans medellbner i Stockholm Norra 
Brevregion 
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JSmf6relsen avser Utdelning och Sortering Sth Norra. MLTocn Grm ingdr Deltid uppraknad till hel. 
TBA-S = TBA-S enheten pa Tomteboda. 

KLUBB Andel 
kvinnor 
av 
klubben 

medlem 
marl% 

Andel 
kvmnor 
av ord. 
styrels 

1 eiedam 
aterl% 

Ekerd 47 57 

Bromma 32 43 

TBA.U 29 40 

Sundby-
berg 

28 40 

Sollentuna 30 40 

Vaxholm 46 33 

SpJInga 39 33 

Jflrfdila 49 33 

TBA-D 
32 29 

TBA-M 44 29 

34 29 

Akersbga 40 25 

Vallentuna 45 23 

Norrtaije 55 20 

Kista 41 20 

Upl Vasby 49 20 

TBA-S 41 20 

Danderyd 20 20 

T&by 33 20 

Solna 26 14 

TBA-B 25 14 

V l̂llingby 31 14 

Paketkl 14 11 

RegionkI 
styr 

35 33 

TOTALT 
STH 
NORRA 

35 27 
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Lonespecifikationen 

Kkl, Prelskatt och Restsem. F A C K T U E L L T avsldjar 

Lonespecifikationens gator 
Det tillhdr livets mysterier att 
varje manad forsoka tolka 
Postens lonespecifikation. 
Facktuellt presenterar pa denna 
och foljande sidor nagra 
ledtradar som forhoppningsvis 
kan vara till hjalp! 

Vi bOrjar overst l6nespecifikationen. 
Longivare ar numera Posten 

Distribution AB, PDAB. Varje 
Tjanstestalle har en egen kod, och det 
ar den som anges i denna kolumn. 695.7, 
t i l l exempel, betyder att man arbetar vid 
Sortering Taby. Skattepliktigt 
belopp ar det belopp som man betalar 
skatt for. Hur mycket skatt som skall dras 
pS detta belopp avgOrs framfOr allt av var 
man bor. Bor man exempelvis pS Lidingo 
kommer man lindrigt undan; har ar 
Utdebiteringen 28 kronor (per intjanad 
hundralapp). Enligt Skattetabell 28 blir 
da den Preliminara skatten 4203 kronor 
i det har exemplet, vilket, OBS!, redovisas 
langre ner pd reversalen. Detta forutsatt att 
man betalar skatt enligt Kolumn 1 (vilket 
man gOr om man inte ar ensamstaende 
fOrsOrjare). 

I Brutto belopp ingar sadana 
ersattningar som inte ar skattepliktiga. Det 
kan t ex galla den skattefria 
bilersattningen enligt reseavtalet men 
ocksa - och kanske vanligare - ersattning 
for lakarbesOk och medicin. 
Nettobeloppet ar bruttobeloppet minus 
den preliminarskatt som dragits. 
pa andra raden anges ti l l en bOijan vilken 

lonegrupp man tillhor. LOnegruppen ar 
beroende av vilken tjanst man har. 
Postiljoner (pj) hgger i lOnegrupp 1, 
lantbrevbarare i Igr 2, fp] i Igr 4, opj, vx 
och postfOrman (pfOr) i lOnegrupp 5. 
Basar inplaceras man i beroende pa fr a 
anstalhiingstid. Enligt grundregehi borjar 
man i basSr 0 och flyttas darefter upp ett 
basar varje ar den 1 januari tills man sa 
smaningom natt hogsta basar. Vilket 
innebar basar 6 i alla lonegrupper utom 
lOnegrupp 4, dar stannar man i basar 4. 

Om man arbetar Deltid sa anges 
anstallningsprocenten i den fredje 
kolunmen pa andra raden. 
Norrlanningama har ett sk kallortstillagg. 

Storleken pa detta ar beroende av vilken 

kallortsklass man tillhOr och det ar denna 
som anges i kolumnen fOr Kkl. I vart fall 
bor denna ruta vara tom, aven om man 
kunde tycka annorlunda de smallkalla 
dagama i vinfras. 

I de foljande kolumnema redovisas 
Skattepliktiga inkomster fran arets 
borjan. I kolumnen fOr L6n pa den 
specifikation som avbildas pa nasta sida 
borde normalt all intjanad lOn hittills i ar 
ha redovisats. Nu star har bara mars och 
april manads skattepliktiga lOn, vilket 
beror pa att man tydligen brOt 
redovisningen nar Posten blev bolag den 
1 mars. Pa samma satt redovisas den 
Preliminara skatt som dragits i mars och 

april. Rutan fOr Formaner gapar alltid 
lika tom pa mitt lOnebesked, men har kan 
man tanka sig att den skattepliktiga delen 
av chefemas bilfOrman bOr redovisas. I 
kolumnen for Bilers/tratkters 
redovisas de sammanlagda skattepliktiga 
bilersattningar och fraktamenten man haft 
under aret. 

Semestem redovisas i tva kolumner. I 
den fOrsta anges hur manga dagar man har 
kvar att ta ut av innevarande ars semester 
("Restsem innev ar"). I den andra 
rutan uppges hur manga sparade dagar 
man har innestaende. I den sista kolumnen 
redovisas hur manga timmar och minuter 
Innestaende komp man ar lycklig 

M A N A D S L O N E N 

Manadsionen ("MANADSL6N") ar ett besvarUgt kapiteL Dels darfor att det 
nuvarande lonesystemet ar svarbegripUgt men oclua p g a Postens principlosa 
redovisning pa lonespecifikationen. 
Utgangspunkten ar den lOnetabell som gallde 1991 -01 -01, vilken firms intagen i 

PA-fakta Lon/Arbetstid, en tjock parm som arbetsledama och kanske ocksa den 
lokala klubben har. Till de belopp som da gallde skall laggas dels hOjningen med 
320 kronor/manad 92-04-01, dels det senaste paslaget med 255 kronor/manad fr o 
m den 1 januari i ar. Dessutom fick de som den 1 jul i 1991 tjanade mindre an 
13.800 (inkl lOn, MLT, grmersattning) da ett paslag pa 209 kronor/manad. Aven 
detta maste man ta hansyn till. I tabellen nedan ingar 320 och 255-paslagen. 209-
kronan ingar ocksa, utom i hOgsta basar i samtliga lonegmpper. Detta pga av 
Postens egendomliga redovisningsmetoder. I " M A N A D S L O N " pa lOnereversalen 
siar man namligen numera ihop ursprungsbeloppet fran 1991-01-01 med 209+-
320+255-paslagen - utom i hogsta basar. Dar redovisar man namligen de 209 
kronoma som tarifflOnetillagg; mer om detta senare. 

sa har ser alltsa manadslonetabellen ut; 

g r u p f> 

4 5 

9264 9464 9964 11164 11164 

9731 9942 10469 11683 11683 

10213 10435 10991 12109 12109 

3 10674 10907 11491 12555 12555 

.4 . 11159 11404 12017 12809' 13018 

11668 11926 12569 13377 

6 11994' 12265' 12940' 13478' 
'= Tillkommer ofta 209 kronor vilket redovisas i tarifflonetillaget. 
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agare tiU. 

T A R I F F L O N E T I L L A G G 
I tarifflonetillagget ingdr dels 209-kronan 
for dem - och det ar numera de alka fiesta 
- som ligger i hOgsta basSr och som ar 
berattigade till det (se ovan), dels 
eventuella individuella belopp utOver 
tabellen. De individuella beloppen kan 
vara RALS-pengar, men oftast harrOr de 
fran den 1 november 1990, dk nuvarande 
lonesystem infOrdes. Beloppen i det gamla 
systemet stamde namhgen inte Overens 
med dem i det nya; Overskjutande belopp 
redovisas fortfarande som 
tarifflOnetillagg. 

M A R K N A D S L O N E T I L L A G G 
Marknadslonetillagget, varierar i storlek 

^ beroende p& var man arbetar. hiom 
Sortering pk Tomteboda ar det som regel 
500 kronor/mdnad, inom Utdelning och 
Sortering Taby 200 kronor. I Norrtalje och 
pk EkerO har man inga MLT alls. Inte 
heller lantbrevbarama och arbetsledama 
harnagraMLT. 

F R I D A G S T I L L A G G 
Fridagstillagg uppgSr ti l l 33:40/tim fOr 
(ordinarie) arbetstid mellan kl. 19.00 -
24.00 dagen narmast fOre fridag och 
mellan kl 00.00 - 05.00 dagen narmast 
efter. Som framgar av tidsgransema ar 
detta ett tillagg som fr a berOr Sortering. 

S E M E S T E R T I L L A G G 
^ Vid semester utgSr ett semestertillagg 

( " S E M E S T E R T I L L A G G FAST") som 
uppgir till 0,65% av manadsionen fOr 
varje semesterdag. Med mSnadslOn menas 
i det har sammanhanget aven fasta tillagg 

^ o m tarifilOnetillagget och MLT. Om vi 
till exempel utgkr frkn lonespecifikationen 
ovan skulle semestertillagget fOr 2 dagars 
semester uppg^ till foljande: 0,65%x 
(13478 + 431 + 200) X 2 dagar = 183:42. 

T I D S F O R S K J U T N I N G 
Om den egna ordinarie arbetstiden 
forskjuts utgdr "TIDSFORSKJUT-
NINGSTilLagG" under fOratsattning 

* att besked om andrad arbetstid har 
lamnats senare an 72 timmar fOre 
arbetstidens borjan enligt andringen samt 

• att arbetstiden har forskjutits minst tva 
timmar, jamfOrt med det egna schemat. 

TidsfOrskjutningstillagget uppgSr till 
131:90 kr. 

O B - T I L L A G G E T 

Kategori Pit Idnespec 

Enkel O B . T I L L A G G E N K E L 

Kvalifice O B - T I L L A G G K V A L 
rad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c 

HOgre O B - T I L L A G G H O G R E 

Tid Belopp/tim 

Vardagar19-22 , 10:30 

Sen kvall, lordag, 
sOn- och helgdag 

Storhelger 

23:80 

51:70 

S E M E S T E R 
Antalet semesterdagar varierar beroende pk aider och anstallningsform. Vi som 
var lOneplansanstallda vid bolagsbildandet den 1 mars i kr har semester enligt 
tabellen nedan. De som ar bifradesanstallda liksom alla som anstalls efter 1 mars 
har bara semester enligt lagen, vilket iimebar 25 dagar och ingenting mer. 

Man har ratt att spara semesterdagar men man far inte ha fler an 40 dagar 
iimestaende. 

T 0 m det 
man 

fyller29 ar 

Fr o m det 
kr man fyller 

30 ar 

Fr o m det kr 
man fyller 40 

ar 

L6n upp tilMOSOO 25 28 31 
kr/mSn'' 

Ldn dverstigande 10 28 31 34 
500 kr/man'̂  

• Med lOn menas har manadslOn plus ev tarifflOnetillagg, men inte fasta ISnetiliagg som MLT. 
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186 20 • 18« 01 

186 20-18860 

188 86-188 98 

190 40-190 45 

19100-19194 

193 00 • 197 93 

Ovnga postnr i Sth:s 
1^ 

61:-

61: 

61:-

77:-

61:-

46:-

F O R S A K R I N G A R 
MSnga av oss har ett avdrag for " F O L K S A M P R E M I E " . De olika premiema 
framgSr av tabellen nedan. Dessutom tillkommer hemforsakringen, vars premier 
redovisas harintill. Om man tappat bort sitt forsakringsbesked kan man med hjalp 
av dessa uppgifter ŝ  att saga bakvagen rakna ut vilka forsakringar man egentligen 
betalar for! 

FORSAKRING 

GF1500 
Gruppliv med dubbelt f6rtidsl<apital 
Medlem tom 65 kr 
MedfOrsakrad tom 65 kr 
Aldre medlemmar 
Aldre medfarsSkrad 
Tryggtietsfi}rsSI<ring fritidssl<ador 
Medlem tom 65 kr 
lyiedfdrsakrad tom 65 i r 
Aldre medlemmar 
Aldre medfOrsdkrad 

MEDLEMSBARN 
Per barn 

Premie/mdn 1994 

16,00 
16,00 

17,50 
21.00 
5,00 

17,00 

28,00 

get beraknas per arbetsdag. FrSn FOrsak-
ringskassan fjr man en tillfallig fdrdldra-
penning i max 60 dagar per bam och Sr. 
Den tillfMhga fp motsvarar de fOrsta 14 
dagama per bam och ar 80 procent av 
lOnen, darefter 90 procent. 

F O R A L D R A P E N N I N G 
Vid fOraldraledighet med fOraldrapenning 
gOrs ett 100-procentigt avdrag pS lOnen. 
Detta avdrag uppgir till 3,3% av 
mdnadslOnen fOr varje ledig kalenderdag. 
Ar man ledig hel m^nad dras hela minads-
lOnen. FrSn FOrsakringskassan utgSr en 
fordldrapenning, som motsvarar 90 pro-
cent av lOnen. Dessutom f^r man fr&n 
Posten ett " F 6 R A L D R A L E D I G H E T S -
T I L L A G G " , som uppgSr till 10 procent 
av daglonen (DaglOnen utgOr har 3,3% av 
manadsionen). Sammanlagt fSr man alltsa 
ersattningar som motsvarar full lOn vid 
den har typen av fOraldraledighet (i sam
manlagt 360 dagar per bam; far tas ut fr o 
m 60 dagar fOre den beraknade tidpunkten 
for bamets fOdelse tills bamet fyllt atta 
ar). 

Enkel overtid = Manadslon + TarifflOnetlg 
94 

Kval overtid = Manadslon + TarifflOnetlg 
72 

Jobbar man "Overtid" som deltidstjanstgO-
rande far man fOrst mertid. 
Mertid = ManadslOn + TarifflOnetlg 

140 

B R Y T P U N K T E R 
Den fasta lOnen (manadslon, tarifflOnetil
lagg, MLT, grm-garanti) betalas ut fOr 
iimevarande manad. Vilket innebar att 
man den 25 april far den fasta lOnen for 
april manad. De rorliga tillaggen daremot 
betalas ut manaden efter; vilket, t i l l exem
pel, innebar att de tillagg man tjanade in i 
mars betalas ut pa aprillOnen. 

For avdragen vid olika typer av tjanstle-
dighet, t ex sjukdom, ligger brytpunkten 
kring den 15:e i manaden. De avdrag som 
ar kanda vid detta datimi, dras redan 
samma manad den 25:e. Detta ar grundre-
geln; i praktiken ftmgerar detta inte alltid, 
vilket ytterligare fOrsvarar tolkningen av 
lOnebeskedets alla hieroglyfer. 

V A R D A V B A R N 
Vid vard av (sjukt) bam drar Posten 100 
procent av lOnen. " T I L L F F6P"-avdra-

O V E R T I D - M E R T I D 
Arbetar man Overtid mellan 06.00-20.00 
helgfri mandag - fredag utgar enkel 
Overtid. pa Ovrig tid utgar kvalificerad 
overtid. 

A V D R A G 
Sjukledighet eller annan tjanstledighet dar 
avdrag pa lonen ska gOras, ar ett krangligt 
kapitel, eftersom Posten inte fOrmar redo-
visa exempelvis vilka dagar avdragen 
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omfattar - an mindre hur avdragen berak-
nats. 

Principen ar den, att forst redovisas 
mSnadsIOn och de fasta lOnetillSggen 
(tariflflOnetillagg, MLT, gruppreidamtil-
lagg) som vanligt och darefter kommer 
avdragen, var for sig. Forst pi manadsio
nen, och dar skriver man ut orsaken ti l l 
avdraget, t ex " S J U K F R A N V A R O " . 
Darefter redovisas avdragen pk de fasta 
tillaggen, t ex MLT, " A V DRAG M A R K -
N . L 6 N " , for att citera lonebeskedet. 

Storleken pa avdragen vid sjukdom och 
fOraldraledigheter framgar av text och 
tabeller ovan. Hur dessa raknas ut framgar 
dock inte. Det ar sa krangligt, att den 
infresserade hanvisas till regionklubbens 
lathundar. 

Avdraget vid annan typ av tjanstledighet 
(flytttiing, sttidier, viss facklig ledighet, 
mm) uppgar ti l l 4,6% av manadsionen per 
ledig arbetsdag (vid regelbunden arbets
tid; annars avdrag per timme enligt for-
meln manadslOnen/175), om ledigheten 
omfattar hOgst fem arbetsdagar. Ar ledig
heten sex arbetsdagar eller mer gOrs 
avdrag med 3,3% av manadsionen fOr 
varje kalenderdag. 

V E T A MER? 
Vill du veta mer? 

I sa fall har regionklubben tagit fram 
nagra lathundar, som mera utfOrligt besk-
river lonesystemet, tillaggen och avdra
gen. 

Lathundama har nyligen skickats ut t i l l 
klubbama i en ny reviderad upplaga. 

Text: Jan Ahman 

F E L L O N 

.4!ltfor manga far fel Ion. Orsaken air ~ 
brister i inrapporteringen till det nya 
JPULS-systcmet loHnbinerat msid sys-
temfeU bl a svirigheter aft rJltta till fel 

I systemet' 
Posten havdar,med hanvisning till 

-aytaiet, att lonen Axpreliminar, Det 
kan man j u tyeka» Men vem ha1r an-
svaret f5r alia fel som uppstStt i kol-

vattnet av det nya systemet?! 

Om du har fatt fel Ion och Pos
ten kraver aterbetaining och du 

ar det mlnsta tveksam: 
Kontakta din iokala klubb eller 

oss pk Regionklubben, 
tel 781 75 80: 

Skriv aldrig under nagra pap-
per innan du kontaktat facketl 

ArbetsmUJokomnutteen aen 20 maj^ 

Foretasshalsovar 
ut pa entiipren 
Dten stem Mgan vid det har sammantradct \r upphandlmgeni! 
f&rctagshalsovdrd som skall got as under det har arct Ett underlay 
tas fram for upphandling och skickas liJl hugadc spckulantcE 
(I Jpphandling och cnlreprenorer \r \a pa model i Mfm 

Tva stora aktoca: finns p i marknadcn >.om vi \et om Previa (fd 
Statshalsan) ochByg^ialsan AB 
Arb̂ :smiljdkommitteea besiot att uilsatta en partssanimansattr. 

art)ctsgrupi> for att ffirfatta ettupphajridhngsuudcrlag som slammer 
overCTs med det centrala avtal som vi har ( FHV-avtalet) 

Ovriga frSgor: 

* En rapport prescniLrades som handlar om kursen "Aki 
" I mitten av februan startades en sev-veckors kurs dj' 
med "MS bra-traning", kroppskanncdom samt arbetstramng. Resultatet 
verkar \a m\t posiuv t eftersom mgcn av deltagama nu 
hcllidssjukskrivcn 

* BesUdlnmgartiU Previa for 1994 tncks is;enom och BodkSitd î 

• Ansokmiigar Ull Postmiljoi 

* Nar del galler sakeriiclsarb^kt 
till chcckiista fornskanaiys Vid.i 
utbildning i sakcrlic r<! frn "or 

•NSrdetgidlcrtoku „ ' ^ 
Tomteboda den 2 jum Dom kommeri framtidt 
plan K1 och 1C3 samt plan5 i stora byggnadcn 

Om och m b\d pagar for narvarande i Sigtimr, 
Sundbvbcrg S i smamngom kanske ocksSiVallingbv. Riinbooch 
Dondcrvd 

Tva fragor 
Siinlmcii ixa ".rikki" fiai'oi fi.ln SF 
* Hur far v 1 lag 1 kladcr och skor nu nar PTC-butikcn laggs ner? 
* Bxtsnma ar overcn. om alt dom har for lite personal Nar kan 1; 

Nagot s\ - vi inte utan arbctsgiv ama lovade att Sterkomma 

Lars L5vlie/inn udskydd&ombud 
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Brevndt -94 och Stockholmsutredningen: 

Maskiner skall losa Sorterings problem 
Alia tre terminalerna kvar • Sparkrav pa 150 milj • Volymerna spracker BrevnatskalkyI? 

S t o c k h o l m s 

u t r e d n i n g e n 

Stockholmsutredningen, som 
^.^treder Sorteringsfragoma i de tre 

jtockhomsregionema och ing^r 
som en del i den stora 
Brevnatsutredningen, lamnade sin 
fOrsta rapport i bOrjan pk maj. 

-Rapporten iimehMler en del 
asfakta, bl a de som Sterges i 

tabellen nedan, men ocksa ndgra 
riktlinjer for det fortsatta arbetet. 

Maskiner, masldner... 
Det nya brevnatet bygger pa 

maskiner och iter maskiner. De 
sorteringsmaskiner (smabrev och 
C5) som idag fmns pk 
terminalerna kommer antingen att 
uppgraderas (Arsta) eller bytas ut 
(Klara, Tba) - aven om man i 
Brevnatets fOrsta inkOpsrunda 
utelamnade Stockhokn, med 
hanvisning t i l l att 
Stockhohnsutredningen fOrst 
skulle bli klar. Dessutom kommer 

/^•uje terminal att utrustas med 
otorbrevsmaskin, SSM. Hur det 
blir med klumpsorteringsmaskin 
(KSM) ar annu inte klart. Nar alla 
nya maskiner installerats tror man 

^*ig kunna spara 150 miljoner. 

Tre terminaler 
Det har ju funnits en oro i 

Stockhohn huruvida alia tre 
terminaler ska bli kvar. Nu 
vander utredama, med Alf 
Friman i spetsen, pa steken och 
forklarar att "en forutsattning 
(for att kunna spara 150 milj-
/JA) som vi ser det just nu ar att 
alia tre Stockholmsterminalerna 
finns livar". 

"Men", fortsatter utredama, "det 
kommer att ske stora 
forandringar inom och mellan 
terminalerna. Samtliga kostnader 
kommer dessutom att nagelfaras 
for att na malet. En annan 
forutsattning drr att hdja 
kapacitetsutnyttjandet pa redan 
gjorda investeringar genom 
forandringar av floden och 
logistik inom Storstoockholm " 

Brevnat -94 fortsatter sitt harjningst&g 
genom Sorteringssverige. 
Det nya brevnatet, som skall vara 

genomfort till 1 apnl 1996, innebar att det 
bara blir tretton huvudterminaler kvar. 
Jamvagsposten laggs ner, och mer 
transporter gar med flyg och bil. Den 
absoluta merparten av breven ska 
sorteras i maskln. 
Facktuelft rapporterar i det hdr numret 

dels om Stockholmsutredningen, som be-
r6r vdra terminalers framtid, dels om alla 
de utvecklingsprojekt, som avgor vilka 
maskiner och annan utrustning som ska 
inga i det nya natet. 
Men f6rst ett par inledande kommentarer. 

Hela det nya Brevndtet fOrutsdtter att 
volymerna, jamffirt med 1991 Ars siffror, 
skall minska med 25 procent fram till 1996. 
Nu har vi hunnit halvvags dit, och 
volymema har snarast okat ndgot. Och 
aven om den elektroniska posten skjuter 
fart, ser det ut som om HY Johnson och de 
andra expertema pi Huvudkontoret gjort 
en fel-kalkylering. Det borde stamma till 
eftertanke. Dels ddrfbr att Ifinsamheten i 
det nya systemet till en del forutsatter 
denna voiymminskning. Dels darf6r att de 
knappa tidsmarginalema blir annu sndlare. 
SF hartagit upp den har frdgan med 
projektledningen, men annu inte f&tt ndgot 

Samma frdgetecken dterkommer nar nu 
projektet med s k "frifartsbilar" har fallit. 

Maskindyrkare 
Brevnatsutredningen innehdiler ett stort 

antai delprojekt, vilka redovisas nedan. 
Men dar finns inte ett enda projekt som 
overgripande behandlar "mjukvaran" i det 
nya Brevnatet: ariietsorganisation, 
arbetsmiljo, etc. Det har patalades ocksa 
vid den sorteringskonferens som 
ffirbundet h5ll den 26 maj. FSrslag restes 
dar om att fragan skall behandlas vid nasta 
konferens i host. Sedan ar frdgan om det 
gar att intressera 
rationalisermgsexpertema och 
maskindyrkarna i Brevs ledning. 

Alia tre terminaler blir alltsS 
kvar, men det blir 
rationaliseringar. Sk lyder 
budskapet. Foratom det 
maskinema beraknas ge, tanker 
man (aterigen) imdersOka 
mOjUghetema att centralisera 
vardet. Likasa skall man 
undersOka centraliserad 
ekonomiklumpshantering. Aven 
annan specialisering mellan 
terminalema kommer att 
Overvagas, exempelvis 
"Oppettidema". 

Posten -97 
Det firms ocksS en koppling 

mellan Brevnatsutredningen och 
Posten -97. Nu ar det mOjligt att 
Posten -97, som ju ar 
utredningamas utredning dar de 
verkligt hOga hOnsen skall ta ett 
helhetsgrepp pk Posten, inte 
kommer att mynna ut i sk sarskilt 
mycket, i varje fall inte fOr 
Brevs del (daremot kanske det 
kommer en del viktiga beslut fOr 
Lattgods och Utrikes). Enligt 
dagsnoteringama pa ryktesbOrsen 
lar, till exempel, de nuvarande 
regionema bli kvar, vilket skulle 
innbara att det inte blir nagon 
gemensam terminalledning i 
Storstockholm. 

Norrtalje 
Stockholmsutredningen skall 

ocksa undersOka framtiden for 
Norrtalje och Gotland, som bSda 
tillhOr andra brevomraden 
(Uppsala resp NorrkOping) men 
adminisfrativt tillhOr Stockhohn. 

Ufredningen gar nu in i fas 2, 
som det heter pk 
utredningssprak. Det ar fas 2 som 
skall myima ut i konkreta fOrslag 
t i l l atgarder; den skall vara klar 
tillhOsten. 

U t v e c k l i n g s -

p r o j e k t e n 

I Brevnat -94 ingar fjorton sk 
utvecklingsproj ekt. 
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Sorterade volymer och antalet anstdllda vid Stockholmsterminalerna 

Norra City Sodra TOTALT 

Uppsamling^ 

Normalbrev 896.000 915.000 368.000 2.179.000 

Ekonomibrev 460.000 360.000 212.000 1.032.000 

Spridning^ 696.000 684.000 616.000 1.996.000 

Totalt sorterade fors 2.052.000 1.959.000 1.196.000 5.207.000 

Antal anstallda' 987 1.206 422 2.615 

'= I Uppsamlingssorteringen sorteras den post som ska g4 frdn det egna brevomridet, "avg&ende". I Spridningen sorteras den post som kommer till omrSdet 
frkn andra terminaler. Tomtebodas brevomrade omfattar postnr 16-19. Samtliga sifiror dagmedeltal. 
^ =>infai anstallda, alltsS inte Srsarbetskrafter. 

Brevresning 
Det fmns idag ingen maskin pk 

marknaden for maskinell brevresning, 
som uppfyller de krav som stalls. Istallet 
bedrivs ett projekt for "utvecldad 
manuell brevresning". En 
provanlaggning kommer att uppforas pa 
Arstaterminalen. Man bOrjade med att 
bygga en prototyp i tra for att testa 
hojder och lutningsvinklar mm. UtifrSn 
dessa erfarenheter byggs nu 
provanlaggningen, som ska vara i drift i 
augusti. Den ska sedan testas under 
hosten och i nov/dec kommer ett beslut 
att tas om den har typen av anlaggning 
ska anvandas i det nya Brevnatet. 

Fdrsldljning 
Vid upptOmningen av posten gOrs en 

forskiljning. Darefter gki posten vidare 
t i l l ett hogkantresningsbord dar varje 
resare har fem snedstallda rannor dSr 
man slapper ner forsandelsema, istallet 
for att som idag lagga upp dem i vSgrata 
fack. Raima 1 ar - preliminart - avsedd 
for sm5/C5 som skall stamplas, ranna 2 
sma/C5 stamplas ej, ranna 3 postgiro, 
ranna 4 ej bestamt. I den femte rannan 
skall "sladder" och andra udda 
fOrsandelser slappas ner. Fran de fyra 
fOrsta rannoma gkr transportband direkt 
t i l l ladlaggning. Fran den femte rannan 
("sladderposten") gkr ett band till en 
slutresning. 

I awaktan pa de praktiska 
erfarenhetema fran Arsta har projektet 
gjort en teoretisk berakning av kapacitet 
och ytbehov. Man uppskattar att en 
resare behandlar 2500 fOrs/tim i 
fOrskiljningen, 2000/tim i 
hogkantsresnmgen och 1100/tim i 
slutresningen. Med dessa fOrutsattningar 
bedomer man att det behOvs sammanlagt 
12 personer fOr att resa 14000 fOrs/tim (1 
upptOmmare, 1 fOrskiljare, 1 

handstamplare, 1 maskmstamplare, 6 
hOgkantsresare samt 2 i slufresare. 

Vardehantering 
Mycket litet tycks har hant pk detta 

omrSde. Statistik har tagits upp xmder en 
kvall pa samtliga terminaler. Man hade 
da konstaterat att det fanns litet varde i 
vissa mellanomrMesfransporter, vilket 
vSckt tankar om en cenfral omsortering 
pk t ex Arlanda. 

En test med datoriserat 
ankomsfregisfreringsprogram har gjorts 
pa Sth Klara; planer firms om ett stOrre 
test med fler terminaler inblandade. 

Noteras bOr att vardehanteringen ocksa 
ingSr som ett delprojekt i "Posten 97"-
projektet. 

Arianda 
Arlanda ar ju tankt att bli ett viktigt nav 

i det nya Brevnatet. Man har tagit fram 
skisser till en nygammal terminal, vilket 
innebar att man skulle bli kvar pa 
nuvarande tomt och bygga ihop de tva 
byggnader som fmns dar idag, och 
samtidigt minska antalet golvnivSer fran 

tre till tva. Nasta steg i projektet skulle 
bli att det fors Over till "lokal" niva, me^ 
under ledning av Riksfransporters chc 
Problemet ar bara det, att Luftvartsverket 
nu beslutat att bygga den fredje banan pk 
Arlanda. Denna skall ga dar nuvarande 
terminal hgger. Tillbaka till ruta ett, 
alltsa. Nu har Posten (eller hade?) option 
pa en ny tomt intill den nya banan; 
kanske blir det i sa fall en helt ny 
terminal pk denna plats. Den fredje 
banan skall bOrja byggas 1996 och vara 
klar 1999. 

Nar det galler hanteringen i flygplanen 
tanker man sig att fortsatta anvanda 
igloos i de stora planen (Sth, Gbg, MO, 
UmeA; ca 60 procent av volymema) 
medan de smk och medelstora planen 
aven i fortsattningen skall lOslastas med 
sack och lidor. ^ 

Ny lada 
Den bia ladans dagar ar raknade. En^ 

helt ny lada hMler pa att tas fram fOr d' 
nya Brevnatet. Den ar mindre, lattare och 
rymmer farre fOrsandelser an nuvarande 
lada. Den saknar riktiga handtag; istallet 
fmns hal i sidoma dar man stoppar in 
fingrama. Detta och den statiska 
elektriciteten har de fackliga 
informationsmottagama slagit ner pk och 
kravt skall atgardas innan ladan kommer 
ut i produktionen. 

Den nya ladan ar invandigt nSgot langre 
an nuvarande lada, ungefar lika bred, 
men lagre. Den rymmer 95 C4-
forsandelser (bia ladan 116), 500 C5 
(staende; bia ladan 606 hggande). Fylld 
vager den nya ladan 8 kg mot nuvarande 
lada 10,2 kg. 

300.000 lador skall bestallas till en 
bOrjan. Den fOrsta leveransen skall ske 1 
juh 1995(150.000 lador). 

FOrst skall dock 25 st limmade 
proviador levereras for mittest i 
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maskiner (robot, sorteringsmaskiner, 
ladvagnar). Darefter ska en provserie pk 
1000 lador levereras for test i postal 
miljO och tillsammans med postteknisk 
utrustning. Deima test skall ske i 
november - december i ar. 

transportsystemet. 
Frifartsbilarna, eller "fordon som inte 

har andra hastighetsrestriktioner an 
vagavsnittets", som de ocksa kallats, 
tillagnades ocksa ett eget 
utvecklingsproj ekt. 

Han rapporterar ocksa om bisarra in-
slag, som hur man efter att ha undersOkt 
lastnings- och lossningsmomenten kom 
fram till att "godset (pga de snava 
tidsmarginalema/JA) maste ha egna hjul 
och lastas och lossas genom av- och 
parullning!". 

Ladvagn 
En ny ladvagn skall ersatta nuvarande 

postbehallare. Ladvagnen, en prototyp 
testas pa Sth Klara, ar betydligt mindre 
an nuvarande behailare: tom vager den 
20-30 kg jamfOrt med postbehailarens ca 
120 kg. Fylld blir skilhiaden an stOrre: ca 
180 kg mot dagens 320 kg. Vagnen 
bestar i princip av en platta pa hjul med 
nagra remmar som sparmer fast ladoma. 
Den sags ftmgera val i de prov som 
gjorts pa Klara. 

Brevbehallare 

r 

Nar nu de vanliga forsandelsema 
liksom ladoma fatt nya transportmedel, 
sa ska naturligtsvis ocksa klumpen fa 
det. For deras del ersatts postbehailaren 
av en ny brevbehallare, som den kallas. 
Aven den ar betydhgt mindre an 
nuvarande burar: ca 50 kg tom och med 
plats for 190 st klump; nuvarande 
behailare rymmer ca 380 st (en 
genomsnittsklump vager i de har 
sammanhangen 300g). 

Aven en ny ladrobot och ny 
behallarvandare skall utvecklas. Har 
saknas ytterligare information. 

Efter en hel del utredande insag man 
mOjligen det idiotiska i ideen och 
projektet har troligen avslutats. Istallet 
blir det de regionala terminalprojekten 
som ska avgOra transportbehoven och 
vilken typ av fordon som ska anvandas. 

Hyggligt, kan man saga. De knappa 
tidsmarginalema och det fuUstandiga 
beroendet av flyg- och biltransporter 
ligger namligen kvar, nu valtrar man 
Over problemet pa lagre instanser. 
FOratom de datasimuleringar som 
gjordes infOr beslutet fOrra viren tycks 
man inte ha gjort nagra mer konkreta och 
exakta undersOkningar av 
transportbehov, tidtabeller, etc. 

Vardeskap enhgt den nya 

Storbrevsorteringsmaskinen 
(SSM). 

Kontrakt har skrivits med ett franskt 
fOretag om inkOp av en provmaskin, som 
skall placeras pa Stockhohn Klara. 

FOrhandlingar har genomforts pa Klara 
om bemanning och organisation. 
Maskinen skall installeras under varen -
95. 

Maskinen uppges ha en 
sorteringskapacitet pa 17.500 
fOrsandelser/timme (sorteringsmaskinen; 
OCR-inmatning 6.000/tim) och skall 
betjanas av 10 personer = 1750 fOrs/tim 
(med nuvarande manuella sortering ca 
750). Fem personer skOter mmatningen, 
fyra videokodar det som maskinen inte 
kan lasa sjalv, en skOter tomning av fack 
(det mesta gar dhekt i lador). Antalet 
riktningar blir 200 (180 lador, 20 fack). 

Arbetsgivaren vill ha en sarskild 
storbrevsenhet medan fackklubbama pa 
Klara vill att maskinen "vaxer in" i 
nuvarande organisation. Maskinen ska 
kOras i treskift under provpenoden med 
en produktionsledare per skift (en 
prod.ledare pa ca 12 personer!) Man 
tanker anstalla fyra produktionsledare 
under provperioden; dessa tjanster ska ga 
ut i hela landet pa sOkning och anstallas 
med hjalp av en konsult! Hela upplagget 
andas "elitstyrka", som kamratema pa 
Klara uttrycker det. 

Tekniska specifikationer for bestdllda sorteringsmaskiner 

Bestdllda Upp 
grad 

Option Kapacitet Lilsfbrmaga % 
BSM/SSM 

Lasba 
rh 
video 
% 

BSM 

Fel 
% 

BSM SSM BSM BSM SSM BSM SSM Maskin-
skriv 

Hand-
s riv 

Lasba 
rh 
video 
% 

BSM 

Fel 
% 

BSM SSM BSM BSM SSM 

OCR LSM OCR LSM 

Maskin-
skriv 

Hand-
s riv 

Lasba 
rh 
video 
% 

BSM 

Fel 
% 

Nuv" 27300 -S4:— 96 0,3 

CGA 5' T ts 31000 35000 6000 17500 85/70 98 0.3 

AEG 4+r 13 11 36400 35000 88 40 97 0.3 

'= Kontrakt skrivs i jul i 
^= Genomsnitt av tolv maskiner i drift idag. 

Frifartsbil 
Nar Brevnat -94 lanserades fOrra varen, 

ingick snabbare hilar som en viktig del i 

sakerhetsplanen fmns inte och har aldrig 
fimnits med i fOmtsattningama fOr 
bilprojektet, enligt den facklige 
infomottagaren i projektet, inte heller 
pallastat gods. 

Tillsattningen av de fyra 
produktionsledama kommer att ske redan 
i maj i ar. Men maskinen kOr som sagt 
igang fOrst om ett ar. Den skall sedan 
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koras i provdrift under resten av 1995. 
Darefter blir det, om provet utfaller till 
belatenhet, aktuellt med upphandling av 
rcKierande SSM (15 st) i det nya natet. 

Brevsorteringsmaskiner, BSM 
Posten har traffat en muntlig overens-

kommelse med tva foretag, tyska AEG 
och franska CGA, om leverans av tio 
BSM samt uppgradering av tretton 
befinthga AEG-maskiner. De nya maski
nema placeras i Gbg, Uppsala, Mo samt 
fmea. Nar det galler Tomtebodas och 

;<laras gamla NEC-maskiner, sa awaktar 
man Stockholmsutredningens forslag. 
Markligt kan det tyckas, om de aldsta 
maskinema blir kvar t i l l sist? 

Den tekniska kapaciteten framgar av 
tabellen. 

Kostnaden per maskin beraknas ti l l 17-
18 miljoner. 

Klumpsorteringsmaskin, K S M 
Det har projektet bedrivs pa regional 

basis i MahnO, men har aven utsfrackts 
t i l l Goteborg. Det har nyhgen startat och 
ingen narmare information har annu 
lamnats. 

Det infressanta har ar j u fOrhMlandet 
mellan detta projekt och den undersok-
ning som gjorts (helt utanfOr Brevnat -
94!) i Stockholm Norra och som mynnat 
ut i en anslagsbegaran om inkOp av en 
maskin. 

Jan Ahman 

Klumpsorteringsmaskin 
till Tomteboda? 
En bunt och klumpsorteringsmaskin, 
KSM, placerad pa plan 2 pa Tomtebo
da. 
Sa ser det underlag till anslagsbegaran 

och upphandling, som projektledaren for 
KSM-projektet, Bosse Hellberg/TBA-S, 
presenterade i bdrjan av maj. 

140.000 klumpar 
Ca 140.000 bunt- och klumpforsandel-

ser uppsamlings- och spridningssorteras 
i dagmedeltal i Tomteboda. En maskin 
skulle, enligt ufredaren, klara av 90-95 
procent av dessa fOrsandelser, fOratsatt 
att den kOrs aven pa natter och helger. 
Och det med en besparing pa 25 
arsarbetskrafter (av idag ca 95). 

Maskinen skall projekteras fOr 100 
sorteringsriktningar, fOmtsatt att stupen 
gar att anvanda till bade postbehailarre 
och sack, i aimat fall behOvs fler 
riktningar. 

Anbud har tagits in fran tva fOretag, 
"A" och "B", som de tituleras i anbud-
sunderlaget. En gissning kan vara 
att det ena fOretaget ar det danska Kosan 
Crisplant A/S, som tillverkat den 
paketsorteringsmaskin som fmns pa 
Tomteboda, det andra det italienska 
fOretag som levererat Arstas klumsorte-
ringsmaskiner. 

Enligt det ekonomiskt fOrmanligaste 

altemativet (en maskin, ofOrflndrade 
volymer) skulle den sammanlagda 
besparingen under en tioarsperiod uppga 
t i l l ca 20 miljoner i dagens penningvar-
de. Antalet buntar bor minska, eftersom 
det nya Brevnatet fOmtsatter att det 
mesta av posten ladlaggs. A andra sidan 
pagar diskussioner om att fOra Over 
paket under tva kilo t i l l brevsfrOmmen. 
Om nu volymema, frots dessa antagan-
den, andock skulle minska med 5 pro-
cent per ar, skulle vinsten i alla fall 
uppga t i l l ca 12 miljoner under den 
tioariga kalkylperioden. Enligt ufred
ningen. 

En maskin med 100 rikfrungar berak
nas, med kringutmstning och installa
tion, kosta ca 17 miljoner, vilket ar ett 
genomsnitt av de tva fOretagens anbud. 

Dom den 8 juni 
Den 8 juni ska projektet dras infOr Ralf 

Johansson och de andra chefema pa 
Brev Fah, som det sa vackert heter. Da, 
om inte fOrr, avgOrs ocksa hur den har 
maskinen star sig i fOrhailande till de 
KSM, som ingar som utvecklingsprojekt 
i den stora Brevnatsufredningen, och dSr 
Mahno och Goteborg ar forsOksorter. 

Om maskinen far godkant, kan den 
installeras en bit m pa 1995. 

/ J A 
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Hogt overtids-
uttag pa 
Tomteboda 

Vilka slutsatser ska vi dra av 
diagrammet pa foregaende 
sida? 

. • Det syns idart och tydhgt att 
5vertidsuttaget Okar (samtidigt som 
volymema ligger kvar samma niv4 
inom uppsamlingen; spridningen okar 
n^got). 

Detta ar ett klart bevis for ett behov 
att utOka personalstyrkan. 

• Bemannmgen i varje sorteringsenhet 
ar s i tight att det inte linns utrymme fOr 
varken delegeringsarbete eller utbild-
ningar / dvningar. Hur ska man da hOja 
kompetensen som ar en grund fOr 
rotation och gruppansvarl Hur ska vi 
lamna den sk "Taylorprmcipen" och 
uppna "Alla ska kuima allt" principen? 

• Det som inte syns i diagrammet ar 
bl a personalens stora ansttangnmgar 
{ingen kan spa hur Idnge de varar) och 
naturlisa av2ansar. NSgra hel- och 
deltidare(c:a 10 4a) har redan slutat 
under de senaste minadema i ar. Och 
personalstyrkan fortsatter att minska 
inom Tomteboda. 

• Man undrar hur skyhogt dt-uttagel 
\kulle ha varit om inte Jacket kraftigt 
linskade arbetsgivarens ursprungliga 

krav pa uppsdgningar under 1992-93! 

Det lOnar sig att lyssna p i vad SF sager 
aven den har gangen: 
Bemanningen maste hdjas inom 

sorteringsenhetema pa Tomteboda. 
Om man vill undvika/forhindra okad 
kort- och langtidssjukfranvaro i 
framtiden. Om man inte vill orsaka att 
fler medhjdlpare far problem med 
lygg- och axelbesvdr. Om man vill hdja 
den totala kompetensen for att uppnd 
Postens kort- och langsiktiga mdlsdtt-
ningar. Om det inte gors nu kommer 
det sdkert att genomforas under hasten 
(och kanske efter valet) under forhopp
ningsvis ett nytt och annorlunda 
arbetsklimat! 

Erhan Gomiic/Izabelle Westin 

Fortsdttning fran forsta sidan: 

Nytt lonesystem fran 1995 
For SF:s del kommer dessa fOrhandlingar 
att ske med utgdngspunkt bland annat 
fran vad det lOnepolitiska radsiaget 
mynnar ut i . 

Det nya avtalet iimehailer ocksa nigra 
andra nyheter. MarknadslOnetillaggen 
skall bakas in i den fasta manadsionen. 
SF hade 
kravt att 
aven grupp-
r e k l a m s -
t i l l a g g e n 
skall laggas 
in i lOnen, 
men det vill 
inte Posten; 
kompromis-
sen blev att 
grm-tillag-
get ligger 
kvar som ett 
tillagg, men 
raknas in i 
underlaget 
for Overtid-
sersattning-
en. 

FOrratt 
ningstillag -
get (endags-
fraktamente-
na) och de s 
k hopptil-
laggen skall 
u p p h 0 r a ; 
penga rn a 
skall avlOsas 
i regionala 
fOrhandling
ar. Kommer 
man inte 
0 V e r e n s 
r e g i o n a l t 
ligger peng
ama kvar 
som tillagg. 

Samtidigt 
som det nya 
s y s t e m e t 
frader i kraft 
den 1 janua-
n 1995 i _ 
lommer man 
de nuvaran
de tanflfema; i stort sett alla som da inte 
natt hogsta basar flyttas upp i sludOn. 

fram tiirdch.̂  

miiist 58'ir. taffmain under i-esten av 
1994 f3 gk i pension medL75 procent av 
ISnen i ersattninMP^tsatfciatt Posten 

ribeslutet;̂ ^ "medger" det, som 

iDetandra erfajndMig&^tedersigtill den 
som arbetar hehid och kan t3nka sigatt %k 
nertflldeltidH^^Miagb^^^ kan den 
sdmunder 1994 och 19!M beslutar sig fSr att 
gî  ner i tid nnder fyra i r framSt. ik behalla 
en nigot hfigrefflMtesden deltidsprocenten 
beraitigar till. 
Om man gSr ner tiirdeltid §9*54 bibehSHer 
man 60% av heltfdslonen, 65% - 73% 
samt 80% - SS^/rait heltidsidnen. 
"Erbjudandetlcanv efter respektive chefs 

bedomning, ges till anstalld som ar overtalig 
eller som genom att anta erbjudandet bi-
drar till att losa overtaiigheten", heter det 
i beslutet. 

Avdelning 3001 reagerar 
Avdehiing 3001 har reserverat sig mot 

att avtalet skrevs under utan att grm-
tillagget lades in i lOnen. 

Maste man inte ocksa reagera mot att 
avtalet om ett nytt lonesystem skrivits 
pa, utan att det ar sagt nagonting om hur 

pabyggna-
den skall se 
ut? Vilket 
innebar att 
vi trohgen 
under freds-
plikt regio
nalt ska fOr-
handla om 
de viktiga 
d e 1 a r n a 
o V a n f 0 r 
minimilOn -
en. Detarju 
ocksa sa att 
man pa det 
har sattet 
har gatt 
atminstone 
halva vagen 
mot ett nytt 
lonesystem 
iiman det 
lOnepolitis
ka radslag 
ar klart. 

Avtalet ar 
idag (6/6) 
aimu inte 
u n d e r -
skrivet. I 
och med 
detta ar det 
inte heller 
klart nar de 
r e g i o n a l a 
R A L S -
penga rna 
kommer ut, 
sa att dessa 
f O r h a n d -
lingar kan 
b 0 r j a . 
T r o l i g e n 
blir det inga 
f O r h a n d -

lingar forran efter sommaren. 

Jan Ahman 
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KORTA VAROR 
"Bristande tilltro" 
utdelning i Sth Norras affarsplan 
1994-97 innehSlleren utfOrlig och 
intressant beskrivning av laget 
inom utdelning idag. Vi citerar: 

"Avregleringen har gett en situa
tion dar mSnga olika konstellatio-
ner upiplever att de fSr gora mer 
och fSr mindre betalt" 

"De anstdllda upplever en brist 
pk rSttvJsa. D i lika lOn fOr lika 
arbete inte galler enligt dem. 
Bakgrunden till detta Sr de lOne-
justeringar som gjorts med 1700kr, 
900kr, respektive noli och intet" 
"VI har f i t t en bristande tilltro hos 

pesonaien av de under 1993 
genomferda uppsagningarna som 
i stort sett fStt tas tillbaka i olika 
omgSngar." 

"Hanteringen av gruppreklamen 
sliter hirt pk personalen" 
"Genereilt anser man att effektivi-

seringskraven varit fOr stora och 
anser att vi bfir starka upp perso-
nalvolymen genom nyrekrytering-
ar" 

Affarsplanen ar en omfattande 
lunta. Utfiver de vanliga sparkra-
ven noterar vi att 'fSrslag till 
entreprenadlosning" skall vara 
klart till i oktober i ar. 

Man andrar ocks^ i ledningen: 
De nuvarande distriktscheferna 
flyttar in till Tomteboda och dOps 
om till bitrSdande utdelningsche-
fer. 

Skdrpta motsattningar 
I Utdelnings affSrsplan finns 

ocksS nagra rader om den skandal 
i Upplands Vasby, som Facl<tuellt 
rapporterade om i forra numret: 

— Under minaden skarptes 
motsattningarna mellan ledningen 
i Upplands Vasby och delar av 
personalen. En process har igang-
satts for att skapa forutsattningar 
att \6sa upp knutarna. Laget ar 
redan idag klart battre, skriver 
Utdelningschefen. 

En av regionens kunnigaste i 
brevbaringsfragor ratas med 
hanvisning till hans fackliga enga-
gemang - trots dokumenterat stod 
frin arbetskamraternar. 

En sadan oforskamdhet pratar 
man inte bort. 

2000-taIets 
borjar nu 

Efter en tids forhandlingar slots den 
16 maj ett regionalt avtal om "samver
kan vid uppbyggnad av 2000-talets 
arbetsplats" inom Utdelning i Stock
holm Norra. 

Syftet med avtalet ar att "utveckla 
samverkan och personalens medinflytan-
de vid uppbyggandet av framtidens 
arbetsplats. Milsattmngen ar att utforma 
utdehiingskontoret som resulttatenhet 
med en ISngtgaende delegering av ansvar 
och befogenheter", som det ordagrant 
star i avtalet. Maiet ar att alla arbetsplat-
SCT senast 1997 ska kunna definieras som 
2000-talets arbetsplatser, "sa att regionen 
bidrar till Postens overgripande mai: 
tilhacklig lOnsamhet, nOjda kunder och 
personal som trivs", heter det vidare. 

Lagets uppgifter 
Vad ar da 2000-talets arbetsplats, fragar 

man sig. Sa har beskrivs den i avtalet: 

• (arbets)organisationen ger indivi-
den StOrre mOjligheter till personligt 
initiativ, ansvar och utveckling i det 
egna arbetet. 
• lagets uppgifter utformas sa att 
arbetsmomenten sammanlankas och 
ger individen mojlighet till varierat 
arbetsinnehall och arbetsrotation. 

FOrandringsarbetet ska bedrivas lokalt pa 
respektive utdelningskontor. Som grund 
for arbetet ligger utdehiingskontorets 
aff^rsplan och i inledningsskedet aven ett 
studiecirkelmaterial, som tas fram pa 
regional niva. Som stOd fOr det lokala 
arbetet inrattas en regional samverkans-
grupp med representanter fOr bade facket 
och arbetsgivaren. Den regionala grup-
pen ska samordna och sprida erfarenhe
ter mellan kontoren. 

Lokal samverkan 
Aven lokalt ska en "partssammansatt" 

(som det heter i avtalstextemas egen lilla 
varld) grupp bildas. Den lokala samver
kan skall utformas sa att 

• varje medarbetares kunskaper 
och mOjligheter tillvaratas 
• alla medarbetare medverkar i 
forandringsarbetet 
• alla deltar i en sUidiecirkel om 
2000-talets arbetplats 

arbetsplats 

UppfOljning av forandringsarbetet skall, 
enligt avtalet, ske kvartalsvis. 

• • • 
2000-talets arbetsorganisation finns an s i 
lange bara pi papperet. Det aterstir 
minga diskussioner och fOrhandlir -
innan den ar verklighet. 

— Vi vill ha en lagorganisation dar 
lagen blir en form av sjalvstyrande 
grupper, men med ett gemensamt ansvar 
for hela kontoret. Vi vill inte ha nap^a 
"fOretag i fOretaget" med lagfOrman s 
chefer. 

Delegering 
Det sager Gun Jansson, som varit med 

och fOrhandlat fram det nya avtalet. 

— Det ar kontoret som skall vara resul-
tatenhet med en chef som har arbetsgiva-
ransvar fOr personal, resultat och kvali-
tet. Lagen har ett kostnadsansvar fOr sitt 
geografiska omrade. LagfOrmannen ar en 
samordnare inom laget, som inte On vara 
fbr stort; 6-10 personer kan vara lagom. 
LagfOrmansjobbet behOver inte heller 
vara knutet till en person utan kan ingi i 
rotationen mellan lagets olika arbetsupp-
gifter. Kanske kan lagfOrmannen awf 
klas med tiden. 

— Aven om vi anser aU det ska vara ca 
chef som har arbetsgivaransvaret ute pi 
kontoren, sa ar det samtidigt viktigt a» 
allt fler arbetsuppgifter delegeras ner ^ 
lagen. Men ocksa inom lagen maste det 
ske en kompetensutveckling. Det ar 
viktigt av arbetsmiljOskal - det fSr inte 
bli sa att nagra far gOra alia de tunga och 
enformiga jobb som leder till arbetsska-
dor. Det ar ocksa en forutsattning fOr att 
hanga med i loneutvecklingen i det nya 
lonesystem som kommer. Dessutom ar 
det den basta garantin mot utfOrsaljning-
ar och entreprenader. 

Betinget ar dott? 
Hur gar det da med gamla kara begrepp 

som distrikten i brevbaringen. Kommer 
de att fmnas kvar? Och betinget, kan 
man inte saga att det har varit brevba-
ringens sjdl\n i facklig press kan 
man nu lasa att Betinget dr dott! 

— Lagen kommer att ha ett gemensamt 
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ansvar for ett antal "distnkt" eller "fastig-
hetsbocker' liksom for lagets knngarbe-
ten. Samtidigt kommer alia lag att ha ett 
gemensamt ansvar kontorets for ovnga 
goromal. t ex boxsortenngen, foretags-
distrikt, osv. De skarpa gransema mellan 
"inne-" och "utelag" kommer att forsvin-
na, forklarar Gun Jansson. och fortsatter: 

Dar ska man enbail soitera A-posten i 
sonermg 1 och 2 pa morgnama. Pa det 
Mset kommer brevbarama snabbare till 
distnkten och kan ga ut tidigare. Istallet 
maste alla komma tillbaka efter turen for 
att sortera upp B-posten och gora i 
ordning gruppreklamen och andra jobb. 
som inie behover goras pa morgonen. 
Det bar forsoket torutsatter dock att B-

posten kommer fortare 
; till Utdelningskontoren, 

an \'ad den gor idag. 

Vanta t i l l ar 2000? 
Det talas mycket om 

2000-taleis organisation 
idag. Men hur gar det 
med 1994 ars arbets
organisation, och alla de 
problem som den ger 
uppho\ till? Ska \-i 
kanske \-anta till ar 2000 
innan de atgardas? 

— Nej, det ska vi mte, 
svarar Gun Jansson. 
med den bestamda mm 
som sager oss att har har 
VI att gora med en kvm-
na, som inte bara sett en 
och annan chef fladdra 
forbi - utan ocksa tam-
pats med de bortskamda 
pojkar som det fiims lite 
for manga av inom 
facket I 

Gun Jansson ar en av de ansvariga i regionklubben 
for Utdelningsfragor 

— Det ar svart idag att gora likvardiga 
"distnkt", bland annat pa grund av 
gruppreklamen. Samtidigt ar det har ett 
stort problem pa Utdelningskontoren; det 
firms i manga fall en orattvis arbetsfor-
delnmg bade mellan och mom lagen. I 
Upplands Vasby borjar man i September 
ett forsok med gemensam utgangstid for 
hela lager. I Marsta har man gatt ett steg 
langre och infort gemensam utgangstid 
for hela kontoret. Man hjalps at och gor 
klart allt innejobb innan nagon far ga ut. 

— Det visar ocksa att det kan finnas ett 
fortsatt utn-mme for beting. Den gamla 
arbetstidsberakningen ar dod, det ar helt 
klart, men betinget behover mte vara det. 
Problemet med forsoken i Marsta och 
Upplands Vasby ar att det blir sena 
utgangar, vilket ocksa manga kunder 
idag ar missnojda med. 

Ga ut tidigare 
— Det ar mot den bakgrunden som 

Sollentuna ska prova en annan vanant. 

Losas nu 
— Dagens problem 

maste losas nu, lokalt, 
men det ska goras med 

inriktning pa framtidens organisation. 
Det gar inte att sitta och \'anta - men \ ' i 
ska inte heller msa ivag med 
entreprenadlosnmgar eller andra konstig-
heter! 

Text och bild: Jan Ahman 

KORTA VAROR 

Sista veckan med 
Statsanstalldas Forbund 

SF hal ler fo rbundsmdte den 13-15 
jun i . Efter fors lag fran forbundssty-
relsen (FS) k o m m e r SF att byta 
namn till "Facl<et for service octi 
komfnunil<ation". SEKO. Det var ju 
inte sa lange sedan det var kon-
gress. sa dar for har inte manga 
nya mot ioner lamnats in. Man kan 
val ocksa misstanka att de effekter 
s o m bl a under tecknad va rna t f o r 
spelar in: Nar det blir kongress, 
for lat forbundsmote, varje ar sa 
minskar intresset och e n g a g e m a n g -
et; en devalver ing av forbundets 
hogsta bes iu tande o rgan . 

Organisat ionsf ragan blir den vikti-
gaste pa kongressen . FS far klar-
tecken for att inratta sexton regiona
la branschkontor (ett i S tockho lm) 
och d a r m e d blir det ocksa hogst 
sexton avdeln ingar inom varje 
bransch. Vi lket innebar att Post-
branschen k rymper antalet avde l 
ningar fran idag drygt det dubbla . 
Det ar det s o m kal las demokra t ise-
ring och att komma narmare med-
lemmen. 

STUDIER 
Hostens gula studiekatalog 
har fatt forlangd sista anmal-
ningsdag till 15/8. 

I dagarna kommer ocksa ett 
komplement till den ut till din 
klubb med sju cirklartiil, sa 
det ar bara att vaija och vraka! 

Glom inte att lamna in an-
sokan till CSN om cirkein 
berattigar till det. Ditt studie-
ombud har blanketter och 
hjalper garna till. 

Har du ideer, tips om nya 
cirklar? 

Kan du, eller kanner du na
gon som vill vara cirkelleda-
re?? 

Ring eller skriv till mig: 
Berit Bingert, 
Regionklubb Norra, Plan 5, 
173 00 TOMTEBODA. 
Tel: 781 75 80. 
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Fortsdttning frdn forsta sidan: Transportupphandlingen 

Nara halften av transporterna saljs ut 
I kommunema langs E4/E18, Sollentuna, 
Jarfalla mfl, tar Kenth Anderssons Skeri 
over den 6 juni. Att salja ut postal verk
samhet: Se dar Stockhohn Norras frams-
ta bidrag till nationaldagsfirandet. 

Kenth Anderssons uppdrag motsvarar 
ca 40 procent av verksamheten. Ett 
fyrtiotal chaufforer berors. Til l en borjan 
kommer dessa att omplaceras inom 
Postakeriet. 

Brevregionen anser sig med det har 
beslutet ha sparat ca 15 miljoner i tran-
sportkostnader. Besparingen uppges fr a 
ligga pa Sorterings fransporter. I bespa
ringen ingar ett rejalt avsteg fran gallan-
de sakerhetsbestammelser imder en 
overgangsperiod. 

Man maste naturligtsvis fraga sig vad 
som ger upphov till prisskillnadema 
mellan Postakeriet och enfreprenOrema. 
Enligt de undersOkningar som SF gjort 
tillsammans med en arbetstagarkonsult, 
ar den vanliga lOnen ungefar lika i en 
jamforelse mellan SF:s och Transports 
avtal. Daremot ar semester, pensioner 
och nagra andra tillagg batfre i Posten; 
sammanlagt ror det sig om en skillnad pa 
ca 6-7 procent. Den skilhiaden vill 
naturhgtsvis arbetsgivaren elmimera; 
samre vilLkor for personalen ar ju huvud-
syflet med enfreprenadema. Resten av 
skillnadema - och den stOrre delen -

"Samre villkor huvudsyftet 
med entreprenadema" 

beror pa hOgre lokalkostnader och dyrare 
"adminisfration". 

Vad det galler lokalkosmadema sa ar 
det naturligtsvis sa att mgen i divisiona-
liseringens spar - och sedan kan Dahl-
sten & CO skrika sig hesa om motsatsen -
vill ta ansvar for det som man gemen
samt byggt upp. "Adminisfration" ar j u 
ett difhist begrepp, men nog kan man 
ana att Postakeriet t ex tvingas vara med 
och prOjsa alla de fantastiska - och dyra! 
- projekt som dragits igang cenfralt; se 
forra numret av Facktuellt. 

Nar man diskuterar den har fragan, bor 
man nog ocksa saga en sak til l . Pa chauf-
forsmOtet den 10 maj papekade flera 

talare att "2/40-systemet knackt Postake
riet". Vad man syflar pa ar den vanvetti-
ga uppdehiing som da gjordes mellan 
utkOmingen av foretagspaketen och 
brevfransportema och den totala cenfrali-
seringen av de forstaamnda till Kallhall. 

"Det dr det har gdnget som 
Idrt upp Kenth Andersson " 

Den har organisationen - liksom det kaos 
som fOljde - var ett verk av Lasse "Lul-
luU" LundsfrOm och dennes chef, Rolf 
SOderlind. Overhuvud taget har dessa 
herrar - och de jasagare som har svansat 
efter dem, uppat som nedat - kostat 
Postakeriet stora pengar och kraftigt 
fOrsamrat Postakeriet i Stockhohn 
Norras mOjhgheter att overleva. Pa 
chaufibrsmOtet patalades ocksa att det ar 
det har ganget som lart upp Kenth 
Anderssons Akeri; an idag gar ett fyrtio
tal av deras hilar i underenfreprenad at 
Postakeriet. 

Det fOrdes harda fOrhandlingar mellan 
Facket och Posten om fransportupphand-
lingen. Avdehiingen och regionklubbar-
na anfOrde alla tankbara argument fOr att 
behalla fransportema i egen regi. Upp-
vaktningar gjordes alfra hOgst upp i 
fOretaget. ChauffOrema protesterade i 
olika sammanhang. Arbetstagarkonsult 
anlitades. Uttalanden togs. Etc. 

Men nar allt detta var gjort, fattade 
arbetsgivaren sitt beslut. Naturligtsvis 
kommer det en reservation fran facket, 
men vad hjalper det? Det bOrjar bli 
ganska manga reservationer vid det har 
laget. 

"Det borjar bli manga reser-
vationer vid det har laget" 

Transportupphandlingen var, enligt min 
uppfattning, ett nederlag. Inneborden i 
den ar, att vagen ligger Oppen fOr enfre-
prenOrema. Anstallrdngshyggheten har 
underminerats ytterligare. Omsorgen om 
kundema har an en gang salts at sidan. 

Och framfor aUt: Aterigen har vi fatt 

lara oss vad som ar kdman i arbetsratten: 
skyddet fOr arbetgivaren att fa styra Over 
sitt kapital. Visst firms i MBL, LAS och 
de andra lagama paragrafer, som vi har 
kampat oss till och som vi darfOr ocksi 
ska sia vakt om. Men dar finns ocksa, 
och har hela tiden funnits, de fredsplikt-
sparagrafer, som ar det cenfrala i lagama 
- och som ger arbetsgivaren ett valdigt 
overtag. 

Och nu nar motsattningama skarps pa 
arbetsmarknaden - vilket mte minst vi 
inom Posten marker av - sa har lagstift-
ningen mot oss fOrstarkts. Arbetsgivama 
och alla deras riksdagsman och statsrad 
och departementstjansteman ar fOmtse-
ende! 

"Finns det en annan vag?" 

Vi fOrhandlar och fOrhandlar och protes-
terar och protesterar och nar fOrhandlmg-
aran ar slufOrda sa beslutar arbetsgivaren 
att salja ut oss. Och vi far snaUt foga oss 
i detta! 
Eller fmns dar en annan vag? 
Ar inte detta den fraga som nu maste 

dislcuteras pa arbetsplatsema ocli pa 
fackmotena: Vad gor vi nar inte for-
liandlingama racker till? Vilka moj-
ligheter finns att ga vidare? 

Jan Ahman 


