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Cemensam terminalklubb i Stockholm
SEKO - avdelningen beslot vid
representantskapsmotet i de-
cember att en gemensam Ter-
minairegionklubb for Stock-
holm ska bildas under 1996.
Representanter for samtliga
sektioner pa Arsta, Klara och
Tomteboda diskuterade vid en
konferens den 22-23 januari
formerna for den nya region-
klubben. Beslut kommer att tas
vid ett konstituerande med-
lemsmote den 16 mars.

Efter arsmotena i sektionerna i feb-

ruari kommer det troligen att fin-
nas tolv sektioner pa terminalerna.
Vissa sammanslagningar sker pa
Tomteboda (Bromma och Kistas
sektioner slas samman, Maskin-
sektionen uppho'r, Tba-Taby nybil-
das) och Klara (Transportorklub-
ben gar ihop med Sprid-
ningsklubben, en ny sektion bildas
for vardet). Det forslag som kon-
ferensen enades om innebar att
sryrelsen for den nya regionklub-
ben ska besta av en representant
fran varje sektion. Darutover ska
en (ordfb'randen) till tre "fria" le-

damb'ter ingar i styrelsen.
Det uttalade syftet med den har

organisationen ar att tyngdpunkten
i det fackliga arbetet ska ligga i
sektionerna.
Konferensen foreslar ocksa att en

utvardering av styrelsens arbets-
metoder ska goras i slutet av aret
och art mandatperioden darfor ska
vara ett ar for dem som valjs vid
det konstituerande motet.

Till valberedning infor arsmotet
utsags Jan Gebring/Arsta, Barbro
Soderberg/Klara och Izabelle Wes-
tin/Tomteboda. /JA

Du som arbetar pa Arsta, Klara,
Tomteboda eller Taby

kallas till konstituerande mote
for den nya regionklubben

Klubb Terminaler Stockholm
lordag den 16 mars kl. 13.00

Lokal: Centralposthusets aula
Master Samuelsgatan 70, ingang fran Ijusgarden

Pa dagordningen:
Val av styrelse och andra f unktioner

Statf orslag f or 1996
Aktuella rapporter om Brevnatet mm

Arr: SEKO post Stockholm

Bonus 1996

Sid 8

Hur manga far
stanna?

Sid 3

Pensionsskolan

Sid 2
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Pensionsskolan:

vara vanligaste pensioner
Vi bar fatt ett nytt pensionsavtal
som borjar tillampas fran arsskif-
tet. Avtalet innehaller forutom
alia andra nyheter en del dar vi
sjalva skall gora vissa val. Som en
bakgrund publicerar Facktuellt en
kortfattad beskrivning av de pen-
sionssystem som galler idag. Nar
det galler folkpension och ATP
kan det tillaggas att de galler for
dem som gar i pension fram till ar
2000. Da trader ett nytt - for
manga ett samre - system i kraft,
vilket succesivt ersatter folkpen-
sionen och ATP:n. Tre Sma Hus-
Facktuellt hoppas att i ett kom-
mande nummer kunna informera
aven om detta system.
Det nya pensionssystemet besk-

rivs utforligare i den lathund, Nya
pensionsavtalet, ITP-P, som skick-
ats ut till sektionerna.

• Nar man uppnar den allmanna pension-
saldern, 65 ar, far man Folkpension och
ATP (Allman TillaggsPension).

Folkpension
Folkpensionen utgor en viss procent (96
procent for ensam pensionar, 78,5 procent
for gifta) av det reducerade basbelopp
som galler for pensionsaret.

ATP
ATP:n beraknas pa foljande satt. Varje ar
far man ATP-poang genom att den pen-
sionsgrundande inkomsten (= inkomst
minus ett forhojt basbelopp) divideras
med arets forhojda basbelopp. Som in-
komst raknas Ion, sjukpenning, fbra'ldra-
penning, mm, mm). Exempel. Om
inkomsten 1996 ar 180.000 kr (15 000
kr/man) blir
den pen-
sionsgrun-
dande in-
k o m s t e n
1 4 3 . 2 0 0
(180.000 -
3 6 . 8 0 0 ) .
ATP-poang -

en blir da 143.200 : 36.800 = 3,89. For att
fa full ATP maste man ha 30 ar med
pensionsgrundande inkomst, men det ar
genomsnittet av de 15 basta arens pen-
sionspoang som anvands (vill man veta
vilka pensionspoang man tjanat ihop, ar
det bara att ringa till Forsakringskassan sa
skickar de dem). ATP:n utgor sa 60 pro-
cent av pensionsarets reducerade basbe-
lopp. Om man, till exempel, gar i pension
i ar, 1996, och man da haft pensionsgrun-
dande inkomst i 30 ar, genomsnittspoang-
en ar 4,0 och det reducerade basbeloppet
1996 ar 35.476 blir alltsa ATP:n foljande:
60% x 35.476 x 4,0 = 85.142 kr eller
7.095kr/man. Om man ar gift blir folk-
pensionen 1996 78,5% x 35.476 = 27.849
kr eller 2.321 kr/man.
Tillsammans blir alltsa Folkpension och

ATP 2.321 + 7.095 = 9.416kr/man.

Pensionstillskott
Om man enbart har ra'tt till folkpension
eller om man har en lag ATP far man
utSver Fp och ATP ett pensionstillskott.
Villkoret ar att ens ATP inte overstiger ca
1.640kr/man. ATP:n och det ev. pensions-
tillskottet far inte heller overstiga
1.640kr/man.

Tjanstepension
Utover de allmanna pensionerna har vi
som anstallda i Posten en avtalsreglerad
tjanstepension, som fr o m den 1 juli
1995 heter ITP-P. Tjanstepensionen utgor
grovt raknad 10 procent av slutlonen
(inklusive lonetillagg). En forutsattning ar
ocksa har att man varit anstalld i 30 ar.
Exempel. Om vi antar att man gar i pen-
sion i ar, 1996, och slutlonen (eller den
pensionsmedforande lonen som det heter
i avtalet) ar 15.000kr/man och man har
varit anstalld i 30 ar sa blir tilla'ggspensio-
nen 15.000 x 10% = 1.500kr/man.

Den sammanlagda pensionen blir dar-
med i det har exemplet 2.321
(Folkpension) + 7.095 (ATP) + 1.500
(Tjanstepension) = 10.916kr/man. Vilket
kan jamforas med lonen som det sista aret
var 15.000 kr/man. Den sammanlagda
pensionen blir alltsa i det har exemplet
72,8 procent av slutlonen.

KAPAN
I den nya tjanstepensionen, ITP-P liksom
i den foregaende, PA -91, firms dessutom
en kompletterande alderpension, KAPAN^
eller ITPK-P som den heter i det ny;
avtalet. Arbetsgivarens inbetalningar till
KAPAN/ITPK-P borjade forst for ett par
ar sedan och skulle i det har exemplet
uppga till ca 500 kr/manad i de fern ar
som KAPAN betalas ut. Det beloppet
kommer naturligtsvis att stiga for den som
gar i pension la'ngre fram - forutsatt att
inte det bolag man va'ljer att forvalta
ITPK-P slarvar bort pengarna.

Jan Ahman

Basbelopp
ar ett begrepp som anvands bl a for att
inflationsskydda olika forsakringar. Det
justeras varje ar av regeringen utifran de_^
prisokningar som varit. 1996 ars bat,
belopp ar 36.200 kroner. Basbeloppet
skulle ha varit nagot hogre om man inte
raknat bort effekterna av 1992 ars deval-
veringar ur underlaget. Darfor firms det
ocksa ett forhojt basbelopp som 199
uppgar till 36.800 kroner och som egentli-
gen Sr det basbelopp som borde anvandas
i alia sammanhang. Men istallet finns ett
tredje, (ytterligare) reducerat basbelopp
som 1996 uppgar till 35.476. Detta det
lagsta av de tre basbeloppen anvands nar
man skall rakna ut vardet av folkpension
och ATP.

Folkpension

2.321

ATP

7.095

Pensions-
tillskott

0

Tjanste-
pension

1.500

KAPAN/
ITPK-P

500

Privat pen-
sionsforsakr

?

•

:

Forutsattningar: Samtliga belopp per manad. Civilstand: gift. ATP-poang 4,0. Full tid (30 ar) bade i ATP och Tjanstepen-
sion. Pensionsmedforande I6n som grund f6r tjanstepensionen 1 5.000kr/man. OBS! att KAPAN enbart utgar i fem ar.
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500 tidsbegransade anstallningar bllr 80

Hur manga far stanna i april?
• Idag flnns det narmare 500
tidsbegransat anstallda, externa
inlan och forhojda ataganden
inom terminalregionen. Samtliga
anstallningar loper ut den 31 mars
och den ursprungliga tanken ar
ocksa att produktionen i det nya
Brevnatet ska klara sig utan dessa
manniskor. Men bur blir det i

""* verkligheten? Kanske behovs at-
minstone nagra av vara tidsbeg-
ransade aven efter den 1 april?
Och vilka ska i sa fall fa stanna?
Och hur lange?

Den personalplanering som gjorts for
samtliga enheter inom regionen visar
sammantaget pa ett visst underskott i
april. Pa Arsta och Tomteboda fmns ett
behov av ca 20 respektive 60 tillfalliga
anstallningar under april (och ca 20 resp
40 i maj) medan det redan fran start fmns
ett overskott pa Klara (ca 50 i april).

Fdrutsattningar
I forutsattningarna for personalplanering-
en ingar att samtliga tidsbegransade an-
stallningar (oavsett formen) upphort, att
maskinerna tas i drift och fungerar som
planerat, en maluppfyllelse pa nittio pro-

^cent (av de nyckeltal som faststallts cen-
tralt), att all jvp-personal flyttats over ti l l
terminalerna och att storre delen av de
120 fran Utrikes som ska till var region
kommit over till oss i april. Under april

^och i viss man ocksa i maj) ar inte alia
maskiner inkorda och i full drift och dar-
for har man tagit till litet extra i planering-
en for dessa manader.
Teoretiskt skulle man kunna tanka sig att

redan i april flytta over anstallda fran
Klara till Tomteboda och Arsta for att
tacka behoven dar. Enligt beslut av re-
gionledningen kommer inga omplace-
ringar att ske under varen fran Klara
till Arsta-Tomteboda (annat an ev frivil-
liga som vill flytta). Daremot kommer det
att ske omplaceringar inom Klara.
Tomteboda far gora 60 (40 hel och 20
del) och Arsta ca 20 tidsbegransade
anstallningar under tiden 1 april - 31
augusti. Det innebar att de som far sina
tidsbegransade anstallningar forlangda far
anstallning over sommaren.

Principer
Vilka ska fa de eftertraktade jobben?

En lista over dem som fbrvarvat foretra-
desratt (= arbetat sammanlagt mer an tolv
manader de senaste tva aren) nailer p§ att
upprattas. De som tidigare sagts upp och
ateranstallts ("fas 1-3") kommer att forst
erbjudas fortsatt tidsbegransad anstall-
ning. Sedan inlanade fran andra regioner
och darefter ovriga med foretradesratt
(inklusive forhojda ataganden) i turord-
ning. Eftersom det finns over 100 tidsbeg-
ransat anstallda med fdretradesratt inom
regionen ar chansen - som det ser ut idag!
pa papperet! - liten att de tidsbegransade
som varit anstallda kortare tid an tolv
manader ska erbjudas fortsatt anstallning.

Pa langre sikt
Hur ser da laget ut pa litet langre sikt?
Den personalplanering som gjorts stracker
sig aret ut. Under hosten - nar semestrar-
na ar over och innan jultrafiken - ser
prognosen betydligt morkare ut an for
varen. Sammantaget for hela regionen
fmns da - enligt planeringen - ett overs-
kott pa upp mot 200 heltidare.

is i magen
Det b6r betonas att hela detta resone-

mang kring personalbehovet inom termi-
nalregionen grundar sig pa de siffror som
respektive chef tagit fram. Berakningarna
forutsatter att allt fungerar som det ska.
Om allt gar enligt planerna - och nyckel-
talen stammer! - visar personalprognosen
pa ett overskott i host. Inga diskussioner
har annu forts och inga atgarder har
vidtagits for att detta overskott pa
papperet ska forvandlas till en overta-
lighet enligt LAS, dvs uppsagningar.
Fran terminalklubbens sida anser vi
naturligtsvis att det inte heller ska
vidtas nagra atgarder i den riktningen
forran vi har sett att det nya natet
verkligen fungerar som det ar tankt.
Regionledningen kommer att besluta
om ev. atgarder vid ett mote i borjan av
juni.

Det ska ocksa tillaggas att vi fran region-
klubben framfort att vi staller oss skeptis-
ka till planeringen av personalbehovet i
april - bromsstrackan (fran 500 till 80
tidsbegransade over en natt) ar litet val
kort!

Jan Ahman

Anmal din foretradesratt!
• Den som har varit tidsbeg-
ransat anstalld i sammanlagt
mer an tolv manader under
de senaste tva aren har fore-
tradesratt - fortur - till ans-
tallning under tolv manader
fran den dag anstallningen
upphor. Posten ar skyldig att
informera dig om din foretra-
desratt men du maste sjalv
anmala till arbetsgivaren att
du vilf utnyttja den. Det rSck-
er med att gora en muntlig
anmalan, men vi rekommen-
derar att du gor en skriftlig
anmaian. Din sektion har en
biankett for detta om inte din
chef hjalper dig med den sa-

ken.

• Posten ar skyldig att ge
dig som varit anstalld i sam-
manlagt mer an tolv manader
under de senaste tva aren ett
skriftligt besked om att din
tidsbegransade anstallning
upphor. Beskedet ska ges
minst en manad fore anstall-
ningstidens utgang.

• Nar du har fatt detta bes-
ked har du ratt till betald le-
dighet for att besoka arbets-
formedlingen eller pa annat
sattsoka nytt arbete.
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Marknadsekonomins kris ska betalas

Lagre sjukersattning och sankt
dagpenning for arbetslosa
Ersattningen vid lakarbesok beskattas • Nytt pensionsavtal
Kapitalagarna ar i kris och nu ska
vi - som vanligt - betala kalaset.
Regeringen verkstaller sa som de
alltid gjort, oavsett partifarg.
Vid arsskiftet tradde darfor nya

forsamringar i lagar och avtal i
kraft. Har nagra av de viktigaste:

• Sjuklonen sanks enligt tabellen nedan.
Av de 85 procent man far i ersattning

mellan dag 15-90 bidrar Posten med 10
procent. Resten far man i sjukpenning
fran Forsakringskassan. Fr o m den 1
januari infers en sparr for hur lange man
kan fl de tio procent som Posten betalar.
Man har ratt till dessa tio procent i hogst
nittio dagar. Om man har flera sjukperio-
der som ar kortare an 90 dagar under den
senaste tolvmanadersperioden fir man tio
procent fran Posten i sammanlagt hogst
105 dagar. Man har dock alltid ratt till
sjuklon under tid nar sjuklonelagen galler
(= fdrsta fjorton dagarna).

Tanken med derma forandring ar art det
nya pensionsavtalet (ITP-P) skall ga in
och ersatta de tio procenten i dessa fall
(sjukpension). Hur detta skall fungera i
praktiken ar idag oklart.

Skatt pa 95-kronan
• Vid lakarbesok betalar enligt vart bo-
lagsavtal arbetsgivaren 95 kroner av
patientavgiften och hela kostnaden for
lakemedlen. Denna rarttighet kvarstar i
det nya bolagsavtalet men fr o m den 1
januari ar dessa ersattningar - enligt ett
beslut av riksdagen - skattepliktiga. Det
innebar art ersattningarna sankts med ca
30 procent for de fiesta av oss.

• Loneavdraget vid sjukdom fr o m
arsskiftet blivit timberdknat. Det innebar
art avdraget under de fdrsta fjorton dagar-
na beraknas per arbetstimme och inte
langre per arbetsdag. Det ar, nar detta
skrivs, fortfarande oklart om - och i sa fall
hur - detta far nagra konsekvenser for
dem (fr a inom Sortering) som har oregel-

bundna arbetstider

Sankt foraldrapenning
• Foraldrapenningen sanks. Under tva
manader (= pappa- och mammamanader-
na) far man 85 procent i foraldrapenning
och resterande tio manader 75 procent.
Dessutom kvarstar de tio procenten i
fdraldraledighetstillagg fran Posten. Sam-
manlagt far man alltsa 95 respektive 85
procent i ersattning vid den har typen av
foraldraledighet.

• Ersattningen vid vard av barn (tillfallig
foraldrapenning) sanks till 75 procent.
Man har ratt till tillfallig foraldrapenning
i 60 dagar per barn och ar, dock hogst 120
dagar sammanlagt.

Andringar i A-kassan
• Aven arbetsloshetsforsakringen sanks
till 75 procent.

Den som har en tillsvidareanstallning (=
fast anstallning) pa deltid men tidigare
haft en anstallning med ett hogre atagande
har aven i fortsattningen ratt till ersattning
fran A-kassan upp till den tidigare anstall-
ningsprocenten. Fran arsskiftet far man
dock ersattningen i endast en period (=
300 dagar). Observera art denna begrans-
ning inte galler for den som har en tids-
begransad anstallning.

En annan
nyhet i ar-
betsloshets-
forsakringen
ar den art
avstangning-
sper ioden
hqjts till 45
dagar om
man frivilligt
slutar sitt
arbete och
anmaler sig
som arbets-
los. Likasa
har reglerna

for att kvalificera sig for ersattning
skarpts. Man far inte langre rakna in be-
redskapsarbete, varnpliktstjanstgoring och
foraldraledighet med fbraldrapenning i dej

arbetskrav som finns i fbrsakringen. Den-
na skarpning galler for den fbrsta ersatt-
ningsperioden och kan vara av betydelse
for vara yngre tidsbegransat anstallda.

Hdjda egenavgifter
• Egenavgifterna hojs fran 3,95 procent
till 4,95 procent. Sedan ett par ar tillbaka
betalar man utQver den vanliga skatten
ocksi s k egenavgifter. 1996 betalar man
1 procent i pensionsavgift och 3,95 pro-
cent i sjukforsakringsavgift, sammanlagt
4,95 procent.

I regionklubbens lathundar, Fastens bo-
lagsavtal, Ersattningar vid sjukdom,
arbetsskada, mm samt Ersattningar vid
arbetsloshet, beskrivs utforligare vad som
galler fr o m nyaret. Lathundarna har
nyligen skickats ut till alia sektioner.

Nytt pensionsavtal
Vid arsskiftet borjade vart nya pension-
savtal, ITP-P, att galla fullt ut. Avtalet
innebar i sig ingen storreforandring vad
galler det viktigaste, pensionens storle
Den blir aven i det nya avtalet drygt 10

SJuk

Dag 1

Dag 2-3

Dag 4- 14

Dag 15-90

Dag 91 - 365

Dag 366-

Ersattning
1995

0%

75%

90%

90%

80%

70%

ErsSttning
1996

0%

75%

75%

85%

75%

75%

Forandring

±0

±0

- 15%

-5%

-5%

+ 5%
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'

procent av slutlonen och laggs ovanpa
folkpension och ATP.

Men daremot andras bland annat berak
ningen av pensionsunderlaget, och, vilket
kommer att ge upphov till en hel del
huvudbry, man far mbjlighet att va'lja,
dels efterlevandepensionens storlek, dels
i vilket forsakringsbolag man vill placera
en del av pensionen.

Redan i mitten av februari kommer
Posten att skicka ut information och blan-
ketter till samtliga anstallda dar man ska
ta stallning till valet av efterlevandepen-
sion och vilket bolag man vill satsa pa.

I regionklubbens lathund, Nya pension-
savtalet, beskrivs det nya pensionsavtalet
utforligare.

Jan Ahman

Medlems-
avgiften 1996
Avgiftsklasserna ar ofbrandrade 1996
jamfort med foregiende ar, forutom for
pensionerade medlemmar. Pensionarerns,
som tidigare betalat 0,3 procent i avgitt,
far nu en fast manadsavgift.

Hela 1996 ars medlemsavgift beraknas
pa lonen i november 1995 minus ev.
engangsbelopp.

Om man har blivit inplacerad i fel in-
komstklass eller om man har fatt en va-
raktig (=minst tre manader) forandring av
lonen, kan man anmala detta till avdel-
ningsexp (SEKO post Stockholm), tel
24 34 00.
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1J November 1995
Samtliga belopp per manad.

Fdrsakrings-
premier 1996
Obligatorisk hemfbrsakring pa forslag
• Den I januari gjordes vissa andringar i premierna for de kollektiva forsakringar
man kan teckna genom facket.

For grupplivs- och olycksfallsforsakringarna ar premierna i stort sett oforandra-
de. Hemforsakringen har daremot "stuvats om" en hel del genom att man har
utvidgat antalet premiezoner. Beloppen for samtliga premiezoner - de ar manga! -
finns i regionklubbens lathund "Vara grupplivs- och olycksfallsforsakringar
1996".
Hemforsakringen kommer att bli foremal for debatt under varen eftersom

forbundsstyrelsen foreslar att SEKO ska teckna en obligatorisk hemfbrsakring for
alia medlemmar. Premien blir i sa fall 29 kr/man och bakas in i medlemsavgiften,
som hqjs med samma belopp. Beslut tas vid forbundsmbtet i juni.

Pa lonebeskedet redovisas forsakringspremierna i klump ("Folksampremie"),
vilket gbr det svart att veta vilka forsakringar man egentligen betalar for. Varje
medlem som tecknat nagon eller nagra av de kollektiva forsakringarna har fatt ett
forsakringsbesked hemskickat vid arsskiftet. Spara fbrsakringsbeskedet! Med
hjalp av detta och uppgifterna nedan kan du kontrollera att beloppet pa ditt lone-
besked stammer med avgifterna for de forsakringar du vill ha - och tror dig betala
for.

Fragor?
Om du har fragor kring de olika forsakringarna kontakta din egen sektion
(arbetsplatsklubb).
Vi pa regionklubben kan ocksa svara pa fragor, liksom avdelningen, tel 24 34 00.

Ytterligare information ges ocksa - forutom i den broschyr som Folksam skickat
till alia forsakringstagare - i det hafte som regionklubben skickat ut till klubbarna:
VARA GRUPPLIVS- OCH OLYCKSFALLS-FORSAKRINGAR 1996.

/JA

FORSAKRING

GF 1500
Gruppliv med enkelt fortidskapital
Medlem torn 65 ar
Medforsakrad torn 65 ir
Aldre medlemmar
Aldre medfbrsakrad

Trygghetsforsdkring fritidsskador
Medlem torn 65 ir
Medforsakrad torn 65 ar
Aldre medlemmar
Aldre medforsakrad

MEDLEMSBARN
Per barn

Premie/ man
1995

57:50
57:00
16:50
16:50

19:00
22:50
6:50
16:00

29:00

Premie/ man
1996

58:00
58:00
16:50 . :;>':^lf:/.
16:50 • j:°;::;:^^--';

19:00
22:50

-6:50/ . :""Sjl
16:00

29:50
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Arbetsmiljokommitten

Bombhot avslojar brist pa krisplan
• Behovet av en krisplan bar
konstaterats efter att en enhet pa
Klara bar utsatts for ett bombhot.
Rutiner verkar saknas, vilket
bland annat tick till effekt att ing-
en tankte pa att utrymma lokalen,
vilket skall vara sjalvklart i sana
fall. Framtagning av en san plan
bar nu startats med hogsta priori-
tet.

Det far inte fmnas nagra tvivel hos
arbetsledare och chefer hur man
skall agera nar nagot sadant intraf-
far. Personalens sakerhet maste all-
tid komma i fb'rsta hand.

Rehabhandbok
• Rehabhandbok med tillhorande
policy ar i princip klar. Det som aters-
tar ar nagra ekonomiska fragor nar det
galler vard pa behandlingshem.

Sedan skall det startas en utbildning
for chefer, arbetsledare och fackliga.

• Analys pagar av sjukfranvaron
inom enheterna. Under luppen ar for
narvarande biltransporten samt fb're-
tagsposten pa alia tre terminalerna.

• En s.k. rokpolicy haller pa att tas
fram. Eftersom vi har en ny lag pa
omradet som sager att alia har ratt ti l l
en rokfri miljo, sa maste AMK ta tag
i den fragan. Det roks pa alldeles fel
platser i terminalerna.

Elektromagnetiska fait
• Resultatet fran matningen av elek-
tromagnetiska fait pa Tba och Klara
har kommit.

Matningarna har utforts av Previa
vid tre olika tillfallen pa Klara-termi-
nalen och vid ett tillfalle pa Tomtebo-
da.

Generellt kan sagas att bada husen
uppvisar valdigt laga varden, tro-
ligrvis beroende pa tur nar man har
placerat arbetsplatserna. Det finns
forhqjda varden vid stallverk och
vissa elskap, men dar finns inga ar-
betsplatser.

Det finns ett tillskott fran SJ, men
dessa fait finns bara nar tag passerar,
sa exponeringen totalt blir valdigt lag.
Det storsta tillskottet kommer ifran
installerad utrustning, aven om dessa
fait, med nagot undantag, ocksa ar
valdigt laga.

Det finns idag inga gransvarden i

Sverige som man kan jamfora sig
med. Dock kan det sagas att det kan
vara klokt att ha sa laga fait som mqj-
ligt. Vi vet ju idag inte vad vetenska-
pen kommer fram till i morgon.
Stalia krav
Vid vissa maskiner t.ex. kopiatorer,
kan man komma upp i ganska hoga

Dags att vaija pension
Alia postanstallda har nu fatt
atminstone ett brev om den nya
ITPK-P pensionen. Meningen
var att Forenade Livs bolagsneu-
trala broschyr skulle komma
forst, men som av en handelse
rakade Postens lita® komma
fore!

Broschyren - oavsett bolag - redo-
gor for den nya pensionsforsakring-
en. I foregaende nummer av Facktu-
ellt fanns ocksa en kortfattad besk-
rivning av ITPK-P. Mer finns att
lasa i regionklubbens lathund Nya
pensionsavtalet - ITP-P.

Tva procent
I korthet handlar det om att vaija

vilket bolag eller forsakringsfore-
ning som ska forvalta de tva procent
som Posten betalar in i premie varje
ar. Man ska ocksa vaija om man vill
ha eller inte vill ha familjeskydd
och/eller aterbetalningsskydd.

Facktuellt har fatt fragan vad som
hander ifall man inte bryr sig om att
skicka in nagon svarsblankett. Blir
man kanske utan den har extrapen-
sionen i sa fall?! Nej, det blir man
inte. Det finns namligen ett grundal-
ternativ som galler om man inte
valjer nagot annat. Grundalternativet
innebar:

• att premien placeras hos FSO-

Kapan. FSO iForsakringsfdre-
ningen for det statligaomradet)
forvaltar var grundlaggande tjans-
tepension ITP-P. FSO administre-
ras av Statens lone och pensions-
verk, SPV, i Sundsvall.

• enkelt familjeskydd (= ett basbe-
lopp) ingar

• aterbetalningsskydd ingar

Om man nu inte skulle vara sa noga
med vem som forvaltar ens ITPK-P
premie - eller tycker att FSO ar ett
bra alternativ - sa bor man atminsto-
ne bestamma sig for om man beho-
ver familjeskyddet och/eller aterbe-
talningsskyddet. Dessa "forsakringar
i forsakringen" kostar namligen en
del; en kostnad som tas fran ens
pensionspremie.

Egen forening?
Till sist kan namnas att SEKO un-
dersoker mqjligheterna att bilda en
sarskild forsakringsfb'rening for oss
som ar anstallda i Posten. Syftet
skulle vara att pressa forvaltnings-
kostnaderna for ITPK-P-forsakring-
en. Om man ar intresserad av att
placera sin pensionspremie hos en
sadan forening bor man vaija FSO-
Kapan.

Jan Ahman
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varden, men dar uppehaller man ju sig
valdigt kort tid. Det kan dock vara
klokt att vid upphandlingar stalla krav
pa leverantorer. Darfor haller Arbets-
miljokommitten att ta fram ett policy-
dokument for Stockholmsterminaler-
na.

En information om matningsresulta-
ten kommar att lamnas till alia an-
stallda av informationsavdelningen.

Yttre miljoarbete
• Riktlinjer for yttre miljoarbete
haller pa att tas fram. Det vill saga hur
vi pa terminalerna skall jobba efter
Postens miljopolicy.

• En del tillbudsrapporter har kom-
mit fram som ar kopplade till vara nya
lastbarare. Ladan har visat sig ha
vissa brister som gor att last pa lad-
vagnar kalvar, vissa av dom nya brev-
behallarna ar sa slarvigt gjorda sa att
folk skar sig pa platkanter osv. Till-
budsrapporterna har skickats till HK
for atgard.

AMU pa skolbanken
• Arbetsmiljoutskotten skall sattas
pa skolbanken. Riktigt nar och hur vet
vi inte idag, men bade ledningen och
vi tycker att det ar viktigt att utskotten
jobbar enligt dom intentioner som

^ parterna har varit overens om och att
delegeringen fungerar anda ut.

Utbildningen skall handla om det
praktiska arbetsmiljoarbetet inom
respektive enhet, men ocksa hur man
skall kunna samverka for att uppna ett
resultat.

Lasse Lovlie
Huvudskyddsombud

TRE sma HUS
rerm/na/FACKTUELLT

SEKO-sektionerna vid
Arsta, Klara och Tomte-
boda postterminaler.

Arsta 781 58 68
Klara 781 24 70
Tomteboda 781 75 80

Lonelaget vid landets 13 huvudterminaler

Terminal

Tomteboda

Sth Klara

Arsta

Umea

Nassjo

Malmo

Vasteras

Goteborg

Uppsala

Sundsvall

Norrkoping

Karlstad

Alvesta

Snittloner

Produktionspsl

14790

14750

14 520

14520

14400

14273

14200

14150

14079

14076

13916

13652

13600

Lagiedare

16637

17000

16443

17860

16606

16968

16920

16553

16062

17085

16800

Snart.
...kommer Natet att vara utlagt over Ter-
minalsverige. Maskorna vavda av Ralf,
HY, Borge, Nisse och Bjarne och manga
andra. Klokt nog tjuvstartade systemet
redan med lastbararsystemet. Aven
Uppsala- och Norrkopingsterminalerna
gavs tid att prova Nollattornas talamod.
Tisdagen den 21 februari var nagra av
natvavama pa besok i Uppsala och gladde
sig da over ett minimalt kvarligg pa nagra
fa tusen. Int' berodde det pa AEG-maskan
heller,utan det var ett handhavandefel.
Och int' skulle vi i Stockholmsterminaler-
na behova tampas med Uppsala eller
Norrkopingsvolymer Och "virus"-
problemet var lost nu sas det.

Verkligheten uppfyllde tyvarr
inte na'tva'varnas forhoppningar fullt ut.
Natet ar .. en aning grovmaskigt och
kommer sa att forbli ett tag framover.
Flera terminaler har nu i mars dragit igang
sin nya organisation, bl a Nassjo, Alvesta
och den stora terminalen vasterut -GPT.

Formodligen far man som Stockholmare
vara tacksam for de antal mil som skiljer
Sveriges fram- fran baksidan. Vi far val
gora som Per Ahlmark och onska Gote-
borgarna Lycka till!

Nagra jarnvagspostare far under
tiden tillfalle att aka ett antal passresor
extra och fundera over tillvarons fina
sidor. Falkopingsbor till Stockholm och
Stockholmare till GOteborg. Karl-
stadspostisar far gladja sig over den tidi-
gare sluttid de far tack vare de storre
flygplan man anvander nu. Kommunen
har namligen ett startfbrbud for stora plan
efter 22.00.

Allt det bar och litet till kunde
Natvavarna inte veta i forva'g. Inte heller
att Gavle och Bollnas ligger dar det lig-
ger, med strul for Uppsalaterminalen som
foljd. Sant dar kan bara datamaskiner
halla reda pa och de finns det tydligen inte
tillra'ckligt manga utav.

P-O Brandeker
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Allmosepolltiken stadfasts

Riktlinjer om bonus for 1996
Ralf Johansson, chef for Brev
Fait, bar beslutat om principerna
for 1996 ars bonus inom Ut-
delning och Terminal.

• En forsta forutsattning for att bonus ska
utga ar att regionens resultat overstiger
budget. Det sags i beslutet ingenting om
pa vilken niva bonusen darefter ska be-
raknas, annat an att den ska vara "grupp-
relaterad", omfatta all personal (inklusive
administrationen) och paverkas av resul-
tatet i narmast overordnad enhet. Skriv-
ningen innebar att regionchefema beslutar
om bonusen skall beraknas pa hela regio-
nen eller pa respektive produktionsenhet -
ja kanske rentav pa laget?

Hdgst 25 procent
Bonusen fir uppga till hogst 25 procent

av "merresultatet". (Inget hindrar chefen
att dela ut mindre an 25 procent!). Bonus-
en baseras pa resultatet for No/da hinder
(40 procent), Lonsamhet (40 procent) och
Ovriga mal (20 procent). For Nojda kun-
der utgar man fran resultatet av NKI-mat-
ningarna (Nojd Kund Index). Lonsamhet
ar resultatet jamfort med budget. Ovriga
mal ar de regionala mal som respektive
chef faststaller. For cheferna ingar bar
resultatet av VIP-matningarna.

Maxbelopp
Bonusen ar maximerad till ett halvt bas-

belopp (1996 = 18 100 kr) per heltidsaw-
talld (arbetar man deltid reduceras bonus-
en i forhallande till tjanstgoringen). Man
far bonus endast for vad de kallar for ndr-
varotid. I narvarotid ingar forutom ordi-
narie tjanstgoring aven semester, overtid
och facklig tid. Ar man daremot sjuk,
barnledig eller tjanstledig av annan orsak
far man ingen bonus for den tiden.

Bonusen betalas ut en gang per ar. Man
kan komma overens regionalt om att
bonusen ska betalas ut pa annat satt an
genom kontant individuell utbetalning -
men inte som kompensation i tid.

SEKO-reservation
SEKO har (pa central niva) reserverat sig
mot principerna for bonusen. Man vill att
det ska tecknas ett avtal om bonusen.
Anledningen till att det inte tecknats ett
avtal - istallet har Ralf Johansson fattat ett
rent arbetsgivarbeslut - ar att man inte
kunnat komma overens om innehallet i ett
avtal. Fragan ar da vad SEKO vill att det
ska sta i avtalet. Enligt reservationen ar
det foljande:

• Bonusen ska utga med 25 procent av
merresultatet - utan det individuella
maxbeloppet pa ett halvt basbelopp.

• Regionens resultat ska overstiga en
budget som faststallts efter forhand-
ling.

• I narvarotiden ska aven sjukledighet
under de forst fjorton dagarna (sjuklo-
neperioden) och sjukfranvaro pga ar-
betsskada raknas in.

Exempel.
Vi utgar fran att bonusen ska
beraknas pa regional niva. Om
rcgionen gjort en vinst over bud-
get med 40 miljoner far hitgst 25
procent dclas ut i bonus, civs 10
miljoner. Men for att dcssa 10
miljoner ska utga maste rcgionen
ocksa ha natt upp till NKI-malet
och ovriga mal i affa'rs-
plan/budget. Om man klarat NKI-
index utgar 4 miljoner i bonus for
den delen eftersom det malet iir
vart 40 procent. Lonsamhetsmalet
bor ha uppnatts i det har fallet och
diirfor utgar ytterligare 4 miljoner
(40 proeent). Des.sutorn maste de
ovriga mal som faststallts klaras
av for att de sista 2 mil jonerna (20
procent) ska ranila ut. Samman-
lagt blir det i det har exemplet 10
miljoner. Men skulle man, till
exempcl, klara loiisamhet och
ovriga mal men inte INKI-indcx sa
blir det bara 6 miljoner i bonus
(40 + 20 procent).

• NKI-delen i bonusunderlaget ska en-
dast baseras pa paverkbara malvari-
abler, vilka man kommit overens om i
forvag.

• Man ar tveksam till att VIP overhuvud
taget anvands i underlaget.

Bonus 95
Det beslut som Ralf Johansson fattat gal-
ler for 1996 och framat. Det har aven
spekulerats kring fragan om bonus for
1995. Det ar nar detta skrivs annu oklart
hur det blir med den saken - och hur
bonusen i sa fall kommer att se ut. Enligt
arsrapporten for 1995 har Region Stock-
holmsterminalerna avsatt 6,3 miljoner till
bonus for 1995. Beraknat per anstalld
(heltid) blir det litet drygt 2 000 kr (soci-
ala avgifter frandragna).

Budgetfusk
Nu ar det som sagt inte alls sakert att de

har pengarna kommer att delas ut - och
hur de i sa fall kommer att fordelas. Det
ar namligen det som ar det fina med alia
typer av bonussystem: chefen bestammer
till hundra procent over "lonen". Dess-
utom maste man som van av ordning an-
marka pa att det bonussystem som Posten
har har konstruerat motverkar en serios
hantering av budgetfragorna. Den enhet
som ar arlig och gor en genomtankt och
korrekt budget riskerar uppenbart att fa
mindre bonus an den som lyckas konstru-
era en rymlig budget som ar lattare att
underskrida.

Om chefen vill...
Man bor inte heller glomma att vi krav-

de en regional extrapott i RALSien for att
jamna ut loneskilhiaden mellan termina-
lerna i Stockholm. Dafanns det inte ett
enda ore till sadana atgarder. Nu firms
det plotsligt 6,3 miljoner att fbrdela. Vil-
ket kan jamforas med hela RALS-potten
for Terminal, som uppgick till 4,75 miljo-
ner (exkl 285-kr)!

Men visst ar det kul med litet extrapeng-
ar! Om chefen vill....

Jan Ahman


