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RALS - pengar drojer 
Rals-forhandlingarna, som borjade 
for drygt en manad sedan, har bara 
kommit en bit pa vag. 

Orsaken ar att vSr och arbetsgivarens 
uppfattning om hur pengama skall forde-
las gar vitt isar. Regionklubbens yrkanden 
innebar att alia i hogsta bas^ skall hOjas 
till en viss lagsta niva: pj till 13.500 kr, fpj 
till 14 000 och opj/vx till 14 630 kronor. 
Vi har ocksa lagt yrkanden for det fatal 
medlemmar som ligger i lonegruppema 6-
10 samt for dem som ar gruppledare inom 
Sortering och tjanar under 15 300kr. PS 
Utdekiing har vi dessutom yrkat pa 300 kr 
for dem som bara har 900 kr i grm-tillagg. 
Vi har med vara yrkanden intecknat i stort 
sett hela den pott p& 380 000 kronor som 
finns till hands. 

Arbetsgivaren har lagt individuella yr
kanden till en kostnad av 170 000 kronor. 
Resten av pengama har man fr a tankt 
sig att lagga ut pk hojningar inom Utdel
ning (gruppreklam-tillagg). Den framsta 
principen i arbetsgivarens individuella 
yrkanden ar att rycka sender faltet ytterli-
gare. De vill skapa anda stdrre loneskill-
nader an de som redan fmns i systemet -
och som vi alltsS vill jamna ut sa Idngt 
pengama nu racker. 

Forhandlingsdagar finns inbokade no-
vember ut. Det ar var fOrhoppning att for-
handlingama blir klara i sa god tid att 
pengama, avtalet galler retroaktivt fran 1 
januari i Sr, skall kunna betalas ut senast i 
december. Sa 14ngt som vi idag star iiran 
varandra, ar det tveksamt om sa blir fallet. 

PROTEST! 
Inom afTarsomrade Brev liar alia anstallda fatt 4000 kr i resultatbonus. 
Personalen inom Lattgods och ovriga affarsomraden i Posten far ingenting. 

Detta upplever personalen pa Lattgods som mycket orattvist, vi blir arga 
och ledsna - rent ut sagt forbannade. 

Skalet till att afTarsomrade Brev kan dela ut denna resultatbonus ar att man 
innevarande ar astadkommer ett resultat langt battre an budget och man vill 
genom denna bonus gora personalen delaktig i det goda resultatet. 
Visst har personalen inom Brev gjort ett mtycket gott jobb, men personalen 

inom andra af^rsomraden har voal mte gjort ett samre jobb! 
Af^rsomrade Brevs goda resultat innebar att Postens vinstprognos justeras 

upp till over en miljard kronor. Posten skulle kunna ge resultatbonus till all 
personal. Genom detta satt att agera far man ingen nojd personal, det ar 
istallet ett utstuderat cyniskt satt att skapa motsattningar mellan olika perso-
nalgrupper. 

Vi blir inte forvanade over om missnSjet kommer att visa sig i nasta mat-
nmg om vad personalen tycker om Posten. 

S K A R P N I N G P O S T E N ! 

Paketklubben pa Tontteboda och klubbarna vid 
Lattgods ovriga terminaler. 

I detta nummBt 
Alia arbetsglvare nume< 
ra skyldlga att upprdtta en 
jamstalldhetsplan. Aven 
Sth Norra har en sadan 
plan. 

Men hur ser verkligheten 
ut? Facktuellt har under-
sokt RALS-budens effekt 
pdjdmlikheten. 

JAMLIKHET sid3 

Den s k Stockholmsutred-
ningen hade i uppdrag att 
undersoka hur det Nya 
Brevnatet skall gestaltas i 
Stockholm. Utrednlngens 
slutrapport presenterades 
under mdrkiiga former. 
Det som sades om natfra-
goma innebar inga stdrre 
nyheter. Men ddremot 
fdre-sprakas, pa svaga 
grunder, en ny Sorter-
ingsregion i Stockholm. 

SORTERING sid 8 

Utsagorna om Postens 
framtid vaxlar lika snabbt 
som Parismodet 

Nu dr det hilar och mope-
dersom gSllerfdr Utdel-
nings del. Stora satningar 
pianeras i nasta irs bud
get. 

UTDELNING sid 6 

I 

1 
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Julklappen ett steg pa vdgen mot ett nytt Idnesystem 

De 4.000 har vi sjalva betalt! 
Den 26 :e oktober hade vi en for-
handling om budget och affarsplan 
for brevregion Stockholm Norra 
for 1995. Sparkraven i budget var 
ganska modesta, 9V2 miljoner 
for Utdelning och AVi miljo
ner for Sortering. Det beror 
naturligtvis pa det alldeles 
stralande resultat som brevre-
gionen uppnatt under 1995. 
Intaktema har blivit storre 
och kostnadema har blivit 
lagre an budgeterat. De 4.000 
kronor/anstalld som Borge 
Osterholm har beslutat om i 
resultataterforing motsvarar 
for Brevregion Stockholm 
Norra ungefar 17 miljoner av 
de 30 regionen gatt battre an 
budget. Med andra ord har vi 
sjalva svettats ihop pengarna 
och mer dartill. Julklappen pa 
4.000 kronor ar naturligtvis 
valkommen, men reser ocksa nagra 
fragetecken. Kompisarna i de and
ra affarsomradena (Lattgods, Utri-
kes osv) far inte de har pengama! 
Varfbr? For att de inte ar tillrac-
kligt lonsamma? 

Om de bar tankegangama slar ige-
nom flillt ut - var hamnar vi da i 
framtiden? Arbetsgivama har sin 
uppfattning klar. Om man jobbar 
mer skall det synas i lonekuvertet. 
Det skall finnas en mer direkt kop-
pling mellan dels om du rakar job-
ba i en lonsammare del och dels 
hur mycket du sjalv presterar. Du 
skall ha en garantilon som ar sa lag 
att du inte kan existera pa den. Da 
tvingas vi i arbetsgivarens tanke-
vard att jobba mycket hardare. 
"Duktighet" skall premieras. Hur 
blir det med arbetstrivsel, del- ak-
tighet och mojlighet att paverka i 

ett sadant lonesytem. Belonas inte 
fel saker med ett sadant satt att se 
arbetets varde? Kommer inte 
arbetsgivarens syn pa arbetet fors-

lonesystemet skall de anstalldas 
kompetens varderas och lonesattas. 
Ar det bara hur mycket vi svettas 
som skall leda till hogre Ion? Vi 

menar att kunskap, kvalitet, 
fbrmaga att jobba sjalvstan-
digt i grupp(?), kontakt met 
kunder, mangkunnighet osv 
ar de viktigaste delama som 
skall paverka lonesattning-
en. Darfbr ar vi oroligr 
over de signaler som kom 
mer fran postens chefer. 

Ett nytt lonesystem maste 
beldna okade kunskaper 
hos manniskorna! 

Goran Larsson 

Ordforanden har ordet... 

tarka den redan idag katastrofalt 
laga arbetstrivseln. Arbetet ar och 
kommer forbli ett nodvandigt 
ont. 

I var skall ett belt nytt lonesystem 
starta. (Se FacktueUt 5/94) I det 

STUDIER 
Det har, gi^djande nog, kom
mit massor av anmainingar 
till varens studiecirktar. Det 
betyder att vi kan starta flera 
clrklar i egen regi. Det finns 
bara ett problem - vi behover 
fler dataledare!!!! Kan du 
staiia upp eller kSnner du tiii 
nagon - hdr av dig till mig 
snarast. F n pagar tva cirktar i 
Med i facket/Data 1. 

Berit 

Facktuefft ges ut av S F 
3001 Regionklubb Norra 

re/781 75 80 
Red. Jan Ahman 

HJALP! 

Vi behdver fler dataledare 
till varens studiecirktar. 

Ring Berit 781 75 80 om du 
kan hjalpa till! 
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Arbetsgivarens RALS-bud: 

Mindre at kvinnorna! 
Regionledningens RALS-bud 
syftar allmant till att oka lones-
killnaderna inom regionen men 
i synnerhet riktar det sig mot 
kvinnorna. Facktuellt har raknat 
pa RALS-buden och funnit att 

"^irbetsgivarens bud okar ojam-
likheten mellan konen! 

Idag ar medellOnen (beraknad p&. faktiskt 
utgdende lOn) fOr kvinnorna i regionen 

3.143/man' och for oss man 13.825 kro
ner. En skillnad pk 682 kronor. Skillnaden 
kan tyckas litet konstig mot bakgrund av 
hittillsvarande lonesystem. Ar man pj, fpj 
etc, si ar ju alia, oavsett kOn, inplacerade 
i en och samma lonegrupp/basSr. En 
fOrsta orsak till skillnadema ar att fler 
kvinnor an man arbetar deltid. Men vad 
hander om vi tar hansyn till deima orsak 
och raknar upp alia loner till heltid? Dk 
stiger medellOnen for kvinnorna till 
14.061 - och mannen till 14.419 kron-
or/mSnad. FOrsprtoget kvarstSr alltsS, 
aven om det krymper till 358 kr/mfln. 
FOrklaringen till detta ar att mannen g^r 
forst i kon till de befordrade tjanstema. 
Det ar ocksa orsaken till att Utdelning 

_yisar samre siffror an Sortering. Inom 
Itdelning fmns en mycket stor andel pj:ar 

medan det inom Sortering fmns ett fatal; 
kvinnorna inom Sortering ar som regel 
lagst fpj (tack vare ett lokalt rekrytering-
savtal pk Tomteboda). 

Krigsforklaring 
Hur ska man ratta till detta? Ett lampligt 

tillfille att angripa loneskillnadema ges i 
RALS-forhandlingama! 

Det ska i arlighetens namn erkannas att 
vi inte heller diskuterat RALS-budet sars-
kilt mycket fran det har perspektivet inom 
facket. Men vkr generella laglonesatsning 
gynnar kvirmoma, som vi strax skall se. 

Regionchefen Anders Ohlanders och 
personalchefen Borit Drougges indivi
duella RALS-bud ar daremot rena 
krigsforklaringen mot kvinnorna i re
gionen: det syftar till att ytterligare oka 
skillandema i 15n mellan konen! 

maimen; AO/BD gOr tvartom: 485 kronor 
till mannen och 440 kronor till kvinnorna. 
(Att nivSn ar hogre hos arbetsgivaren be
ror pk att de fordelar pengama bland be-
tydligt farre anstallda - vilket ocksa ingSr 
i deras lOnepolitik.) 

Jamstalldhetsplan 
Enligt regionens jamstalldhetsplan for 

1994 ska man "karlagga lOnebilden" inom 
regionen. Borde inte den karlaggningen 
vara klar vid det har laget? Och borde 

man inte i sk fall dragit vissa lardomar 
infor arets RALS?! 
Eller ar det sk att de vackra orden om jam-
stalldhet ar vardelosa, nar de korsar de 
hogre intressena: harska genom att son-
dra! 

Jan Ahman 

'= Inklusive tarifflonetillag, MLT samt grm-tillagg. 

1994 ars RALS-bud ur jSmiikheisynpunkt 

Kami*, mttMj/tlanas 6tmaideMlrougg« VM 

Alta,(wvwttWfT 

Man 48& ^ 1 

Kvtnnor 440 313 

KvkmarsamMavtmletbutM: 31^l»ocent 4tt,24j>fOC«}t 

VirtgivpiKvMemsyttattaBf 

KwinoFS Biidd av yrkaidet 49pEocent 

Kvmnocs andel av htia vdrt bud^* tnktusivegrm-yrkandet 42,S&pH)cert 

UBdelUia I ngianen 

im rakbsKlon 13825 Wrtidn 

KvBinorfaktisklen 13.143 

mn, deltid uppraknactttfftiel 14.419 

Kvinnor, ctettid uppFakand fflf l» l 14061 

*Den hogw nnrfm i AO/SDstHKltMswr ^ <te, tro«s artt de "anvant* m mindw ttetav 

* BemtiiP^stm gmndar 3ig|)6fdn«staSi^etthSin juni -9401!^ omljsftaf samtl^ per«o 

I vkrt yrkande lagger vi ut i medeltal 313 
kronor pa kvinnorna och 281 kronor pa 



FACKTUELLT 7/1994 Arbetsmiljo 

Arbetsmiljdkommitten den 25 oktober: 

Utdelning satsar pa 
bilar och mopeder 
Ett mote som nastan helt agnades 
at lokal- och investeringsbudgeten 
for 1995. 

Pa utdelning kannetecknades 
bugeten av en stor tekniksatsning 
nar det galler fordon, datorer och 
bladningsmaskiner. Manga nya 
bilar skall anskafFas, inte bara fbr 
att byta gamla, utan aven for att ta 
over vissa komingar i egen regi. 
Dessutom har man tankt kopa 25 
elmopeder av market Tugger. 

70 st!! datorer samt 32 laserskri-
: 'kali sa smaningom regna 

Iningskontoren. 
V iware skall 5 bladningsmaskiner 

placeras i en forhoppningsvis god 
arbetsmiljo. Allt detta ar en pen-
ningmassigt stor satsning pa ny 
teknik. 

Daligt forankrad 
Packets synpunkter, som ocksa 

togs till protokollet, var att utgang-
spunkten for budgeten maste vara 
arbetsorganisationen och att perso
nalen sjalva maste fa bestamma 
vilka verktyg man behover. I 
ovrigt tycker jag att budgeten for 
utdelning verkar vara daligt fo
rankrad ute pa kontoren. Pa vissa 
kontor har man inte diskuterat 
budgeten ens i arbetsmiljoutskot-
ten. 

En detalj, men en viktig sadan: 
Skor till brevbarare med fot- eller 
ryggproblem, skall nu budgeteras 
pa stab Utdelning. 

Pa sortering, eller terminal som 
det skall beta numera, verkar 
planeringen vara battre. Skydd-
sombuden har fatt delta i budget-
processen pa ett mycket battre satt 
an pa utdelning. Bara Tba-K tycks 
annu inte ha upptackt att man har 

skyddsombud som skall delta i pla
neringen enligt Arbetsmiljolagen. 

Arbetsskador minskar 
Sjukfi-anvarostatistiken pekar pa 

en okning pa den langre fi-anva-
ron, vilket ar oroande. Detta maste 
undersokas bade pa terminal och 
utdelning. 

Arbetsskadorna fortsatter att 
minska, men pa tva utdelningskon-
tor, (Uppl-Vasby och Sollentuna), 
har vi markt en kraflig okning. 
Detta skall undersokas narmare. 

Brommas friskvardesproiekt fo-
Ijer sin tidsplan och kommer att 
gora en utvardering till varen. 

Projektet Friska muskier har fatt 
pengar beviljade fi-an Arbetslivs-
fonden och gor nu satsningar pa: * 
arbetsteknik, * aktiv paus, * mas
sage, * stress och avslappning. 

Utbildning pa fordon och elmo-
ped togs upp av facket. Arbetsgi
vama lovade att aterkomma efter 
utredning. 

Ovrigt: 
Skyddsombudsmoten har hallits bade 
pa utdelning och terminal bl.a for att 
ga igenom budget infor -95. 
Andra fragor som hanterades var hur 

rehabilitering skall ga till och Stock-
hoknsutredningens konsekvenser. 
Alia skyddsombud pa terminal ut-
tryckte sin oro over mojhghetema att 
fa behalla den organisation som man 
med sa mycket moda har skapat. " Nar 
vi antligen har boijat fa nagon ordning 
sa skall arbetsgivaren omorganisera", 
var det allmaima omdomet. Hur det i 
verkligheten blir lar vi fa se under 
narmaste tiden. 

Lars Lovlie/HSO 

Vdra grannar; 

UTRIKES-
KLUBBEN 
— iMediemmama inom 
Utn'kes Sr ytterst b ^ i k n a -
it$kna! - over de titeblivna 
4.000 kronoma. 

Det sUger Tomas Jdns-
son, som ^ ordfdrande I 
UtrikesKiubben Tomte* 
boda. 

Man Kan ha Hsikter om del 
ailmo»etankande - ett^r 
bonus, som det Iteterlda^ ^ 
som de 4.000 dr ett uttr^ck 
fdr. Men 4.000 kronor Mr 
mypket pengar i dessa 
dagar och varfdr dS sktija 
p& folk p& det hMr ^ i i e t l 

VlharjobbatrikaltM 
som atla andra och bidragit 
med vSr del tiii Postens 
vtnst, kommenterar Tomas. 

Hur gir det med RALS:ett 
pi Utrikes? 
—V&ra krav utgick fr&n 

det vl varit dvererts om t 
avdefntngen. Vi satte "got* 
vef* tilt 14,000 tar Ux, 
i4.eoofarapj och 13.800 
mrpf (Inkl MLT). F6rhartd. 
ilngama arsnart Mara och 
slutresultatet kommer troll-
gen att hamna i nSrheten 
av dessa belopp. 

Hur blir det med Utrikes 
tramiid? 

—. Posten -97 gav Jnget 
besked om eventueliaand-
ringar I Utrikes organlsa-
t3on> Fr4gan utreds vtdare. 
DMrbeHnner vi oss idag. 

/JA 
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Vdra grannar: 
POSTAKERiET 
Posilitoriet Stockholm f&rto-
rade som bekani upphand-
lingen av brevtransportBr i 
norra deien av vAr region 
(kommunerna fSings E4:an 
norrut). Tack vare ett 7S-tal 
avgdngsvederiag och natur-
tig avgingar kommer i dags-
tsget ingen att behi^va sUgas 
upp. Tvartom ar det f n prob
lem med far tltet personal. 
Aterflytten av fdretagspake-
ten frdn Kallhall till Taby, 
Utvsunda och Tomteboda 
har visat sig krava flerchauf-
fdrer an beraknat • voiymer-
na var felkalkylerade (kMnns 
problemet igen?). 

Ny upphandiing 
Nu ar brevtransportema i 

Taby»Norrtaye ute pi upp
handiing. Sista anbudsdag 
var den 4 november och den 
1 februari kdr man iging. 
Fdrhoppningsvis fkr vira 
kamrater i Akeriet behSlia 
uppdraget - trots att fortsatt 
stora brister i PostSkeriets 

^ ledntng fdrsviirar fbr dem! 
Fdrhandlingar pdgSr ocksd 

med Brevregjonerna i Norra 
och Sddra om kdmingama I 
Vasterort och I Sfidra. H&r 
fick ju PA behilla entrepre-
naden vid den forsta upp-
handilngen, pa viltkor att de 
sanker priset. Gdr man inte 
det sa blir det en ny upp
handiing aven har. 

I RALS-f6rhandlingarna fbr 
Akeriet ar partema i princip 
5verens om att h5|a golvet 
s i att ail produktionsperso-
nal tjanar minst 13.900 
kr/mSn. Chauffdrerna har en 
det traktamenten; har ar man 
annu inte riktigt dverens om 
hur dessa ska tdsas in. 

/JA 

Problem i starten 

Omvand brevbaring 
har kort igang 
Hur har arbetsplatsema klarat om-
fordelningen av utdelning till ett 
tidigare klockslag pa ca 1,5 - 2 
timmar for att darefter klara sorte
ring 1 och 2 och uppkastning pa 
distrikten, sortering av boxama, 
mm??? 

Bromma, Ekero och Vaxholm 
startade den 17 oktober, darefter 
ville aven Danderyd, Vallentuna, 
Sollentuna och Marsta prova, fler 
kontor kommer eflerhand innan 
slutdatum 1995-04-01. 

Facket positivt? 
Vi har fttt manga fragor pa varfbr 
facket ar saaa positiva till omvand 
brevbaring, da framst fran kontor 

Artikelfdrfattarna 

dar det an sa lange finns nagot be
ting kvar efler ett och ett halvt ar. 

Arbetsgivaren beslutar nar vi 
skall dela ut posten, facket for-
handlar hur. Vi ser inga direkta 
nackdelar i att dela ut posten tidi
gare pa f m sa att vara kunder blir 
nbjdare an idag (vissa kontor har 

ibland kvallsutdelning). Det maste 
ga att gora en rattvisare arbetsfor-
delning med varierande arbetsupp-
gifter samt att alia kan ta ett ansvar 
for kontoret och fa en gemensam 
sluttid. 

Manga fragetecken 
Visst finns det manga fragetecken. 
Klarar Sortering att separera A-
och B-post pa ratt tid, har vi ratt 
transporttider, mm. Klubbarna bbr 
fbrhandla hur man loser ev prob
lem lokalt. Vi tar upp problemen 
regionalt nar det galler transporter, 
utslagning, markning av B-post, 
mm, sa att ALLA vara medlemmar 
far en bra arbetssituation. 
Bromma, Vaxholm och Ekero far 

idag for litet post pa morgonen, 
alternativt ingen post alls. Stora 
mangder post kommer med kupe-
turen mellan 7.00 - 7.30; detta 
skall rattas till. Uppmarkning av 
direktinlamnad post som kommer 
pa morgonen skall fbrbattras. Per
sonalen borjar se fordelar med att 
arbeta gemensamt pa kontoret, 
mindre stress, tid att prata med va
randra, losa problem som t ex 
overtid och att alia far en lika lang 
arbetsdag. Vi hoppas att problemen 
kommer att losas sa att vi sfipper -
deltid och far en bra bvergang till 
2000-talets arbetsplats! 

Gun Jansson & Alf Duroj 
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Myt eller verklighet? 
Utdelnings affarsplan 1995-97 
Utdelning i Stockholm Norra har 
alagts att spara 52 miljoner under 
trearsperioden 1995-97. Facktuellt 
har studerat den affarsplan som 
anger hur detta krav kan uppnas. 
Problemet nar man laser detta -
och andra - dokument som produ-
cerats av utdelningschefen ar att 
man inte riktigt vet vilken status 
det har. Ska det som star har 
verkligen genomforas? 

Eller ar det bara losa ideer som pre-
senteras? 78 miljoner ska sparas pa tre ar. 
Det forsta aret, 1995, ska 9,5 miljoner 
dras in. Vid budgetforhandlingama fanns 
ingen hSllbar kalkyl ens hur dessa 9,5 
miljoner ska tas hem, som det heter nume

ra. Ett stort hopp verkar sta till de fantas-
tiska vinster som kan goras den dag (1996 
och framat) nar 80 procent av posten 
blockas i det Nya Brevnatets alia maskin-
er. 

Det ar mot denna bakgrund man ska lasa 
foljande redovisning over affarsplanen. 
Somligt ar redan pS vag att genomforas 
(omvanda brevbaringen), annat ar an sa 
lange bara ideer som forst ska utredas och 
diskuteras. Men samtidigt ar det ju viktigt 
att vara med redan pa det stadium dar 
besluten tas om vad som ska utredas; har 
sker en forsta prioritering. Darfbr agnar 
Facktuellt mycket utrymme at ett doku
ment dar kanske bara en mindre del sa 
smaningom blir verklighet! 

Vi ska inte trotta lasaren med allt prat 
som fyller detta och liknande dokument. 

Lat oss istallet ga direkt pa det avsnitt 
som med det smatt bamkammaraktiga 
LOTS-spraket kallas Vara aktiviteterl 

• • • 
Bonussystem 

Idag fmns ett bonuslonesystem for de 
hOgsta chefema i regionen (beskrivet i 
Facktuellt 2/1993). Regionchefen foreslog 
tidigare i ar att aven chefer pa mellanniva 
skulle fa bonuslon. Detta forslag drogs 
tillbaka; istallet skulle man aterkomma 
med ett fOrslag till bonuslon for samtliga 
anstallda. I Utdelnings affarsplan heter det 
att bonussystemet ska vara klart 1995-01. 
Aimu har dock ingenting sagts om hur ett 
sadant system ska se ut; det har inte heller 
forts nigra forhandlingar om saken. 

Stora investeringar i maskmer 
Regionens forslag till investeringsbudget fOr 1995 ar en intres-
sant lasning i den del som galler Utdehiing. Personalen van-
trivs; losningen heter nya maskiner\ 

Nu ar det inte alls sakert att alia de investeringar som anges i 
budgeten verkligen kommer att kopas in. Det kommer att gOras 
en lonsamhetskalkyl for varje objekt. Den sammanstallning 
som har presenteras ar alltsi en form av onskelista. 

Det ar dessutom sa, att besluten om inkop av en massa bilar, 
mopeder, mm i forvag laser den arbetsorganisation, som den 
narmaste tiden ska diskuteras inom Utdelning. Bland annat mot 

denna bakgrund gjorde regionklubben foljande anteckning till 
protokollet frSn budgetforhandlingen; 

"Utgdngspunkten for en ny arbetsorganisation pa Utdelning 
skall vara mdnnis/ian och inte maskinen. Om de stora investe-
ringarna pa Utdelning gors pa fel sdtt fmns det risk for att 
arbetsskadorna okar. Dessutom anser vi att de anstdllda 
sjalva bor fa bestdmma/utforma vilka arbetsverktyg de anser 
sig behova i den nya arbetsorganisationen" 

/JA 
Lantbrev- Mitsubishi Post Transport 1 ! Bunt- ! i ! ! Laser- 1 Bladnings-
bararbill (brevbar.bil) VW-buss Tugger i 1 maskin i Datorer (PC) skrivare HP4 Elbil maskin 

1 2 ,3 1 i 2 13 1 1 2 3 1 2 13 1 2 3 1 i 2 3 1 2 1 3 1 i 2 1 1 2 3 
Stab-Utdein i i 601 250001 9 20 15000 9 21260000 4 5j 430000 3 
Bro 1 1450001 2 1 1000001 3 ! 1 ! 
Bromma 1 1 180000 2 6 1000001 5 3 65000 1 i ; 350001 2 1 15000 2 
Danderyd 1 2 1450001 1 1 1000001 4 1 65000 1 1 25000 3 1 
Eker6 1 1450001 5 1 2 1000001 4 1 25000 1 1 15000 2 
Hallstavik 1 llOOOOt 1 ' 1 25000 2 1 15000 2 
JSrfStla [ 6 1450001 2-H2 1S00OO 3+12 1 100000 3 1 65000 1 
Kista 1 180000 2 1 65000 1 1 25000 8 
Kungsangen 1 180000 3 1 
MSrsta 3 1450001 1 2 180000 2 1 100000 3 
Norrtalje 3 11000011 11 145000 1 2 1800001 2 2 25000 2+3 ! 
Rimbo 1 110000i 1 1 145000 1 1 25000 2 1 15000 3 
Sigtuna 1 1 145C00 1 
Sollentuna 4 145000 1 2 180000 1+2 3 100000 1 1 65000 1 
Solna 1 180000 2 1 100000 3 1 65000 1 3 25000 3 2 15000 3 
Spanga 1 2 145000 2+4 1 65000 1 1 25000 2 
Sundbyberg 2 180000 2 1 100000 3 1 65000 1 
TSby 6 145000 1 1 2 1000001 2 1 65000 1 2 25000 4 1 15000 4 
UppI VSsby 1 145000 1 1 145000! 1 1 1000001 3 1 6500O 1 1 25000 2 2 15000 2+4 
Vallentuna 1 145000 8 2 145000 1 1 180000 1 1 1000001 5 1 65000 1 3 25000 2+8 1 15000 2 
V^ddo [ 1 25000 2 1 15000 3 
VSIlingby 2 100000! 3 1 65000 1 1 25000 5 1 15000 5 
Akersberga [ 11 1450001 2 2 100000! 2 
SUMMA 8;9850001 30i 43500001 15 2700000 25 2500000 141 9100001 70 1760000 32 480000 2 5200001 51 2150000 

1 ; : 1 ! 
t 

1= Antal 2 = Kostnad per styck 3 = Investeringsminad 1995 ! 
De maskjner som bokf6rs Stab Utdelning ska placeras ut pd kontoren enliqt senare beslut 



ter inom Posten ocksS omforhandling av 
ett antal olika hyreskontrakt (se sdrskild 
artikel!). 
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Ny arbetsorganisation 
2000-talets arbetsplats ska genomforas. 

Fr4gan ar vad det innebar. I den har af
farsplanen kan man bl a lasa ut foljande 
Mgarder: 

• Mindre enheter: 10-60 anstallda pk 
brevbaringskontoren. 
• Storre arbetslag med i genomsnitt 12-
15 i varje lag 
• Arbetslag resultatstyrs genom nyc-
keltal eller motsvarande med geografiska 
ansvarsomriden 
• Lantbrevbaringen integreras i ar-
betslagen 

^ • Den s k inneorganisationen integre
ras i arbetslagen 
• En lagledare per arbetslag 
• Arbetstidsavstamning per m4nad eller 
&r, knutet till lagvis egenplanering 

Produktionsmetoder 
Under denna rubrik fOreslSs en rad ktgSr-

der som, om de blir verklighet, syftar till 
att utnyttja mer teknik - samtidigt som de 
i ndgra fall resulterar i kraftiga servicefor-
samringar. 

• Den omvanda brevbaringen ska vara 
fiillt genomfOrd senast i augusti 1995. • 
Maskinell bantering av grupprekla-
men. UtOver den maskin som nu fmns i 
Taby planerar man att kOpa in ytterligare 
femton maskiner under 1995 (i investe
ringsbudgeten for 1995 finns bara fem 
maskiner budgeterade). • Den maskineUt 
blockade posten skall successivt Oka, 

^mSle t ar 80 procent 1998, nar Sorterings 
nya brevnat ar M l t genomfOrt. • Moto-
riseringen ska Oka. Milsattningen ar "en 
fullstandig motorisering av brevbaringen". 
Under 1995 kommer man, i alia fall star 

^ d e t sk i budgeten, att kOpa in 25 ehnope-
ieroch30brevbararbilar. • Ladsamiing-

ar. Ett forslag till fOrsOk med ISdsamling-
ar i radhusomrdden ska tas fram till mars 
1995. Likasa ska ett fOrslag t i l l fOrsOk 
med postfack i delar av en kommun inom 
regionen tas fram fOre arets slut. • Lant
brevbaringen. Kraven fOr att fa ha lant-
brevbaring ska skarpas. • Hemtagning 
av buntkomingar och narservice. Efter 
att ha sparkat ut vara egna chauflfOrer i 
Postakeriet planerar man nu fOr att bygga 
upp ett nytt Skeri inom Utdelning. I 1995 
Srs budget anslar man pengar fOr inkOp av 
15 st VW-Transport! • Etableringsstra-
tegin skriver jag om pa annan plats i den
na tidning. 

Avtalsutveckling 
FOrutom att man ska saija mer narservi

ce mm och kopa mindre fran andra enhe-

Resuitatorientering 
Resultat ska tas fram inte bara fOr pro-

duktionsomrSdet (Utdelning) och produk-
tionsenhetema (resp kontor) utan aven fOr 
arbetslagen. 
Dessutom ska det bh en sframare semes-

terplanering. Med det menas de nedskar-
ningar i bemanningen under semesteipe-
rioden, som kommenteras pk annan plats 
i Facktuellt. 

Miljo/lolialer/teknik 
• Medarbetarsamtal ska hkllas lOpan-

de. Ar det ndgon lasare som fStt ett me
darbetarsamtal de senaste dren?! 

• "Nytt och vidgat satt att som arbetsgi-
vare ta vdrt ansvar utifran de forutsdtt-
ningar som kommer att finnas i verk-
samheten fi-amdver", skriver utdelnings
chefen pa tal om sjukskrivningar och 
rehabilitering. Rutiner och principer ska 
vara klara i oktober i Sr. Man f i r hoppas 
att han lart sig ndgot efter de skandalOsa 
uttalanden som valsat runt i pressen och 
skamt ut regionen. 

• Skoprojeket ska vara klart i december 
1995. 

• Friska muskier ska fortsatta, lopan-
de, som det heter i afi^^splanen. 

• En informatikplan Over den nya tek-
niken hos var och en inom Utdelning ska 
vara klar i februari nasta ki. I 
investeringsbudgeten har man budgeterat 
for 50 persondatorer och 20 laserskrivare, 
vilka ska placeras ut pk kontoren/lagen. 

• En inventering och kvalitetshOjning av 
informatik och telefoni, Varvet runt, ska 
genom fOras pk varje kontor. Klart i feb
ruari 1995. 

• Ett program fOr fler kvinnliga ledare 
ska tas fram till februari. 

Jan Ahman 

SOMMARANPASSNING 

— Arets sommaranpassning avslutades 
knappt tva veckor in i augusti. Redan da 
kunde vi konstatera att vi misslyckats med 
att anpassa personalvolymen till produk-
tionsvolymema. Bdsta enhet hade en 40-
procentig anpassning. Medan de sdmsta 
torn okade personalvolymen totalt sett. 
Vi har nu bestdmt oss for att vi redan i 

februari skall lagga fast grundema och 
styrprincipema infor sommaren 1995. 
Malsdttningen dr minimum 50 procent 
anpassning per arbetsstdlle. 

Utdelning 

^'Etablerings--
strategi^' 
ItHdefnlagi afiSnpIan 1995-97 

eudilaitigsstme^ 
Scan inriktmng ftkriii^ fiirrfag till pro-

jelttplan ma naeiifetlerat mom Utdel
ning a n ^ ssx, ptoikter fdr etabier-
BStgoadvUtddalngs JSueettî a lokater: 

dLSgahyror 

Med lAga hyror avser man 500-800 
kronor/kvm t hyra. MMsdttntngoi med 
projektet 4F att ^wra in 10 procent p5 
de 42 miljoner soot Uldelnmg idag 
betalar t hyrcs'. 

I wtkastet till prqjekiplaa att cit 
anM enheto- skcdl delas: SoUenttma. 
Btomm ooh Saba. Ytterltgare n&̂ 9 
kontta- iskall utredas: T % , Danderyd, 
Iftrtalla, Upplands Vfisby saral Norrta-

I H B B I I H I I I I I I ^ B 
Den projtdifplatt som valsar rant bar 
inte foitiandtats. Inga bestut fasrta-
git» om att kontaret x «Uer y skall 
deias. Inga f&rfaandlingar har «kett 
m«d re«pcktivc klubbar om nagon 
delnjng.. Utdelningschefen uppgav 
Vid biulgefî riiandliiigama att de 
b6iparittgar p& iokailuntnader som 
anges i 199S &rs budget enbart 
handlar om ityressankningar i he-
Jintt^ iokaler vid ett par kontor. 
Inga b««liit har fattafis om att dela 
nigtrt eller n&gra kontor. 

/JA 

sa skriver utdelningschefen i sin verksam-
hetsrapport fOr perioden januari-augusti. 
Kravet pa "stramare semesterplanering" 
finns ocksa med i Aff^-splanen fOr 1995-
97. Grovt raknat har man alltsa tankt sig 
en halvering av personalen under som-
marperioden. Annu ett lika djarvt som 
oOvertankt fOrslag frSn Utdelning. 

Nagra forhandlingar med facket har inte 
forts. 

/JA 
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Gemensam ledning for alia Stockholmsterminaler 

Utdelning och Sortering slas isar? 
• Att skilja ut sorteringstermi 

nalema fran nuvarande gemen-
samma Brevregioner t i l l en 
egen, fjarde Stockholmsregion 
fordjupar den divi$ionalise-
ring, som vi anser skadllg for 
Postens framtid. En av forut-
sattningama for, liksom ett av 
syftena med, den nya kundan-
passade organisation som ge-
nomforts pa var terminal, ar ett 
narmare samarbete med Utdel
ning. Vi anser att detta samarbe
te forsvaras om Terminal och 
Utdelning splittras upp pa olika 
regioner. 

Handiingskraftig? 
# Pastaende (i Stockholmsu-

tredningens pressmeddelande): 
For att genomfdra det Nya 
Brevnatet och Stock-
holmsutredningem forslag 
krdvs en handiingskraftig, sam-
manhallen ledning...De tre be-
traktas som en sorteringsresurs 
istallet for tre. 

Kommentar: Ar detta en kri-
tik mot nuvarande regionled-
ningar i Stockholm? Och faller 
inte kritiken tillbaka mot Brev 
Fait? De tre terminalema i 
Stockholm ar i sig redan mycket 
stora. Den samordning som 
i)ehovs inom natet sker genom 
Brev Fait, for oss likaval som 
andra terminaler. Samordning 
av forsaljningsresurser, etc sker 
numera genom en gemensam 
Forsaljningsorganisation i 
Stockhohn. 

Stockholmsutredningen dverlfimoade den 3) okto
ber sin rapport till Ralf Johansson, chef f5r Brev 
Fait inom Huvudkontoret. 

Stockholmsutredningen, som Sr ett regionalt 
delprojekt inom ramen fSr det Brevnat -94, inne-
haller i sig inga sensationeila nyheter. De tre termi
nalema (Tomteboda, Klara och ArstaK bitr kvar. 
250 miljoner investeras i nya masldner och 150 
miljoner ska tas hem i rationaiisertngsvinster fram 
till 1997. Typiskt nog namns inget om arbetsorgani
sationen. 
Det som daremot vSckt uppmarksamhet och redan 

f5rorsakat en hei del diskussioner Sr de uppgifter 
som lamnats i en forhandsrapport som projektied-
ningen distribuerade den 26 oktober. 

DSr pSst̂ s att Ralf Johansson Rirespr&kar en 
gemensam ledning f8r de tre terminalema i Stor-
stockbolra. De tre Utdelningsregionerna blir kvar 
och samtidigt bildas allts^ en fjSrde <Termi-
nal) region. 

En omorga nidation av det har laget skapar ound-
vikligen (ytterligare) oro i organisationen. Hela den 
process som foljcr av ett beslut i denna riktning 
kommer att ta mycket kraft fran, exempeivis, foran-
dringsarbetet pa var terminal, vilket nu gar in i en 
nya fas. Det kommer darigenom ocksa att negativt 
p&verka "anslutniogen" av Stockhotmsterminalerna 
till det nya Brevn5tet. 
Det ska mot denna bakgrund finnas mycket starka 

skai f5r en omorganisation av detta slag. Det ar den 
som stailer fdrslaget som har bevisb(Jrdan. En rad 
pUst̂ enden har frarastSUts, men bevisen .*{aknas! 
Fr^an Ur av betydelse f5r Sorterings framtid och 
vi, som representerar Sortering inom styrelsen fSr 
Regionklubb Norra, bar dSrfor valt att utffirligt 
kommentera de p&st&enden som lagts i Ralf Johans
sons mun. 

veringen administrationen 
kan mmsr...is. Vi tror mte pa 
detta ait.ument. Eftersom 
Utdelningsregionerna fmns 
kvar skapas det ytterligare en 
region, Detta i kombination 
med de tre terminalemas 
storlek, och darav behov a\ 
egen administration - som 
idag till viss del ar gemen
sam med Utdelning - kom
mer knappast att leda till far-
re administratorer. I synner
het som administrationen 
inom Sortering - atminstone 
1 var region - redan idag ar 
begransad, gor att varje 
omorganisation i basta fall 
blir ett nollsummespel. 

Tappar greppet 
Den ev vinst som gors i den 

forminskade Utdelningsre
gionerna forloras i den fors-
torade T e r m i n a l -
ledningen/regionen. Det ar 
var erfarenhet att man lattare 
tappar greppet over adminis
trationen i storre enheter. Det 
ar bland annat av det skalet 
som var TeiTninal delats upp 
i mindre enheter. Med den 
organisation som bar foreslas 
firms uppenbara risker for 
ytterligare ett led i organisa
tionen - istallet for att platta 
till den. 

Sinsemellan olika 
Vad det galler prod-

uktionsstymingen ar den nuva
rande uppdelningen i tre Stockholmster
minaler mycket naturlig med tanke pa 
postfloden och logistik. 
De fre terminalema i Stockhohn ar sinse

mellan olika. Ar detta otillatet? Vi anser 
att det t ex bor vara tillatet med olika for
mer av arbetsorganisation, bara man upp-
fyller de fre mMen: nojda kunder, tillrac-
klig lonsamhet och, vilket ar en forutsatt-
ning for att de tva andra malen ska infrias, 
personal som trivs. For man samman fre 

olikformade terminaler riskerar man att 
skapa spanningar, istallet for att losa dem. 

# Pastaende: Med ett minskat antal 
anstdllda, en eventuell gemensam ledning 

for terminalema och gemensamma stabs-
fiinktionerfor Utdelning, kommer behovet 
av administration att minska. 

Kommentar: Sarskiljningen av Utdel
ning och Terminal och bildandet av en ny 
Sorteringsregion marknadsfors med moti-

Effektiv organisation 
# Pastaende: Kapaciteten 

i lokaler och teknik kan ut-
nyttjas pa bdsta sdtt. 

Kommentar: Kapaciteten i 
lokaler och teknik kan inte 
utnyttjas om inte tekniken 

och lokalema stodjer arbetsorganisatio
nen. 

Var arbetsorganisation har hittills visat 
sig effektiv, trots brister i tekniken. Den 
stammer ocksa val overens med 2000-
talets arbetsplats. 

De tre terminalema i Stockholm ar i sig 
sa stora att de samtliga har en egen bas for 
kompletta maskininvesteringar och en 
allsidig sorteringsverksamhet. 

De overtaliga lokaler som idag finns i 
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Arsta och Tomteboda ar antingen redan 
uthyrda eller foremai fOr forhandlingar. 
Pdstaendet bOr aven i det har fallet kon-
kretiseras. Vad ar man ute efter? 

# Pastaende: "Det gdr Idttare att med 
bibehdllen kvalitet anpassa verksamheten 
till det Nya Brevndtet". 

Kommentar: Sanningen ar den att 
Stockholmsterminalema under det senaste 
Sret uppnatt en avsevard hOjning av kvali-
teten. Exempeivis ligger vi nu i toppen av 
den officiella Kvalitetsligan. 

spartner istdllet for tre. 
Kommentar: I Stockholm ar den nya 

Forsaljningsorganisationen gemensam for 
alia regionema. Ar inte denna 5vergripan-
de enhet tillkommen just fOr att kunna 
tillmOtesga/styra kundemas Onskemal? 
VarfOr ga omvagen Over ytterligare en 
central nivS?! 

Ger inte pistaendet ocksa uttryck fOr en 
bristande tilltro till terminalemas kompe
tens och fOrmaga att ta ansvar, och en 
ovilja mot/radsla fOr en kundorienterad 
delegering?! 

Sortering 

Jag ber om ursdktfor mitt och mina che-
fers bristpa rak och bra kommunikation. 
En uibildningsaktivitet blev raskt en "ge-
nomfdrandealitivitet "pa golvet 

JA 

Frin klubbarna: 

TBA-jy 
N&r hdstrusket fodrjar bUr det 
ocks& startskottet fSr «a viss i ^ 
av aktiviteter p& v&r ati)et$* 
plats. Vad vi nSrmast tinker p& 
tr personalfesten, 50m i hx 
kommer att avsegia till Abo. 
Har (In latt for att bli s|<Jsjtik 
kanske du foredrar en kulina-
risk utflykt till det thailandska 
eller kinesiska kSket 

Sa gdr vi. Kanske inte sarskilt 
orginelit. Men vi bar roligt. 

EtI-debatt 
Med anledning av £U-valet 

den 13 november arrangerade 
TBA-D:s styrelse en debatt 
mellan riksdagsman Bjorn 
Eriksson (s) och Anders Yge-
maa, ordforande i Stockhoims 
socialdemiokratlska ung-
domsfSrbuiid, p i restuurang 
Hirschenkeller iordagen den 29 
oktober. BjSrn representerade 
Ja-sidan och Anders Nej-sidan. 
TyvSrr stSrdes arrangemanget 
av ett litet ratssfSrstSnd nSr det 
gaiicr den tekniska utrustning-
en. Vi inbillar oss dock att 
publiken n&ddes av nSgra 
argument frSn Ja- och NeJ-
sidan. Efter debatten visade 
aven det sextiotalet medlemmar 
som funnit det vart att komma 
eft forstrott intresse at plank-
steken och det f5r aftonen 
speciaibestMllda mjodet. 

Marek och Viggo 

Decentraliserad 
— En viktig orsak ti l l detta ar att vara tre 

terminaler antligen "satt sig" efter de ge-
nomgripande fOrandringar som genom-
fOrts i Stockhomsregionen de senaste tio 
aren. Vi ser nu hur samma problem upp-

_ star ute i landet, nar terminalema dar ge-
:iomgar samma process. 

En for var terminal mycket viktig andra 
orsak ar de fOrandringar mot en mer "de
centraliserad" organisation som vi genom
fOrt. 

9 Pastaende: Alia tre terminalema be-
traktas som ett personalomrdde, en krets, 
vilket gdr det Idttare att iiantera personal-
frdgoma i fordndringsprocessen. 

Kommentar: Kaimer inte utredama till 
att alia terminalema redan utgOr en turord-
ningskrets vid uppsagningar. De uppsag-
ningar som inte skulle behOvas, enligt 
samma utredare! 

Om man tanker sig att omplaceringar 
mellan terminalema pga omstrukturering-

-ar, andrade kundbeteenden, etc, sa fiinge-
. ar detta redan idag. Tva aktuella exempel 
ar Jamvagsposten och Postgirot. 

Nara produktionen 
^ Det ar ocksa var uppfattning att all per-

.onaladministration ska ligga sk nara pro
duktionen som mOjligt. Det galler inte 
bara personalplanering och lOneadminis-
tration utan ocksd sadan viktiga Mgor 
som t ex RehabfrSgor. 

# Pastaende: Vi kan Idttare mdta pro-
duktionsstdmingar, vilket ger battre servi
ce till kundema och bdttre kvalitet. 

Kommentar: Produktionsstomingar 
mOter man, enlig var erfarenhet, bast pa 
produktionsnivdn i en decentraliserad 
organisation, inte i en aldrig sa hand
iingskraftig och sammanhailen, centralise-
rad ledning. Det fOrefaller oss rent ut sagt 
absurt att motivera en gemensam ledning 
med att den skall reda ut produktionsstOr-
ningar som exempeivis forseningar, ovan-
tade stora inlamningar, mm! 

Peter Andersson, Erhan GdmUc, Iza-
belle Westin, Jan Ahman - Sortering; 

Lars LdvUe - HSO 

Listutredningen 
avblast? 
vara chefer genomgar fOr narvarande en 
utbildning i affdrsmannaslcap. Som Ov-
ningsuppgift tilldelas kursdeltagama olika 
projektarbeten. Nagra fick i uppdrag att 
besvara Mgan: 

Hur stor dr besparingspotentialen om vi 
avskaffar extremnatt, extremeftermiddag 
samt ytterligare arbetstidsbesparingar 
inom Sortering Sth Norra? 

Svaret pa Mgan blev foljande. Om man 
tidigarelagger en del av spridningssorte-
ringen IrSn natt till sen kvall och dessutom 
topprider arbetstidsbestammelsema fmns 
en besparingspotential pa sex miljoner om 
aret. Om, pd grund avflddesanpassnings-
problem mm 50 procent av besparingen 
kan nds, sd betyder det 2 800 000 kronor. 
Skrev man i projektrapporten. 

Reaktionen pk rapporten blev naturligtsvis 
mycket stark nar innehailet i den lackte ut 
pa Tomteboda. I synnerhet nar man sag de 
fOrferliga listor som skissades och det 
dessutom visade sig, att de olika enhetema 
redan fatt i uppdrag att fOre arets slut re-
dovisa vilka besparingar, som ar mojliga 
att genomfOra. 

Protester framfordes pa olika satt, bl a 
genom en namninsamling, som SF och ST 
gemensamt tog initiativ til l . 

Terminalchefen Anders Ohlander fOrkla-
rar nu i ett brev till facken att det hela rOrt 
sig om ett "utbildningsprojekt" och att 
"det inte f n varit aktueUt med nagra 
drastiska dtgdrder". 

Han avslutar brevet med en ursakt: 

# Pastaende: Forsdljningfdr en samtal-
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Nytt logistikprojekt i Lattgods 
Harda resultatkrav kvarstar • • • RALS-pengar pa drift 
Posten -97 inneholl inga lorslag 
om Lattgods framtid. De for
slag om samordning av ekon-
omi- och foretagspaketen i ett 
nat, som aviserats, uteblev. 
Men kravet pa nollresultat 
1995 kvarstar och darfor har 
Lattgods startat en egen utred
ning om mojliga rati-
onaliseringar i natet. Utred-
ningen leds av Gary Larsson, 
chef for Lattgods pa Tomtebo
da. 

Inom ramen for Posten 97 gen-
omfordes ett logistikprojekt som bla. 
handlade om Lattgods. I korthet fore-
slog det att man skulle spara ca 50 
milj kr per ar (av en total produktions-
kostnad pa ca 2 milj kr i bada syste-
men) genom att integrera produk
tionen av ekonomipaketen (den grona 
produktionslinjen) i produktionen av 
foretagspaket (den bla produktionslin
jen). Borasterminalen skulle dock bi-
behallas pa grund av den stora mangd 
postorderpaket som hanteras dar. 
Utredningen foreslog inte direkt att 
Tomteboda och Ange skulle laggas 
ner, men man maste nog tolka utred
ningen pa det sattet. 

Enligt var uppfattning var utredning
en bristfallig i flera avseenden. Fram-
forallt var den inte forutsattningslos 
utan stiillde fran boijan upp tesen att 
det skulle bli billigare att integrerar 
ekonomipaketen i foretagspaketsnatet, 
vilket ocksa bevisades ?? (om an brist-
falligt - min kommentar!) 

Bland de forslag Posten redovisade 
med anledning av Posten 97-utred-
ningama kom heller inte nagot forslag 
med detta iimehall. Tack och lov! 

Om detta har jag i korthet informerat 
saval muntligt som i en skriftlig infor
mation. 

Krav pa resultatet 
Problemet i Lattgods ar minusresul-

tatet. Innevarande ar beraknas unders-

kottet til l ca 140 milj kr. Det ar ett 
betydligt mindre underskott an tidiga
re ar, men Postens lednings krav ar ett 
0-resuItat 1995. 

Darfor har Lattgods nu tillsatt en 
egen logistikutredning, den tidigare 
ovan redovisade var tillsatt av Postens 
ledning. Logistik i detta sammanhang 
ar hela produktionskedjan alltsa, upp-
hamtning av paketen - sortering i ter
minalema - transporter mellan termi
nalema- utkoming av paketen till 
kund/postkontor. 

Syftet ar att foresla atgarder som kan 
bringa ner kostnadema, sa att 0-resul-
tatet uppnas. Utredningen ar uppdelad 
i en del som ska se over terminalema, 
saval i det grona som blaa produk-
tionssystemet och en del som ska se 
over transportema. 

Brodde Zetterlund ansvararfor Ldtt-
godsfrdgor inom avdelnings- och 
regionklubbsstyrelsema 

Gary Larsson ar huvudprojektledare 
och SF:s informationsmottagare ar i 
terminalutredningen Brodde Zetter
lund och i transportutredningen Kent 
Andersson fran Akeriklubben i Mal-
mo. 

Utredningama skall vara klara under 
varen 95. 

Vikarierande chef 
Under tiden 1/11 94 till 31/3 95 ar 

Gary Larsson inlanad till Lattgods 
Produktion for att vara projektledarf 
for utredningen. 

Vikarierande chef under tiden ar 
John Griffin. Facket har vid forhand-
ling kring denna fraga lagt synpunk
ter. 
Liksom tidigare kommer Magnus 
Asard att ha huvudansvaret for perso-
nalfragoma, och produktionsledama 
Roland Olsson och William Persson 
huvudansvaret for den dagliga driften 
och produktionen. 

Den lokala RALSren 
De lokala loneforhandlingama pa 
Lattgods kommer att dra ut pa tiden. 
Orsaken till detta ar att vid en gransk-
ning av potten (=mangden pengar som 
det finns att forhandia om), fattas det 
pengar som de medlemmar genererat 
som under sensommaren 93 flyttades ^ 
over fran Brevregioneraa i Goteborg 
(Boras) och Mabno samt Bank/Kas-
saregionen i Goteborg. Dessa maste 
tillforas Lattgods pott. Darefter sker 
en forhandling om vara medlemmar. 
pa Lattgods huvudkontor, bl.a. saijor-
ganisationen. Dessa forhandlingar 
ansvarar Postettan for. Darefter forde-
las pengama utifran antaiet medlem
mar pa de fyra terminalema och for-
handlingama sker lokalt. I dom med-
verkar respektive paketklubb. 
Forhoppningsvis skall forhandlingar-

na vara klara fore arsskiftet. 

Protest! 
Pa arman plats i Facktuellt publiceras 
Paketklubbamas gemensamma protest 
mot att anstallda pa brev far en bonus 
pa 4000 kr nar ovrig personal i Posten 
inte far nagonting 

Brodde Zetterlund 


