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Tre Stockholmsregioner blir fyra 
Utdelning och Terminal slas isar 

^ m vSntat fSresISr postens ledning att det skall inrattas fyra regioner i Stockholm: tre utdelningsregioner, 
Norra, City och Sodra samt en gemensam region f5r alia terminaler. Enligt vad Facktuellt erfar foreslas Anders 
dhlander bli chef f5r utdelningsregionen i Norra. Som chef f5r den nya terminalregionen foreslas Alf Friman, som 
idag ar chef i Cityregionen. Den nya organisationen skall trada i kraft den 1 juli. Fdrhandlingarna pSbdrjades den 

^ 1 januari och fortsStter den 16 februari. 

Som skal for beslutet anger arbetsgivaren 
Okade samordningskrav for produktionen i 
det nya Brevnatet samt rationaliseringsbe-
hov i administrationen. 

Vantat beslut 
Det fOrslagna beslutet ar vantat eftersom 

Ralf Johansson, chef &r Brev Fait, i decem-
ber, innan Stockholmsutredningen ens var 
klar, oflficiellt lanserade ideen. 

I vir regionklubb har Mgan diskuterats 
ingiende de senaste manadema, fr a i sty-
relsen och i sorteringsutskottet. Vi redo-
gjorde i &rra numret av Facktuellt varfOr vi 
var emot fOrslaget att gOra om regionorga
nisationen. Vi anser att rationaliseringar 

^ ;;h fortsatt delegering) i administrationen 
Ilka gama kan gOras inom ramen fOr nuva
rande regioner (istallet for att Oka antalet 

regioner frto tre till fyra!!). GenomfOrandet 
av en ny arbetsorganisation underlattas inte 
av en ny regionorganisation. Den samord-
ning som behOvs kan gOras utan nigra nya 
Overrockar. Syftet tycks vara en Okad de-
taljstyming av Stockhohnsterminalema; 
BOrge Osterholm och i synnerhet Ralf Jo
hansson vill ha en egen man p i plats i 
Stockhobn. 

Villkor 
Avdelningen ar den som beslutar om fack-

ets installning i Mgan. Avdehiingens sorte-
ringsutskott och de tre berOrda 
regionklubbsordfOrandena kallades in som 
radgivare. Denna forsamling beslutade - i 
enlighet med avdelningsstyrelsens fOrslag -
att saga j a till arbetsgivarens forslag, men 

Regionklubb Norra 

kailartm 

A r s m o t e 

Onsdag den 15 mars kl. 18.00 
Z-saien, ABF-huset, Sveavagen 

Regionklubbsstyreisen 

pa nigra villkor: Det ska fortsatt finnas en 
mOjlighet till integration mellan Utdehiing 
och Terminal. De nya regionema skall byg-
gas utifran en platt organisation. Adminis
trationen skall minska. Arbets-
organisationen skall genomfOras enligt tidi-
gare beslut (se forra numret av Facktuellt). 

FOrhandlingama om beslutet pdbOrjades 
den 31 januari, men har ajoumerats till den 
16 februari. 

JanAhman 

SF:s krav aterges p i sid 8. 

Borge Osterholm: 

"Jag ser positivt 
pa Tomtebodas 

utveckling" 
Sid 7 

Dahlsten sitter kvar 
Sid 4 

Medlemsavgiften 
Sid 3 
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Dispens att rekrytera 109 personer 

Forsta nyanstall-
ningarna pa flera ar 
Det rSder idag en betydande 
personalbrist inom Stockholm 
Norra. Utdehiing har f n ett 
hundratal tidsbegransat an-
stallda och inom Terminal finns 
drygt femtio. PS det viset han-
kar man sig fram med alltmer 
fantasiililla skal for de "tillfalli-
ga" anstalkiingama. 

Anstallningsstopp 
Samtidigt har anstall-

ningsstoppet i posten fOrlangts 
till att galla aven 1995. For att 
kunna franga detta maste regio
nema ansoka om dispens pa 
Huvudkontoret. Det har man nu 
- gladjande nog - gjort i Stock
holm Norra. Man har ansokt 
om och fStt beviljat att anstalla 
65 personer pa tftdehiing och 
44 inom Terminal. De fiesta ar 
dock deltid. Man har ocksa, om 
sa behovs, fatt tillstand att 
nyanstalla folk utanfor Posten. 

Utdelning 
Utdelning har borjat nyans-

tallningama pa ett litet ovantat 
satt. De har i ett brev till perso-
nalen erbjudit alia anstallda att 
ga ner till 75 procent deltid. Vi 
ska inte skamta allt for mycket 
med expertema pa Utdelning, 
men visst vore det fantastiskt 
att borja nyrekryteringen med 
att skara ner personalstyrkan 
med ytterligare 25 procent! Nu 
ar det val inte riktigt sa de tankt 

sig; vad de ar ute efter ar att ga 
over till mer deltid. Nagot som 
regionklubben reagerat mot. I 
vanlig ordning har det inte hel
ler skett nagon ordentiig for-
handling innan de gatt ut med 
detta "erbjudande". 

Forhandlingar om hur nyrek-
ryteringama skall ga till inom 
Utdelning kommer preliminart 
att bOija den 13 februari. 

Sortering 
Aven Sortering har fatt dis

pens att nyanstalla, men har har 
annu inga initiativ tagits for att 
tillsvidare (=fast) anstalla folk. 
Fragan maste lOsas snart, efter
som i stort sett alia tidsbegran-
sade anstalhiingar loper ut den 
31 mars. 
En rimlig borjan vore att fast-

anstalla de tidigare uppsagda, 
som idag tvingas hanka sig 
fram pa tidsbegransade anstall-
ningar! 

En annan rimlig atgard ar att 
se over lonesattningen for de 
tidsbegransat anstallda. Det 
minsta man kan begara ar att de 
anstalls som pj (nu anstalls 
manga som bbb) med de loner 
som ar normala for motsvaran-
de fast anstallda. 

jA 
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Uttalande om 

BOLAGSAVTALEN 
NSr affSrsverket Posten ombildades till bolag 
1/3 -94 behiivdes nya avtal. StaLsanstiilldas 
Ffirbund kom darfor overens med Post-
verket om ett avtal som i princip skrev over 
mnehillet i avtalen till ett nytt gallande f6r 
botaget Poslen, Pa detta sMtt siikrades vSrdet 
av innehaliet* med undantag fSr 2 semesterda-
gar. 

Den30:e juni 1995 upphor de "gamla" bolag-
savtalen att galla, eftersom avtalsperioden 
loper ut. 

Vi menar att vi maste shi vakt om viirdet av 
avtaleA. Det Riiller till exempel semester, pensio
ner, arbetstider, sjukregler och sa vidare. Det iir 
nogmteen alltfor vagad gissning att Posten nu 
efter attha bytt arbetsgivarorganisation kom-
mergS till frontalangrepp mot vara lone-och 
anstaUningsvillkor. Vi maste sla tillbaka detta. 
Redan n§r vi tvingades slappa de tva semester^ 
dagarnav var manga medfemmarupprorda. 
Idag finns elt kompakt motstand pa arbetsplat-
sema mot forsiimringar. Inte ett ore - inte en 
sekund vill man slappa till arbetsgivaren. 
Milnga talar hellre om stridsatgarder, nu har vi 
Ikit nog. 

ROR I N T K V A r A 

A N S T A L L N L N G S V I L L K O R ! 

Tomteboda 95.01.30 
Regionklubb Stockholm Norra 
G^ran Larsson 

Bakgrund: 

FSrhandlingarna inf5r«tt nytt avtal (det nuvarande 
I5per at den sista juni i kr) har iinnu inte pabdrjat$. . 
(DarcmatpagarlTirhandlinî arani ett nvtt pensionsav^ | 
tal) 
Motbakgnind deh av Postens forsiag till samre avtal 

Vid bcdaglscrin^cn, dels att Posten har liimnat Staten.s i 
AH>etsgivar>erk och gatt over till SAF;» Arbetsgivaral-
Uattfm kan vi lorvanta vss nya framstotar om manure 
attfttSllttln£ftvillkor. 

JA 
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Forsakringspremier 1995 
Den 1 januari hdjdes premierna fSr de kollektiva fdrsakringar man 
kan teckna genom facket. 

pa lOnebeskedet redovisas avgiftema i 
klump ("Folksampremie"), vilket gOr det 
s v M att veta vilka fOrsakringar man eg-
entligen betalar fiJr. Varje medlem som 
tecknat ndgon eller nigra av de kollektiva 
fOrsakringama har fatt ett fOr-
sakringsbesked hemskickat vid irsskiftet. 
Spara fOrsakringsbeskedet! Med hjalp av 
detta och uppgiftema nedan kan du kon-
trollera att beloppet pa ditt lOnebesked 
stammer med avgiftema fOr de fOr
sakringar du vil l ha - och tror dig betala 
for. 

Observera att en del andringar gjorts i 
grupplivsdelen i GF 1500. Den 1 jul i 
1994 sanktes fortidskapitalet frin dubbeU 
till enkelt. Med fOrtidskapital menas att 
man kan f5 ett engingsbelopp frin fOrsak-

bort. Observera att ratten till ersattning 
(ersattning vid sjukbidrag eller ej) och det 
belopp som utgir (enkelt eller dubbelt 
fOrtidskapital) styrs av tidpunkten nar 
fbrtidspension/sjukbidrag beviljats. Alltsa 
inte nar det anmals till Folksam. 

Fragor? 
Om du har Mgor kring de olika fOr-

sakringama kontakta din egen klubb. 
Vi pa regionklubben, tel 781 75 80, kan 

ocksa svara p& Mgor, hksom avdel
ningen, tel 24 72 00. 

Ytterligare information ges ocksi - fOra-
tom i den broschyr som Folksam skickat 
till alia fiirsakringstagare - i det hafte som 
regionklubben skickat ut till klubbama: 
VARA GRUPPUVS- OCH OLYCKS-

ringen, om man beviljas fOrtidspension (= 
sjukpension) eller sjukbidrag. Den 1 ja
nuari i ar (1995) tas dessutom mOjlighe-
ten att f& fOrtidskapital vid sjukbidrag 

FALLSFORSAKRINGAR 1994. 
/JA 

M e d l e m s 

a v g i f t e n 

Medlemsavgiften hojdes vid nyiret med 
28 kr/manad. Anledningen ar andringama 
i arbetslOshetsfOrsakringen. Enligt beslut 
av riksdagen aterinfors da den egenavgift 
som gSr direkt t i l l A-kassan. Samtidigt 
slopas den egenavgift till arbetslOshets
fOrsakringen som fOrra aret betalades via 
skattsedeln (men skatten minskar inte 
eftersom sjukfOrsakringsavgiften hOjs; se 
vidare min artikel om egenavgiftema). 
Fran och med 1994 tillampas en fast 

medlemsavgift. Det innebar normalt att 
den lOn man har i december kommer att 
ligga till grand for avgiften under 
kommande ar. 

Nu gjorde Posten fel nar de drog 
medlemsavgiften i januari sk darfOr 
kommer medlemsavgiften 1995 fr o m 
februari att grunda sig pa Wnen i 
januari 1995 minus engangsbelopp och 
Svertid. 

Om man trots detta placerats i fel 
inkomstklass (t ex genom att man missat 
att dra ifran ev engangsbelopp), eller om 
man har fStt en varaktig (=minst tre 
manader) fOrandring av lOnen, kan man 
anmala detta t i l l avdehiingsexp (3001), 
tel 24 72 00. 

Inkomst Forb Avd TOT 
199S 

0 78 0 n 
1-5000 78 15 93 

5001 - 6000 88 20 ioa 
6001 - 7000 98 25 123 
7001 - 8000 108 30 i i l l l i 
8001 - 9000 118 35 153 

9001-10000 128 40 168 
183 
1$S 
^13 

143 

10001 - 11000 138 45 
168 
183 
1$S 
^13 

143 

11001 -12000 148 50 

168 
183 
1$S 
^13 

143 

12001-13000 158 55 

168 
183 
1$S 
^13 

143 
13001 - 14000 168 60 

168 
183 
1$S 
^13 

143 14001 - 178 65 

168 
183 
1$S 
^13 

143 

SamtiigB belopp per manad 
Pensionarer betalar 0,3 procent i avgift 

FORSAKRING Premie/mdn 
1994 1$9S 

G F 1500 
Gruppliv med enkelt fOrtidskapital 

53:00 S7:50 Medlem torn 65 i r 53:00 S7:50 
Medforsakrad torn 65 51:00 mm 
Aldre medlemmar 16:00 16:50 
Aldre medforsSkrad 16:00 16;50 
Trygghetsfdrs^kringfritidsskador 

17:50 Medlem tom 65 §r 17:50 

MedfOrsSkrad tom 65 21:00 

Aldre medlemmar 5:00 

Aldre medfOrsSkrad 17:00 

M E D L E M S B A R N 
28:00 %9m Per barn 28:00 %9m 

K - m a r k n i n g e n 

Den 11 januari f^diaitdtade SF:s 
postbransch med Posten om K-
miirkningen. 

VI {Reglonkhjtbb Morra) hade 
begart fOrhandling pga tolkning* 
en av pensionsavtalet och frMI-

iigheteit nar man adkt ny tjanst. 
Penslonsdeten var undar hasten 
uppe i dverMggning mot Arbetsgi-
v«rverket (SAV). Dar kons-
taterades att arbetsgivarens toik-
ning var ratt 
VfA sittningen den 11/1 avvisade 

arbetsgtvarmt v4r tolkning av frl-
vlHlgheten. VIra "experter" kons-

tatarade ait vl inte skulle klara att 
lyfta frjigan. Dinned iterstdr, sii*̂  
vitt vi f<»r$tar, bara en m^lighet 
mm medlemmen har exaAtsamma 
aitetsu ppglfter. 01 kan vl klara 
K-markningen. Hor av dig om du 
vill att vi skall driva dettal 

GSran Larsstm 



Bolagiseringen F A C K T U E L L T 1/1995 

Dahlsten sitter kvar - med hojd Ion 
Jag fdrutsp&dde i ett tidigare num
mer av Facktuellt att Dahlsten skulle 
falla: Man offrar Dahlsten, som dr en 
man utan vdnner,f6r att kunna fort-
sStta bolagiseringen med allt vad det 
innebar av sdmre service och fSrsdm-
rade villkor for oss anstdllda, skrev 
jag i juninumret. 

Nu Sr valet fiver, den nya poststy-
relsen tiilsatt - och Dahlsten sitter 
kvar. Med hfijd ISn; han fick sina 
180.000 till slut. I m^naden. 

Jag hade alltsA fel, Dahlsten har vflnner 
som tanker pa honom, aven i den nya rege-
ringen. Kanske ar det inte sa konstigt. Det 
ar inte bara det att Dahlsten har ratt parti-
bok, han har ocksa ett fOrflutet i tidigare 
(s)-regeringar. Lat oss se vad han utrattade 
dar! 

Posten har latit t v i joumalister skriva en 
historik Over hur brevmonopolet avskaflfa
des och Posten bolagiserades. De fyra ste-
gen, som haftet kallas, ar en lasvard skil-
dring av vad som faktiskt hande fram till 
riksdagsbeslutet i december -93. Det in-
tressantaste avsnittet i boken ar det dar 
Dahlsten med egna ord beskriver sitt mull-
vadsarbete innan han blev generaldirektOr 
i Posten: 

"Som statssekreterare i Kommuni-
kationsdepartementet forde jag 
efter samrad med Bertil Zachris-
son 1987 fram fdrslaget om att 
avreglera posten. Resultatet blev 
Post- och teleutredningen... Under 
min statssekreteratid arbetade jag 
med att hitta former for att kunna 
fordndra affdrsverken ... Det visa-
de sig vara hopplost att utveckla 
affdrsverksformen ... Det var be-
tydligt enklare att utgd ifran aktie-
bolaget, den enhet som var byggd 
pa marknaden..." 

Osv... Bertil Zachrisson var vid den har 
tiden Gd fOr Posten. Nar han tvingades 
avga 1988 gick jobbet t i l l Dahlsten. 
Kommunikationsministem (Georg Anders-
son) utsag sin statssekreterare till chef fOr 
Postverket; han bor rimligen ha kant till 
vilka ideer som rOrde sig i huvudet pa den 

nye generaldirektOren. Man kan nog saga 
att Dahlsten fick jobbet med uppdrag att 
omvandla Posten. 

Och det gjorde han. Post- och teleutred
ningen, som var en parlamentariskt sam-
mansatt utredning, mynnade ut i ett jasd. 
Den tog inte stalbing, utan menade att fra
gan om avreglering skulle samordnas med 
EU:s stalbingstagande. Kommunikations-
departementet var inte nOjd med utred-
ningens passande utan skrev en ny rapport. 

som - trots att man, i likhet med alia andra 
utredningar, konstaterade att Posten fimge-
rade alldeles utmarkt som affSrsverk under 
brevmonopolet - fOresprakade att brevmo
nopolet skulle avskaffas och Posten entrep-
renadiseras. hite heller Postens ledning -
med Dahlsten i spetsen - brydde sig om den 
parlamentariska utredningens slutsatser 
utan arbetade frenetiskt vidare mot avregle
ring och bolagisering. De hade inte ens tid 
att invanta remissvaren pa departementets 

Uttalande ang&ende Dahlstens 15n 

Det 
aifcst3Kdai 
takt - meit sSmre iSner uefa 
fSr oss som arbctor i produktionen 

r .Det l rvadsom 
oeh ser till att kunder^a 

Men fiSr cheferna tiltiimpas aadra regier. Det vS r̂sta exempiet titttills 
ar VD:$ landidjning. Dahlsten tjSnar nu 180.000 i m&niaden medan vi 
i Stockholm Norra postregion bar 14000 i mS^naden! I genomsnitt, 
minga tjSnar mindre! 
S i stdra fditeskillnader t ett oeb samma iSretag borde vai^ en omdj-

K^et i etf demokratiskt samhSlle. 
Och samtidigt som toppchefernaj; l&ner rusiar iv ig s i har denna hS'-

De borde sk$mma$, men IstSlletrfSrsvarar de orittvlsorna - och kr£ver 
att vi ytterligare ska sinka vSra Jfiner och anstSlIniugsvilikor. Cheferna 
beh&lter och drygar ut sina fi$ga Idii^r, sina ffirminsbitar, sina yuppie** 
natlar och bSrbara datorer. Yt har f&tt 255 kronor i ifinehdjamg de 

de personaicafiter ocb fiknande som finns kvar. Osv>o 

V i protesterar mot dessa orSttvisa f&rhlllanden ocb krSver att rege-
ringen, poststyrdlsen och Dahlsten g i r i spetsen fdr att siinka topptfae^ 
fcanoas ISner och fSrmSner •* tstiilet V&r att ytteiligare hSja dem! 



F A C K T U E L L T 1/1995 Bolagiseringen 

rapport utan skrev sjalva ti l l regeringen i 
november 1991 och begarde att ft bolagi-
sera Posten vid Arsskiftet 92/93. 
EU:s gronbok om posttjSnster kom i maj 

-92. Enligt denna skall ett noggrant defmie-
rat brevmonopol fiimas kvar, ungeftr av 
den typ som vi lange haft i Sverige. Men 
den har gangen passade inte EU:s regler, 
som man annars sa gama hanvisar til l . Is
tallet togs ungeftr samtidigt i riksdagen de 
fOrsta besluten om att avskaffa brevmono
polet och bolagisera Posten. Nu var det ny 
regering sk den har gangen reserverade sig 
(s) mot besluten i riksdagen. 
Sedan vet vi hur det gick. Brevmonopolet 

^^avskaflades den 1 januari 1993 och Posten 
bolagiserades den 1 mars 1994. 

nader. 

Den bedOmningen star sig! Trots att vi som 
- enda? - resultat av kampen mot bolagise
ringen i stort sett fick behaila de gamla 
avtalen. Men dessa avtal galler bara 
fram till den sista juni i ar, nagot som vi 
bor ta med i den fackliga planeringen 
infor varen! 

Mot den har bakgrunden ar det inte sa 
konstigt att Dahlsten ftr sitta kvar - och 
rikligen belOnas for sina insatser. Han har 
utfOrt det updrag som han tillsatts fOr att 
utfbra. Det som nu hotar hans stalhiing ar 

om det starka missnOjet med postens 
utveckling kvarstSr bland kunder och per
sonal. Da kan man, som jag trodde i min 
juniartikel, bli tvugna att avskeda honom 
for att kunna fortsatta bolagiseringen. 

JanAhman 

De fyra stegen - En bok om Postens fSrdndring kan 
bestillas frjn Koncernstab Koimnunikation, 
tel 781 10 00. 

Jag skrev ett antal artiklar i Facktuellt under striden 
om bolagiseringen. De finns nu samlade i ett sirtryok 
som den intresserade kan ti frin regionklubbsexpeditio-
nen. 

"Det or en mdrldig upplevelse att Idsa 
de utredningar som ligger till grand 

for de stora fordndringar som nu ge-
nomfors i Posten. Samtliga Iconsta-
terar de ndmligen att det svenska 
Postverket fungerar alldeles utmdrkt 
vdl, hur man dn mdter. 

Trots detta slutar de alia med att 
skriva ut recept som om patienten 
vore dodssjuk!" 

skrev jag i Facktuellt 4/1993. Och sa var 
det ju! De utredningar som gjordes kom 
alia fiam till att "Posten befordrar brev till 
lag kostnadoch hog tillforlitlighet" liksom 
att det skulle bli dyrare om man slappte in 
"jlera aktorerfor lokal- och riksbefordran 
av brev". Men varfOr ordinerade da de sty-
rande denna giftblandning? Sa har besvara-
de jag den fl^agan i samma nummer av 
Facktuellt: 

Man kan efter den har genomgangen 
frdga sig om de som fattar besluten 
om Postens bolagisering etc dr idio-
ter. Det dr de naturligtsvis inte. Fra
gan dr bara vilka intressen de fore-
trdder. Den hdstkur som de styrande 
nu skriver ut till ett friskt foretag blir 
obegriplig om man inte ser den mot 
bakgrund av samhdllsutvecklingen i 
stort de senaste aren. Marknadseko-
nomin dr inne i sin vdrsta kris pa 

Jlera decennier. De stora svenska ex-
portkapitalen, vars intressen styr det 
har landet, sldss pa liv och dod pa 
vdrldsmarknaden. Alia resurser ska 
nu frigoras for att stotta dem. Darfor 

far vi offra inte bara pensioner och 
sjukforsdkringar - utan ocksa 
postservicen och anstdllnings-
villkoren for oss som utfor den. 

Darfor bolag - med sdmre service, 
sdmre avtal och med fler entrepre-

Andringar i A-kassan 
A-kassereglema andrades Merigen 
vid ^rsskiftet. Den statliga A-kas
san avskaffades och villkoren for 
att ik ersattning skarptes. 

I och med att den statliga A-kassan upp-
hOr maste man ansluta sig till nagon av 
de fackhga kassoma fOr att ft 
arbetslOshetsersattning. Forra arets enp-
rocentiga egenavgift till a-kassan, om-
vandlades vid arsskiftet t i l l sjukfOrsak-
ringsavgift (se sarskild artikel om egenav
giftema). Istallet betalar vi en ny egenav
gift, som for var del ar inbakad i medlem
savgiften till facket Den nya egenavgiften 
uppgar till 39 kr/man, men som med
lemmar i facket slipper vi undan med 28 
kr/man. I alia fall har medlemsavgiften 
hojts med det beloppet (se sarskild arti
kel). 

Skarpta regler 
Reglema fOr att fa ersatttiing skarptes 

samtidigt. Man maste, om man blir ar-
betslOs efter 1 januari 1995, ha arbetat i 
minst 80 dagar utspridda pa minst fem 
manader under den senaste tolvmanader-
sperioden fOr att ft ersattning. Dagpen-
ningen beraknas pa den genomsnittliga 
inkomst man haft under de fem manader 
som kvalificerar till ersattning, eller, om 
det ar formanligare, pa genomsnittet un
der hela tolvmSnadersperioden innan man 
blev arbetslOs. 

Fyll i kassakorten ratt! 

Nar man ar arbetslOs skall man fyUa i ett 
kassakort dar man fOr varje dag deklare-
rar om man varit arbetslOs eller ej. 

FSr «<M» Sr deMdiminiMM 
heMdsarbi^lSs «db satuiid^t imtk«r 

det eK(m vS/c^ â it maa iMi^raut 
anger har mycket man arbete*. Om 
man t cx antnalt till kassan att mm 
arbetar SO proeent deltid och »r ar-
betsKis tiBHSSt proeent men katkifee At-
betar mer ^ de 50 proeenten en vim 
daĝ  sa maste detta anges pa kassakor-
t«tl iMt vm kanntat godkSitt alt Utan 
har en.1^$ysĵ a som ujpEjrgSrtilî QBin» 
pelvis 20 tim/vecka s4 £lr mm inte 
overskrida detta timantal utan att 
kassan godkant saken. 
Om matilt:rift«r m«»t desm regterblle 

man ilt«rhetatnlttg.sskyld^ ocb kan 
dessutom bli avstangd och tom hU 9-
t raff ad f»r svlkBgt lorfaraHdc 

R&dĝ &jr ̂ iltid med A-kassan du 
SrtveiisamJ Ivirt fall skallvl m 
galler A-ka»»earcndcn vanda oss till 
avdetRb^aaoi, t«i t4 n m.tt^tmm 

IIIBIl l l i l l l l i^BIH 
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Fornyad kritik mot Brevnat-94 

Fem avdelningar skriver 
brev till Rune Molin 
Fem SF-avdelningar har i brev till 
SF:s strategigrupp och till Postens 
koncernstyrelse Sterigen ifrigasatt 
vSsentliga delar i Brevnat -94. Hol
ler tidsplanen? Vad fkr de felsiagna 
volymprognoserna och Posten fSre 
13.00 f5r konsekvenser for det nya 
natet? MSste inte de ekonomiska 
kalkylerna revideras? Vilket mi-
IjSansvar §r Posten beredd att ta? 
Sk lyder n&gra av de kontroversiel-
la frigor som avdelningarna stal-
ler. 

Jag har i minga artiklar har i Facktuellt 
rapporterat om utvecklingen av Brevnat -
94.1 bOrjan, innan beslutet togs, kritisera-
des projektet hirt fran nagra SF-avdehiing-
ar. Kritiken riktade sig fr a mot fre saker: 
volynprognosen, sarbarheten och miljOpa-
verican. Dessutom hade man i nigra regio
ner raknat p i kalkylerna fOr egen del och, 
som alltid, fimnit att Postens berakningar 
inte holl (Jfr Stockhohnsutredningens be
rakningar for Taby!). De arbetstagarkon-
sulter som anhtades, riktade ocksi kritik p i 
dessa - och en rad andra - punkter. I juni -
93 accepterade SF beslutet, i stort sett en
ligt Postens forslag. Mannen bakom detta 
var Sven Olov Arl)estai, davarande boss pa 
SF:s postsektion. Men ocksa v i r egen av-
delnings Gunnar Gudmundsson liksom 
ytterhgare nigra avdebingsrepresentanter 
deltog i beslutet. 

Underbara natten 
Efter den underbara natten i juni 1993 har 

det varit ganska tyst inom SF vad det galler 
Brevnat -94. 

Nu tycks dock kritiken ha vaknat till liv 
igen. I november -94 samlades fem SF-
avdehiingar i LinkOping fOr att diskutera 
det fortsatta genomfOrandet av Brevnat -94. 
Motet resulterade i skrivelser bade t i l l fOr-
bundet och till koncemstyrelsens nye ordfo-
rande. Rune Molin. 

Man ifrigasatter volymprognoserna. En
ligt Brevnat -94 skall volymema i april 
1996 (nar Brevnatet kOr iging pa allvar) ha 
sjunkitmed25 procent jamfOrt med 1991. 
Den utvecklingen har j u hittills kommit 
ordenthgt p i skam. 

For det andra tidsplanen. Den 1 april skall 
hela jamvagsposten vara nedlagd - innan 
de nya maskinema ttimmats in, ja, i manga 
fall (SSM) inte ens har installerats! Samti
digt som volymema Hgger kvar p i ofOran-
drad nivi! Man kan bh orolig for mindre. 

Dessutom, pipekar avdekiingama i sina 
skrivelser, har beslutet om den omvanda 
brevbaringen tillkommit. Den leder till 
Okade kostnader och den staller nya krav pa 
sorteringsnatet. Hur paverkar detta kallqr-
lema fOr Brevnatsbesluten? 

Milj okonsekvenser 
Avdelningama patalar ocksa de negativa 

miljokonsekvenser, som Brevnatsbesluten 
innebar. I och med att jamvagsposten laggs 
ner och terminalema blir ftrre, Okar land-
svagstransportema (och flyget) med fbljd 
att ytterhgare hundratals ton med fOrore-
ningar kommer att slappas ut (sammanlagt 
minst 666 ton kolmonoxid, kolvaten, kva-
veoxider och partiklar, enhgt skrivelsema). 

Till sist sa fragar avdehiingama vilket 
ansvar Postens styrelse tanker ta fOr de 
manniskor som blir arbetslOsa nar det nya 
natet genomfOrts. Aven om undertecknad 
inte tror pa de personalminskningar som 
aviserats (5-6000 anstallda) sa blir det na
turligtsvis stora problem pi de orter dar 
terminaler laggs ner. 

De avdehiingar som star bakom skrivelser-
na (LinkOping, NorrkOping, JOnkoping, 
Helsingborg och Orebro) ar, med undantag 
fbr NorricOping, sadana som direkt drabbas 
av terminalnedlaggningar. Deras kritik 
kommer darfOr med all sannolikhet att av-
fardas med att de ar "javiga". Det ar sa det 
bnikar gi t i l l , inte minst inom facket. 

Upp pa bordet 
Sjalv tycker jag att det ar bra att dessa 

allvarliga och i hOgsta grad berattigade 
fragor kommer iq)p pa bordet; man fSr hop-
pas att koncemstyrelsen ger ett seriOst svar! 

JanAhman 

mil brevresning 

Arsta under d e f i a n t . Anlagg-

15-17 per-
Kostnadenforen-rik, 

tig" antSggnifis btir ca 1 tni|. 
Provaniaggningwt i A»ta ska 
utvarderas i slutet av februari. 
Om den iialfef m$^si <tet 

an ska Instaiteras t Uppsala vj^ 
Italv&rsskiRet^^, 

en kfumpstlimptlng och dea 
Ofdnade posten till maskinstani" 

sneds^lda f ^ o r m e d eft 
transportfyand t bo^an pa vai 

i Arsta aenv^ndsf n defem 
rinnoma Wk 1) Nordbanken, 
Pp9t9«i>% ?| siamplasej, ^ 
stantptas sanat 6) &vtigf. Detre 
Idrista fud»90fiema gSr dtrefct 
m varsin «t8pel f dr t̂ dl̂ g^* 
nIngMdare behandttng. Det 
som stEa s&amplas ̂ t H i en 
aatomaiSsk stan^lingsmasktiiv 
'^avrfgr girtitP slutt>e)nindlinj»> 
en* 

De fdrsta 1.060 {test)lddoma 
skall tever«ras i|anoari«95» 
Handtograt bar|asferats nagot^ 
men inte tlilrackligf. 

hl»r det galler lidvagnar si har 
cNn modeH som hittRls provat^ 
avffirts ftitn projeMet Han ska 
i>5t|aoi»frl«bdi|ari. 

En proto^i i l i ny imti»hii(8>^ 
re kommeratttas fram )|«muarf 
^9$^ Den nya poSfSTe^lareii si»i 
l»eilminsrt ha tv4 grhtdar p i 
kortsidan och an Ungddait. 
U$mn biir<oeksl prel^ 
1QSxSlx13$ <}m (lingd ic bredd 
X h£|d; nuvarande bur ar 120 x 
74 X 174»d«a nya l»ir«n biir 
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Borge Osterholm besoker Tomteboda: 

"Ett mycket positivt intryck!" 
Facktuellt brukar normalt undvika 
att ge utrymme at chefer av olika 
slag. De kommer andk till tals allt 
f8r ofta i allfSr m^nga sammanhang. 
Det dom sager ar dessutom mSnga 
ginger av betydligt mindre betydel-

^ i an vad de sjalva tror. Men nar 
B5rge Osterholm den 26 januari be-
s5kte Tomteboda kan det finnas an-
ledning att g5ra ett undantag frkn 

^egeln. 

BOrge Osterholm ar chef fOr Posten Brev, 
vilket innebar att han ar VD:s narmaste 
man och ansvarig fOr den ojamfOrligt 
stOrsta divisionen inom Posten. Han blev 
under den utfragning, som avslutade "studi-
ebesOket", tillfrigad om sina synpunkter i 
nagra av de Mgor som ar aktuella inom 
Posten. 

o o o 

Men forst hans isikter om Tomteboda, 
efter rundvandringen i huset. 

- Spontant frapperas jag av det starka 
engagemanget, vetgirigheten inforframti-
den och viljan att paverka, sammanfattade 

/ ^ • m sina intryck. 
Han var imponerad av det engagemang 

som finns att driva de olika enhetema i 
huset liksom av kundtankandet. 

- Det ni har gjort dr bra, jag hoppas att 
/"ndra studerar det, sade han. Han kunde 

.anka sig att Tomtebodas organisation in
fers pa andra tenninaler, men gjorde samti
digt en tydlig markering att "det avgors av 
dem". 

- Ett mycket positivt intryck, var hans 
sammanfattande intryck av Tomteboda. 

O O O 

Han blev naturligtsvis tillfragad om varfOr 
det maste infOras en ny regionindehiing i 
Stockhobn. 
- En framtida volymminskning kan leda 

t i l l tva terminaler i Stockhobn och dess
utom behover administrationen rationalise-
ras. DarfOr ar det en som ska besluta i den 
osakra tid som kommer, det ska firmas en 
oinskrankt beslutsratt fran ett hall, lod sva-
ret. 
De tunna sakskalen fOr en gemensam led

ning av terminalema har kommenteratsa 
annan plats i detta och tidigare nummer av 
Facktuellt Det intressanta ar betoningen av 
en som ska besluta. Det styrker miss-
tankama om att det egentiiga skalet ar HK:s 
Onskan om en starkare cenfral detaljstyr-
ning av Stockholmsterminalema; det blir 
nu Alf Frimans iq)pdrag att verkstalla detta. 

- Samarbetet mellan terminalema ar alltsa 
viktigare an samarbetet mellan Terminal 
och Utdehiing, lOd fOljdfragan fran salen. 

- Nej, vi ska samarbeta at bada hailen, 
svarade Osterhobn, som var litet irriterad 
Over den skepsis som fragoma kring den 
nya organisationen gav uttryck fOr. 

- Vad ar ni radda fOr, som han sade. 
- Ni pratar som om det inte blir en stark 

och duglig platschef har i huset - det ska 
detbh! 

Det kan ju vara vart att lagga pa minnet 
Likasa att han, pa en direkt fraga, svarade 

att kalkylerna fOr det nya Brevnatet hailer. 
Bade ekonomin och tidsplanen! Ekonomin 
har t o m blivit batfre, pastod han. 

Och nar cheferna ska tillsattas i den nya 
organisationen kommer man sjalvklart att 
undvika det som Osteiholm karaktariserade 
som ddligt ledarskap: rdddhdgsna ledare 
som inte uppmuntrar ifrdgasdttande?I 

O O O 

- Kommer det att bli en konflikt mellan 
Utdehiing och Terminal pa grund av att de 
nya maskinema minskar behovet av brev-
barare (Okad maskinblockning/JA), lOd en 
annan av fragoma till Osterhobn. 

- Det fmns mget val fOr Utdehiing, de 
maste sanka kostnadema!, lOd svaret, med 
foljande tillagg: 

- Syftet med de nya maskmema (mom 
Terminal) ar attrationalisera brevbaringen! 

Osterhobn fOrde ocksa ett annat resone-
mang kring brevbaringen, med anledning 
av en annan fraga. Han konstaterade att 
Posten ager produktema, terminalema, 
postkontoren, etc; sedan kan man tanka sig 
att upphandla sjalva utdebiingen av billi-
gaste entreprenOr eller franschisetagare, 
som han namnde i sammanhanget. 

- Det ar fiiUt tankbart, men jag vet mte 
om det ar lampHgt, sade han, och fortydli-
gade; 

- Jag tror personligen inte pa detta, 
bland annat darfor att det inns ett starlet 

motstand bade fran dgaren och fran per-
sonalen och facket. 

JanAhman 

J a m v a g s p o s t e n 

Jamvagsposten har sun bekant 
ingen plats t det nya iH«vnatet. 
AwecklingiMt kommer aft ske I 
fem etapper med slutiig avvec-r 
ktbtg senast 31 mars 1996. 
Stockhobn Norra berdrs f r o m 
den tredje ef appen Dm 11 
September 1995 ska vi overta 
dfygt 20.000 av de fdrsMndelser 
som Jarttvagsposten sprid> 
ningssorterar at oss. Oe reste« 
rande 37-39.000 fdrsandelserna 
skaJi spridas pk Tomteboda tr o 
m 29 februari 1996. 
Stockholm Klara dvertar hefa 

ansvaret for Jamvagsposiens 
personal fr4n kommande arss-
fciftOk 

S i bar ser awecklingsplanen 

Dat Volym 
/dasF 

f 9S0206 «soo& 10 

i ssestz 

$$m1 

47 

S 17M0a 
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Brevnat -94 Den nya regionorganisationen 

SF: Vision 97 ska fuUfoljas 
I forhandlingarna om den nya 
regionorganisationen har S F 
stallt nagra villkor. Dessa ater
ges har i sin heihet. 

Forhandlingarna fortsatter 
den 16 februari. 

"Med utgangspunkt fran overenskom-
melse den 2 dec mellan SF, ST-Post 
och Posten yrkas foljande: 

I det fortsatta arbetet skall bl a foljande 
beaktas: 

Integrering Utdelning-Sortering 
• Den nya regionorganisationen skall 

mojliggora integrering av arbetsuppgif-
ter mellan sortering och utdehiing dar 
detta ar lampligt ur 
arbetsorganisations- och effektivitets-
synpunkt. 

Personalfr&gor samordnas 
• Personalfragoma skall kunna bedri-

vas samordnat mellan de nya regioner-
na detta fbr att undvika overtalighet vid 
kommande omorganisationer, ex vis 
Nya Brevnatet 

Platt organisation 
• De nya regionema skall byggas 

utifran en platt organisation. Ovanfor 
laget, som ar utgangspunkten, skall 
inom Utdehiing tva nivaer finnas, pro-
duktionsomradet och regionen. For ter
minal kan en geografisk samordning 
behovas. 

Minskad administration 
• Administrationen i de nya regioner-

na skall minska. For att mojliggora 
detta behovs en helhetslosning for vad 
som ar en effektiv administration for 
hela Storstockhohn. Ett sarskilt projekt 
over regiongransema tillsatts for att 
astadkomma denna helhetslosning. 

Vision -97 skall fullfoljas 
• For narvarande pagar ett antal pro

jekt for att se over arbetsorganisatio-
nen. Vision -97 i Stockhobn Norra ar 
exempel pa ett sadant projekt. Dessa 
projekt skall fiillfoljas inom den nya 
organisationens ram." 

Flygterminal -
Omlastningssystem 

Detta projekt har avslutats och over-
forts till ett nytt Arlandaprojekt. Sa har 
skriver de fackliga infomottagama: 

"En slutrapport ar lamnad som vi kom-
menterat. Vi har framfor allt vant oss 
mot den laga teknikanvandningen som 
redovisats. Vi har framfort krav pa sats-
ningar pa maskmell utmstning och en 
markering av viljan att ta fram och hitta 
tekniska losningar, dar sadana saknas 
idag. 

Bjame Eriksson (chef for Rikstran-
sporter/JA) har utsetts till projektledare 
i Arlandaprojektet. Det fmns ett antal 
fragestalbiingar kring projektets genom-
forande: 

O Hur kommer ett beslut om en tred
je landningsbana att paverka termi-
nalbygget? 
O Hur lange kan man awakta ett sa
dant beslut? 
o Hur ska samordningen med Ut-
rikes ga till? 
O Hur ska vardehanteringen ga till? 
o Hur och vart ska evakuering ske 
vid ombyggnation? 

Det fmns fler fragor. V i har annu mte 
lyckats fa nagra svar frin projektleda-
ren." 

Maskinsortering - kodning 
Storbrevsmaskinen monteras nu hos 

den franske leverantoren (Alcatel). 
Svensk kringutrustning skeppas ner for 
att testas tillsammans med maskinen -
innan allt plockas ner igen for att levere-
ras till Sth Klara och monteras upp dar. 
Maskinen testas sedan fram till febr-
mars -96, da beslut tas om att kopa in 
ovriga femton maskiner (varav tva till 
Tomteboda). 

Man hailer ocksa pa med att faststalla 
en standard som ska galla for samtliga 
kodningsplatser i det nya natet, oavsett 
maskmtyp: 

•Bordet dar tangentbord och skarm 
ar placerade blir av "AEG-typ" och 
reglerbart i hojdled, vilket gor det 
mOjbgt att bade sta och sitta vid kod-
ningsplatsen. 
• Tangentbordet far 23 tangenter 
• Bildskarmen blir en lagstrMande 
monokrom 21 turns Eizo (uppiyller 
TCO-92). 

AKERIET 
^pphandlingar a v brev-

transporter i Stockholnt Norra 
o c h Stoekhoini Sddra &r nu k-
lara. Postikeri^t iyckades i 
stort sett behaila sin tidigane 
andet av transportema. Fdr S d 
dra regionens dei hare l t t re i r -
«avtdl tecknat^ dch for Morra 
etit titlsvidareavtai med sex mk' 
naders uppsSgningstid. 

TJllsvtdareanstaitningar har 
beslutats m 70 deltidsanstaif-
da vUi foretagspakeltemniinalen 
i segeltorp och sex chauffdrer 
inom Postikeriet. I samband 
med detta har averenskommet-
se traffats o m anstallntngsfdr-
mkner fdr tidigare ftdsbegrSn-

satanstSlida, dverenskommel-
sen innebar att de som varit 
tidsbegrMnsat anstMllda med 
anstaiining fdre 94-03-01 skall 
erhilla P-AVAN:s semestervltt-
kor medan de som anstalKs 
efter bolagiseringen erhitler 
den kortare semestem enligt 
bolagsavtalet 

En overenskommelse med en 
iSgsta Idnesattntng p i 11.200 
kr/min f6r terminaiarbete it^f-
fades o e k s i . 

^^lietstagarfconsuKer hailer pa 
att ta fram ett underiag angaen*^ 
deframtids-och konkurren&ffi-
rutsattningar f«r Postikeriet 
och Lattgods. Slutrapport for-
vSntas i mitten av februari. 

AvdetnlngsstyrBlsen 
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Krisen ska betalas 

Egenavgiftema fordubblas 
For att betala bankkrisen, det fort
satta stodet till storforetagen och -
inte minst - den stora skatterefor-
mens skattesankningar f5r de rika, 
hSjdes aterigen skatterna for oss 
vanliga dddliga vid nySr. Skatter 
forresten, nu kallar man det hellre 
f5r egenavgifter. 

FOrra iret betalade vi 1,95 procent av 
^^ruttolOnen i s k egenavgifter: en procent 

all arbetslOshetsfOrsakringen och 0,95 pro-
cent till sjuk&rsakringen. 1995 tas egenav
giften till arbetslOshetsfOrsakringen bort 
(istallet hOjs medlemsavgiften ti l l A-kas-

^san, se sid 3). I gengald hOjs avgiften till 
jukfbrsakringen med tva procent till 2,95 
procent i\996-9S hOjs sjiMOrsakringsav-
giften med ytterligare en procent varje ir 
for att 1998 uppga till sammanlagt 5,95 
procent). 

Dessutom bOrjar i ar infOrandet av ege
navgifter till pensionssystemet. 1995 blir 
avgiften en procent, maiet ar 9,25 procent. 
Det nya pensionssystemet och finansiering-
en av detta vore vard en egen massa. Jag 
f&T har begransa mig till foljande. Idag f i -
nansieras pensionema (folkpension och 
ATP) genom arbetsgivaravgifter, 1995 
uppgar dessa till 18,5 procent. Meningen ar 

att denna arbetsgivaravgift skall halveras 
genom de 9,25 procent som vi i framtiden 
(det ar inte bestamt nar) skall betala i ege
navgifter. Enligt de politiker (m-fp-c-s) 
som beslutade om det nya pensionssytemet 
fOrra aret ar tanken att lOnema ska hOjas 
den dag arbetsgivaravgiftema sanks och 
ersatts av egenavgifter. Fan tt-o't! 

Gynnar hogavlonade 
Jag beskriver i foljande tabell nettoeffek-

tema av arets egenavgifter. Pa lOnebeske
det redovisas hur stor del av preliminars-
katten som utgOrs av egenavgifter. Det 
belopp som anges dar ar brutto, dvs sam
manlagt 3,95 procent av bruttolOnen. Men 
eftersom egenavgiftema ar avdragsgilla vid 
deklarationen sk blir den verkliga kost-
naden lagre. Typiskt nog s& gynnar detta 
hOginkomsttagama, vilket ocksa framgir av 
tabellen. Likasa dras avgiften enbart pa in-
komsterupp till 7,5 basbelopp, vilket 1995 
innebar en lOn pa 22.500/man. De chefer 
som tjanar mer slipper saiedes betala ege
navgifter for den del av lonen som Oversti-
ger 22 500kr. 

Jan Ahman 

1995 ars egenavgifter 

Taxerad in
komst /man 

Egenavgift 
1994-netto 

Egenavgift 
1995-brutto 

Egenavgift 1995 
-netto' 

::ii 000 150 435 304 

12 000 164 474 332 

13 000 177 514 359 

14 000 191 553 387 

15 000 205 593 415 

16 000 218 632 442 

17 000 • 166' 672 470 

18 000 176 711 355* 

19 000 185 751 375 

20 000 195 790 395 

' = Egenavgiftema ar avdragsgilla i deklarationen. Det innebar att man "far tillbaka" den del som man annars 
skulle ha betalt i skatt for beloppet. De allra fiesta av oss betalar enbart kommunalskatt; jag utgar i mina 
exempel fran att den ar 30 procent. 

vara grannar: 

UTRIKES 
NSstan en tredjedei av persona-
len -118 personer - skall bort pa 
tvSir. 

Det ar det dystra besked som 
Utrlkesklubben har fStt fran 
Postens ledning. 

BSde utrikes paketen och breven 
berdrs; 1 Utrikes nya produktions-
system skall verksamheten sa 
iSngt mojiigt ar integreras med 
Brev och Lattgods. 

Idag arbetar 74 personer med 
paketen pa Tomteboda och 35 ute 

Arlanda; i det nya systemet blir 
det 12 kvar p i Tomteboda och 50 
p i Arlanda. Personalminskningen 
beror p i flera orsaker. I och med 
EG-intradet forenklas hanteringen 
f6r paket till EG-ISnderna. En stor 
del av paketstrommarna - b ide 
ankommande och avgiende - skall 
fOras over till Lattgods foretagspa-
ketsterminaier och av det som blir 
kvar inom Utrikes skall Malmo ta 
over en del paket, bade fran Tom
teboda och GOteborg. 

M a s k i n e m a 
P i brevsidan beraknas nedskar-

ningarna bli an stdrre. Pa Tomte
boda skall antalet anstallda mins-
kas frin 175 till 110 och pa Arlan
da frin 51 till 45. Det maskiner-
na i det nya Brevnatet som skall 
sortera alltmer av utrikesbreven, 
b ide i uppsamlingen och sprid-
ningen. Ar det tankt; forutsattning-
en ar namligen att de nya maski
nema hiller de prestanda som 
utiovats.. 

ForSndringarna skall genomforas 
successivt fram till 1997. Inga 
detaljplaner har annu faststallts, 
men indragningarna i Stockholm 
sags komma att ske andra halvaret 
1996 och under 1997. Posten har 
sagt att inga uppsagningar kommer 
att ske. Inga diskussioner har 
hittiils forts kring omplaceringartill 
andra enheter inom Posten. Utrikes 
ingir idag i samma overtalighetsk-
rets som Brev- och Lattgodstermi-
nalerna 1 Storstockholm. 
Posten har aviserat att man vill 

forhandia i borjan av mars. SF har 
aniitat en arbetstagarkonsult for att 
undersoka de berakningar som 
Posten gjort. /JA 
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Allmosepolitiken stadfdsts 

Bonussystem infors 
Posten tanker infora ett bonus-
system. Forhandlingar pagar 
tor narvarande mellan S F och 
Posten Brev respektive Latt
gods. 
SF har kravt att bonus - om det in-fors 

- skall galla for alia anstallda, oavsett 
vilken divison man arbetar inom. 

Postens bud 
• Bonusen skall utga nar resultatet 

blir batfre an budget. Hogst 25 procent 
av "overskottet" ska ga tillbaka till oss 
anstallda. Maximalt belopp per anstalld 
ska vara ett halvt basbelopp, dvs hogst 
17.850 kr/ar. Regionchefen ska fatta 
beslut om bonus ska utga eller ej, och 
hur mycket. Bonusen ska utga fran det 
egna kontorets och regionens resultat. 
Ett villkor for att fa del av regionens 
resultat ar dock att det egna kontoret 
overtraffat budgeten, annars blir det 
inget av de regionala pengama heller. 
Endast de som ar i tjanst skall fa del av 
bonuspengama; foraldralediga, sjukle-
diga, osv blir utan. 

Sa ser Postens forslag ut. 

SF:s forslag 
• Hogst 40 procent och lagst 25 pro-

cent ska ga tillbaka till personalen -
men da ska alia fa bonus, aven de som 
ar tjanstlediga pga sjukdom, etc. Beslut 
om bonus skall fattas centralt eller ock

sa genom avtal. Bonusen skall berak
nas pa alia nivaer inom foretaget, aven 
pa aJBarsomradesniva. Bonus pa regio
nal och central niva ska utga aven om 
det egna kontoret misslyckats. 

Detta ar SF:s forslag ut. 

Det som har redovisats galler Brev. For 
Lattgods har Posten lagt ett nagot an-
norlunda forslag. Dar vill man utga 
fran produktivitetstal for att avgora om 
bonus skall utga eller ej. SF har lagt ett 
forslag som paminner om det for Brev. 

Intresserade? 
Forfiandhngama fortsatter den 10 feb

ruari. Det ar inte omojligt att forhand
lingarna misslyckas; i sa fall kommer 
Posten att ensidigt fatta beslut om info-
rande av bonus. 

Vid representantskapets mote den 9 
februari diskuterades forhandlingama. 
Aven den grundlaggande fragan om vi 
Sverhuvud taget ar intresserade av 
bonus diskuterades. Represen-
tantskapet godkande forhandlingsrap-
porten, vilket imiebar att forhandlama 
fick klartecken fran avdelning 3001 att 
forsoka fa till stand ett avtal om bo-
nuslon - med de villkor som SF stallt. 
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NASTA NUMMER 
kommer redan om ett par veckor. 

jnnehiiler verksamhetsberStteise och rapport fran valberedningen 
regionklubbens irsmfite den 15 mars. 

De stora regionala fackliga frJigorna just nu i r f&r Sortering Vision 
'7ts alia projeiU och inom Utdelning den omvinda (uppochnervSnda?) 
.i-evbiringen. 
Red. beklagar att vi i detta nummer inte fitt med nSgonting om detta 

och hoppas - om Gud vill och mina niedarbetare fajSlper till - kunna 
rStta till den skadan t nasta nummer. 

STUDIER..... 

Studiecirklarna borjar nu dra 
ig^ng 

Det har inte varit belt iatt att 
organisera eftersom sa 
manga vill ga datautbildning. 

Data 1/Engelska borjade i 
mitten av januari. 

Data 1/Samhailskunskap = 
Med i facket borjar forsta 
omgdngen i vecka 6 och 
andra omgangen vecka 13. 

Data 2/Samhallskunskap = 
Var trygghet startar ocksa 
vecka 13. 

Engelska grundkurs har jag i 
dagslaget inget startdatum 
p i . 

EU har vi for fa anmalningar 
for att kora och det ar Ilka 
ilia pa de andra regionema, 
vi kan inte ens kora en ge
mensam. 

Foto kan vi troligen dra igang 
har pa Tomteboda ocksa 
under varen. 

Gitarr ar problem, det finns 
bara en cirkelledare pa City 
och han hinner inte med alia 
sS finns det nagon gitarrieda-
re bland oss vore det val-
kommet. 

V i h o r s 

Berit Bingert 


