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Personalplaneringen spricker redan fran start

110 tidsbegransade far
stanna i januari
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Lagstiftningen pa postmarknaden
bar skapat en ohallbar situation.
City Mail och andra russinplocka-
re tillats att exploatera markna-
den dar de kan tankas tjana peng-
ar, utan att behova ta nagot an-
svar for helheten, den rikstcickunde
dagliga postservicenjor alia kun-
der. Det innebar att vi nu med full
fart ar pa vag hundra ar bakat i
tiden; lokalportot aterinfors och
anstallningsvillkoren for oss som
jobbar inom postbranschen for-
samras i snabb takt.

Posten chansar nu - efter tingsrattsdo-
men - pa att infora storkundsrabatter pa
de 20 storsta orterna i landet. Pa det
sattet kan vi kanske behalla volymerna -
men intakterna rasar. Ledningen talar
om I - 1,5 miljarder. Till detta kommer
kostnaderna for mindre lyckade projekt
som Lattgods produktionssystem. sys-
temskiftet i brevbaringen och det nya
Brevnatet.

Det ar mot denna bakgund man ska se
Terminalregionens budget och de oac-
ceptabia konsekvenser den far for 1997
ars personalplanering.

360 bort under ett art?
Enl igt budgeten for 1997 skall i genom-
snin 232 arsarbetskrafter (AA = 100%;
betydligt tier manniskor eftersom
manga ar deltidare) bort, jamfort med
oktober i ar. Men detta ar en minimi-
el ler. snarare, genomsnittssiffra. Enligt
personalplaneringen for 1997 (som
huvudsakligen grundar sig pa de nyckel-
tal som faststallts for det nya Brevnatet)
skall ytterligare drygt 60 AA bort fram
til l mars -97 och till arets slut 60 till;
sammanlagt innebar detta art enligt den
personalplanering som produk-
tionscheferna och regionledningen fasts-
tallt sa ska 360 arsarbetskrafter rationa-
liseras bort under ett ar inom Terminal-
regionen. Och da ar forutsattningen en

Forts, pa sid 2: Personalplaneringen

onskar Terminalklubbsstyrelsen

•- \n tar ton

Dahlsten gick till angrepp pa alia
fackligt fortroendevalda i Nyhet-
sposten nr 19/96. Hotfullt varna-
de han de fackliga som uttalat
sig kritiskt om Posten i olika
massmedia.
Budskapet var kort och gott:

Hall kaften!
Sa uttalar sig en pressad chef,

som forsoker skapa ra'ttning i
ledet infor de nya omorganisa-
tioner och rationaliseringar med
forsamrad kundservice och av-
skedanden av personal som ar
pa gang.
Ordforanden i SEKO post

Stockholm, Ake Kihlberg, skick-
ade ett svar till Dahlsten; svaret
publicerades pa ett mycket
egendomligt satt i Nyhetsposten
nr 20/96.
Aven Terminaiklubbstyrelsen

har reagerat pa Dahlstens pa-
hopp. Med tanke pa hur Nyhet-
sposten behandlar insandare
publicerar vi for sakerhets skull
svaret i detta nummer av Fack-
tuellt pa

Sid 11

Arbetstidsforkortning?!
Las mer pa
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Oforandrad A-kassa
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Fortsattning fran forsta sidan:

110 tidsbegransade
svag volymminskning; minskar volymer-
na mer sa ska annu fler bort. Var och en
kan utifran chefernas beomning fundera
over om personalpianeringen ar r imi ig
(med oforandrade voiymer och de atgar-
der i Brevnatet som aterstar under 1997,
fortsatt trimning av maskiner. LTP:n pa
Tomteboda, omorganistion pa Klara. etc).

Det ar viktigt att betona foljande. Re-
gionledningen har beslutat sig for att
antalet anstallda ska minska med i
genomsnitt 232 arsarbetskrafter under
1997. Man sager sig vilja iosa det ge-
nom naturlig avgang men framfor allt
genom att alia tidsbegransat anstallda
och forhojda ataganden avslutas. For
de tidsbegransat anstallda galler (nar
detta skrivs, den 14/12 ; pa mandag kan
det vara andra siffror!) att de 1 1 0 som
star hb'gst pa foretradeslistan far stan-
na i januari. Dessutom raknar man
med att ett antal deltidare kommer att
fa forhojda ataganden.

Orimliga krav
Terminalklubbstyrelsen har diskuterat
regionens budget och personalplanering.
Vi anser att besparingskraven ar orimliga
och kommer att gora det omojl igt att
uppratthalla produktionen om de genom-
fors. Posten har inte rad med att aterigen
reta upp kunderna p.g.a gladjekalkyler i
Brevnatet. Arbetsvillkoren for oss an-
stallda kommer att kraftigt forsamras och
behandlingen av de tidsbegransade ar som
vanligt skandalos.

Vi har mot den bakgunden bega'rt fb'r-
handlingar om budgeten och personalpia-
neringen. Vi kraver att det gors en seriox
bedb'mning av effekterna av det som
aterstar i brevnatet och vi fores lar att
uppsagningarna av tidsbegransat anstallda
- betydligt farre an vad arbetsgivaren
planerar - ska ske stegvis.

Stora luckor
Vi har ocksa kravt att arbetsgivaren

satter till resurser for att bista de tidsbeg-
ransade som inte far fortsatt anstallning.
Av historiska skal sa ar de tidsbegransat

anstallda idag koncentrerade pa vissa
enheter, i forsta hand Klara-Foretagspost,
Tba-Taby och Upplands Vasby. Nar de
tidsbegransade sags upp blir det stora
luckor pa dessa enheter. Samtidigt blir det

- om man ska tro chefernas planering -
overskott av fast anstalld personal pa
andra enheter.

Tomteboda
Pa Tomteboda har det forts en del diskus-
sioner om hur detta - eventuella - problem
ska losas. Terminalklubbens Tomtebo-
dautskott har mot denna bakgrund enats
om att /. den nuvarande orgamsationen
pa Tba ska liggafast och 2. processenfor
delegering, arbetsrotation. utbidlning, etc
ska fortsatta eller aterupptas dar den
siannat av.

Detta innebar bl.a. att personal kan k-
omma att flyttasfrdn den eiler de enheter
som anser sig ha for mycket folk ////
Taby- och Upplands Vasbyenheterna.

Det ar ocksa en sjalvklarhet att de om-
placeringar som blir nodvandiga sker
under anstandiga former ; samrad med
personalen och facket.

Jan Ahman

Sektionerna har utforligare information om
planeringen tor respektive enhet.

Du som ar tidsbegransat an-
stalld och har fatt besked
om att du inte far forlangd
anstallning har ratt att pa
arbetstid med bibehallen Ion
"besoka arbetsformedlingen
eller pa annat satt soka ar-

Terminalklubbens lathundar:

• Bolagsavtalet
• Sjukreglerna
• Ersattning vid arbetsskada
• Ersattning vid arbetsloshet
• Pensionsavtalet
• Vara forsakringar

kommer i nytryck efter nyar. Finns
hos din sektion! Lathundarna kom-
mer ocksa att laggas ut pa Termi-
nalklubbens hemsida i januari.

Tomteboda -
att vara
eller inte vara
formatstyrd
Controllergruppens skvaller-
rapport (se sista sidan) och
de laga kodningsandelarna ar
tva av ska'len till att Tomtebo-
das organisation aterigen
utsatts for granskning, eller
vad man nu ska kalla det for.
Teminalchefen sager att han

inte tanker genomfora nagra
formatenheter pa Tomteboda.
A andra sidan har han gett
nagra chefer i uppdrag att
undersoka nagot som luktar
formatenheter. Samtidigt har
det under de senaste veckor-
na skett en stark uppryck-
ning nar det galler att mas-
kinsortera posten - och det
har skett inom ramen for nu-
varandeorganisation. Och
mer gar med all sakerhet att
gora utan en ny upprivande
omorganisation!

Fortsattning foljer
Fortsattning foljer i detta

utdragna krig, vars nuvaran-
de fas paborjades den dag
den nya Terminalregionen
beslutades. Och handlar om
sadant som kundkvalitet,
inflytande, delegering och
arbetsrotation.

Kriget skordar ocksa sina
offer! Senast Par Stridsberg,
som tyvarr lamnar jobbet
som chef for Taby/Upplands
Vasbyenheten den 31 decem-
ber!

Facktuellt aterkommer, och
da forhoppningsvis med mer
segerrika rapporter.

JA
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Andringar i Sjukreglerna f ran nyar
Forlangd sjukloneperiod • Sankt foraidrapenning under pappa- och mammamanaderna

Den 1 januari andras sjukregler-
na pa nytt. Sjukloneperioden uts-
tracks fran 14 till 28 dagar. Sjuk-
penningen fr.o.m 29:e dagen sanks
nagot genom att semesterersatt-
ning och kostnadsersattningar tas
bort ur underlaget.

Samtidigt forsamras fdraldra-
penningen genom att de tio pro-
centen i hogre foraidrapenning
under tva manader ("pappa- och
mamma-manaderna") tas bort.

Idag far man under de forsta fjorton
dagarna i en sjukperiod sjuklon fran ar-
betsgivaren. Den forsta dagen ar en ka-
rensdag, man far ingenting i ersattning,
och darefter uppgar sjuklonen t i l l 75
procent av lonen. Fran den 1 januari tor-

15 procent i sjuklon; man vill inte fortsat-
ta att betala ut de tio procenten extra som
de fiesta arbetsgivare idag betalar. Detta
trots att riksdagen i Socialforsakringsuts-
kottets betankande uttalade att

"Utskottet vill slutligen framhalla att
det forhallandet att Sjukloneperioden
forlangs fran 14 till 28 dagar inte hin-
drar tillampningen av nu gallande avtal
om kompletterande sjukersattning for
samma tid"

Forhandlingarna ar nar detta skrivs
(14 12) inte avslutade och vi vet alltsa
inte hur stor sjuklonen blir mellan den
15:e och 28:e dagen. Facktuellt aterkom-
mer med mer information i nasta nummer.

Ersattningar fr.o.m 1 januari 1997

Sjuk

Dag 1

Dag 2- 14
Dag 15-28

Dag 29 - 90

Dag 91 -

Foraidrapenning
i 360 dagar

Tillfallig fp
("sjukt barn")

Loneavdrag

100%

25%
15/25%1

90%

100%

100%

1 00%

Ersattning
fran Posten

0

75%
85/75% 1

10%

0

10% Fp-tillagg

0

Ersattning fran
Forsakringskassan

0

0
0

75%

75%

75%

75%

Ersattning totalt

0

75%
85/751

85%

75%

85%

75%

~ Avgdrs i de forhandlingar som pagar.

vis fbrmansbil och traktamenten (de som
nu har det!) men aven ersattning for lakar-
vard. Det blir inte langre tillatet fran 1
januari 1997.

Som kompensation till arbetsgivaren for
att de kommer att fa betala sjuklon under
en langre tid sa har arbetsgivaravgiften
sankts med 0,14 procent.

Fdraldrapenningen
Man har ratt till foraidrapenning over
garantinivan i 360 dagar. Under 300 dagar
uppgar ersattningen till 75 procent och
under 60 dagar (pappa- och mammamana-
derna) uppgar ersattningen till 85 procent.
Fr.o.m den 1 januari 1997 sanks ersatt-
ningen for pappa- och mammamanaderna
till 75 procent.

Uto'ver de 75 procenten
fran Forsakringskassan far
man som tidigare 10 pro-
cent i fbraldrapenningstil-
lagg fran Posten.
Ersattningen vid tillfallig

foraidrapenning (vard av
sjukt barn) forblir oforan-
drad 75 procent.

la'ngs Sjukloneperioden t i l l 28 dagar.
Enligt lagen uppgar sjuklonen t i l l 15
procent, men ingenting hindrar arbetsgi-
varen att betala ut mer. Idag har vi som
bekant tio procent i Ion fran arbetsgivaren
mellan den 15:e och 28:e dagen. utover
sjukpenningen fran Forsakringskassan:
eftersom sjukpenningen uppgar t i l l 75
procent sa ar den sammanlagda ersatt-
ningen idag 85 procent. Framfor allt p.g.a
denna forandring i lagen sa maste vara
avtal justeras. SAP havdar nu att man inte
vill betala ut mer an det laaen anaer, dvs

Sjukpenninggrundande
For att fa sjukpenning (och foraidrapen-
ning) fran Forsakringskassan uppger man
sin drsinkomst genom att multiplicera
manadslonen (=grundlon plus fasta och
rorliga lonetillagg) x 72,2. Fr.o.m arsskif-
tet ska man istallet multiplicera med 12,0.
De 0.2 procenten extra har - enkelt ut-
tryckt - varit en extra kompensation for
semesterersattningar.

Idag far man i arsinkomsten rakna in
andra skattepliktiga formaner och kost-
nadsersattningar an kontant Ion, exempel-

Egenavgiften hojs
Till sist sa ingar ocksa i
riksdagens beslut att ege-
navgiften (Sjukforsak-
ringsavgiften) hojs med
ytterligare en procent till
4,95 procent. Sjukforsak-
ringsavgiften ar en myck-
et typisk skatteform i det
nya hogersverige. Den ar
namligen pd papperet lika
stor for alia, men i prakti-

ken lagre for dem med hoga inkomster
p.g.a att den ar avdragsgill i deklaratio-
nen. Den ar ocksa typisk pa sa satt att den
tillkom under de ar i borjan pa 90-talet nar
skatte- och valfardspolitiken (vem minns
inte "arbete at alia" och "o'kad jamlik-
het"!) lades om. Da motiverades den med
att sjukforsakringen gick med underskott;
idag nar forsakringen gar med ett stort
overskott fortsatter regeringen att hdja
avgiften! Sa gar det till!

Jan Ahman
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200 personer ska bort fran Stora/Klump under 1997!!?

2000-talets arbetsplats har
landat pa Klara!
• • I sorteringssasongens elfte tim-
me kom sa forslaget om inforan-
det av formatenheter pa Klara.
Detta innebar att sma/c5-brev ska
sorteras bara pa Sma/C5-enheten,
stora brev och klump sorteras
fbljaktligen pa Stora/Klump-enhe-
ten. Den sistnamnda berb'vas dar-
med pa arbetsuppgifter under
natt, vilket innebar forsamrad
arbetsrotation och bara de tyngsta
arbetsuppgifterna kvar.

Dessutom innehaller forslaget att 3-
skiftet forsvinner, och man far som
heltidare valja pa rent nattarbete eller
2-skift = inkomstforlust genom mins-
kat OB. Sma/C5-enheten tillfors nat-
tarbete, men minskar pa kvallsdelti-
darna (82 st?). Postens forslag for
Stora/Klump innebar ett minskat be-
hov av ca 200 personer = 250 kvar?

Folkvandring
Vart skall nu alia dessa manniskor ta

vagen? Historiebockerrias avsnitt om
de stora folkvandringarna ar smapota-
tis, jamfort med vad som skall handa
i region Stockholmsterminal! Posten
forvantar sig att alia enheter ser over
sin organisation gallande under-
skott/overskott. Det betyder att man
far vara beredd som losdrivare vandra
fran enhet till enhet med mossa i hand
och fraga om det fmns plats. Dvs
ocksa mellan terminalerna!!

Femte gangen
For 5:e gangen pa 90-talet kommer

Posten dragandes med formatenheter,
man ser oerhorda vinster med att
minska pa antalet arbetsuppgifter /
enhet. SEKO ser daremot ett risk for
enahanda goromal, med arbetsskador
som foljd. Dessutom sa kommer nu
perfekt fungerande lag att slas sender
emedan det maste bli en bautaomsok-
ning for bada enheterna = 700 per-
soner. Detta ar tacken for den oerhor-

da uppryckningen som har skett sedan
I april. Men Posten, las Dahlsten, har
ett sa daligt ekonomiskt lage, att man
staller ytterligare krav pa verk-
samheten. De just nu berorda enheter-
na forvantas forbattra sitt resultat med
20 % efter omorganisationen ! Posten
tror att formatenheter utnyttjar mas-
kinkapaciteten battre, SEKO tror mer
pa att medarbetarna hojer sin kapaci-
tet / och darmed maskinernas / genom
manskligare organisation som inne-
haller t ex fler goromal, langa arbets-
kedjor t ex geografiska enheter a la
Tba, mer lagansvar etc.

Deal pa gang
Postens nya organisation staller till
det. Som Facktuellt kunde beratta i
forra numme har en forstudie star-
tats angaende OIL (= direktinlam-
ningen) pa vara terminaler.

Vara tre kamrater har redan haft ett
par sammantraden - med varann.
Det ar alltid kul att for lasekretsen
kunna beratta glada nyheter. Nu har
det kommit till var kannedom att
var lilla grupps arbete praglas av
sapass stor seriositet att projektle-
daren har bjudit in sig till en traff
med kontaktpersoner for Brev For-
saljning som vara kamrater ordnat.
Har kommer man att ta'nka pa Orjan
Appelqvists skildring hur brevba-
rarna sjalva la upp arbetet - utan
inblandning fran arbetsledningen.

Sen kan man kanske onska - nu i
dessa juletider - att de bjuds in till
alia ordinarie projekttraffar och att
de far lasa allt material som redan
har gatt till berorda enheter.

POBr

Of ta overtid
Sektionerna misstanker ocksa andra

anledningar till omorganisationen.
Sma/C5 beordrar ofta overtid pa

kvallar, och far med en nattorganisa-
tion backup 18.00-22.15. Storbrevs-
sorteringsmaskinen (SSM) har annu
inte fatt onskat effekt. "Vinner" Pos-
ten denna forhandling sa har man
ideologiskt fatt ett genombrott for
sina ideer

Sedan kan man vara saker pa att
stortfloden kommer; innehallande
flexibla arbetstider, anstallningar,
insatsstyrkor etc . Bava marine andra
enheter med t ex geografiska organi-
sationer !

Hdglasning
Sektionerna pa Klara har redan vid

mottagandet av forslaget 12 dec, haft
hoglasning ur Arbetsmiljolagen for
motparten. Ex...arbetstagares inflytan-
de pa sin arbetsplats ...skyddsombuds
medverkan vid framtagande av orga-
nisationsfb'rslag ...arbetsmiljokonse-
kvensanalys vid alia forandringar ...ny
organisation far inte medfora risk for
ohalsa/arbetsskada/monotont arbete.

Respektive chef ska nu beratta for
alia lag om den forvantade framtiden.

Ses pa barrikaderna!
Eftersom sektion ESS / Transporter

muntligen fatt information innan 12
december, har man traffat alia lag
utom ett. Reaktionen fran medlem-
marna har varit enormt negativ till
Postens forslag. Missnojet har t o m
yttrat sig i forslag om olagliga atgar-
der ! Officiellt forhandlingsdatum ar
17 januari - 97. Da ska sektionerna
traffa alia lag igen . Preliminart start
for organisationen 1 mars. VI SES PA
BARRIKADERNA !

Micke Tall, Stora/Klump - Klara
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EMU nasta

Stormaktsprojektet f ullfbljs
• Med minsta mojliga
majoritet lotsade rege-
ringen in oss i EU. Nu
star EMU, valutaunio-
nen, pa dagordningen
och bakom kulisserna
sker forberedelserna for

^att avskaffa kronan. Jan
loglin, till vardags pa

Stora/Klump pa Klara
och van cirkelledare i
EU-fragor, kommente-

—--ar laget.

Bilden av EU framstar allt
tydligare som en anpass-
ning till den s k markna-
dens krav enligt Milton
Friedmans recept. Dvs en
reglerad marknad raseras
med hjalp av nyliberala
metoder. Med ofinansiera-
de skattesankningar skapas
ett budgetunderskott pa
nationell niva, situationen
anvands sedan for att skapa
en politisk opinion for ned-.

^skarningar av offentlig sek-
cor och rasera valfardssys-
temen.

Malet ar att sanka lonerna,
avreglera arbetsmarknaden

bryta fackforeningar-
nas makt. Och dom grupper
som star utanfor arbets-
marknaden ska laras att
leva pa miniminivaer.

Avregleringen
Vi som jobbar inom Posten
har med egna ogon sett vad
avregleringen inneburit:
den hotar nu varajobb och
glesbygdsservicen ar i fara;
postservicen ar annu en
"marknadsfraga", EU har
inte presenterat nagot en-
hetligt direktiv annu, men
den "Svenska modellen"
sprider sig i Europa, dvs

avreglering.
Hittills har EU-parlamen-

tets socialistiska majoritet
rostat nej till ett marknad-
sanpassat postdirektiv, men
dom svenska ledamoterna
rostade papassligt for di-
rektivet, vilket kan vara en
fingervisning pa vara poli-
tikers kursriktning.

Marknadsanpassning
Vi postisar protesterar

mot marknadsanpassning-
en, vi riktar oss till staten

mokrati, folkstyret, gar i
graven. Den ekonomiska
politiken kommer att styras
overstatligt Den nya valut-
an, euron, skall skotas av
en politiskt oberoende cen-
tralbank, vars direktorer ar
forbjudna att ta instruk-
tioner fran demokratiskt
valda forsamlingar, och
med prisstabilitet och lag
inflation som overgripande
mal.
Sverige har i och med EU-

medlemskapet forbundit sig

Bild: Robert Nyberg

och dess representanter, det
ar en viktig fraga. Om vi
forlorar maste vi stalla oss
fragan om staten ar unde-
rordnad marknaden, eller
om staten ar nyliberal, eller
om den ar underordnad EU
och fbrlorat sin roll.

Med EMU (=valutaunio-
nen) fullbordas och perma-
nentas EU-projektet. Natio-
nerna tappar sina sista
sjalvstandiga befogenheter.
EMU ar konstruerat sa att
de sista resterna av var de-

att delta i valutaunionen
EMU. Det ar juridiskt bin-
dande, men just nu politiskt
kansligt nar over 60 pro-
cent av Sveriges folk sager
nej. En folkomrostning ar
en kanslig sak for regering-
en men den kan inte undvi-
kas om man skall folja
grundlagen, bland annat
handlar det om Riksban-
kens stallning.

Men EU:s ekonomiska
politik binder upp landerna

sa hart att fragan om EMU-
medlemskap tenderar att bli
en formalitet. Kommissio-
nen vill att de EU-lander
som star utanfor EMU ska
skriva under ett ekonomiskt
stabilitetskontrakt dar de
forbinder sig att fortsatta
driva konvergenspolitik.
Kontrakten ska vara mer
detaljerade an kon-
vergenskraven och kunna
innehalla konkreta
ekonomisk-politiska atgar-
der nar det galler att sakers-
talla lag inflation, stabil
valuta och balanserad bud-
get. Om ett land inte upp-
fyller malen blir det fore-
mal for kritik och i sista
hand utsatt for ekonomiska
sanktioner.

Foredome?
Sverige som blivit ett

foredome inom EU nar det
galler nedskarningar, upp-
fyller lydigt alia konver-
genskrav pa alia sam-
hallsomraden; vara politi-
ker dumpar lydigt och vil-
ligt dom svenska trygghets-
systemen, sjukvarden och
arbetsratten.
Det sags om EU-ratten att

den ar irreversibel, dvs den
gar bara at ett hall, och det
ar en allt fastare union, en
statsbildning. Vem kommer
att styra, vilka har makten?

Ett stormaktsprojekt utan
folklig forankring och de-
mokratiska institutioner,
vad har vi for gott att vanta
av det? Historien talar sitt
tydliga sprak, darfor galler
fortfarande kravet Sverige
ut ur EU!

Jon O Hoglin/Sth Klara
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Riksdagen andrar i LAS
Oppnar for utpressning om turordning och foretradesratt • Nya mojligheter for deltidare

Riksdagen beslutade den 12 de-
cember - pa forslag av regeringen
- att genomfora en del forandring-
ar i Anstallningsskyddslagen
(LAS). Andringarna innebar pa
nagra punkter en ailvarlig forsam-
ring av lagen. Det blir mojligt att
lokalt gora avsteg fran reglerna
om tidsbegransade anstallningar,
turordning och foretradesratt.
Uppsagningstiderna for aldre an-
stallda forsamras och foretrades-
ratten till ateranstallning kortas
fran tolv till nio manader.
De nya reglerna innebar ocksa

nagra forbattringar. Tidsbegran-
sat anstallda vikarier far en - teo-
retisk - chans till fast anstallning.
Intressantare for oss ar den nyhet
som innebar att deltidsanstallda
far laglig foretradesratt till utokat
atagande.

Lokala avvikelser
En hel del av paragraferna i LAS ar

dispositiva, dvs det ar tillatet att genom
kollektivavtal gora avvikelser fran lagen.
Villkoret har dock hittills varit att avste-
gen gors genom avtal som sluts central't.
Det ar t.ex. inte tillatet for Terminalklub-
ben att pa egen hand fo'rhandla om and-
ringar i reglerna om turordning vid upp-
sagning eller foretradesratten. Lagan-
dringen som nu foreslas innebar att det -
enkelt uttryckt - blir tillatet att lokalt
fo'rhandla fram andringar i reglerna om
tidsbegransade anstallningar, provanstall-
ning, turordning och foretradesratt. Det
kan ju tyckas bra att vi far stb'rre mojlig-
heter att forhandla lokalt - i en del andra
sammanhang foresprakar vi ju det. Baksi-
dan ar att arbetsgivaren far storre mojlig-
heter att uto'va utpressning mot facket
lokalt: Accepterar ni inte de och de un-
dantagen sa sager vi upp tio till! Det ar
mot den bakgrunden som Handels och en
del andra forbund fattat beslut om att de
lokala organisationerna inte far teckna
kollektivavtal i de har fragorna.

Den har forandringen trader i kraft den 1
juli 1997.

"Overenskommen" visstid
Uto'ver de former for tidsbegransade
anstallningar som idag ar tillatna (vikari-
at, tillfallig arbetsanhopning ochferiear-
bete, m.fl) infers overenskommen visstid-
sanstallning. Overenskommen innebar
kort och gott att arbetsgivaren kan anstalla
fern personer tidsbegransat om han rycker
sig behova det - utan att uppge nagra
andra skal. Overenskommen visstidsans-
tallning maste uppga till minst en manad
i taget och sammanlagt hogst tolv mana-
der under en trearsperiod. For nystartade
foretag galler nagot annorlunda regler.

Enligt Lagen om anstallningsskydd ar
fast anstalhiing ("tillsvidareanstallning",
som det heter i lagen) grundregehi. Tids-
begransade anstallningar ar undantag,
aven om vi har sett hur arbetsgivarna,
exempelvis inom var region, har lart sig
att utnyttja dessa undantag. Lagandringen
innebar att man gar fr a de mindre arbets-
givarna till motes och ger dem ytterligare
mojligheter att franga lagens grundtanke.

///: Robert Nyberg

Som tur ar sa har den har nyheten inte sa
stor betydelse for oss eftersom det firms
en sparr, som innebar att varje arbetsgiva-
re far ha hogst fern overenskomna visstid-
sanstallningar. Eftersom Posten AB i det
har fallet raknas som en arbetsgivare far
det finnas sammanlagt fern i hela posten.

Den har andringen galler fran den 1
januari 1977.

uppsagningstiden
eldag ar uppsagningstiden enligt lagen
helt beroende av hur gammal man ar vid
uppsagningen. Nu andrar man lagreglema
(fr.o.m 1 januari 1997) sa att uppsag-
ningstiden istallet utgar fran hur lange
man sammanlagt varit anstalld. Upp-
sagningstiderna har varit och kommer att
forbli mojliga att andra genom kollekti-
vavtal slutna pa central niva (pa den har
punkten blir det inte heller i fortsattningen
tillatet att gora lokala avtal). Vi har ett
sadant avtal, vilket dels innebar att upp-
sagningstiderna ar beroende pa bade alder
och anstallningstid, dels ar fbrmanligare
an lagen.

De nya lagregleraa trader i kraft vid
nyar, men for att krangla till det ytterliga-
re sa galler dessa enbart for dem som
anstalls efter detta datum. For den som ar
anstalld nar forandringen trader i krafi
fortsatter nuvarande lagregler att galla.
Och for oss i Posten galler som sagt det
tredje alternativet, vara avtal!

Vikarier
En ny regel infers som innebar att den
som har varit tidsbegransat anstalld som
vikarie mer an tre ar under en femarspe-
riod blir fast anstalld. Observera att det ar
endast den tid man varit tidsbegransat
anstalld som vikarie som raknas, har
anstallningen t.ex. motiverats med arbet-
sanhopning sa raknas inte den tiden in.

Man far bara tillgodorakna sig tid fran 1
januari 1995 och regeln bo'rjar inte galla
forran den 1 januari 2000! Sa var det
med den saken.

Foretradesratten
Om man blivit uppsagd, vare sig det gal-
ler fran en fast anstallning eller en tids-
begransad, har man foretradesratt till
ateranstallning. Har bide forsamras och
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tbrbattras reglerna. Det
kravs sammanlagt tolv ma-
naders anstallning for att
forvarva foretradesratt.
Den regeln andras inte.
Daremot forbattras lagen
genom att referensperio-
den. den tid man har pa sig
att tjana in de sammanlagt
tolv manaderna, forlangs
fran tva till tre ar. Man far
dock inte tillgodorakna sig
tid fore den 1.1.1995. A
andra sidan forsamras 1-
agen genom att foretrades-
tiden kortas fran tolv ma-
nader till nio manader. Det
innebar att man har foretra-
desratt till ateranstallning
under nio manader fran det
man slutar sin anstallning.
Dessutom har man som
fast ("tillsvidare") anstalld
foretradesratt under hela
uppsagningstiden (se tabel-
len ovan) och som tidsbeg-
ransat anstalld fran det
man fick besked om att
anstallningen upphor, dock
senast en manad innan sa
sker.

Foretradesratt for
deltidare
En for oss mycket intres-
sant nyhet ar den foretra-
desratt till utokat atagande
for deltidare som infors i
lagen.

Den deltidare som vill ha utokat atagan-
de ska anmala sitt intresse for detta t i l l
arbetsgivaren och har darmed foretrades-
ratt om arbetsgivaren exempelvis har
behov av en heltidare. I det laget, med
den nya lagtexten, gar deltidaren fore tids-
begransat (heltids)anstallda, oavsett om
dessa har en langre sammanlagd anstall-
ningstid. I den har foretradesratten beho-
ver man inte heller uppfylla nagot tolvma-
naderskrav; i princip har man foretrades-
ratt fran forsta dagen som deltidsanstalld
bara man anmalt sitt intresse.

En forutsattning for att man ska kunna
utnyttja sin foretradesratt ar naturligtsvis
att man har tillrackliga kvalifikationer,
som det heter i lagen, ett ganska milt krav,
och att man kan ta den tid som erbjuds.

Fragetecken
Den har foretradesratten galler, till skill-

nad fran "vanlig" foretradesratt, enbart

Uppsagnjngstider enligt lagen fr.o.m 1 januari 1997

Anstalld fore 1997-01 -01

Alder

-24ar

25 - 29 ar

30 - 34 ar

35 - 39 ar

40 - 44 ar

45-

Uppsagningstid

1 manad

2 manader

3 manader

4 manader

5 manader

6 manader

Anstalld 1997-01-01 ellersenare

Sammanlagd
anstallningstid

< 2 ar

2 - 3 a r

4 - 5 a r

6 - 7 a r

8 - 9 a r

10 ar-

Uppsagningstid enligt vart avtal idag och aven efter

Aid

Anstaiiningstid < 2

< 6 manader 1 m

6-11 manader 1 m

12 manader > 3m

er

5 ar 25 - 29 ar

an 1 man

an 2 man

an 3 man

30 - 34 ar 35 - 39 ar

1 man 1 man

3 man 4 man

4 man 4 man

Uppsagningstid

1 manad

2 manader

3 manader

4 manader

5 manader

6 manader

! januari 1997

40-44ar 45ar-

1 man 1 man

5 man 6 man

5 man 6 man

Enligt Overenskommelse om trygghet forlangs ovanstaende uppsagningstider vid
uppsagning pga arbetsbrist:

Anstallninastid UDDsaaninastiden forlangs med
0 -1 ar
1 -2ar
2 - 3 a r
3 - 4 a r
4-

1 manad
2 manader
3 manader
fordubblas

inom den egna driftsenheten. Det innebar
exempelvis att den som ar deltidare pa
Tomteboda har foretradesratt t i l l utokat
atagande inom Tomteboda, men inte pa
Klara eller Arsta.

Det finns en hel del fragetecken kring
den bar nyheten, som inte gar att besvara
idag. Hur stora krav kan man exempelvis
stalla pa arbetsgivaren for att ban ska
kunna tillmotesga den deltidsanstalldes
onskemal om utokat atagande (att arbets-
tider passar, etc)?

Den nya regeln galler fr.o.m den 1 janu-
ari 1997.

Jan Ahman

Hemdatorer
till sist!
Enligt senaste nytt sa ar det
antligen klart med de efterlang-
tade hyrdatorerna. Det innebar
att de som biev utan i somras
kommer att fa en ny fdrfragan
inom kort och att datorerna
darefter kommer att levereras i
borjan pa det nya aret.

"En som blev utan dator"

Med reserve base-
rarsigpau Jed-
ningen.
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Oforandrad A-kassa efter nyar
• •Riksdagen beslot den 12
december att skjuta upp de
andringar i A-kassan som
beslutades i somras och som
skulle ha tratt i kraft vid nyar.
Det innebar att nuvarande reg-
ler (som i korthet aterges ha-
rintill) fortsatter att galla forsta
halvaret1997.

Riksdagen beslot samtidigt att

reglerna for ersa'ttning vid arbets-
loshet ska a'ndras nasta ar, troli-
gen redan vid halvarsskiftet. Man
hanvisar till den utredning (AR-
BOM), som jag rapporterade om i
forra numret av Facktuellt. Riksda-
gen betonade sarskilt att den bort-
re parentesen - trearsgransen - for
ersattning, som bade ingick i riks-
dagsbeslutet fran i somras och i

Mini
FAKTA om A-KASSAN
Idag och fortsatt under forsta halvaret 1997 ga'ller foljande villkor for
att fa ersattning fran A-kassan:

• Man maste vara arbetssokande hos Arbetsformedlingen
• Man maste ha varit medlem i A-kassan i minst toiv manader
• Man maste de tolv manaderna narmast fore arbetslosheten ha

arbetat minst 80 dagar fordelade pa minst fern manader. Endast
dagar da man arbetat minst tre timmar ra'knas in i de 80 dagarna.

• De tolv manaderna far forlangas med tid som man inte kunnat
arbeta pga ledighet med foraldrapenning, sjukdom, varnpiikts-
tjanstgoring, arbetsmarknadsutbildning, heltidsutbildning som
antingen foregatts av minst fem manaders sammanhangande
heltidsarbete eller avslutats efter fyllda 25 ar

• Ersattningen fran A-kassan - dagpenningen - uppgar enkelt
uttryckt till 75 procent av den forlorade arbetsinkomsten - dock
lagst 230 kr och hogst 564 kr per dag. Ersattning betalas bara ut
for veckodagar, vilket innebar att den hogsta ersattning man kan
fa ar 22 x 564 kr = 12 408 kr/man. Ersattningen ar skattepliktig.

• Man kan maximalt fa 300 ersattningsdagar - darefter maste man
kvalificera sig for att fa en ny ersattningperiod. Den som har en
fast anstallning och samtidigt deltidsstamplar kan bara fa en
ersattningsperiod.

• De fem forsta dagarna fa man ingen ersattning alls, de utgor
karensdagar. Om man sjalv sagt upp sig och darigenom blivit
arbetslos ga'ller 45 karensdagar.

• Kontrollera att arbetsgivarintyget stammer med din egen uppfatt-
ning om vad du tjanat och hur mycket du har arbetet under de
senaste tolv manaderna!

For utforligare information las SEKO:s broschyr om A-kassan eller
terminalklubbens lathund Ersattning vid arbetsloshet. Om du beho-
ver exakta besked om just din situation bor du vanda dig till din A-
kassa, som har tel 08/24 34 00.

OBS!! att de uppgifter om ersattningsregler som redovisas i SEKO:s
fickalmanacka ar fel; de ar skrivna utifran det beslut som togs i
somras, men som nu har skjutits upp. OBS!!

ARBOMsutredningen ska genom-
foras och att man da ska bbrja
ra'kna tiden fran 1 januari 1996.

Men ett halvar till ga'ller alltsa
samma regler som i ar!

Jan Ahman

Medlems-
avgiften 1997
Avgiftsklasserna ar oforandrade
1997 jamfort med foregaende ar,
forutom att avdelningen infort en ny
klass for dem som tjanar mer an
15 OOOkr/man. Det innebar att max-
avgiften hojs med 5 kr till 248
kr/man.

Hela 1997 ars medlemsavgift be-
ra'knas pa den Ion som bestamdes i
lonerevisionen 1996.

Fel avgift?
Om man har blivit inplacerad i fel

inkomstklass eller om man far en
vctraktig (=minst tre manader) for-
andring av lonen, kan man anmala
detta til l avdelningsexp (SEKO post
Stockholm), tel 24 34 00.

Inkomst1>

0
1-5000

5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000

9001-10000
10001 -11000
11001 -12000
12001 -13000
13001 -14000
14001 -15000
15001 -
Pensionarer

Forb

78
78
88
98

108
118
128
138
148
158
168
178
178

24

Avd

i) Enligt 1996 Srs lonerevision
Samtliga belopp per manad.
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Arbetstidsforkortning!

Fiat lux - horisonten oppnas
SEKO:s toppar har -
antagligen till var och
andra postchefers stora
fortvivlan antligen talat
om att vi i kommande
avtalsrorelse ska slass
for en arbetstidsiorkort-
ning. For oss terminalare

~~ - det ett efterlangtat
budskap. Nu galler det
att fbrbereda diskussio-
ner, studiecirklar, rad-

och moten lor att fa
/am de basta ideerna

och de basta modellerna
tor genomforande och
innehall.

Som Facktuellt redan ti-
digare kunde beratta gor
nagra postala representan-
ter framstotar soin handlar
om en (se upp!) arbetstids-
rorlangning! I Malmb'termi-
nalen har det gjorts forsok
att vrida klockan tillbaka.
Klubben dar har agerat
kraftfullt och fragan ar inte
iivgjort an. Tyvarr verkar

et som om Brevs l ean ing
hi t t i l l s inte ha forstatt v i l -
ken reaktion de hotar train-
besvarja. Snalla Ralf J. ta

r-^ssa herrar i kragen - for
dtt minimera skada!

Kompetensutveckling
Nagra klubbar och sektio-

ner har i arbetet med Vision
2000 snuddat vid fragestall-
ningen om kortare arbets-
tid. Under varen kommer vi
lagga okad vikt pa denna
fraga. Det ar tankbart att
man kan koppla diskussio-
nen om arbetstidsforkort-
ning till fragorna om kom-
petensutveckling och
befattningslonesystem.

Langsiktighet maste kanne-

teckna strategisk kompe-
tensutveckling och ior-
andrad arbetsorganisation.
En flexiblare arbetstidstor-
laggning i kombination
med en arbetstidsforkort-
ning kan mojliggora kom-
petensutveckling for de
anstallda.

Tio procent larande
En malsattning borde vara
att minst tio procent av ar-
betstiden anvands for "la-
rande" i nagon form. Staten
v i l l med "det stora kun-
skapslyftet" ge Sverige
konkurrenstordelar i forhal-
iande t i l l andra lander. 1s-

kor.
Koncernens ekonomiska

utsikter iar var bedrovliga.
I takt med att fler upptacker
detta kanske Posten kan fa
erhalla status som 'mest
gynnad krisindustri'. Rege-
ringen Iar ha upptackt vil-
ken situation kommuner
och landting har hamnat i
och vidtar nu atgarder.
Kampen om arbetstidsfor-
kortningen kan kopplas t i l l
flera faktorer i samhallets
utveckling. Det man onskar
av ledningen ar en betydlig
mer offensiv installning.

Formodligen Iar vi fa hora

Verkligheten for vara tidsbegransade ///: Robert Nyberg

tal let tor att etablera en stor
lagavlonad tjanstesektor av
anglosaxiskt snitt skall
kompetensutveckling moj-
liggora expansion av fram-
tidsarbeten pa dragliga vill-

att utrymmet ar begransat
eller lite, atminstone noil
och heist ar vi val skyldiga
Posten atskilliga procent.
Allt det dar ar forutsagbart;
argument som har flera

hundra ar pa nacken blir
inte mer slagkrafiga for det.
En annan fordelen med att

lagga ut en arbetstidsfor-
kortning ar art de kravet
inte kostar pa slag i form av
arbetsgivaravgifter.

Aven om..
lagtryck verkar vara pa
gang vars metereologiska
centrum ligger pa
Malmskillnadsgatan (dar
hittar man herr Holgersson
har ofta synts til l dar!) eller
i Bryssel me omnejd. P g a
allt detta maste vi postans-
tallda var radd om var halsa
och tanka oss for vad vi
gor. Kan man rakna med en
varm eller het var 1997?

PO Brandeker

Fiat lux. latin; ungefar:
Ta'nt va're har! Varde ljus!

Arbetstidskommitten
har i host lamnat sitt forslag
t i l l ny arbetstidslag.

Forslaget syftar till en mer
"flexibel" arbetstid: dvs mer
flexibel sett ur arbetsgivarens
synpunkt. Daremot struntade
man i - trots att det ingick i
uppdraget - att redovisa nagot
konkret forslag om arbetstids-
fb'rkortning. Beslut om ny
arbetstidslag tas tidigast i slu-
tet av varen.

Pa tva terminaler i landet,
Goteborg och Norrkoping, har
man slutit avtal om egen-
planerad tid. Avtalen syftar
bl.a. till att i arbetstidsschemat
reservera tid for kompeten-
sutveckling.

Facktuellt aterkommer med
utforligare redovisning och
debatt i fragorna.

Red.
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Forandringar inom Posten....

.

Posten

...duggar tatt. Det marker stressade
kassorer, brevbarare och manga and-
ra. Man upplever sig inte ha tid, tem-
pot ar for hogt, inget b l i r ordentligt
gjort. Nastan alia har kamrater som
sagts upp eller lamnat foretaget for
andra jobb. I media hackas det pa
Posten - pa ett satt som man inte rik-
tigt kanner igen. Vad hjalper det da art
fru Salzer har hittat Postens sjal?

Kanslan for Posten har forandrats -
hos oss anstallda och ute bland all-
in anheten.

Prinsar kommer och gar -
men kungen ar kvar!
Aven i koncernens ledning sker for-
andringar. Flera vice-VD har lamnat
oss: Tommy Persson tidigare i ar. och
nu senast Dag Sehlin och Christer
Malm.

Posten Brev har fatt ny organisation
och ny chef. Terminalerna har ski l ts
fran utdelningen och ligger (tack o
lov) under nygamle "Natchefen" Ralf
Johansson. Under honom lyder dess-
utom enheten Rikstranspoiter (som bl
a svarar for Arlandas omlastningster-
minal), E-posten och de nybildade
Postmedia-centraler. som skall blada
all reklam. (Utdelningens) regiong-
ranser har man inte velat rora. Vax-
sjo:s regionchef Sjoblom adjungeras
under ett artonmanaders spann t i l l
Brevledningen.

Kostnaden for Brevs administration
ska sasom for hela Postens minska
med 30 procent mellan 96 och 98.
Posten insisterade dock pa ett forbe-
hall som ar vart att publiceras: "....
forutsatt att verksamheten kan prak-
tiskt drivas vidare". Lasaren forstar
sakert vad vi fran SEKO tyckte om
detta tillagg.

Kundfokus
och kundsegment ar bara ord. Po-
angen med Postens nya organisation
ska vara att koncernens olika grenar
och enheter ska samverka pa ett battre
satt, och det gor man bl a genom att

intora en uppdelningen i "bestallare"'
och "uttorare". Marknaden ska be-
stalla produktion av tjanster hos
"produktionsplattformer". Dessa -
Brevs terminalnat t ex - 5K.a sedan
uttora produktion. flexibelt, lonsamt
och kundorienterat. Specialbestall-
ningar fran Marknad ska motas av
"kundunika losningar". Tanken att
halla sig med en grundbemanning
som forstarks med t i l l f a l l iga extras-
tyrkor ar inte helt okant Tor oss i
Stockholm.

Stockholmsmodellen
....med samarbete mellan de tre brev
terminaler ar en foregangare till den
stuprors-modell som nu infbrts. Att
producera dar det ar billigast, att kun-
na flytta volymer snabbt eller plane-
rat, allt detta ligger i den nya model-
len dar man ser terminalerna som ett
"produktionssystem". Man kan utan
vidare se framfor sig hur man postal*
samarbetar runt Malardalen. Norrko-
ping, Uppsala och Vasteras ligger inte
sa langt borta fran Stockholm.

P-O Brandeker

och fackets svar
• • Allt detta kraver an vi inom facket
formar anpassa oss efter dessa torand-
ringar. SEKO:s omvandling til l ett
"Foretagsfack" har planerats mot bak-
grund av dessa torandringar. Samarbetet
mellan brevterminalema kommer att
ledas av "Forhandlingsgrupp Terminal".
Den 9. januari kommer representanter
fran i8 brevterminaler att iitse fem
kamrater som ska inga i denna grupp.
Uppdraget bl i r att torhandla om alia
fragor som enbart beror Terminal, samt
att tillsammans med L'tdelningens for-
handlingsgrupp svara for den fackliga
verksamheten inom affarsomrade Brev.
Denna nyordning har delvis provats
under 1996. men kommer att fullt til-
lampas efter februari nasta ir.

Sverige runt
Terminalklubben har for avsikt att i sin
kommande budget avsatta resurser, sa
att fackliga arbetsgrupper ska kunna
resa till andra terminaler och traffa
kompisar dar. Som exempel kan namnas
att vi redan dragit i gang ett KSM-sam-
arbete mellan kamrater fran Tomteboda,
Malmo och Goteborg; alia iyckliga
operatorer pa den italienska KSM:en.

Liknande grupper kan startas inom
andra omraden. Gb'teborgarna har ett
intressant system for egenplanering.

Man avsatter tid som anvands tor inter-
na traffar, utbildning, men aven for
planerade toppar i produktion. Arbetsgi-
varen far billigare produktion. arbetsta-
garen ''missar" kanske overtid, men kan
a andra sidan sjalv lagga ut tid. Datori-
seringen kan underlatta det fackliga
samarbetet over hela natet. Medinflytan-
deavtalet ger nya forutsattningar som
det galler att utnyttja. Vem sager att de
enbart ar cheferna som ska maila ti l l
varann?

Kompetenscentra
dar - sa ar det tankt - ska administratio-
nen sitta. Kamrater med riktigt gott
minne kanske kan erinra sig om att en
dylik ordnig existerade for ett antla ar
sedan. Dagens regionledning (= mor-
gondagens terminalledning?) kommer
att reduceras vasentligt. Ingen 'perso-
nalavdelning' ska finnas - bara en bes-
tallare kvar, (gissa vem fbrresten!),
ingen ekonomiavdelning o s v. I skri-
vande stund ar de fiesta fragor om loka-
lisering och inplacering forrfarande
obesvarade. Oron bland berorda och
informationslaget ar som det ofta ar
inom Posten: matbar och omatbar.

P-O Brandeker
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Postens framtid avgors medan
utredning pagar
• • Sa smaningom borjar opinionen
vakna och vissa partier reagera. Elisa
Abascal Reyes (mp), riksdagsledamot och
ledamot av trafikutskottet. skriver i Neri-
kes Allehanda:

"Avregleringen av postmarknaden ar
ett typexempel pa en ideologisk lekstu-
ga. Det ror sig om en av arhundradets
mest oansvariga avregleringar. och
konsekvenserna har inte latit vanta pa
sig. Medan Postens ledning i enlighet
med agardirektiven jagar vinst forsa'm-
ras postservicen ute i landet al l t mer.

Posten bor inte avkravas lonsamhet i
forsta hand, medan konsumenterna i
glesbygden hamnar i andra hand. Post-
servicen ar i dagslaget ett samhallsan-
svar, och det borde vara Postens huvu-
duppgift art uppfylla detta. inte art oka
vinsten pa bekostnad av de enskilda
medborgarnas tillgang t i l l grund-
laggande service".

Inom kommunikationsdepartementet
pagar utredningar som ska genomlysa
Postens ekonomi och villkor. Mycket kan
dock handa inom narmaste halvar t i l l s det
ar avgjort om postlagen ar vart namnet

helt underordnat EU-anpassningen
dvs konkurrenslagen i nuvarande (Carl
Bildt'ska tappning).

Absurt
X-N Laget ar precis sapass absurt som Aba-

scal Reyes beskriver. Postens och darmed
aven var framtid kan avgoras medan
''utredning pagar''. Synd bara an vi sjalva
inte var sa kloka och borjade bearbeta
"politiker", Miljopartiets motion om
postlagen var tyvarr i det naivaste laget.
Men det gar fler tag! Bade for det partiet
och for oss anstallda.

(s) stallningstagande?
Av storsta intresse ar (s) stallningstagan-
de. Utvecklingen av EU-postdirektivet har
visserligen inte fallit avgaende vice-VD:n
Dag Sehlin pa lappen, men vilken sta'll-
ning tog egentligen svenska (s)-markta
EU-parlamentariker? Sager de samma sak
som sossarna i trafikutskottet har hemma?
En opinionsyttring fran oss postanstallda

kanske kan bidra till art (s) har en uppfatt-
ning i fragan och inte tva eller fler? Ska vi
starta projektet: "ta Anders Sundstromi
drat?"

Har vi viljan och intresset sa kan vi
paverka var framtid. Inte for art Dahlsten
ska faNobelpriset i logistik, utan for vara
jobb skull. Och for att det ska finnas en

demokratisk infrastruktur kvar i det bar
landet och varfor inte i rest-EU.
Sa smaningom maste vi gora var stamina

hord och organisera vart motstind. Lat
oss dra igang en kampanj for att fa justare
villkor for Posten, den demokratiska
infrastrukturen och for jobb.

PO Brandeker

Tyst i klassen!
De extrema politiska besluten om
avreglering av postmarknaden och bola-
gisering av Posten ar den grundlaggan-
de orsaken till de stora problem som
Posten brottas med idag.
Ulf Dahlsten ar medansvarig till dessa

beslut. Sa har uttalade nan sig i Dejyra
stegen - En bok om Postens fordndring
(utgiven av Posten 1994):

"Som statssekreterare i Kommunika-
tionsdepartementet forde jag efter sam-
rdd med Bertil Zachrisson 1987 from
forslaget om att avreglera posten. Re-
auitatet blev Post- och te-
leutredningen... Under min statssekrete-
rartid arbetadejag med att hitta former
for att kunna for andra affdrsverken ...
Det visade sig vara hopplost att utvec-
kla affarsverksformen ... Det var betyd-
ligt enklare att utgd ifran aktiebolaget,
den enhet som var byggd pa markna-
den..."

En andra viktig orsaktill vara problem
ar systemskiftet i brevbaringen och det
nya brevnatet. Det satt som bada dessa
stora forandringar genomforts ar en
skandal - som hart drabbat bade an-
stallda och kunder. I detta fall bar Ulf
Dahlsten - som hSgste chef- huvudan-
svaret.

Vi har yttrandefrihet i det har landet
och framfor allt kunderna, men ocksa vi
som ar anstallda och fackligt fortroende-
valda har anva'nt oss av denna rattighet
och kritiserat de politiskt ansvariga och

postledningen.

Vid nyar tas ett tredje steg. Antalet
anstallda minskas pa ett satt som - om
man vagar fullfolja uppsagningarna,
enbart inom stockholmsterminalerna
flera hundra personer - bl a kommer att
leda till nya problem i brevnatet, nu nar
det antligen borjar fungera igen.

Ulf Dahlsten ar inte dummare an att
han begriper att de hardhanta forand-
ringar som aterigen star for dorren kom-
mer att leda till ny kritik. Det ar insikten
om detta - och anstrangningarna att sopa
igen sparen efter tidigare misstag - som
far honom att i Nyhetsposten i hotfulla
ordalag uppmana oss som ar fackligt
engagerade att halla kaften!

Men vi tanker inte tiga. Vi kommer
att fortsatta med att i forsta hand kritise-
ra de politiskt ansvariga - och medan-
svariga - for att de skapar villkor som
gor det omojligt for posten att i langden
uppratthalla en daglig och rikstackande
god postservice - under anstandiga
villkor for oss som ska utfora den. Men
vi tar oss ocksa friheten att kritisera dem
inom Posten som forvarrar situationen -
for foretaget, kunderna och oss anstallda
- genom daligt tankta, slarvigt planerade
och ilia genomforda forandringar.

Allt i syfte att uppna det som ar Pos-
tens mal: npjda kunder, personal som
trivs och tillracklig lonsamhet!

Terminalklubbsstyrelsen
Stockholm
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Arbetsmiljokommitten den 11 dec.

Certif iering av chefer och lagledare
Ett beslut togs vid AMK-motet om
certifiering av arbetsmiljokompe-
tens for chefer och lagledare. Hela
iden innebar en metotl att utbilda
arbetsgivare i samband med dele-
gering, for att denne skall kunna
leva upp till sitt ansvar.

Det ar ju sa, enligt Arbetsmiljolagen,
att inget ansvar kan utkravas om per-
sonen ifraga saknar kompetens/ utbild-
ning.

Certifieringen gar till pa foljande satt.
Chefen eller lagledaren far ut en mangd
litteratur som skall lasas. Han/hon kan
sedan valja att ga pa en utbildning en
eller tva dagar eller inte alls. Nar man
kanner sig mogen sa far man ga till en
konsult (ev. foretagshalsovarden), for
kunskapskontroll, som ar bade skriftlig
och muntlig.
Efter detta ar man kvalificerad att ta sitt

arbetsgivaransvar och far delegeringen.

Avklippta fingrar
• •Automatiseringen inom terminalerna
har sina sidor. For mangmiljonbelopp
koper vi in maskiner som sorterar med
rasande fart. Nagra av de mest effektiva
torde sma/C5-maskiner (GSM:er pa
postal Svenska) av marke Alcatel vara.
Nu infor julens enorma postmangder ar
de bra att ha.

Nya maskiner kraver dock speciell
uppmarksamhet. Fran bestallarna,
konstruktorerna, serviceteknikerna och
brukarna. Heist ska den senare gruppen
kunna vara med och lagga fram syn-
punkter innan prototypen lamnar ritbor-
det.

Nar maskinerna levereras tillkommer
ytterligare komplikationer. Under viss
tid disponerar visserligen Posten maski-
nerna, men de ags fortfarande av leve-
rantoren. Under denna tid ar det svart att
fa gora ingrepp i maskinerna. Stock-
holm Klaras bada nya GSM:er nu over-
tagna av Posten, men inte slutbesiktiga-
de. Fransmannen ska fortfarande ha med
ett ord i laget nar fel ska atgardas. Fore-
byggande underhall skots av vara tekni-
ker, men storre forandringar ska leve-
rantoren vidta.

Atgarder
Varfor da denna langa inledning efter
den dramatiska rubriken? Det som han-
de pa Klara haromveckan var egentligen
onodigt. Sedan manader tillbaka (upp-
gift fran arbetsledare) kande man "inom
Hk" till att risker for klamskador fmns
saval vid reject-facket, som vid stapel I

och 2. En engagerad lagledare papekade
detta for flera manader sedan, skydd-
sombudet likasa. Ansvariga arbetsledare
lovade att felet skulle atgardas. Inget
hande.

Forra veckan drags en kamrats lillfing-
er in i springan mellan roterande rulle
och plat och fingret brots av. Kompisen
hade tur. Nyss namnda lagledare visade
en penna som nan stoppade in i samma
springa - halften av pennan sveddes
bort.

Anledningen
till drojsmalet ar okant. For Klaras upp-
fmnarjocke och ingenjor ar det narmast
en bagatell att konstruera ett forsta
hjalpmedel som kan forebygga olyckor.
Denna vecka ska det vara pa plats. Se-
dan maste ytterligare atgarder till, kans-
ke maste vissa delar konstrueras om.
Arbetsmiljolagen kraver samverkan av
parterna. Ar det sa att nagon patalar ett
fel pa en maskin sa ska inte prestige
hindra att losningar tas fram. Foreligger
de oklara ansvarsfordelningar mellan
regionala och centrala arbetsgivarparter
sa maste det redas ut.

Sen aterstar bara forhoppningen att alia
operatorer vid Alcatelerna informeras
om riskerna vid dessa maskiner, samt att
alia respektera de sakerhetsfdreskrifter
som fmns. Huvudskyddsombudet pa
Klara har kravt att problemen loses
inom en vecka annars slangs maskinen.

Allan Abrahamsson/PO Br

Dom amnen som man skall beharska ar:

Juridiskt arbetsmiljoansvar (lagar
och fbreskrifter osv.)
Sjukfrinvaro och rehabilitering
Stress
Kris och krishantering
Alkohol och droger
Krankande sarbehandling
Arbetsgruppspsykologi

Eftersom det blir ganska manga manni-
skor som skall ha utbildning sa tror vi
inte att allting hinns med under 1997,
darfor budgeteras det hela under tva ar,
1997-98.
Det stalls storre krav pa chefer och lag-

ledare i en platt och delegerad organisa-
tion vad galler kompetens att handha
fragor av den har typen och Arbetsmi-
Ijokommitte'n tror att detta kommer att
fa stora positiva effekter.

Man utreder nu vidare om det ar moj-
ligt att utbilda skyddsombud pa samma
satt.

Lasse Lovlie/HSO

internet
Efter nyar oppnar Terminal-
klubben sin hemsida pa Inter-
net. Den som vantar pa nagot
gott....

Har du sjalv en hemsida pa
Natet? Om du vill sprida adres-
sen till medlemmarna i Termi-
nalklubben sa publicerar vi den
garna i Facktuellt. Skicka eller
lamna din adress till oss sa tar
vi in den i nasta nummer av
tidningen, som beraknas
komma ut i manadsskiftet
jan/feb.

Facktuellt nr 10/1996
Terminalklubben Stockholm
Tel 781 56 60/76 14
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Arbetsmiljoaret och mternkontrollen
I en kungorelse fran Arbetar-
skyddsstyrelsen fran 1992 sa slas
det fast att arbetsgivaren ar skyl-
dig att bedriva sk internkontroll.
Vad innebar nu det for oss pa ter-
minal?

Internkontrollen ar uppdelad i tre
delar: Planering, Ledning och Upp-
foljning. Detta gors i enheternas Ar-
betsmiljbutskott. Dar fmns chefen,

fmns ett skyddsombud och en
facklig.

Arbetsmiljbrond
For att arbetsmiljoutskottet (AMU)

skall fa klam pa vilka brister som
fmns i arbetsmiljon, sa har vi pa
Stockholmsterminaler bestamt oss for
att fraga personalen. Detta gors med
ett "verktyg" som vi kallar for ar-
betsmiljbronden. I arbetsmiljbronden

planen skall innehalla alia aktiviteter
som man har tankt att genomfbra och
vad man maste budgetera. Vissa akti-
viteter innebar kanske att man far en
kostnad, eller att nagot maste kopas.
Handlingsplanen skall alltsa vara
underlag for budgeten.

Handlingsplanen
Det ar nu ocksa lampligt att ga till-
baks till personalen och visa upp
handlingsplanen och budget sa att alia
kan se vad man har varit med och
skapat.
En gang per ar sa skall man sedan ha

en s.k. revision (uppfoljning), for att
se vad det blev av dom stolta planer-
na, heist innan nasta arbetsmiljorond.
Det man inte har hunnit med, eller
inte haft rad till, kan man ju ta upp
igen i nasta handlingsplan.

mn
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sa far personalen betygsatta arbetsmi-
ljon inom olika omraden.
Nar personalen har gatt igenom hela

"ronden" sa ar det dax for Arbetsmi-
ljoutskottet att sammanstalla alia
uppgifterna och ta fram en handlings-
plan specifikt for enheten. Handlings-

Under 1995 sa har dom fiesta enhe-
ter lyckats genomfbra en arbetsmiljo-
rond och en del enheter har aven gjort
en handlingsplan. Detta ar ett stort
framsteg jamfort med tidigare ar. Nu
galler det att nasta ar fa hela intern-
kontrollen att fungera pa alia enheter.

En stor uppgift for dom fackliga och
skyddsombuden i resp. Arbetsmi-
Ijoutskott blir ocksa att bevaka att alia
planerna genomfors och inte bara blir
ett vackert papper. Att nagot star upp-
taget i budget innebar inte automatiskt
att det blir verklighet.

Lasse Lovlie/HSO

Robert Nyberg
har illustrerat nagra av arti-
klarna i det har numret av
Facktuellt.

RN ar kanske mest kand
genom de bilder han gjorde
at Kommunal haromaret;
bilder som nu kan ses i de-
monstrationstagen mot en
forsamrad arbetsratt och A-

RN medarbetar bl.a. i Kri-
tiska EU-fakta och den som
vili se fler av hans bilder
kan soka upp Nej till EU:s
hemsida pa internet
(http://www.nejtilleu/) och
Ga//erietdar.
Nagra av sina basta bilder

har han samiat i boken Tar
ni kreditkort utgiven pa Alfa-
beta forlag. Rekommende-
ras som julklapp! Finns i
valsorterade bokhandlar.

Red.

4SEKO
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Forstasigpaarna fran Brev Fait spottar upp sig:

Arstaterminalen f ungerar val!
• • Facktuellt rapporterade i forra
numret om Brev Falls Controllerg-
rupp och deras besok pa Tomteboda.
Gruppen, som skickats ut fran Huvud-
kontoret for att granska verksamheten
vid samtliga terminaler. trivdes inte
riktigt pa Tomteboda och da'rfor rap-
porterade de hem til l pappa det pappa
vi l le hora: infor stora enheter som ar
formatstyrda! Chefen for Brev Fait.
Ralf Johansson, uppdrar sedan at re-
gionen att "omgaende genomfora de
dtgarder som anges I rapponen ". Och
sa startar de diskussioner och "upp-
drag" som nu pagar i Tomteboda. v i l -
ka kommenteras i korthet pa sidan tva
i detta nummer av Facktuellt.

"Nagorlunda"
Gruppens totalbedomning av Tomte-

boda blev att "verksamheten i Tomte-
boda fungerar nagorlnnda", vi lket
val maste uppfattas sofn ett tamligen
negativt omdome i de liar samman-
hangen! Nu har rapporten fran Arsta
kommit. Som tur ar fann controllerna
sig battre tillratta dar och da'rfor blev
omdomet att "verksamheten i Arsta
fungerar vdl"\ All man

Controllergruppens
rapport om Arsta:
1.Infor snarast en enhetiig brevladepolicy
som dessutom vad galler sista-minuten
(20.00 respektive 22.00) ska tolja den
centrala policyn i Brevnatsutredningen. •
2. Brevlddetomningarna ska koras direkt
till Arsta, vilket ger ett battre in/lode och
ett battre resursutnyttjande. Ingen
uppslamning pa ndgot kontor eller ndgra
mix-korningar ska forekomma. • 3. Infor-
mera kunderna om att rikspost som la'ggs
pa de bla ladorna riskerar att forsenas. •
4. Inforskaffa stampel med information

till mottagaren om att brevet blivitforse-
nat p.g.a. postning i bla lada. • 5. Ga
igenom alia avtal med Posten Forsaljning
och Utdelning. Komplettera avtalen med
anvisningar om vilka lastbarare som ska
anvandas. • 6. Infor daglig slumpmassig
kontroll av hur postkontoren skater sitt
atagande, ca 5-10 kontor/dag. • 7. Kon-
trollera sa att inte gamla etiketter sitter
kvar pa ladorna efter postmottagningen. •
.V. Forbattra rutinerna vid foravisering. •
9. Infor slumpmassig granskning av kun-
ders direktinlamnade dagligpost. • 10.
Infor omedelbart ett kontrollsystem for
avprickning av uppsamlingstransporter-
na. • 1 1. Anvand LBF systemet aktivt i
regionen for uppfoljning och kontroll av
lastbarare. • 12. Organisera returflodet
av lastbarare fran postkontor och utdel-
nmgskontor. • 13. Satt upp anslag med
informativ text om vad som sker vi varje
funkt ion. Bra vid introduktion och vis-
ningar. • 14. Insatt omedelbart felvanda
och overtaliga lastbarare i drift. • 15.
Kontrol lera andelen post i olika urslag
genom att anvanda uppgitterna fran utva-
gen (GSM och manuella sma/'C5). Dessa
tloden svarar for ca 7 procent och ger
da'rfor en tillrackligt bra bild over utflodet
trots att C 4 breven fran plan 2 inte kan
va'gas ut a'nnu. • 16. Ratta upp printrar
och etiketter sa de stammer med reglerna
for aclressering. • 17. Se t i l l att fa en bat-
tre adresskvalitet pa lastbararna in till
uppsamlingen fran postkontor. kunder
och Utdelning sa att ALO och ovrig tek-
nik kan utnyttjas pa avsett satt. • 18. Het
klart ar att programnumreringen ar en
felkdlla tillfelexpedieringar inom 10-19.
Falt-IN och BFS ar medvetna om prob-
lemet och arbetar centralt medfragan. •
19. Klargor granssnittet mellan plan 2 och
4 om vem som har ansvar for upp- och
nedtransport i hissarna. • 20. Vidtag at-
garder for att utnyttja maskinkapaciteten
genom att styra ytterligare post till maski-
nerna. Mer post kan t.ex. utsorteras fran
brevresningen till maskinerna och video-
kodas. • 21. Forbattra flodet till maski-
nerna genom att stora inlamningskontor

samt aven Direktinlamningen gor direkt-
lador markta "GSM" som gar forbi
granskningsstationen. • 22. Samordna vid
utslag mellan GSM 32 och 34 sa att det
inte blir "skvattar" i sista urslaget. * 23.
Infor en kommunikation mellan operato-
ren och videokodarna for effektivare styr-
ning av flodet fran maskin. • 24. Satt upp
tydligare information om urslagstider och
riktningarvidGSM:arna. • 25. Forbattra
disciplinen vid urslag till huvudtranspor-
ten fran maskinerna. • 26. Byt ut de gam-
la inaktuella urslagslistorna (95-06-09)
vid klumpmaskinen. • 27. Informera alia
om vilka forsandelser som kan och ska
utsorteras till maskinerna. Utsorterings-
graden til l maskinerna kan forbattras. •
28. Forbattra organisationen vid urslag
till "sistan" i uppsamlingen sma/C5.
Minska antalet som deltar, alternativt oka
antalet printrar. • 29. Infor omedelbart
fullstandig in- och utregistrering av last-
barare. • 30. Flytta vagningen avflygpos-
ten till i direkt anslutning till ladcentralen
och tukanen. • 31. Se till att alia utbildas
i videokodning med nya utrustningen
infor installationen av SSM. • 32. Plane-
ra och genomfor snarast det nya utbild-
ningsprogrammet "Kund till Kund". • 33.
Utveckla rutiner for den skriftliga infor-
mationen. Aktuell Rod och Gron Kanal
ska anslas. En mer offensiv spridning av
info forordas. Rod och Gron Kanal ska
aven las as av alia medarbetare! Ger pa
sikt medarbetarna battre forstaelse for
verksamheten och helheten. • 34. Sakers-
tall teknikertillganglighet pa plats dygnet
runt nar SSM salts igdng.

ISEKO


