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Regionklubben har lagt yrkandena 
RALS-forhandlingarna 
borjar den 20 September 
De centrala forhandlingarna om nytt lonesystem och RALS-pottens storlek 
avslutades i juni. Nu aterstar de regionala forhandlingarna. For var del 
borjar dessa dessa den 20 September. I Stockholm Norra ar det 380.000 
kronor (beraknat per manad) som skall fordelas. Dessutom skall forratt-
ningstillagget och hopptillaggen "aviosas" pa ett eller annat satt. 

Regionklubben Overlamnar denna vecka 
( = vecka 37, som det heter modem 
svenska) vSra yrkanden om hur pengar-
na ska anvandas. Avdelningen har tidi-
gare i samrSd med regionklubbama lagt 
fast nSgra riktlinjer infOr Srets RALS: 

* Yrkandena ska ISggas sS att med-
lemmar i hOgsta basSr f i r en sh jSmn 
slutlOn som mOjhgt 
* Yrkandena inom Utdelning ska 
laggas sS att nnivSema for ersatt-
ningen for gruppreklamen jamnas ut 
* Yrkandena for I-lOnegruppema 
ska laggas sh att snedsitsar rattas till 

^ och sS att tjanster med likartat arbet-
sinnehail lonesatts likvardigt. 

UtifrAn detta har regionklubbsstyrelsen 
efter diskussioner med klubbordforande-
na lagt ett yrkande som innehSUer fo
ljande krav: 

1. Gruppreklamtillagget hOjs for dem 
som har 900 kronor till 1200 kr/mtaad. 
(FCr pj:ar satts ett tak pS 14 615 kr och 
fOripj 15.203 kr) 

2. De i hOgsta basis som har lagre lOn 
(inklusive tarifjldnetilldgg, MLT och 
gruppreklamtilldgg 1200/1700kr) an 
foljande belopp hojs till denna nivi : 

Yrkanden RALS 1994 

TItel Hojstill 

Utdelning 
Pi 
Lbb 
Lbba/GF 
FPJ 
OpjA/x 
Pfer 

13 500 
14 000 
14 700/15 300 
14 000 
14 630 
14 630 

Soiiering 
Pj 
Fpj 
Fpkr 
Opj/Vx 

13 500 
14 000 
14 700 
14 630 

3. Sarskilda yrkanden har lagts fOr 
medlemmar i lOnegrupp 6-10. 

JanAhman 

NR5/Sep1994 

Brannstrom slutar 

Sorterings-
chefen avgar 
Turbulensen inom lednlng-
en for Stockliolm Norra 
fortsatter. Peter Brannstrdm 
lamnar med kort varsel 
jobbet som terminalchef for 
ett jobb ph Huvudkontoret. 

Avhoppet kommer ovantat. 
Det ar under Peter Brann-

strdms tid som chef, som den 
stora omvandlingen av Sorte-
ring genomforts. En omorgani-
satlon som resuKerat 1 att 
Tomteboda klivit fram som en 
av de basta terminalerna i 
landet. 
Brannstroms "testamente" ar 

ett forslag till Omvandlingens 
etapp 2, med fortsatt satsning 
pk de geografiska burkarna. 
Eftersom denna organisation 
nu blivit mode i det nya Brev-
natet, och torn regionchefen 
sags uppskatta den, kan vi 
kanske rakna med en fortsatt-
ning i den riktningen. 
Det ar idag oklart vem som 

eftertrader Brannstrom. Ett 
forslag som namnts dr att 
nagra av de nuvarande pro-
duktionscheferna skall alterne-
ra som terminalchef. 

NYTT LONESYSTEM 
Den 1 januari infdrs ett 
heit nytt i5nesystem i 

Posten. Facktuellt redovi-
sar nyheterna. 

OMVANO BHEVBAmNG? 
I den uppochnervMnda 

v^riden i dagens Posten^ 
har det komniit nya fbrsiag 

om brevbaringen 

DEN NYA LADAN 
i det nya BrevnStet spelar 
en ny iSda en central roll. 

Las mer om den I 
Facktuellt 

md4 Sid 8 S i d 1 0 & 1 3 
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135 miljoner ska sparas pa tre ar 
Postens budget: Fantasi eller verklighet?! 
Det ar budgettider (det ar 
det aret om numera). Just 
nu pagar regionens diskus-
sion med Huvudkontoret 
om trearsbudgeten (1995 -
1997). Innan sommaren var 
kraven pa besparingar 19 
miljoner for sortering, 90 
miljoner for utdelning samt 
42 miljoner for administra-
tionen. N U efter sommaren 
ar kravet fran huvudkonto
ret "bara" 78 miljoner for 
Utdelning som ar hardast 
drabbade, sammanlagt ska 
135 miljoner sparas under 
trearsperioden. Vid en in
formation med regionchef 
Anders Ohlander harom 
veckan forklarade han att 
kravet nu bara ar 75% av 
det ursprungliga och att 
"Goteborg har det annu var-
re". 

D e n har reak-
tionen/fbrklaringen kom 
fran Anders Ohlander dar-
fbr att vi framforde att kravet var 
orealistiskt. Vi havdade att det 
inte gar att spara mer pa utdelning 
utan att det snarare kravs perso-
nalfbrstarkningar. Kravet kunde 
Hka gama vara 780 miljoner, sa 
orimligt ar det. Det ar omojligt 
att uppna. Vi tror oss ocksa fbrsta 

Ordforanden 
har ordet. 

att manga platschefer pa utdelning 
delar var uppfattning. 

I den vidare diskussionen fram-
fordes att storre delen av bespa-
ringen skall goras det tredje och 
sista aret i budgetperioden samt 
bero pa systemforandringar. Det 

vill saga, nar 90% av posten 
kommer ut fardigblockad, 
osv, osv. Det ligger nara till 
hands att misstanka en 
morkning fran regionled-
ningens sida. Om teknikfor-
vantningarna inte stammer 
1997 kan man tyvarr inte 
genomfbra rationaliseringen. 
Men vad far Sortering for att 
man redan genomfort en 
mycket stor rationalisering 
och idag ar en av de mest 
effektiva terminalerna i lan
det? Vad hindrar H K att kra-
va rationalisemgen 1997 
aven om de nya sorterings-
maskinerna inter hunnit pa 
plats? Konsekvenserna blir 
fbrodande! 

Vi anser att den foreslagna 
rationaliseringen inte kom
mer kunna genomforas un
der perioden 1995 - 1997. Vi 
tycker att det borde vara re
gionchef Anders Ohlanders 
sak att framfora samma bes-

ka budskap till HK, eftersom vi 
tror att han i verkligheten delar 
var uppfattning. Detta ar Anders 
Ohlanders jobb, som han har be-
talt for - bra betalt dessutom. 

Goran Larsson 

Akeriet varslar 
Vi har tidigare har i Facktuellt be-

skrivit Brevregionens transportupp-
handling. Som bekant slutade den 
forsta omgangen med att Postakeri-
etforlorade hela norra regionen. 

Nu kommer notan. Efter forhand-
lingar har det beslutats om en 
overtalighet pa inte mindre an 78 
chaufforer i Storstockholm. Da har 
redan 41 slutat med avgangsveder-

lag. Och upphandllingen i Taby-
Norrtalje kvarstar. Och kanske i S6-
dra regionen. Och Bromma-Solna ar 
inte heller klartannu... 

Cheferna pS Brev siSr sig for brOs-
tet, och ironiserar over hur Post-
Skeriet fungerar. Konstigt bara att 
man glomt att PA tillhorde Brev fram 
till fSrra sommaren! 

Och i Taby ietar akeriet nya lokaler 
for att kunna behalla den entrepre-
naden - och lamnar over lokaler 

som Utdelning far betala! 

FACKTUELLT m994 

FacktueUiQes ut av SF 3001 
Regtonklubb Norra 

Tel 781 7500 
Red: Jan Ahman 
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Nytt brak om K-markningen 
- Statens kaka ar liten men sd-

ker, hette det forr i tiden. 
En grundval for detta - idag sa verklig-

hetsframmande - pastaende, var den ordi-
narie anstallning med konstitutorial (Ao-
tjanst) som man tidigare kunde fa som 
statligt anstalld; blev man K-markt 
kunde man inte sagas upp. "Nyan-
stallningama" med konstitutorial upphor-
de nar vi som statsanstallda vid arsskiitet 
1966/67 for forsta gangen fick samma 

^ ckliga forhandlings- och stridsratt som 
de pnvatanstallda. De som redan hade 
konstitutorial fick dock behalla dem. 
Nar Posten bolagiserades den 1 februari 

i fir ville ledningen gOra sig av med alia 
^*«onstitutorial. I Bolagsposten, dar perso-

..alpolitikens grundpelare vilar pa 
otrygghet, fmns det inte plats for nagra 
livstidsanstallnmgar. Efter forhandlmgar 
naddes dock en uppgorelse som innebar 
att de som hade konstitutorial ihr behSlla 
dessa - men samtidigt tvingas de till fort
satt anstallning i Posten. 

Redan vid den forsta genomgfingen av 
registren visade det sig att nfigra av dem 
som anstallts fore 1967 inte har en Ao-
tjanst i botten. Anledningen till detta kan 
vara: 

1. Man gick som bitradesanstalld eller 
som vikarie pa en Ae (extra ordinarie 
tjanst) sS lange att man aldrig harm fa en 
ordmarie tjanst innan konstitutorialet 
avskaifades 1967. Man kan ocksS ha haft 

Ao-tjanst men tilltratt en Ae-tjanst. 
2. 1967 - 31.10.1988. Man fick en tjanst 

under denna tid som var lagre an den 
Ao-tjanst man hade. Sadan forening av 
tjanster (som det heter i avtalssamman-

r^n%) innebar att man fOrlorade sin Ao-
,anst. 
3. Efter 1 november 1988. Om man pa 

egen begaran tilltradde en annan tjanst, 
fOrlorade man konstitutorialet. Om den 
nya tjansten hade en hogre pensione-
nngsperiod, fick man dock behMla det. 

Posten gav sig emellertid inte med denna 
rensnmg av registren. Man korde igenom 
dem ett varv till och upptackte da ett 
fiarde skal till att plocka av konstitutoria
let: 

4. Nar det nya pensionsavtalet tradde i 
kraft den 1 januari 1991 innebar det att 
alia tjanster, oavsett titel, fick samma 
pensioneringsperiod, 65 fir. Samtidigt 
infordes dock bestammelser som, under 
en overgangsperiod och imder vissa fo-
rutsattnmgar, ger ratt for dem som tidiga

re haft en lagre pensionsalder, att aven i 
fortsattningen ga vid 60 respektive 63 ar. 

Om man alltsa, i enlighet med pimkt 3 
ovan, pa egen begaran tilltratt en tjanst 
som tidigare haft en hOgre pensionering
speriod, sa forlorar man i alia fall sitt 
konstitutorial. Tycker Posten. 

Ett tjugotal medlemmar i regionklubben 
har drabbats av detta besked. Styrelsen 
kommer att begara forhandlingar om 
saken, och det med hanvisning till fr a 
tva skal, 

* Enligt overgangsbestammelsema har 

de medlemmar som saken galler fortfa
rande ratt att ga vid 60 eller 63 ar - varfOr 
ska da inte detta raknas som deras pen
sioneringsperiod? 

* 1988 ars avtal om fOrening av tjanster 
forutsatter att man, fOr att fOrlora sitt 
konstitutorial, skall tilltrada en annan 
tjanst pa egen begaran. Manga av de 
medlemmar som man tagit ifran konstitu
torialet, har tilltratt en annan tjanst mot 
sin vilja. Man har t ex vid en omor-
ganisering fOrlorat sin tjanst som iaptOi-
man och omkonstituerats till pj. 

Jan Ahman 

Dahlstens fall 
Ar int« Dahbtentfaff̂ fBrviist foOer ban} man offrar Dahlaten, som 3r en 

man utan viniier, for att kuiraa f(Krtsiitt« boiagiseringen med aitt vad det 
innebar aV wmn service och ^r»iimfad« vUlkor for ost aa<t(aUda"«a ;F/<»rm-
svida. m lecken pk ett sltm vMS^t bJamd folk i allmiohet odi pMtanstltU-
da i •y»n«rii«l:? Ett vaning«u ord tUt de som styr landet och de som «ntyr i 
PmtcD. De fitter pa en knatdurk; fragan ar om de fattar d^! 

R«|joQkiabb»tyrebeB miiog detta uttalande vid sitt saoimaDtradc i augusti: 

HAR F 6 R H6G L 6 M 

Posten Sx vtkttg Iftr infrastruktttren, Om kte ftUa I5r«t«g och nied> 
borgare har ttitglng tiU sanmu service med enhetsporto kommer 
stora delar av Svertjge att I& l^gre kosibeuuler och dMrmed pi sM 
vfildigt svlrt «tt «v«sHev»» 

Under mi tid bar ett antat oUka politiker och den divarande iedning-
tsa PSit ailSrsverket Posten aviJtgsnat $ig fr&n tanken om Posten som 
ett pobiikt och allmSnt fiSretag i5r alia - till att bli ett smalt, uppstyck-
at och vinstjagande fSr^ag vilket som heist 
Att i denna situation dessutom uppticka att ledningen fSr Posten 

med Ulf Dahisten i ̂ >etsen, ytterligare aviigsnar $ig firia verkligheten 
genom att f5rsl& en dubblering av VD:s ifin Sr bdklSmmande. All-
mSnheten Sat idag mycki^ kritisk tiU utvecklingen i Posten och vtll att 
Posten jkaii 1 ^ sig &t pronfira uppgiiier « att i egen regi ta anot, 
sortera och dda ut̂ Smna ut brev och paket samt f&miedia betal-

liiiiililiiiii^^ 
Det tyder pi en gammalmodig 8Q»tai$tnstiIlntng att Postens ledotng t 
alimftnbetf och Ulf Dahlsten i s^aneriiet, tror sig ha alimJtnbetens stdd 
fBr denna privatiseringslinje Idag 1994. Stonnen kring VD« Idn 
hoppas yi resukerar i en tillnyktring ho5 Postens Iedning bide n&r det 
gfilier Poi^ns och ledningens framM 

S A N K L O N E N F 6 R ALLA C H E F E R I P O S T E N ! 
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Nytt lonesystem den 1 januari 
Farre Idnegrupper och mer individuell Idnesattning 
Avtalet galler for alia som omfattas av 
Postens bolagsavtal, PBA, dvs for samt-
liga regionklubbens medlemmar. 

I botten pa det nya lonesystemet ligger 
tre lonegrupper. A, B och C, vilka ersat-
ter lonegruppema 1 - 10 i nuvarande sys
tem. Vilken lonegrupp man kommer att 
tillhora framgar av tabellen nedan. Lika-
sa vilka lagstloner som kommer att galla 
for respektive lonegrupp. 

Vid overgangen till det nya systemet 
den 1 januari 1995 behailer man den lOn 
man har. For dem som inte nfitt hOgsta 
basar galler en overgfingsregel, som m-
nebar foljande: 

* Den som ar placerad i nast 
hogsta basaret far den Ion som 
skulle ha gallt vid uppflyttning 
till hogsta basSr. 

* Ovriga, som inte ndtt hogsta 
basar, far den Ion som skulle ha 
gallt vid uppflyttning med tvS 
basar, dock till lagst basSr 3. 

Den 1 januari slopas dessutom 
tariffldne- och marknadslonetiUdggen. 
Dessa tiUagg bakas da in i manadslonen 
(eller vad den fasta lOnen nu kommer att 
kallas i dessa begreppsforvirringens da-
gar)-

FridagstiUdgget och tidsfdr-
skjutningstiilagget blir kvar "tills vida
re", som det star i avtalet. Aven grupp-
reklamstUldgget blir kvar som ett sarskilt 
tillagg. SF hade kravt att aven detta skul
le laggas in i den fasta Idnen, men det 
ville inte Posten gk med pfi. Daremot 
ingar detta tillagg redan fran den 1 ju l i i 
ar i underlaget for overtidsersattning 
(dock inte for dem som har tillagget en-
Hgt ITA). 

Titlar slopas 
Ersattningen vid endagsfordttning 

("endagstraktamente"), hopptUlagg (til-
lampas inom Utdelning) samt instruktor-
sersdttningar skall enligt avtalet "av
iosas" i de kommande RALS-forhand
lingarna. Pengama finns alltsa kvar, men 
anvandningen av dem skall bestammas 
regionalt. Nuvarande regler galler dock 
tills ett sadant regionalt avtal slutits. 

Den 1 januari 1995 tnfors ett 
nyttliinesystein i Posten. De 
nuvarande tio ISnegrupper-^ 
na ersStts av tre nya med de 
farttasieggande nantnen Ay R 
och C De allra fiesta av oss 
kommer att bli inplacerade i 
lonegrupp A, som motsvarar 
nuvarande lonegrupp I . 
Mas behiller den Idn man 
har idag, men hur blir 
Idneutvecklingen framdver? 
Det gir inte att svara pa, 
men klart ar att det nya 
systemet syftar till mer av 
individuell lonesattning. Vi 
kan diirfor se fram emot 
manga besv9rltga lBrhand> 
lingar vid de lonerevtsioner 
som skall g$ra» varje den 
I apriL 

de nuvarande tjanstetitlama, postiljon 
(pj),f6rste postiljon (fpj), osv. Om man 
den 31 december i ar ar placerad i nfigon 

av lonegruppema 1 -5 f i r man emellertid 
behalla sin titel som en personlig sadan -
sa lange man tillhor den lonegrupp man 
placeras i den 1 januari (i vSrt fall loneg
rupp A). Istallet for de gamla postala 
titlama kommer tjanstema i fortsattningT_ 
en att benanmas brevbarare, sorterart 
chauffor och postkassor. 

Enligt overgSngsregleraa i nu gallande 
pensionsavtal, har manga fortfarande ratt 
att ga i pension vid 60 eller 63 ar, trots 
att pensionsaldem enligt avtalet ar 65 a 
for alia. Nar det nya lOnesystemet infors 
far man behalla denna ratt att ga tidigare, 
men bara sa lange man tillhor den loneg-
rapp som man placeras in i den 1 januari 
1995. 

De allra fiesta av regionklubbens med
lemmar kommer att hamna i lonegmpp 
A. Derma lonegmpp kan sagas motsvara 
f d lonegmpp 1. Den lOn man har enligt 
lOnegmppen kommer darmed i framtiden 
att utgOra en "baslOn" eller "minimilOn". 
Ovanpa denna laggs sedan - om det firms 
skal till detta - ett individuellt eller kol-
lektivt (gmppvis) lOnepaslag, vilket fast-
stalls i samband med tillsattningar, 
och/eller vid en arlig lonerevision den I 
april. Medel fOr den arliga lOnerevisio-
nen avsatts vid en postcentral fOrhand-

Lone Tillampas for Grundlon per manad 
grupp 

Ar Belopp 

A Sorterare 1 - 2 9 300 
Brevbarare 3 - 4 10 200 
Chaufforer 5 11 200 
Lokalvardare 6 - 12 200 

B Postkassorer 1 - 2 10 000 
3 - 4 11 100 
5 12 000 
6 - 13 200 

C Produktionskontorister 1 -2 9 300 
inom Postgirot och 3 - 4 10 200 
Bank och Kassa 5 - 11 200 

Nar det nya lOnesystemet infors slopas 
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PULS-skandalen fortsatter 

Vad galler vid kvittning? 
Det har varit och ar fortfaran
de mycket strul med Idnerna. 
Vad gor man nar man fatt fel 
Ion? Vilka rattigheter har jag? 
Har ar ett forsdk till kort svar! 

Kvittningsfritt 
Arbetsgivaren kan i vissa situationer 

genomfora tvungen kvittning. Det be-
tyder att posten kan dra pengar pa din 
nasta Ion, trots att du inte givit ditt t i l l -
stSnd. Men for att kunna gOra detta skall 

ling. FOrdelningen av pengama sker "lo-
kalt", som det heter i avtalet. Om det blir 
pa regional nivS, som idag, eller langre 
ner i organisationen far framtiden utvisa. 

LOnesattningen skall ske enligt de "ge-
memamma grunduppfattningar om Id-
nebildningen", som fmns i avtalstexten: 

* LOnema bestams av arbetsuppgifler-
nas art och sv&ighetsgrad. 
* LOnema skall Overensstamma med 
arbetstagamas kompetens och arbet-
sinsats. 
* LOnema skall stimulera ti l l utvec-
kling i arbetet och darigenom till hojd 
kompetens. 
* LOnesattningen ska ske konsekvent 
och systematiskt pS sakliga grunder. 
* LOnesattningen skall motivera och 
leda till Okad anvandbarhet och mSng-
kunnighet hos arbetstagama. 
* LOnesattningen skall bidra ti l l 
utveckling i arbetet fOr alia. 
* LOnesattningen skall starka gmp-
pens kompetens och sammanhaihiing. 
De postlokala partema skall genom 
Omsesidigt hansynstagande medverka 
till en val awagd lOnebildning. 

Vackra fraser 
Dessutom hanvisas ti l l PBA, dar det i 

en bilaga om lOnebildningen bl a stSr 
foljande, under rabriken "hidividuell 
lOnesattning": 

"Individuell och differentierad lOne
sattning tillampas i fOrsta hand pS sfi-
dana befattningar dar Ovrig arbets-
marknad tillampar en sadan lOnesatt-
ning. Men aven pa vissa andra omra-
den kan det fmnas skal att tillampa 
individuell och dififerentierad lOnesatt
ning. Det galler framfOr allt dar indi-
videmas mOjlighet att pSverka det 
egna arbetsresultatet ar stora." 

Visst later det tjusigt, att lonesattning-
en skall bidra till utveckling for alia och 
starka gruppens sammanhallning, etc, 
etc. Men de vackra frasema kan inte 
dolja det faktum att det framsta syftet 
med det nya systemet ar att infora en 
mer individuell lonesattning. Alia pla
ceras fran den 1 januari in i den -
lonegrupp dar pj:ama ligger idag; for 
manga ett eller flera steg tiUbaka. Man 
far visserligen behalla den Ion man 
har, men hur blir det framover? 

Som det ser ut idag fSrsvinner den 
framtida loneutvecklingen in i ett stort 
svart hal! 

Vi har preliminar Ion under iimevaran-
de mSnad. NastfOljande mSnad justeras 
lOnen och blir darmed defmitiv fOr mS-
naden innan. Denna justering av fOregS-
ende mtoad, (Overtid, semester och 
sjukdom m.m), ar inte kvittning utan en 
slutjustering av lOnen som arbetsgivaren 
kan gOra utan den anstalldes tillstSnd. 

God tro 
Om arbetsgivaren betalar ut fOr mycket 

i lOn ar vi skyldiga att betala tillbaka de 
pengar vi far fOr mycket om vi inte tagit 
emot och fOrbrukat beloppet i god tro. 
Faktorer som pSverkar bedOmningen av 
god tro ar beloppets storlek, om lOne-
beskedet ar svSrlast eller vi skall kunna 
gOra trohgt att vi inte har begripit att vi 
fatt for mycket ilOn. 

Om Posten betalar ut fOr mycket lOn 
kraver de naturhgtvis tillbaka den del de 
betalat fOr mycket. Detta kallas fOr ar-
betsgivarens ratt till kvittning av lOne-
fordran mot lOneskuld. 
Nar posten tar kontakt med den anstall-

de och du ger tillstand till arbetsgivaren 
att reglera lOneskulden med en Overens-
kommen summa ar det en frivillig kvitt
ning. 

arbetsgivaren fOrst inhamta kvittnings
fritt belopp frSn kronofogden. Krono-
fogden anger vilket belopp den anstallde 
behOver fOr sitt (och familjens) uppehal-
le. Detta belopp mfiste arbetsgivaren Ifita 
den anstallde behfilla. Kostnadsersatt-
ningar far inte tvSngskvittas. Vidare gfir 
alltid skatteavdrag, underhail och bOter 
fOre kvittningen. 

Sammanfattningsvis kan man saga att 
nar arbetsgivaren betalar ut for mycket 
i lOn t i l l den anstallde och inte upptacker 
det i tid fOr att ratta det mfinaden efter 
skall du kontaktas. Om ni kommer Over-
ens om en avbetalningplan (frivillig 
kvittning) ar allt gott och val. Om ni 
inte blir Overens, kan arbetsgivaren gOra 
avdrag mot din vilja (tvungen kvitt
ning), men mfiste gOra det pfi det satt 
som beskrivits ovan. 

Om du ar osaker eller vill ha 
hjalp, vand dig till facket! 

Goran Larsson 

Hojda ob-tiliagg 
Oh.tiliM99 Nuv belopp Nytt belopp 

10,30 11.00 
Kvat 23,80 24.50 

51,70 55,00 

Ob-fiitagget h&js retroaktivt o m 1 januari 1994. De nya beloppen 
framgdravtabeilen. 

JanAhman 
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Forbundsmotet 
SF byter namn och organisation 
I SEKO blir avdeiningarna farre och storre En avdelning 1 Stockholm 

Som vantat fullfdijde SF:s fdr-
bundsmote i juni planerna pa 
namnbyte och ny organisation. 
Statsanstalldas Forbund heter 
fran april 1995 Facket for ser
vice och komntunikation, SE
KO. Fran nyaret inrattas 16 
regionala SEKO-kontor, 
branschkontor, som det heter i 
stadgesammanhang. For
bundsmotet besldt ocksa att 
forbundet skall delas in i atta 
branscher: vi kommer att till
hora postbranschen. Till varje 
SEKO-kontor far hogst en av
delning fran varje bransch 
ansluta sig. Det innebar sam-
manslagningar av avdelningar, 
i oiika hog grad beroende pa 
bransch. 

I hela forbundet finns idag 216 avdel
ningar, i den nya organisationen forsvin-
ner 2/3 av dessa och det blir 70 avdel
ningar kvar. Postbranschen krymps fran 
ca 35 avdelningar till 16 i hela landet. 
Kan man kalla detta for annat an en cen-
tralisering? Man kan ocksd p4 goda 
grtmder misstanka att branschkontoren ar 
en forberedelse infor nasta steg: en enda 
avdelning vid varje kontor, hOgst 16 
SEKO-avdelningar i hela landet. Ett steg 
i den riktningen ar fOrbimdsstyrelsens 
krav att de nya branschkontoren ska ta 
over A-kassan och medlemsregistrering-
en frdn de nuvarande avdehiingama; ett 
yrkande som man inte backade pa vid 
forbundsmotet. Och fick beviljat av mo
tet (med rostsiffroma 117-92), trots att 
det fanns yrkanden fran flera stora avdel
ningar, bland annat var egen, om motsat-
sen. 

Samgaende 
Saken blir inte battre av att fOrbundss-

tyrelsen ocksa fick klartecken att fortsat-
ta forhandlingarna om ett samgaende 
med Sjofolksforbundet, Grafikema och 
Transport. Enligt forbundsordforande 
Curt Persson fors det intensiva forhand
lingar med Sjofolket. Transport vill av-

vakta sitt lOO-Srsjubileum och Grafiker-
na har anmalt sitt intresse att bli "fjarde 
hjulet under vagnen", som han uttryckte 
sig. 

De motioner som skickats till forbunds
motet (inte sa manga eftersom det var 
"riktig" kongress fOr bara nio mSnader 
sedan) behandlades den har gangen pa 
ett annorlimda satt. Ombuden delades in 
i fyra utskott, vilka fick fOrbereda varsin 
del av mofionema. Det fOrs inga proto-
koll vid (de sekreta) utskottens forhand
lingar, sa vad som sades dar vet endast 
de som var med. Utskottens utlStanden 
behandlades darefler i plenum. 

Kollektiv hemforsakring 
En arbetsgrupp ska tillsattas for att "se 

over mOjlighetema till medlemsformd-
ner" nar det nya forbundet lanseras. FOr-
bundsstyrelsen fick ocksa i uppdrag att 
till nasta ars fOrbundsmOte presentera 

ett forslag fill en kollektiv hemforsakring 
som skall inga i medlemsavgiften. En 
sadan fOrsakring uppges kosta ca 20 
kr/medlem och manad; medlemsavgiften 
skulle hOjas med detta belopp. I det fall 
dar flera i samma hushail ar medlemmar 
i SEKO eller annat fOrbimd med motsva-
rande fOrsakring (och darigenom tvingas 
betala tva eller flera gSnger fOr samma 
fOrsakring) far man en viss rabatt pa 
sjalvrisken. 

Beslut tas som sagt fOrst vid 1995 ars 
fOrbimdsmOte; innan dess skall fOrslaget 
diskuteras i avdelningar och klubbar. 

Arbetsloshetsforsaliringen 
Kongressen antog ett uttalande dar man 

krifiserar de nya reglema i A-kassan: 
lagre ersattning och kortare ersatt-
ningsperioder, karensdagar och statlig A-
kassa. 

1 Luled post, tele, vag & ban, energi, forsvar, civil 
samt vSrd. 

2 Umea post, vag & ban, civil samt vSrd. 
3 Ostersund post, vag & ban, forsvar, civil samt vSrd. 
4 Sundsvall post, vag & ban, forsvar, tele samt 

vSrd. 
5 Gavie post, trafik, energi, forsvar samt 

vSrd. 
6 Borlange post, vag & ban. 
7 Uppsala tele, post samt civil. 
8 Stockholm post, tele, vag & ban, trafik, 

energi, forsvar, civil samt vSrd. 
9 Karlstad tele, post samt vag & ban. 
lOOrebro post, trafik samt vSrd. 
11 Norrkoping post, forsvar samt vSrd. 
12 VIsby postklubb, forsvar samt 

civil. 
13 Skovde post, forsvar samt civil. 
14 Goteborg post, tele, vag & ban, tra 

fik, energi, civil samt vSrd 
15 Vaxjo post, tele, vag & ban, >»s -

forsvar samt civil. ' i ^ ^ J 
16 Malmo tele, post, trafik, civil samt v i rd . 

Kartan visar var de sexton branschkontoren kommer att placeras. Vid varje kontor 
kommer det att finnas en postavdelning. 
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Lonepolitik 
Lonepolitiken behandlades kortfattat pa 

det har forbundsmotet. Det lOnepolitiska 
program som antogs vid forra arets kon
gress, och som nu omsatts i avtal med 
mer individuell lOnesattning i enlighet 
med arbetsgivamas Onskemal, diskutera-
des Overhuvud taget inte. 

Istallet fick FS i uppdrag att fill hOstens 
avtalskonferenser lagga konkreta forslag 
pa hur 14ngt utdragna forhandlingar ska 
forhindras. 

De mofioner, bl a fran var avdelning, 
som innehOll avtalskrav om sjukavdra-
gen vid koncentrerad tjanstgOring, Over-
imnades fill hOstens avtalskonferenser. 

Den fOrra kongressen beslutade 
att SF ska arbeta fOr att Overtiden blir 
frivillig. Nu beslutade fOrbimdsmOtet att 
SF ska saga upp det skyldighetsavtal 
som fmns, om inte detta krav genomfOrs. 
Det films en poang i att saga upp de delar 
i Postens bolagsavtal (PBA) som reglerar 
overtiden. I sa fall blir det namligen Yr-

^'csinspektionen och tingsratten, som far 
.d hand om och utdOma straff fOr eventu-
ella Overskridanden av begransningsreg-
lema i Arbetstidslagen. Till exempel de 
Overskridanden av 200-timmarsgransen 
som gjordes i Stockholm Norra under 

993. 

Lokal konfliktratt 
Flera klubbar i var avdelning hade 

skickat mofioner som kravde att fOrbun-
dets stadgar andras sa att "den lokala 
organisationen far ratt att utlysa 
overtids- och mertidsblockad". 

Nagon andring av stadgama blev det 
inte tal om pa kongressen; ingen yrkade 
overhuvud taget bifall till motionema i 
plenardebatten. Daremot antogs utskot-
tets utlatande, vilket innebar att fragan 
ska utredas vidare och ett fOrslag laggas 
fram vid nasta ars fOrbundsmote. 

Arbetsratt 
Utskottet foreslog ett uttalande mot de 

fOrsamringar i Lagen om anstallningss-
kydd (LAS) och Medbestammandelagen 

(MBL), som genomforts under senare Sr. 
Uttalandet antogs, om an i ett nagot ur-
vattnat skick och dessutom med en upp-
maning att rOsta (s) den 18 September. 

Forbundsmotet uttalade sig fOr att den 
§39 i LAS som anvandes mot Kjell Erik 
Karlsson i VarO, andras. Likasa att MBL 
§38, som stadgade att arbetsgivaren pa 
eget inifiativ skulle fOrhandla med facket 
iiman hon anlitande entreprenOr, dterin-
fOrs i Medbestammandelagen. 
Forbundsmotet beslutade ocksa att star

ka informafionen och utbildningen om 
arbetsratt. 

Socialforsakring 
FOrra arets kongress avslog som bekant 

de motioner som kravde ett stopp fOr det 
system med sk "egenavgifter", som nu 
genomfOrs; fOrst i sjukfOrsakringen, da
refler i arbetsloshetsforsakringen och 
snart ocksa i det nya pensionssystemet. 
Ett system som gar ut pa att flytta over 
annu mer av statens utgifter fran kapital-
agare och hOgavlOnade till alia oss andra. 
Jag var fOrra aret ensam om att reserve-

ra mig mot kongressens beslut att avsia 
dessa mofioner. 

I ar aterkom kraven och fill slut antog 
forbundsmotet utskottets krav, att det 
inte ska infOras individuella egenavgif
ter. 

Ett fall framat! 
FOrbimdsmOtet antog dessutom ett sars

kilt uttalande mot egenavgifter i det nya 
pensionssystemet. 

Avslaget 
Arets fOrbundsmOte blev en avslagen 

historia. Motstandet mot storfOrbundet, 
regionkontoren och storavdelningama 
kampades ner vid fOrra arets kongress. 
Nu aterstod en upprensningsaktion, och 
den blev framgangsrik. Om SF darmed 
blir starkare for framtiden aterstar att se; 
jag tror det inte. 

Jan Ahman 

GF1500 andras 

Fortidskapi-
talet sanks 
I den grupplivsforsakring som man 
kan teckna genom facket (GF 1500), 
ingar nagot som kallas fortidskapital. 
Med fortidskapital menas att man 
kan fa ett engangsbelopp fran forsak-
ringen, om man beviljas fortidspen-
sion (= sjukpension) eller sjukbidrag. 
I var forsakring har hittills ingatt 
dubbelt fortidskapital, vilket i pengar 
raknat innebunt som mest 211.200 
kronor. 

Fr o m den 1 juli i ar andrades fdr-
sakringen sa att endast enkelt fortids
kapital utgar, vilket innebar en halve-
ring av beloppen. 

Samtidigt sanktes premien fi-an 
66:50/man till 53:00/man for medlem 
och fran 63:00/man till 51;00/man 
for medfdrsakrad. 

Anledningen till att man andrar i for-
sakringen ar att allt fler beviljas for-
tidspension/sjukbidrag. Om inte for-
tidskapitalet sankts skulle premien 
istallet ha hdjts ytterligare. 

Fran och med den 1 januari 1995 
tas dessutom mojligheten att overhu
vud taget fa fortidskapital vid sjukbi
drag bort. 

TillaggsfDrsakring 
Observera att ratten till ersattning 

(ersattning vid sjukbidrag eller ej) 
och det belopp som utgar (enkelt el
ler dubbelt fortidskapital) styrs av 
tidpunkten nar fortidspen-
sion/sjukbidrag beviljats. Alltsa inte 
nar det anmals till Folksam. 

Observera ocksa att man fram till 
den 30 September kan teckna en til-
laggsforsalcring och darigenom be
halla det dubbla fortidskapitalet. Til-
laggsfdrsakringen kostar 45 kr/man. 
Kontakta avdelning 3001 (tel 24 72 
00 eller Folksam. 

/jA 

6-tim arbetsdag -
Overtiden 

Forbundsmotet slog fast att 
esluten om 6-timmars arbets

dag med bibehailen lOn fOre ar 
2000, ligger fast. 

FS fick i uppdrag tillsatta en 
arbetsgrupp som ska ufreda hur 
detta ska ga fill. Pengar ska 
ocksa ansias till en kampanj i 
fragan. 

Det "nya" fdrbundets logotype 
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"Omvand brevMring"? 
Beting elier S-timmars arbets
dag? 
Det ar fragan idag i brevba

ringen. 
Under mtoga &r arbetade man i brevba
ringen under beting; i dess mest extrema 
form sedan entursbrevbaringen infdrts i 
bOijan pa 70-talet. Betinget fOrutsatte ett 

^ Smsesidigt fOrtroende: b4da partema 
tjanade pd det. Kundema fick posten 
fidigt och brevbarama tjanade tid. 

Att kundema fick posten tidigt var j u 
bra (aven om arbetsgivaren hade htet 
svirt att fatta ens det) men att brevbSrar-

vann fid var mindre bra. Tyckte Pos
tens chefer. DarfOr fOrsflmrade de gang 
pa gang arbetstidsberakningen. FOrra aret 
begarde man fill slut en 20-procenfig 
fOrsamring. Da fick det vara nog. VarfOr 
beting, om man inte tjanar nagot p& det? 
Vi ar ju inga idioter, aven om Dahlsten 
och bans underhuggare tycks tro det. 
Istallet for beting skulle det bh samma 
arbetstidsregler i brevbaringen, som pk 
andra hMl inom Posten. Man jobbar sina 
8 timmar, och gOr det man hinner med p4 
den tiden. 

Egendomlig blandning 
Nu har det inte blivit riktigt s& har. P4 

manga kontor rader en egendomlig 
^^blandning av gammalt och nytt; Somliga 

jobbar tio timmar medan andra jobbar 
sex. En del tvingas fOrst jobba sina atta 
timmar och dartill Overtid - medan andra 
fortfarande har beting. Det fmns ocksa 
skilhiader mellan kontoren; pa en del hall 
bljer man de nya reglema mer stiikt an 

pa andra stallen. Till en del ar detta na-
turligtsvis bamsjukdomar vid en svar 
Overgdng till ett nytt system. Men myc
ket beror missfOrhdllandena p i bristande 
Iedning. 

Missndjda 
Det ar inte bara brevbarama som ar 

missnOjda. Ocksa kundema har hOrt av 
sig. Till och med postens Iedning bOrjar 

begripa att det inte racker med att hanvi-
sa till reglementets bestammelser: postut-
delningsperioden stracker sig till 15.30\ 

Har nSgonstans kommer fOrslaget om 
"omvand brevbaring" in i bilden. 
Facktuellt bad Alf Duroj och Gun Jans-

son, regionklubbens ansvariga fOr utdel-
ningsfi-agor, att kommentera den "om-
vanda brevbaringen". 

JA 

RHUvisare arbetsfdrdefning 

Enligt rapporter trim P o s t e n s lednrng Bdrge d « t e r h o f m ska l l 
posten vara utdelad tiU kund senas tk lockar t 13.00 fir&n o c h 
nried 1 april -95. 

Detta s k a l l ¥knai med A /B^os t f ldde t s e p a r e r a s , vilket 
innebftr att endas t A«posten sor teras pi morgonen ocfi B-
posten sor te ras efter turarbetet. 

Ingen fUNrindrad arbetsorganisatton atitsi^ l ika mycket w l y -
mer pit lika irtet fo iKarbetemomenten f ly i tas 611 andra t ider 
under dagen. 

Arbelsdagen skul le I ex kunna s e tit s i h d n 

Sort: 1 A-fNUf F^Ar i te t t t f t TUf i i tMte f l L « n e b Q ( m & < p 6 s t t J ( > | ) f c a a t ^ ^ 

Gemensami GeogmHskft GemeriMff i t artMAe 
MriMfft tog 

FdnfBlama s o m vi s e r med ovanstande k a n bli e n rSittvisarB 
arbetsfdrdelning, g e m e n s a m i a n s v a f f&r tiela kontoret s a m t 
mbjnghet till var ierande ajrt>et&uppgifter, vi lket innebSir 
kompetens^ o c h idneatveckling. 

Gun Jansson & AtfOuroJ 

S M A T T & G O T T 

2000-TALETS ARBETSPLATS 
Enligt regionala avtalet om 2000-talets 

arbetsplats bildades en partsammansatt 
projektgrupp dar Gun Jansson och A l f 
Duroj ingar fi-an SF. 

Gmppens uppgift ar att ta fi-am fOrsIag 
ti l l stiidiematerial, tidsatgang och sam-
ordna. FOrslaget skall redovisas fOr Ut-
delningschef Mats Johansson under 
vecka 38 och fOrhoppningsvis beslutas. 

Avsikten med cirklama ar att ALL per
sonal skall fa inflytande pa uppbyggna-
den av det egna kontorets arbetsorganisa-
tion. 

Cirklama planeras starta 1 november -
94 och vara fullt genomfOrda till halv-
arsskiflet 1995. Informationsmaterial 
kommer att ga ut till alia anstallda innan 
cirklama startar. 

GJ-AD 

BLADNINGSMASKIN 
Sa har den da kommit. 
Bladningsmaskinen! 
Den fOrsta installerades i Taby i bOrjan 

av September. ProvkOmingama har hit-
tills utfallit till beiatenhet. Maskinen 
bladar upp till 18 sorter samtidigt med en 
fOrvanansvard hastighet: max 5.500 lagg 
per timme. Med ett lagg menas de sorter 
som bladats ihop till ett hushail med den 

sista sorten vikt kring de Ovriga. Nu far 
man alltid rakna med vissa stopp, men 
visst ar det fantastiskt att se ett belt dis-
tiikt bladas pa fem minuter! 

Det kravs - beroende pd hur brattom 
man har och hur sortema ser ut - att tva-
fyra personer betjanar maskinen: en-tva 
som matar i fOrsandelsema och en-tva 
som plockar ur de fardigbladade laggen 
och lagger upp dessa pa distriktens hyl-
lor, eller hur man nu har den saken ord-
nad. Eftersom maskinen raknar laggen sa 
faller ocksa tiden for upplaggningen av 
sortema bort; man matar maskinen direkt 
fi-an pall. Dessutom blir det exakt! 

JA 



Vy etapp i Sorterings 
omvandling 
Det nya Brevnatet forutsatter maskinell sortering i betydligt 
liogre grad an idag. Facktuellt rapporterade i forra numret om 
anstrangningarna for att fa en Idumpsorteringsmasldn till 
Tomteboda. Med sig tilbalia fran Huvudtiontoret hade cheferna 
for Stocliholm Norra inte bara en K S M - dessutom ficli man 
Idarteclien till bade nya brev- och storbrevsmasldner. Nu bor
jar forberedelserna for hur denna maskinpark skall anpassas 
till den speciella organisation, som Omvandlingen infiirt pa 
Tomteboda. 

Ledningsgruppen for Sortering i Stock
holm Norra beslOt vid ett mOte den 30-
31 augusti att gk vidare med Sorterings 
omvandling. Man tanker sig att fortsatta 
satsningen pa de geografiska burkarna. 
Det innebar att ansvaret for Tomtebodas 
maskiner i det nya natet - preliminart tre 
BSM' \a SSM samt en KSM - kom
mer att laggas 6ver p i dessa. Likasa allt 
mer av den direktinlamnade posten. Vad 
detta innebar for TBA-M och TBA-D ar 
det far tidigt att idag saga nagonting om. 
Likasfi hur det skall bli med Taby-enhe-
ten, som ocksa ifrdgasatts. 

Den avgiende Terminalchefen Peter 

Brannstrom skall som sista uppdrag fOr 
regionen skriva en projektbeskrivning 
for denna Omvandlingens etapp 2. 

Det bOr pdpekas att det an sa lange inte 
har forts nigra som heist forhandlingar 
med facket om den fortsatta inriktningen 
pa Sorterings organisation. Det ar viktigt 
att de har Mgoma nu diskuteras i klub-
bama. 

JanAhman 

• Brevsorteringsmaskin, sorterar smiUirev "BSM = 
ochC5 
SSM = Storbrevssorteringsmaskin 
KSM = KJumpsorteringsmaskin 

T > - O T ? \ 7 T W A T * (%4 Fmemt^m fete ft 8%wi 

sutrednia^a. S i î ycfcdi nytt bar aste tcrajmakn dEolle enli^ de 
hanldwaratsnmareo, .,„ ^ , r j 

des aic^ vant ayveddaci senast 1 ;^nl 

«roiig<OT Iwit tas w T̂ idc; kmaner att mm 

{som sfcatl «««ta lie imysa»(k biirania) 

DEN NYA LADAN 

I den smitt surrealistiska varld som 
BrevnSt -94 utgOr, intar DEN NYA 
LADAN en central plats. Den 
nuvarande bli iSdan kommer att 
smaitas ner och ersSttas av en 
nigot mindre och I3ttare iSda. I 
gengaid rymmer den ocksS farre 
fOrsandelser. Det blir Perstorp som 
kommer att tillverka aven denna 
iSda. De fdrsta provexemplaren 
cjrkulerar nu p3 terminalerna; den 
visas just nu pli Tomteboda. En 
stSrre provserie om 1000 lidor 
kommer att testas under vintern och 
dSrefter bOrjar leveranserna till 
sommaren 1995. 
Varfdr denna investering? Den 

nuvarande lidan passar helt enkelt 
inte i de nya storbrevs-sorterings-
maskinerna. Man vill f6r det andra 
ha en I3da som vSger mindre 
(TARA: 4hg ISttare) och sist men 
inte minst en som dessutom ar 
billigare: 18 kronor/styck mot 47 
kronor fOr den Idda vi har idag. 

DEN NYA LADAN blir som sagt 
lattare; fullastad uppges skillnaden i 
vikt uppgd till 1 - 2 kg. LSdan blir 
enklare att stapla och aven lastad 
utan lock fir man adressetiketterna 
i t samma hill. 

S i lingt ar allt val. Det finns dock 
ett stort MEN! Handtagen! Det finns 
inga riktiga handtag utan bara ett 
hil p i vardera kortsidan. Det blir att 
lyfla med fingertopparna, vilket 
knappast kan sagas vara god 
arbetsmiljO. Dessutom har man inte 
I6st problemet med den statistka 
elektriciteten. 
Virt regionala sorteringsutskott 

beslutade den 7 September att 
skriva till ansvariga f6r Brevnatspro-
jektet inom Posten och S F och 
krava att dessa brister itgardas. 

/JA 
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STOCKHOLMS-
UTREDNINGEN 
I Stockholmsutrednjngen hiller 
man nu pd med att dn en ging 
rakna pa alia kostnader, bl a analy-
serar man de maskininvesteringar 
som ska gdras. Man ser ocksi Over 
volymprognoserna fram till i r 2005. 

Utredarna diskuferar ocksS om 
man skall satsa p i mer av speciali-
sering mellan de tre terminalerna i 
Storstockholm - eller motsatsen. T 

^ e x s i diskuferar man den ankom-
iTiande utrikes postens framtid. Idag 
sorteras den p i Tomteboda, dels av 
Utrikes sjSlva, dels av Brev. Fr o m 
oktober kommer ankommande 
utrikes att dppnas och lidldggas av 

^ Jtrikes p i deras Ahandaterminal. 
Frigan Sr om den dSrefter, som 
idag, skall g i in till Tomteboda fOr 
sortering - eller om respektive 
terminal skall ta hand om "sina" 
ankommande utrikes fOrsSndelser. 

Utredningen skall vara klar i 
oktober. Tills dess bOr man ha 
klarat ut var man ska g5ra de stora 
besparingarna -150 miljoner jSm-
fOrt med 1993 i r s kostnader - ska 
gOras. Besluten kommer att tas i 
december. 

/JA 

r-^RAN KLUBBARNA 

T B A - D 
Vad hander p i TBA-D? 

^ P i uppdrag av TBA-D genomfdr 
Vevia en friviliig haisoundersOk-

ning, som kallas friskprofil. Bland 
annat gOrs en synundersOkning och 
blodtrycket mats samt Idngd och 
vikt kontrolleras. 

Ett projrkt har startats om infdran-
de av flexibia arbetstrcler. Till att 
bOrja med ar det tSnkt att tvi grup-
per skall delta i projektet. 

Fr 0 m den 1/9 har vi fOrlorat han-
terjngen av paket till utiandet. I gen-
gaid har vi tagit Over sorteringen av 
Det B&stas svarspost frin Kistater-
minalen. Som mest handlar det om 
150 000 fOrsandelser under en 
kampanjvecka. 

Marek 

Fran 
klubbarna 
T B A - U 

TBA-U har som bekant problem med 
bemarmingen p& plan 3. Overtidsutta-
get ar fortfarande alldeles fOr stort, 
januari - juli har det gitt ut 7.000 
timmar Overtid till en kostnad av ca 1,7 
miljoner kronor!!! 
Pengar som belastar TBA-U:s budget 

valdigt hart. 
Med anledning av detta har SF begart 

atgarder av Dan Bingestam: 

* Gruppema ska bemannas sa att 
personal i egentlig drift Overensstam-
mer med organisatiuonens behov 
* Ett personaltillskott sa att en rimlig 
vikarieprocent kan uppratthailas 
* Ett lag som kontinuerligt ansvarar 
for B-posten 

TBA-U:s Skyddsombud och SF klubb 
staller inte bara krav, vi utvecklar ock-
sa kontinuerligt nya ideer, lagger fram 
nya konkreta fOrslag tillsammans med 
medlemmama (som vi alltid gjort) och 
nu - nar chefen ar pa plats efter 
utbildnings- och semester perioden -
pagar en bra samverkan mellan parter-
na for att eliminera fel och brister, v i l 
ket ska leda till en val flmgerande en-
het och som ska utOka arbetstrivsehi. I 
bl a det senaste AMU-mOtet faststall-
de man vad som behOvs for detta: 

*Den tunga B-post lyften pa morror-
na ar borta under en viss provtid. Det 
skall underlatta jobbetMen man maste 
vidta de nOdvandiga atgardema som 
behOvs for att inte drabba statistiken. 

•Pausgympan som ar en del av fOre-
byggande halsovarden har bOrjat. Be-
lysningar har fixats ovanpi postOpp-
ningsbordet och ytterhgare undersOk-
ning och kompletteringar kommer. De 
ingar i de tjanster som vi/enheten har 
bestallt fran Previa liksom damm-, 
ventilation- och klimatimdersOkningar 
samt ergonomi (postOppning). 
*2 St nya buntmaskin bestalls. Nigra 

nya vikbara sorteringsfack, nagra nya 
stolar samt nya lidstalle ar p i ging. 

•ArbetsmiljOrondena ska fortsatta 
efter flygexp. och vardet. 19/9 pa plan 
2 och 26/9 pa plan 3. 

•Kvalitetsutbildningen fortsatter. 
*Gruppledamas utbildningsbehov om 

P-AVA och PULS hanteringen samt 
arbetsmiljO planeras. 

Det togs ett litet men meningsfullt 
steg om bemaimingen strax efter 
AMU-mOtet men klubbens reservation 
i Over huvudtaget inom gruppema 
1,2,3,4,7 och 8 fortsatter. Klubben 
lagger fram nya fOrslag och ideer ock
sa om den, men det vantas det nya 
imdersOkning/berakningsresultatet som 
gOrs av Par Stiidsberg, Pc i Taby. Dar
emot skall enligt Overenskommelse en 
rimlig bemanning hailas fOr vane ar-
betsgmpp inom hela U-enheten. Det 
betyder att solidariska insatser/hjalp 
frin vardet, fly get och 2: an till plan 3 
(dar den mesta intaktsskapande verk-
samhetenen drivs) bOr Okas. 

Om SF:s bud om Rals-fOr-
handlingama och de andra fOrslag som 
tillsammans med personalen laggs 
fram accepteras d i firms det i fortsatt
ningen en mOjlighet att uppna ett bra 
resultat inom U med hjalp av okad 
arbetstiivsel och gmppanda. 

/Erhan GdmUc, Elisabeth SdUstrdm, 
MikaelLumos 

T B A - K 
Kistaklubben har nu nastan varit 

igang i ett i r . Utbildning ooch arbets-
mtiner inom klubben har bOrjat fimge-
ra. Infofraffama p i betald arbetstid har 
blivit rutin i det fackliga arbetet. 

vara fOrtsa nio manader har varit en 
lugn inlamingsperiod fOr oss i styrel
sen pa Kista-enheten. Det mesta har i 
stort sett fungerat bra, ti-ots brister i 
utrustning och miljO. 
Framtiden ser dock minst av allt frid-

fiill ut. Narmast har vi RALS-fOrhand-
lingar och utiikes postOppning som 
flyttar till Arlanda. Hur kommer den 
nya brevbararorganisationen att paver-
ka oss? Klumpsorteringsmaskinen p i 
TBA-D? Nya lidan plus i samband 
med diverse ombyggnader, omorgani-
sationer, bemanningsproblem och till 
detta litet till. Och vad kommer den 
nya teraminalchefens mM och profil att 
vara? 

Tillsammans maste vi nu kommarr 
host och vinter bevaka och paverka 
att vara arbetsfOrhailanden ej fOrsam-
ras i framtiden. 
Halsningar 

Mats/Kistaklubben 
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Arbetsmiljokommitten 25 augusti 

Langtidsfranvaron okar 
Lars Lovlie, huvudskyddsombud i Stockholm Norra, rapporterar fran senas
te motet i Arbetsmiljokommitten. 

* PIC-butiken har lagts ner pa grund av 
dalig lonsamhet vilket innebar en del 
svarigheter framfor allt vid bestallning 
av skyddsskor. Arbetsgivaren un-
dersoker for narvarande hur man skulle 
kunna gora. Troligtvis lagger man upp 
ett narlager pa en av burkarna. 

senterades. Man beslutade om aterremiss 
for att fa en battre skrivning. 

* En rapport gicks igenom angdende 
sakerhetsarbetet i regionen. Bland annat 
sd diskuterades problemet med varde-
vaskor som har utlOsts vid flera tillfallen. 

Langtidssjuka pa Utdelning 
* Pa den stSende pimkten "lang

tidssjuka" sa konstaterar man att lang-
tidstranvaron okar igen. Antalet "rehab-
fall" ar ater igen pa samma niva. Det ar 
dock gladjande att se att siffroma sjun-
ker pa Sortering. 

* 2000-talets arbetsplats ar en annan 
staende pimkt dar arbetsgivama redogor 
for hur det gar med organisationsfOran-
dringen pa Sortering resp. Utdehiingen. 

- pa Sortering redovisade Regionchefen 
att den geografiska organisafionen har 
kommit fOr att starma. Dock kan det bli 
vissa fOrandringar i samband med dom 

Frigan iterkommer fill nasta mOte. 
Vidare rapporterades om att "Mobi-

safe" har likstallts med "Mobitex" i pos
tens sakerhetsplan. 

For den oinvigde kan jag beratta att det 
handlar om larmsystem i hilar. 

* En rapport lamnades om Brommas 
fiiskvirdsprojekt. 

Inga skor? 
Ett problem har uppstitt i fiisk-

vardprojektet "Friska muskier". Ar-
betslivsfonden ansig att inkOp av skor 
ti l l brevbarama ar investeringskostnader 
och skall bekostas av arbetsgivaren. Det
ta innebar att det maste budgeteras vil-

Brev till 
Yrkesinspektionen 

Under sommaren kom arbetsgivamas 
svar pa mitt brev till Yrkesinspektionen 
angaende brevbaramas situation. Man 
fOrsOker bortfOrklara personalbristen 
med att prognosema inte varit riktiga, 
vilket ar just vad vi har havdat under 
resans ging. (Om dom bara kimde 
lyssna nan gang...!) 

De pastir att sjukfranvaron har minskat 
och fOrsOker bevisa detta genom att 
presentera stafistik pa korttidslranvaro -
alia vet j u att folk inte har r i d att sjuk-
skriva sig nufOrtiden. 

Saimingen ar ju istallet att lingtidsiran-
varon har okat inom Utdelning vilket 
kan anses som mycket anmarkningsvart. 

Man talar om att man har ett stort 
projekt pa Bromma som skall avhjalpa 
alia problem genom att infOra hjalpme-
del. 

Vilken utveckling! 
SluUigen sager man: "De organisafions-

forhandlingar som nu genomfOrs inom 
Stockholm Norra bygger pa att beslut 
och ansvar skall fOras ut i linjeorganisa-
fionen. Darigenom skall all personal ges 
okade mOjligheter att kanna delaktighet 
och ta ansvar for foretagets utveckling". 

Vilken utveckling?! 

Detta har jag naturligtvis kant mig tving-
ad att bemOta, sa jag har skrivit ett nytt 
brev fill YL dar jag bl.a. har presenterat 
arbetsgivamas egna sifiror pa langtids-
fi-anvaron och Overtiden. 
Faktandet fortsatter! 

LL 

nya maskiner som skall komma si sma-
ningom. 

- Pa Utdelning hailer man pi att disku-
tera nagot som man kallar fOr omvand 
brevbdring. Den gar ut pa att brev
barama bara sorterar A-posten pa mor-
gonen innan dom gar ut och vantar med 
B-posten tills dom kommer tillbaks. 
Man skulle da vinna att jobbet fOrdelas 
jamnare pa alia brevbarama. Inget ar 
dock annu bestamt. MOjligen kommer 
man att gOra nagot prov pa nigon termi
nal. Man undersOker fOr narvarande hur 
detta kommer att paverka Sortering. 

* FOrslag till Rokpolicy i regionen pre-

ket ocksa facket kravde. Kommittens 
mening var att vi har r i d med den kost-
naden. 

* Stockholm Norra har tecknat ett nytt 
avtal med Optikertjanst om terminal-
och arbetsglasOgon, som innebar att vi 
far fler Optiker att valja mellan. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens fOresk-
rift skall arbetstagare tillhandahallas 
sarskilda glasOgon som ar utprovade for 
arbetet, om synundersOkning visar att 
sadana behovs. Kravet ar dock minst en 
timmes terminalarbete. 

Lars Lovlie 

Oense om 
Fdretagshalsan 

Nar det galler upphandlingen av 
Foretagshaisovard s a verkar det 
som forhandlingarna med arbets
givama har gatt I sta. 

Utdelningens chefer sager att 
man vill ha ett avtal med biiligaste 
leverantdr och med minsta mbjiiga 
generella kostnad. Sa mycket som 
mbjiigt skail bestallas och betalas 

nar behov uppstar. Vi ar ganska 
bvertygade om att" behov " inte 
kommer att uppsta med en sadan 
avtalskonstruktion. Man havdar 
ocksa att detta ar fbrankrat ute pa 
arbetsplatserna. VI undrar vilka 
man har fbrankrat med. Vi kan 
namligen inte hitta nagot arbets-
miljbutskottsprotokoll som bekraf-
tar detta. 

Vi befarar att "fbrankringen" som 
vanligt ar gjord 1 ledningsgruppen. 

Vi havdar istallet att FHV-avtalet 

skall galla. Dar fbrutsatts namli
gen att man skall ha foretagshai
sovard efter dom behov som finns 
1 verksamheten, inte i den officiel-
la planboken. Vi har fbrstatt att 
arbetsgivama vill spara pa kostna-
derna enligt order fran GUD, men 
vi anser att personalens val och ve 
garfbreex. VD:s Ion. 

Lars Lovlie 
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Nya overtramp 
Vad i h-e har for sig pa Utdelning? 
"Att vi nu konstaterat att den enda verksamhet vi har dr brevbdring 
innebdr att vifr omnu inte kan ha dehidssjuksrivna i tjanst om de 
inte kan ga brevbdring. Kan de inte det skall de med absolut konse-
h'ern skickas hem /understruket i org/jAj" 

Sa star det, ordagrant, i ett papper som nu cirkulerar pa Utdelning. 
Pa atminstone ett kontor har det anvants vid lagfbrmansmotena. Pa 
andra stallen sprids det muntligt. 
Direktivet tycks ha tillkommit vid en ledningskonferens inom 

Utdelning. Bara det att man vid en sadan tillstallning diskuferar pa 
denna niva, ar skrammande. Att man sedan gar vidare och sprider 

^ d e s s a uppgifler ar skandalost. 
Kanner de inte till rehabiliteringsfbreskriftema? Arbetar man efter 

egna lagar inom Utdelning? Ar det inte battre att den som ar sjuk 
arbetar halva tiden, istallet for ingen tid alls? 

Skandal var ordet! 

RED 

STUDIER 
TMisammans med kas-
san, Akeriet och Ldtt^ 

gods pd Sth Norra hUller 
vi med att sammans* 
talla hastens studiecir* 
klar. Besked kommer t 
bSrjan pS V.38 och clrk« 

lama startar V . 40-41. 

I stutet pd September 
kommer en ny katalog 

med cirklar som vi plane-
rar att genomfora till vd* 

ren. Sista ans5kningsdag 
till CSNdr 15/10. 

Under hosten kommer 
fdrbundets kontaktom-

budsutbifdning att pdbdr-
jas. Ndrmare Information 

kommer senare. 

Beat BingQrt. 

r^Sa ser den ut, 
DEN NYA 
LADANI 
Pa bilden 

illustreras 
svarigheterna 
att lyfta den: 
med finger
topparna 
antingen i 
Itanten pa 
lialet eller 
ocksa mot 
listen under 
halet. 

Las mer om 
DEN NYA 
LADAN pa Sid 
10! 



Glom inte att rosta! 
Den 18 September! 

Den 16 oktober! 
Den 13 november! 


