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Facklig information
Tabyenheten

• Var nya Tabyenhet korde igang mitt i den varsta Brevnatsroran och det har
naturligtsvis skapat problem. Precis som man kunde forutse sa ar det vi som nu far
siita for att forsoka ordna upp det som den daliga pianeringen av Brevnatet orsakat:

• Finns det inga almanackor pa Huvudkontoret? Hur kan man komma pa en sadan
korkad ide som att kora igang en sa har stor forandring i paskveckan?

• Maskinerna har knappt hunnit skruvas fast i golvet sa fbrvantas de ga med full
effekt!

• Tabyenheten flyttades in till Tomteboda samma dag som det nya Brevnatet
korde igang. Borde ha varit pa plats tidigare, sa att vi atminstone lart oss att hitta
i huset!

• Vi varnade for att gapa over for mycket nar Norge- och Finlandsbilarna togs over
fran Utrikes redan i mars. Tyvarr fick vi ratt.

• Det ar annu for tidigt att saga nagonting sakert om maskinkapaciteten men
fragan ar om vi inte behover en maskin till pa T och U om vi ska klara de krav
som det nya Brevnatet staller, namligen att 70 procent av posten ska vara pa kaj
senast 21.00 och de sista 30 procenten senast 22.00 - samtidigt som 80 procent
av sma/C5 ska ga genom maskinen och kodas.

Alia jobbar och sliter och a'nda blir det kvarligg och en rad andra kvalitetsbrister. Sa

Fackliga moten pa Tabyenheten
Informationsmoten

M$ndag den 22 aprilkl. 14.30, kl. 17.00 och kl. 18.00
Tisdag den 23 aprilkl. 14.30, kl 17.00 och kl. 18.00

Lokal: 14.30: i manuella sorteringen, 17/18.00 i U:s infohb'rna

Konstituerande mote
for att bilda den nya Tabysektionen.
Preliminart mandag den 20 maj
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kan det inte fortsatta. Det ar f-t otacksamt att inte fa gbra ett bra jobb och ingen orkar
slita pa det har sattet nagon langre tid.
Vi har vid flera tillfa" lien diskuterat med ledningen for enheten om olika atgarder for

att Ibsa problemen:

• Den 27-28/4 kommer var manuella sortering att flyttas till sin ra'tta plats tvars over
lokalen mot fbnstren (dar Kista haller till idag). Helgen darpa kommer en av de gamla
OCR/LSM att flyttas ner till oss dar vara manuella fack star idag. Den ska anvandas
for att komplettera Alcateimaskinen.

• Undersbkningar pagar kring utrikesposten - att den kommer till oss enligt de tider
som avtalats med Utrikes.

• Ytterligare personal kommer att anstallas.

• Carlos har fatt i uppdrag att genomfbra ett prov med kassettgranskning av fr a
utrikesposten till maskin.

• Rotation och raster. Malsattningen for Tabyenheten ar att det ska vara rotation
mellan arbetsuppgifterna. Man ska inte alltid behb'va sta vid ett och samma fack.
Alternering ska ske bade fran dag till dag och inom respektive arbetspass. Som alia
vet fungerar inte det har just nu pga den allmanna rbran men vi ar bverens med
arbetsledningen om att det ska genomfbras sa fort som mbjligt.
Alia som arbetar mer an sex timmar har laglig och avtalsenlig ratt till en (obetald)

rast pa minst 30 minuter. Darutbver ska arbetsgivaren enligt Arbetstidslagen "ordna
arbetet sa att arbetstagarna kan ta de pauser som behbvs utbver rasterna".
Alia heltidare ska ha rast och deltidarna ett maltidsuppehall. Darutbver har man

naturligtsvis ratt till skaliga pauser. Fbrsbk pagar nu med att lagga ut raster/mal-
tidsuppehall pa tider som passar bade produktion och personal. Nar vi battre vet hur
den nya organisationen ska fungera kan det bli aktuellt att omfbrhandla de listor som
ursprungligen faststallts.
Anslag om det rast/paustider som galler f n ska sa'ttas upp.
Om nagon anser sig ha nekats rast eller skaliga pauser - kontakta oss!

r
• Vi har bade med var egen ledning och med regionchefen tagit upp fragan om vilka
tekniker som ska sen/a maskinerna nar fransmannen aker hem (ev. redan i mitten av
maj). Utbildning pagar av tekniker (fran Teknik & Service) men vi har papekat att
dessa inte bara kan sitta pa skolbanken utan snarast maste ut pa golvet och vara
med vid maskinerna.

• Skyddsskor ska finnas till all personal. Pa plan 2 ar det dessutom forbjudet att
vistas utan skyddsskor!

Ledningen har lovat att snarast skaffa fram skyddsskor. Dessutom har Carlos fatt i
uppdrag att undersbka med Malmbterminalen om en annan och battre modell som de
lar ha tagit fram.

• Stolarna i den manuella sorteringen ar under all kritik. Ledningen ska undersbka om
de gar att reparera - annars maste nya kbpas in.
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• Pausrummen. Pausrummen ar en miss i planeringen. Enligt de planer som fmns for
disponering av rum/ombyggnationer sa ska de lilla rbkrummet vid TBA-K tas bort!
Vi har framfbrt att det ar orimligt. Istallet behovs det ju en utbkning av pausrummen.

Taby/Upplands Vasby borde ha egna pausrum (nu delar vi med Kista som ar den
storsta enheten pa Tomteboda), fbrslagsvis att det nuvarande stora rbkrummet langst
ner gbrs om till rbkfritt och att ett nytt rbkrum inreds intill.

• Truckar. Det behb'vs fler och battre truckar pa bl a var enhet. En projektgrupp har
redan tagit fram en lamplig truck, men besta'llningen av truckar till Tomteboda tycks
ha stoppats fran hbgre ort (regionchefen eller hbgre). Vi har tagit upp saken pa flera
nivaer och begart att de truckar som behovs snarast kbps in.

-~
• Toaletterna ar snuskiga. De som finns vid A/B-hissarna behbver renoveras och for
alia galler att stadningen maste utbkas pga att vi ar betydligt fler nu som anvander
dem.

~
• Kladskapen. Tomma smaskap finns i korridoren men problemet ar att nycklar
saknas. Ska atgardas snarast. Likasa ska man fbrsbka fa fram langa skap och
placera dem i korridoren sa nara enheten som mbjligt (och som det finns plats for).

• Ny golvmattor till maskinen ar bestallda.

• Utrymningsbvning ska genomfbras men datum har inte faststallts an.

• Semesterplanen ska fbrhandlas senast den 29/4.

• Vi har diskuterat med ledningen for enheten om arbetsgivarens information
till personalen. De har lovat att all personal ska fa information den har veckan
och att det sedan ska bli regelbunden information.

-
Jan Ahman

Om du har fragor eller synpunkter kontakta mig eller Carlos Caviedes!

r

iTPK-pensionen
Det borjar bli dags att bestamma sig for var man vill placera sin ITPK-P-pension.

Om man inte gor nagot alls, om man struntar i att skicka in svarsblanketten, galler ett
grundalternativ som innebar:

• att premien placeras hos FSO-Kapan. FSO (Forsakringsforeningen for det statliga omradet)
forvaltar var grundlaggande tjanstepension ITP-P. FSO administreras av Statens tone- och
pensionsverk, SPV, i Sundsvall.

• enkelt famiijeskydd (= ett basbelopp) ingar
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• aterbetalningsskydd ingar.

Var man placerar sitt pensionskapital kanske inte spelar sa stor roll; FSO ar knappast samre
an de andra alternativen. Dessutom kan det underlatta att ha sina pengar dar ifall det blir
nagot av med den fbrsakringsfbrening for postanstallda, som SEKO undersbker mbjligheterna
att bilda. Syftet med en sadan fbrening skulle vara att fa ner administrationskostnaderna.

Familjeskydd - aterbetalningsskydd - eller ingetderal?
Daremot bbr man bestamma sig for om man vill ha familjeskyddet och/eller aterbetalningss-

kyddet, eftersom dessa "fbrsakringar i fbrsakringen" kostar pengar. Familjeskyddet kostar 26
kr/man under 1996. Premien dras fran de pengar som Posten avsatter till ens ITPK-P
pension. Familjeskyddet innebar att om man avlider fore pensionen sa far de efterlevande ett
(enkelt) eller tva (dubbelt) basbelopp under fern ar efter dbdsfallet. Basbeloppet uppgar 1996
till 36 200 kr. Observera att om man viil ha familjeskyddet maste man bestamma sig
fore den 30 april for att slippa gora den halsodeklaration, som finns pa baksidan av
anmalningsblanketten. Familjeskyddet tecknas hos Forenade Liv oavsett var man placerar
sina pengar, vilket innebar att man slipper gbra en halsodeklaration om man senare vill byta
bolag.
Aterbetalningsskyddet innebar att de efterlevande vid dbdsfall (oavsett om man avlider fore

eller efter pensioneringen) far ut det pensionskapital som man sparat ihop till och inte hunnit
fbrbruka. Exempel pa kostnaden for aterbetalningsskyddet framgar av tabellen nedan. Om
man nu sager nej till aterbetalningsskyddet kan man senare angra sig men da galler det inte
for den del av kapitalet som man tidigare sparat ihop till.
Vad man ska ta'nka pa ar att familjeskyddet och aterbetalningsskyddet endast betalas ut till

fbrmanstagare som ar tillatna enligt Kommunalskattelagen. Dessa ar make, sambo, registre-
rad partner och barn. Om man inte har nagon sadan anhbrig ar det alltsa bortkastade pengar
att betala for familje- och aterbetalningsskydden.

Hur mycket pengar avsatts och vad ar pensionen vard?
Pa blanketten fran Forenade Liv finns en uppgift om hur mycket Posten avsatter till ens

ITPK-P-pension. Det belopp som star dar ska man inte bry sig alltfbr mycket om. Vad som
galler ar att Posten varje manad betalar in tva procent av den aktuella Ibnen (grundlbn och
Ibnetillagg) till forsakringen. Overtidsersattning och kostnadsersattningar, t ex lakemedel och
lakarkostnader, ingar dock inte i underlaget. Daremot mertid, vilket ar av intresse for dem
som arbetar deltid.

Exempel pa ITPK-P-pensionens varde och kostnaden for aterbetalningsskyddet.
Om man valjer att placera sin ITPK-P i FSO (Forsakringsforeningen for det statliga omradet

ett av alternativen) uppgar den utgaende pensionen till fbljande belopp:

Utgaende pension
Fodd UtanAS Med AS Kostnad AS
1935-12 364 kr/man 351 kr/man 13 kr/man
1940-12 828 kr/man 789 kr/man 39 kr/man
1945-12 1409 kr/man 1326 kr/man 83 kr/man
1950-12 2129 kr/man 1986 kr/man 143 kr/man
1955-12 3022 kr/man 2796 kr/man 226 kr/man
1960-12 4126 kr/man 3789 kr/man 337 kr/man
1965-12 5491 kr/man 5009 kr/man 482 kr/man

AS= Aterbetalningsskydd
Forutsattningar: Premieavsattning 300 kr/man. Garanterad tillvaxt (= 4 procent). Pensionen
tas ut under fem ar fran 65 ar.
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Vilka har ratt till ITPK-P-pensionen?
Man ska for det fbrsta ha fyllt 28 ar. For det andra ska man vara tillsvidareanstalld med en
ordinarie arbetstid som uppgar till minst 40 procent av heltidstjanstgbring.

Om man ar tidsbegransat anstalld har man ratt till ITPK-P-pensionen fbrst efter 12 mana-
ders anstallning i en fbljd.
Om man var langtidssjuk eller delpensionar vid arsskiftet tillhor man den gamla pensionspla-

nen, PA -91, sa la'nge dessa fbrhallanden galler. PA -91 innehaller Kapan, som i stora drag
motsvarar ITPK-P.

Jan Ahman

—
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Terminalklubben bildad
Den 16 mars biidades den nya terminal-
klubben, Klubb Terminaler Stockholm.
Klubben organiserar drygt 2000 medlem-
mar vid de tre brevterminalerna i Stock-
holm, Arsta, Klara och Tomteboda. Inom
klubben finns tretton sektioner: en pa Arsta,
sex pa Klara och fem pa Tomteboda.
Till ordfb'rande for klubben valdes Anders

Viksten/Arsta, till kassbr P-O Bran-
deker/Klara och sekreterare Jan
Ahman/Tomteboda. Ovriga styrelseleda-
moter: Janne Gebring/Arsta; Micke Tall,
Irja Larsson, Pia Lindkvist, Peder Ols-
son, Gunnar Hovding och Lasse Jans-
son, samtliga Klara; Keshii Natanaei, Er-
han Gomiic, Marek Jaroszek, Monika
Lindberg och Carlos Caviedes, alia fran
Tomteboda.
Avsikten ar att tyngdpunkten i det fackliga

arbetet ska ligga i sektionerna. Alia sektio-
ner ar representerade i terminalklubsstyrel-
sen och har pa sa sa'tt en direkt inblick i de
bvergripande fackliga fragor som behandlas
dar. Den nya organisationen ska utvarderas
infbr arsmbtet 1997. Alia mandat Ibper da'r-
fbr bara pa ett ar.

Anders Viksten, P-O Brandeker och Jan
Ahman utgbr styrelsens arbetsutskott.

Irja Larsson ar sammankallande i Klarauts-
kottet och Jan Ahman i Tomtebodautskot-
tet. Hakan Ottosson fortsatter som Termi-
nalklubbens kontaktman gentemot bvriga
terminaler i landet. P-O Brandeker repre-
senterar klubben i fbrbundets (branschens)
fbrhandlingsgrupp for terminalfragor. Ove
Olausson ar studieansvarig. Anders Viks-
ten, P-O Brandeker, Lasse Lovlie och
Allan Abrahamsson ingar i den regionala
arbetsmiljbkommitten.
Vilka blir da de viktigaste arbetsuppgifter-

na for klubben under det kommande aret?
Effekterna av det nya brevnatet star natur-
ligtsvis hbgt upp pa dagordningen och det
ar snart dags for en ny omgang av
RALS:en. Fbrbundet har just pabbrjat fbr-
handlingarna om ett nytt inflytandeavtal och
det lar sakert berbra aven oss. Likasa finns
det anledning att halla ett bga pa vad rege-
ringens tanker hitta pa med arbetsratten.
Ett urholkat anstallningsskydd och annu
mer begransad stridsratt kan bli fbljden.
Det finns med andra ord gott om uppgifter.

Kom med i arbetet!
Jan Ahman


