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Krissiffror for Stockholmsterminalerna

Samsta ViP:en i hela Posten
ViP-siffrorna for fb'rsta kvartalet
1997 visar ett katastrofalt resultat
for Stockholmsterminalerna. Hur
man an mater sa ligger var region
sist. De daliga siffrorna understry-
ker den kritik som de fackliga orga-
nisationerna framfort i olika sam-
manhang, iinda sedan den nya re-
gionen bildades.

Vart tar svaren vagen? Det ar en fraga
som ofta stalls av dem som grubblat over
ViP-enkatemas alia frigor. En viss redo-
visning sker ute pi enheterna och i nagot
fall ocksa pa regional niva. Nu bar Fack-
tuellt - fbr fbrsta gingen - fltt mojlighet
att studera en sammanstallning av svaren
fbr hela Posten Brev, dvs Utdelnings och
Terminals olika regioner. Rapporten ar en
skrammande lasning.

Personal som trivs
Posten sags som bekant ha tre mil for sin
/arksamhet: Lonsamhet, Nqjda kunder
samt Personal som trivs. ViP:en ar arbets-
givarens egen metod for att mata del tred-
je delmilet: Personal som trivs.

Redovisningen sker dels som en sam-
manvagd totalsiffra, dels fbr 15 delmil.
For terminal redovisas resultatet fbr de tio
terminalerna ute i landet och for Stock-
holmsterminalerna, som i det har sam-
manhanget redovisas i en klump. N3r det
galler totalsiffran si ligger vir region pi
en klar sista ( l l : e ) plats. FQr delmalen
ledarskap, chefens persontiga egenska-
per, arbetsforutsattningar, arbetsbelast-
ning, delaktighet, utvecklingsmqjligheter,
arbetslaget, internt samarbete,fortroende
forforetaget Posten samt for kundinrikt-
ning si visar vir region ocksa det samsta
resultatet. Nar det galler chefens kommu-
nikationsformaga, utvecklingssamtal,
chefen helhetsomdome samt resultatin-
riktning si ligger vi nast sist pi 10:e plats.
Vad Ion betraffar si delar vi tredjeplatsen
- frin botten raknat.

Si ser siffrorna ut. For 2000-talets ar-
betsplats som mats och redovisas samti-
digt ser resultatet likadant ut: s3mst! Om
man jamfor terminalernas resultat med
utdelningsregionema (med alia sina miss-
nojda brevbarare!) si ar det bara en regio-

Terminalklubbsstyrelsen

onskar
alia medlemmar en

skon sommar!

n i hela landet som visar samre resultat an
oss och det ar Cityregionen i Stockholm.
Ser man Posten som helhet si ar ViP-siff-
rorna hogre inom de andra affarsomride-
na an inom Brev. Det ar bara Postikeriet
som - enligt dessa matningar - har en lika
missnqjd personal som stockholmstermi-
nalerna.

samsta resultatet
Vi kan darfbr konstatera, att vad personal-
trivseln betraffar si visar vir region de
samsta resultaten. Det ska nu bli mycket
intressant att se hur ledningen inom Pos-
ten reagerar pi dessa uppgifter. Menar de
allvar med ViP-matningarna? Ja, di bor
de rimligen reagera pi ett si diligt resul-
tat som derta. Vi kan leka med tanken att
stockholmsterminalerna genomgiende
skulle visa lika diliga siffror for det eko-
nomiska resultatet och kvalitetsmatning-
arna! Di skulle det bli liv i stugan! Det
skulle helt enkelt inte accepteras!

Jan Ahman

PRESSTOPP!

SEKO:s forbundsmote
beslutade att senare-
lagga hojningen av
medlemsavgiften
(se sid 5) till den

1 oktober.

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/~w-27a85/
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(S)elebert besok pa Klara
Socialminister Margot Wallstrom var gast
hos SEKO vid en traff fb'r fackliga fortro-
endevalda den 21 :a maj for en kort friges-
tund. Inledningen handlade mest om de
ekonomiska lattnaderna som borjade
komma och art detta for-hoppningsvis
skall dampa uppsagningsraseriet som sker
pa sina hall.

Avdelningens tidning Spridaren har en
artikel om denna traff si darfor skall jag
inte beskriva mfltet utan snarare nSmna
nigra reflektioner.

Barnbidragen
Den forsta frigestallningen gSllde om
barnbidrag mm skall vara behovsprovat
istallet for generellt pi grund av att ersatt-
ningsnivin blivit fbrsSrnrat, och att man
darfor skulle kunna ge mer till de som
verkligen behover detta. MW forklarade
pa ett utmarkt satt varfttr det ar viktigt att
behalla den generella valfaYden inte minst
pi grund av att detta kan innebata att man
okar klyftorna mellan olika manniskor
istallet for tvaYtom. En annan viktig
aspekt for att behalla den generella valfSr-
den ar solidariteten nar det galler att beta-
la skatt skulle urholkas om bara vissa fick
ta del av skatteintaktema.

En annan friga som ar viktig for oss fran
SEKO ar arbetsrStten och vi pekade pi
nagra punkter som innebar forsamringar
for oss anstallda. MW var inte insatt i den
problematik som finns utan trodde att det
har var fragor som bida parter kunde
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komma fram till en gemensam losning. Vi
pipekade att verklig-heten har ett helt
annat utseende och att anstallda manga

Gudrun Schyman (v)

besoker

Klaraterminalen

29 September
kl. 16.30

ginger hotas i olika situationer och pi si
satt kvava sk. yttrandefrihet. Vi vet idag
inte hur mycket fbrandringarna kommer
att piverka de anstallda men vi kan se
riskema och det ar trikigt att politiker inte
har samma kunskaper om sammanhanget.

Efter arbetsratten kom vi in pi arbets-
tidslagen och dess konsekvenser. Inte
minst genom att arbetsgivarna ges stora
mqjligheter att laborera med olika arbets-

tider som gor det svirt och i manga fall
omojligt for minga att kunna motsvara
dessa krav av olika orsaker. Minga drab-
bas men sarskilt utsatta ar kvinnor med
barn med det kanske skall losas av social-
virden i framtiden. Mao ar lagen en kvin-
nofalla av allra hOgsta dignitet. Dessa
konsekvenser finns inte heller med nar
man ser lagtexten, men vem ar forvinad.

inte Marknaden
Under samtalets gang pratade vi ett flertal
ganger om demokrati och vikten av att ha
en levande ideologi och minska pi det
kamerala tankandet i politiken. Demokrati
ar ett politiskt rattesnore och det galler att
bevaka medborgamas intressen i alia
viktiga frigor. Den ekonomiska verklig-
heten finns och det ar ett grundkrav att vi
har kontroll over denna.

Det ar inte "marknaden" som skall bes-
tamma Over politiken utan det ar med-
borgarna som skall gb'ra detta med hjalp
av sina folkvalda. Lit det bli si att dessa
verkligen representerar de valjare som de
foretrader.

Owe Olausson

TONY ERIKSSON
Det ar med sorg och bestortning
vi mottagit meddelandet att Tony
Eriksson, huvudskyddsombud pa
Arstaterminalen, plbtsligt och
ovantat avlidit.

Tony var under hela sitt vuxna
liv bade fackligt och politiskt eng-
agerad och hans agerande prag-
lades av osjalviskhet. Han fors-
tod tidigt vad datorer och den
nya tekniken skulle fa for paver-
kan pa utvecklingen och var en
av pionjarerna att introducera
anvandningen av datorer i det
fackliga arbetet. Trots detta var
han ingen "datafreak" utan sag
det som ett hjalpmedel.
Tony var inte den som anvande

sig av stora ord och athavor utan
drev sina fragor genom att alltid

vara mycket pala'st och sakligt
argumentera for sin asikt. For
Tony var det viktigare att fa re-
sultat som gagnade de anstallda
an att sta pa barrikaderna och
ropa slagord.

Det kanns tomt att inte la'ngre
ha Tony ibland oss och vi sa'nder
vart deltagande till hans anhbriga
och da framst hans bada barn
och deras mor.

Hos vissa folk i Afrika sags det
att ingen manniska dor sa la'nge
det finns nagon som kommer
ihag honom. Lat oss tanka sa om
Tony.

Anders Viksten
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Jamstalldhetsarbetet tar fart
• • Nyligen bar en facklig jiims-
talldhetsgrupp inom Terminal-
klubben bildats. Gruppen blev
snabbt varse om att det linns ail-
varliga brister i terminalregio-
nens satt att bedriva jumstalld-
hetsarbete. Det saknas namligen
en jamstalldhetsplan. Trots upp-
repade papekanden fran SEKO

' sedan September upprattades ing-
en jamstalldhetsplan.

Darmed uppfyllde man inte sin skyldig-
het enligt Jamstalldhetslagens 10§: "Ar-
betsgivaren skall varje ar uppratta en
tlanfor sittjamstalldhetsarbete". Termi-
nalklubben sag sig nodsakad att gora en
anmalan till JamO ifall det inte skynd-
samt upprattades en jamstalldhetsplan.
Nar delta patalades for regionledningen
blev nagra fran jamstallhetsgruppen
inbjudna till ett samtal med personalche-
fen Jens Morin och borjan till en jams-
talldhetsplan borjade ta form.

Planen ska innehalla sex obli-
gatoriska omraden:

1. Atgarder som syftar till att
betsforhallandena larhpliga
kvinnor och man.

^-2. Atgarder for att motver-
ka sexuella trakasserier.

3. Atgarder som underlattar
for kvinnor och man att
forena arbete och ftjral-

— drarskap.
4. Atgarder for att framja

jamn konsfordelning i
olika typer av arbete och
inom olika personalkate-
gorier.

5. Atgarder for att lediga
tjanster soks av bida
konen

6. Om det rader ojamn
konsfordehiing pa
arbetsplatsen-atgarde r
for att oka andelen av
det underrepresenterade
kon vid nyanstallningar.

Kartlaggning
En kartlaggning av foretaget
ur jamstalldhets synpunkt,
inklusive en sammanfattning

gora ar-
for bade

FLEXIBE.L/

HAH HOS
oss HAP ALL/\ Robert Nyberg

av kartlaggningen gallande loneskillna-
der, mal for Jamstalldhetsarbetet aktivi-
teter for att uppnd malen och redovisning
av genomforandet av foregaende ars
planerade aktiviteter, ska ocksa inga i planen.

stbrst skillnad
Det omrade dar det rader storst skilhiad
mellan konen inom terminalregionen ar
ledare-och chefsbefattningar. Antal lag-
ledare ar fordelade med 76 (73,8%) man
och 27 (26,2%) kvinnor och endast en
kvinnlig produktionchef (1997-05-01 ).
Forslag till jamstalldhetsaktiviteter,
utbildning/utveckling, som bl a inne-
haller atgarder mot detta i form av men-
torprojekt, har nu tagits fram av perso-
nalstaben.

I Terminalklubbens jamstallhetsgrupp
ingar: Ylva Dahlman/Klara -Sth/Trp,
Irja Larsson/Klara-U, Solveig
Alsmo/KIara-Biltrp., Magnus Ronns-
trom/Klara-F, Christine Ros/TBA-U,
Anne Larsson/TBA-S, Barbara Ciepe-
la/TBA-K, Susanne Hedin/Arsta och
Eva Brattstrom/Arsta.

Irja Larsson

Nagra siff ror om jamstalldheten i Terminalregionen

Antal anstallda

Antal lagledare

Sjukfranvaro dag 1-28, per anstalld,
jan-apr 97

Sjukfranvaro dag 29-, per anstalld, jan-
apr 97

Foraldraledighet (Fp), tim/jan-apr 97

Tillfforaldraled ("VAB"), tim/jan-apr 97

Arbetsskador, 1996

Medellon, produktionspsl

Medelldn, lagledare

Antal

Kvinnor

882

27

4,62

7,61

19093

5686

41

15079

17419

Man

1536

76

3,1

3,29

7126

6451

44

15246

17750

I procent

Kvinnor

36,5

26,2

72,8

46,9

48,2

Man

63,5

73,8

27,2

53,1

51,8
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Var star LO-ledningen i EMU-f ragan?
EMU ar en av de stora politiska
fragor, som i allra hogsta grad
beror SEKO:s medlemmar.
Frihet for kapitalagarna och
ofrihet for oss andra. Sa kan
hela EU-politiken sammanfat-
tas i en mening. Det ar mot den
bakgrunden som fackets poli-
tik i EU- och EMU-fragan bor
granskas.

Janne Hoglin, som arbetat
mycket med EU-problemen,
bl.a. som cirkelledare, reder ut
begreppen.

Vid ett EMU-seminarium som SAP och
Industrifo'rbundet hOll den 8 april presen-
terade LO-ordfbranden Bertil Jonsson ett
nytt konvergenskrav som en
nodva'ndig fbrutsattning for en
framgangsrik valutaunion. Kra-
vet gallde inte hur man skall f2
ned den europeiska arbets-
losheten utan hur lonerna i Sve-
nge skulle kunna anpassas till
EU-niva: "en union som inte
langsiktigt kan uppratthalla
konvergens i lonekost-
nadsutvecklingen kommer ddr-
for alt misslyekas ".

takt med la'gre priser".
Storfbretagens vinster hojs pa lonernas

bekostnad, arbetstider och anstallnings-
villkor fbrsamras och valftrdsinrattningar
avvecklas.

Alia vet vad det innebar.
LO-ordfbranden skriver i DN den 2

Januari, "..kravel pa lag inflation dr en
del av den europeiska verkligheten som vi
inte kan slingra oss undan ".

Direktbrerna nbjda
Direktorerna blir nojda nar dom hb'r

sadant sprak, och nu a'r det facket som
atar sig art bli inflationsbekampare. Den
genomfbrda konvergenspolitiken (anpass-
ningen ti l l EMU) har framkallat den efter-
fragade Iftnenedpressningen inom EU-
omridet. Det har skapat massarbetslflshet
och en djup kris inom konsumtionsomra-

Lbnebildningen
Slutsatsen var art LO inte kan

saga ja till EMU fbrran det star
klart art den svenska lonebild-
ningen inte ger sto'rre loneb'k-
ningar an i andra EU-lander
(SvD 9/4). Loneokningarna i
Sverige ska med central styr-
ning, frivilliga inskrankningar
av konfliktmb'jligheterna och
andra metoder anpassas till "god europe-
isk niva". Vad betyder det?

Wolksvagenchefen Carl Hahn uttalade
sig i februari art valutaunionen kommer
art fa dramatiska effekter. Plotsligt kom-
mer priserna art harmoniseras - till lagsta
niva.

Det kommer art ge en valdsam deflation.
Da maste skillnaderna i kostnader utjam-
nas at samma hill.

Finansminister Kenneth Clarke (GB):
"Pressen att paskynda strukturfb'randring-
arna kommer att bli starkare. Konsumen-
terna kan tvingas acceptera lagre lOner i

det. Bakgrunden till Bertil Jonssons utta-
lande ar LO.s nya taktik att genom det sk
LISA-projektet strama at lonebkningarna.
LISA star for, Lonebildning, Inflation,
Sysselsattning och Arbetsmarknad. Syftet
sags vara att skapa forutsattningar for "en
expansiv ekonomisk politik som skapar
den nb'dvandiga efterfragan och tillvaxten,
och darmed tar ned arbetslb'sheten".

Massarbetsloshet
Man kraver kraftfulla insatser mot risken

for inflation.

Denna beskrivning kan ha relevans i ett
lage med full sysselsattning och b'verhett-
ning i ekonomin. Nu rider massarbets-
loshet och deflation.

Med denna motivering placerar sig de
fackliga ledarna frivilligt i den neditgien-
de krisskruven. Sjalva inflationen har
redan upphtirt, men politikerna utformar
sina politiska strategier som om inflatio-
nen fortfarande var ett hot. Och kampen
mot inflationen ar en av de centralaste av
EU:s konvergensregler infbr valutaunio-
nens start 1999. Delta har skapat den
la'gsta tillvaxten inom industrilanderna.

Politisk logn
Att lOnerna skulle vara den faktor som

framst bidrar t i l l Okad inflation ar en ren
I5gn, men en politisk viktig logn just nu.
H5ga vinster akade importpriser p.g.a

kronfallet och 80-talets line-
karusell har spelat en vikti-
gare roll for inflationstakten
an Ib'nema. Men den utveck-
lingen ar nu historia, nu
sjunker prisema, vi har de-
flation.

De kapitalistiska b'verdo-
mare som styr EU och fi-
nansmarknaderna har inte
bara en b'nskan att avreglera
arbetslivet och fbrsvaga
facket. Nationell ekonomisk
politik och ful l sysselsatt-
ning ar tvi andra klara ang-
reppsmil. Regeringen kom-
mer att straffas med rante-
hojningar och valutaflykt for
varje expansivt steg.

Ny folkomrostning
Talet om att ett EU-med-

lemskap skulle radda oss ur
finanshajarnas grepp var inget van. Dom
harda EMU-kraven fb'rstarker den ekono-
miska nedgingen. Tanken att regeringen
skall leverera en expansiv ekonomisk
politik som svar pi liga Ibnebkningar ar
en onskedrb'm eller bara torn retorik.

Avvisa fo'rsoket att genomfora en EU-
anpassad 16'nepolitik!
Krav en ny folkomrostning om EU-
medlemskapet!

Jan Hoglin Sth-Klara.
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Andringar i A-kassan f ran den 1 juli
Skarpt arbetskrav • Nya regler vid avgangsvederlag • Avgiften hojs med 35 kronor

~

Den I juli sker nagra andringar i villkoren
for A-kasseersattning.

• Arbetskravet, den tid man maste ha
arbetat for att fa ersattning, skarps. De
nya reglema framgar av sammanstallning-
en nedan.

' • Det blir inte langre mqjligt att fa ersatt-
ning fran A-kassan samtidigt som man har
avgangsvederlag. OBS! Galler for dem
som slutar med avgangsvederlag efter den
I juli 1997.

"• • Avgiften till A-kassan hojs kraftigt.
Idag betalar vi drygt 40 kr/man till A-
kassan. vilket ingar i medlemsavgiften.
Fran den I juli hojs A-kasseavgiften for
var del med 35 kr/man. SEKO:s for-
bundsstyrelse har mot den bakgrunden
beslutat art hqja medlemsavgiften med
samma belopp, 35 kr/man, fr.o.m den I
juli. De nya beloppen for medlemsavgif-
ten framgar av tabellen nedan.

Fr.o.m. den 1 juli 1977 galler
f bljande villkor for ersatt-
ningen fran A-kassan:

Man maste vara arbetssokande hos
Arbetsformedlingen
Man maste ha varit medlem i A-kas-
san i minst tolv manader
Man maste under en ramtid pa tolv
manader narmast fore arbetslosheten
ha arbetat minst 70 timmar per kalen-
dermanad i sex manader eller minst
450 timmar under en sammanhangan-
de tid av sex kalendermanader. I det
sistnamnda alternative! maste man ha
arbetet minst 45 timmar varje manad.
De tolv manaderna (ramtiden) far bl.a.
forlangas med tid som man inte kun-
nat arbeta pga ledighet med foraldra-
penning, sjukdom, vampliktstjanstgo-
ring, arbetsmarknadsutbildning, hel-
tidsutbildning som antingen foregatts
av minst fern manaders sammanhang-
ande heltidsarbete eller avslutats efter
fyllda 25 ar
Ersattningen fran A-kassan - dagpen-
ningen - uppgar enkelt uttryckt till 75
procent av den forlorade arbetsin-
komsten - 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. Ersattning-
en ar skattepliktig.

• Man kan maximalt fa 300 (55 ar och
aldre 450) ersattningsdagar -
darefter maste man kvalificera
sig for att tl en ny ersattningpe-
riod. Den som har en fast ans-
tallning och samtidigt deltidss-
tamplar kan bara fa en ersatt-
ningsperiod.

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

• Den som far avgangsvederlag
far ingen A-kasseersattning for
den tid avgangsvederlaget gal-
ler. Omfattar dem som slutar sin
anstallning efter den 1 juli. Man
kan fa A-kasseersattning samti-
digt som man uppbar avgangve-
derlag om man slutar efter 1
juli, men endast om avtalet om
avgangsvederlag har slutits fore
den 14 mars 1977.

Daremot far man tillgodorakna
sig tiden for att uppfylla arbets-
villkoret nar man ska borja
stampla.

De som redan slutat med
avgangsvederlag omfattas inte
av andringen utan fortsatter en-
ligt tidigare regler, dvs att man
ar avstangd fran ersattning un-
der den tid som motsvarar den
enkla uppsagningstiden enligt
bolagsavtalet.

• Kontrollera att arbetsgivarinty-
get stammer med din egen upp-
fattning om vad du tjanat och
hur mycket du har arbetet under
de senaste tolv manaderna!

Ytterligare forandringar
fr.o.m. 29 September
Den 29 September sker ytterligare
forandringar i A-kassereglerna.
Bl.a. hojs ersattningen fran 75 till
80 procent. Samtidigt infers beg-
ransningar i ersattningen for dem
som innehar en s.k. bisyssla.

Om du behover exakta besked om just din
situation bor du vanda dig till din A-kas-
sa, som har tel 08/24 34 00.

Jan Ahman

Medlemsavgiften
hojs den 1 juli
I medlemsavgiften till facket ingar en avgift
till A-kassan, vilken huvudsakligen fasts-
tails genom politiska beslut. Den 28 maj
beslutade riksdagen att hqja A-kasseavgif-
ten (se sarskild artikel om A-kassan); for
var A-kassa innebar beslutet en hojning
med 35 kr/man, fran ca 40 kr till drygt 70
kr/man.

SEKO:s forbundsstyrelse har mot den
bakgrunden beslutat att hqja medlemsavgif-
ten med samma belopp, 35 kronor, fr.o.m.
den I juli i ar. De nya beloppen framgar av
tabellen nedan.

Medlemsavgiften 1997 beraknas pa den
Ion som bestamdes i lonerevisionen
("RALS") 1996.

Om man har blivit inplacerad i fel
inkomstklass eller om man far en varaktig
(=minst tre manader) forandring av lonen,
kan man anmala detta till avdelningsexp
(SEKO post Stockholm), tel 24 34 00.

Inkomst1)
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' Enligt 1996 ars lonerevision
Samtliga belopp per manad.
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Avtalsrorelsen

Fdrhandlingarna aterupptas i augusti
Nuvarande avtal om loner och
andra anstallningsvillkor loper ut
den 30 juni. In tor forhandlingarna
om ett nytt avtal bar Postbrans-
cben inom SEKO overlamnat yr-
kandena till Alliansen (inom SAF),
som ar forhandlingsmotpart i
forsta vandan.
SEKO:s yrkanden:

Ettarigt avtal
En ram pa 600 kr eller 4 procent
en del generellt
arbetstidsforkortning
lonetillaggen hojs med ramen
lagst 11 .OOOkr/man for den som fyllt
18ar(idag 10.300kr)

• undantagen for dem som anstalls for
kortare tid an tre manader tas bort
(idag = timavlOnade)

» dvertidstaket ska sankas till 100
timmar overtid for heltidare och 100
tim overtid + 100 timmar mertid for
deltidare (idag 200 respektive 250
timmar).

• skrivningen om individuell I6nesatt-
ning a'ndras till en skrivning om
befattningslSn

• lonegransen for nar chefer och kva-
lificerade handlaggare sjalva far
go'ra upp med chefen om 6'vertid
utover maxgransen hojs fran 17.500
krtil!25.000kr.

• Overenskommelse om trygghet ska
forlangas (loper ut den 1 juli i ar.

Detta ar alltsa postbranschens krav. Nar
dessa fb'rhandlingar blir klara aterstar

>rst de postcentrala forhandlingarna och
. -fter de regionala forhandlingarna. I

alia fall om det kommer art ga till som
tidigare ir.

Ajournerat
Forhandlingarna borjade i slutet av maj,
men blev inga riktiga fb'rhandlingar, efter-
som SAF-Alliansen havdade att de inte
kunde slutfora forhandlingarna forran i
host pa grund av en omorganisation!!

Forhandlingarna aterupptas mot den
bakgrunden den 25 augusti.
Till sist kan man i det har sammanhanget

konstatera att Tele blev klara med sitt
avtal i april. Det loper pa ett ar fr.o.m den
1 april och ger 2,8 procent. Fordelningen

av pengama ska ske lokalt (och vara klart
till sommaren), men varje anstalld ar
garanterad lagst 190 kr/man (heltid).
Arbetsgivarens forslag om inforande av
arsarbetstid och forsamringar i fb'raldrale-
digheten avvisades. Uppsagningstiderna
anpassas till de nya (forsamrade) reglerna
i LAS for dem som anstalls efter 1997-04-
30. Forhandlingar om anstallningsformer

for tidsbegransade och timanstallda fort-
satter pa koncernniva. Lagstlonerna hojs
fran 10.300 till 10.600 kr/man. SEKO-
Tele hade inget yrkande om arbetstidsfor-
kortning.

Jan Ahman
Pa Terminalklubbens hemsida lamnas fortlopan-
de rapporter om avtalslaget.

VIP och datalagen
• • Flera medlemmar har hort av sig till
SEKO och uttryckt en oro gallande
anonymiteten i den s.k VlP-undersok-
ningen.. Sektion Uppsamlingen har gjort
en fbrfragan hos datainspektionen om
VIP-undersekningen girt ratt till och
ifall sattet den utfdrts pa ar forenlig med
datalagen. I det svar vi fick fran Datain-
spektionen framkom att Posten inte har
erfordeligt tillstand (se nedan), men
myndigheten nojer sig med att skicka
Over ansfikningsblanketter och darefter
avskriva arendet!

Irja Larsson/Stefan Landmark

"Ang. VIP-registrering

Datainspektionen har mottagit en skri-
velse fran SEKO, Sektion Uppsam-
lingen Klara och infordrat yttrande
fran Posten AB som svarat den 24
mars 1997.

Med ledning av vad Posten AB anfort
i sitt yttrande fmner Datainspektionen
att Posten AB for ett tillstandspliktigt
personregister enligt datalagen. Pos-
tens registrering ar tillstandspliktig
dels pa den grunden att uppgifter in-
hamtas fran annat personregister (lone-
systemet), dels da registret synes inne-
halla omdomen om chefer. Att de an-
stallda inte direkt kan identifieras med-
f6r i sig inte att registret kan foras utan
tillstand. Aven Garantidatas registre-
ring fdrutsatter att de har tillstand (re-
gistrering av personer aom saknar s.k.
naturlig anknytning). Vidare bor i
sammanhanget papekas att hinder mot

utlamnande till Garantidata foreligger
enligt 11 § datalagen eftersom de savitt
kant ar inte har erforderligt tillstand.

Datainspektionen forutsatter att tills-
tandsansOkan snarast inges och fmner
inte anledning att nu vidta n§gon ytter-
ligare atgard i arendet. Blanketter for
ansokan om tillstand bifogas.

BESLUT
Arendet avskrivs.

Pa Datainspektionens vagnar
Mats BjOrklund"

dvertidsdver-
tradelse pa
Klara
Sektion Uppsamlingen har drivit tvis-
teforhandling om Svertradelse av over-
tid och mertid samt att arbetsledningen
gjort personliga avtal med lagledarna
om 5vertid. Det visade sig att arbetsgi-
varen hade fel i sin tolkning av bolag-
savtalet gallande overtid och domdes
darfbr till brott mot detta. Enhet
Sma/C5 dSmdes till att betala ett ska-
destand pa 35 000 kr samt alaggs att
ej gora personliga overenskommelser
om overtid med lagledarna.

Irja L/Stefan L
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Overlaggningarna mellan SEKO och arbetsgivaren:

Alia ges mojlighet att saga sitt
om Tomtebodas f ramtid
Det har sedan en tid tbrsttkts - och ti l l en
del ocksa lyckats - att skapa en krisstam-
ning kring Tomteboda. Olika argument
anvands vid olika tillfallen, men nagra
"bevis" ar aterkommande: Kodningsande-
lama ar tor laga. Andelen i huvudtran-

'— sport likasa. Maluppfyllelsen ar samst av
Stockholmsterminalerna - och administra-
tionen storst. Personalvolymen har inte
mmskat tillrackligt. Etc, etc...

Detta ar en av orsakerna t i l l de overlagg-
•̂  ningar som vi har kommer att redovisa.

En andra orsak ar den stravan mot for-
matstyming, som dikterats fran hogsta ort
inom Posten Brev, och som bl.a. kom till
uttryck i den rapport, som den beryktade
Controllergruppen lamnade efter sig (och
vilken vi tidigare redovisat har i Facktu-
ellt).

utvecklingsansvar
Som ett led i denna politik fattade re-

gionchefen i slutet av februari ett beslut i
vilket han utnamnde Christer Behnke och
Anders Rydman t i l l utvecklingsonsvoriga
tor Sma/C5 respektive.Storbrev (Bosse
Hellberg tick samma uppdrag tor klum-
pen). Men dessutom blev de ansvariga for
att malenfor lonsamhet och kvalitet upp-
J\-lls for respektive forsandelseslag.

SEKO reserverade sig mot delta beslut.
Terminalklubben har vid flera t i l l fa l len

under vintern och varen traffat bade re-
gionchefen och cheferna pd Tomteboda
for att diskutera de problem som finns och
de problem som inte finns p§ Tomteboda.

Ett allmant - och verkligt - problem har
varit att "problemen" vaxlar fran dag t i l l
annan, olika siffror dyker upp och fbrs-
\: det iir svart att kontrollera uppgif-
ter som lamnas. Nagra siffror kommente-
ras i en ruta harintill.

PS Arsta och Klara har formatstyrningen
- under fackliga protester - renodlats
ytterligare under varen. Tanken var art
darefter gS vidare t i l l Tomteboda och
infora samma typ av organisation och
ledningsprinciper har. Motiveringen var
att Tomteboda ar samst pa allting; for-
matstyrningen ses som patentmedicinen.

Fbrhandlingar

Fran terminalklubbens sida fbreslog vi i
det laget, att arbetsgivaren istallet for att
genomfbra en ny omorganisation, och
dessutom i en felaktig riktning, skulle
satta sig vid forhandlingsbordet och t i l l -
sammans med oss forsflka att defmiera
vad som ar verkliga problem - och daref-
ter arbeta for att Idsa problemen inom
ramen for nuvarande organisation (aven
om nuvarande organisation - en geogra-
fisk organisation med mindre enheter som
gar pa tvars over maskinlinjerna och
darfrjr ger battre forutsattningar for me-
ningsfull arbetsrotation, kompetens-
utveckling och delegering - redan at ska-
deskjuten efter den senaste tidens experi-
menterande och ingripanden uppifran).

Forhandlingarna kom till stand och har
pagatt under nagra veckor. Resultatet ar
det dokument om "var narmaste framtid"
som aterges pa foljande sidor.

Overens
Vi ar for det forsta overens om att Posten

befmner sig i ett utsatt lage och att det
dartor ar viktigt att terminalerna i Stock-
holm fungerar bra. Vi ar for det andra
overens om att vi pa Tomteboda har gjort
ett mycket bra jobb under det gangna aret,
men att vi trots det maste bl i annu battre!
Tillsammans pekar vi, for det tredje.
ocks& ut de huvudpunkter som vi tror att
vi maste arbeta med. For det fjarde ar vi
overens om att tbrutsattningen for att vi
ska lyckas ar att all personal genom lag-
moten (eller motsvarande) diskuterar de
problem som finns och kommer med tor-
slag t i l l losningar. I dessa diskussioner ges
ocksa lagen mojlighet att gora en egen
probleminventering. Till sist s& ar vi
overens om att samtliga fern chefer i huset
ar ansvariga tor den process som nu har
startat.

inte overens
Vi ar daremot inte overens pa nagra

punkter. Dessa har kursiverats i dokumen-
tet. Aven om det i detta avsnitt ocksa star
sadant som vi kan halla med om, sa blir
huvudintrycket att den nuvarande organi-
sationen ar en belastning. Vi anser tvart-
om att den nuvarande organ isationen ger

goda fbrutsattningar bade for att losa de
produktionstekniska problem som finns
och - inte minst - fOrbattra arbetsrotation
och kompetensutveckling.

Alia anstallda ges nu moj l ighet att
saga sitt om de problem som finns och
lamna forslag till atgarder. I det ingar
ocksa en mojlighet att saga sin asikt om
den organisation vi idag har pa Tomte-
boda, och hur den kan forbattras. Vi
hoppas att alia medlemmar utnyttjar
den mojligheten. Det ar ocksi var fiir-
hoppning att det kommer manga for-
slag pa hur arbetsrotationen, delege-
ringen och kompetensutvecklingen kan
forbattras!

Terminalklubbens Tomtebodautskott

Stadningen
I varas beslot Posten - utan att informera
SEKO - att anlita en ny entrepenor gallan-
de stadning pS alia tre terminalerna. De
anstallda har tyckt att det blivit samre
stadning och darmed ftjrsamrad arbetsmi-
Ijo. For att ta reda pS fakta har klubben
began in de nya och gam la stadavtalen
tor att kunna gora en jamforelse. Klubben
har namligen inte det nya avtalet. dd Pos-
ten inte behagade forhandla med SEKO
om ny entrepenor. det maste man enligt
MedBestammandeLagen. 1 det arendet
kommer klubben att aterkomma. Men
framfor allt skall klubben jamfora vad
Posten har bestamt i de nya avtalen jam-
fort med de gam la.

Micke Tall

Budgetutbildning
Klubben kommer, innan budgetoverlagg-
ningarna borjar pa respektive enhet. att
torsoka utbilda tbrtroendevalda pa sektio-
nerna. Klart fore September ar malet.
Ansvariga Micke Tall och Lasse Lovlie.

Micke Tall
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Stockholm Klara:
Fdrhandling om svarsposten den 12 juni
• • Vi traffades pa plan 8 i undervis-
ningsrummet i hornet, borjade med att
flytta bord. eftersom lokalen i vanliga fall
anvands som grupprum och borden inte
var placerade pa lampligt satt for forhand-
ling.
Fran arbetsgivaren kom Ake Andersson,

Claes Brolenius, Lars Landolf, och
Birgitta Jonsson. De fackliga represen-
tanterna var, fran SEKO-post Irja Lars-
son (fbrhandlingsansvarig klubb Termi-
nal, sektion sma/c5). Owe Olausson sek-
tion stora/klump, Magnus Ronstrom och
Hans Rosen sektion Foretagspost. Fran
ST-post kom Kurt Ljung och fran Led-
ama narvar Hakan Nilsson.

Inget forhandlingsinderlag
De fackliga organisationema papekade
enhalligt och vid upprepade tillfallen att
det saknades forhandlingsunderlag. Det
vid forra tillfallet utdelade papperet
"Forstudie" daterad 97-04-15 ville arbets-
givaren inte kannas vid och vid derta
tillfalle inte dberopa. Det ansags vara
intemt arbetsmaterial. SEKO-post infor-
merade om medinflytandeavtalet som
tecknats for Posten 1996-08-26 och un-
drade om denna forhandling kunde anses
foras i den anda som det avtalet gav ut-
tryck for.

§ I. Konkurrensen och ett behov ov
snabbt beslutsfattande okar liksom
behoven av effektivare former av
delaktighet for de anstdllda och deras
fackliga organisationer sa att dessa
dr med fran borjan i de processer
som lederfram till beslut. Det gdller
saval ifragor av koncernovergripan-
de strategisk natur som i fragor
kopplade direkt till den lokala arbets-
platsen.

Delta avtal dr parternas salt att
mojliggora och ta ett ansvar for ett
nytt arbetssdtt i Posten. Med samver-
kan genom hela beslutsprocessen
laggs en grund till storre forstaelse
och delaktighet i de forandringar som
sker i Posten.

Postens forhandlingsansvarige, Ake An-
dersson, skrev efter ett massivt krav pa
forhandlingsunderlag
upp foljande punkter pi whiteboarden och

For snart ett ar sedan slots ett
avtal mellan SEKO:s post-
bransch och Posten om sam-
verkan. For narvarande pagar
forhandlingar om en regional
anpassning av avtalet. Tanken
med dessa avtal ar att underlat-
ta samverkan, och darigenom
oka de anstalldas inflytande.
Arbetsgivarens intresse i saken
ligger i att samverkansformerna
och darigenom besluten ska
forenklas. Problemet inom
stockholmsterminalerna ar att
ledande personer pa arbetsgi-
varsidan tycks ha uppfattat det
nya avtalet som en frisedel fran
allt vad series information och
forhandling fore beslut innebar.
Foljande seen ur livet pa Stock-
holm Klara belyser detta pasta-
ende.

Red

aberopade dessa som forhandlingsunder
lag:

1. Kund-processen
2. Sma/C5-processen
3. Stora/Klump-processen
4. Verkstads-processen

Formatenheter
Punkterna 2 och 3 presenterades som
renodlad sortering, dvs. Formatenheter.
Vi tillfragades om vi stSllde upp pa dessa
processer och om vi darfor kunde flytta
ansvaret for svarsposten fran Foretagspos-
ten till resp. Formatenhet.

Vi patalade att den ratta vagen till beslut
borde vara att forst gora en noggrann
utredning med konsekvensanalys. Forst
darefter skulle beslut tas.
Styrelsen for Sektion Foretagspost skick-

ade 1997-06-04 en skrivelse till Alf Fri-
man i detta arende dar vi framforde syn-
punkter ang. forslag till flyttning av svar-
sposten. Dar fanns ett forslag till losning
av problemet vid produktionstoppar, dar
vi anser att man skulle kunna lana in
personal fran de andra enheterna istallet.

Den skrivelsen hade alia arbetsgivarrepre-
sentanter tagit del av. pastod man.
Vi kom inte langre utan begarde ajourne-
ring en stund.

Tydliggora
Nar vi atersamlades hade Ake hamtat
kraft fran hovdingen och anvande pa nytt
whiteboarden pa ett annorlunda satt. Den-
na gang handlade det om att tydliggora
ansvaret for sortering av svarsposten. Det
har forts over till Brolenius & Landolf
med ett beslut som redan var fattat.
Vidare skulle antalet sorteringsomgangar
minimeras och det uppdrogs at Lars Lan-
dolf att se till detta.

Det beslut som foreslogs och det enda
som facket gick med pa var foljande:

En partssammansatt arbetsgrupp skall
bildas. dar man utreder konsekvenserna
av ev. flytt. I denna grupp ingar arbetgiva-
rens chefer: Brolenius, Landoif och Jons-
son. Fran SEKO-facket ingar fran Sektion
Foretagspost Hans Rosen och skyddsom-
budet Leif Karlsson; Sma/c5 Irja Larsson
och nigot skyddsombud ev. nigon fran
stora/klump och ledama. ST-post ville
bara ha information.

Ake Andersson avslutade darefter till
alias forvaning motet. Vad blev resultatet
av samverkan

Magnus Ronstrom & Hans Rosen

Se avert Sektion Foretagspost skrivelse till re-
gionchefen.

Terminalklubbens forslag till regional! samver-
kansavtal finns pa klubbens hemsida.

Forskningsprojekt
F.n tbrsknin»s<irii|)p Iran I inea L'niver-
sitct. under l e d n i n < > av Stun t logl i ind.
har under ett par sirs ticl uiulcrsokt om
det torekommer d i s k c i m i n e r i n u -,\\. och i sa tal l hur. pa Tomte-

boda. Denis rapport ;ir nil klar och
kominer att presentems den 30 juni .

Rapport om rapporten - och de aktivi-
teter sum den kanske resultcrar i -
knmmer pa heii isi i lan och i Facktuel l t .
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Till
Regionchefen
Alf Friman

Synpunkter pa flyttning av 110-spridning fran Foretagsposten
till Sma/C'5 resp. Stora/Klump

Den 30 maj 1997 informerades
de fackliga fb'retradarna vid Sth
Klara om ledningens planer pa
an flytta svarspostens sprid-
ningssorteringtill produktionsen-
heterna Sma/C5 resp.
Stora/Klump. Denna organisato-
riska forandring motiveras med
art a'ven spridningssorteringen av
svarsposten pa ett naturligt satt
tillhor dessa produktionsenheter,
vilka skul le ha tillrackligt med
personal for att kunna klara av
stora volymmassiga fluktuationer
av svarsposten.

Med denna skrivelse vill vi fasta
regionchefens uppmarksamnet pa
att en sadan organisatorisk for-
andring medfor flera icke 6'nsk-
varda konsekvenser och allvarli-
ga risker. En av dessa ar att Fore-
tagsposten, som redan i dagens
lage, ar mycket 'mindre an de
andra enheterna, kommer art fb'r-
lora en stor del av sina arbetsupp-
gifter med oundvikliga personal-
minskningar som foljd. De andra
enheterna bl i r istallet annu storre.

Vi v i l l ocksa papeka att Foretag-
sposten med sin nuvarande per-
sonalstorlek ar en mycket val
fungerande enhet med mycket
god produktivitet och kvalitet.
De tva andra produktionsenheter-
na brottas daremot med atskilliga
svarigheter forsorsakade av att de
organisatoriskt sett ar for stora
och da'rmed ohanterliga. Laggs
ocksa sorteringen av svarsposten
pa dessa enheter kan det ytterli-

are forstarka deras problem.Ett
annat mycket stort problem kan
fororsakas av att det naturliga
sambandet mellan spridningssor-

tering av svarspost och sortering
av svarspost efter kundnummer
skulle brytas upp. Den senare
hanteringen ar tankt att skotas av
Foretagsposten aven fortsatt-
ningsvis.Av erfarenhet vet vi att
det ofta fbrekommer felaktighe-
ter i adresseringen, vilket kan
klaras upp om sorteringen av
hela svarsposten skots av en val
inovad, inte alltfor stor, produk-
tionsstyrka. Det kan bli mycket
svart att behalla samma service-
niva efter splittring av dessa sor-
teringar.

Vi vill fasta regionchefens
uppmarksamhet pa den stora ris-
ken att denna organisatoriska
forandring kan komma att leda
t i l l produktionsstorningar i form
av forseningar och att sorter-
ingskvaliten drastiskt kan for-
samras. For personalen, som re-
dan idag ar trott pa standiga for-
andringar och flyttningar. kan
denna toga rationella omorgani-
sation upplevas som ett utslag av
torandringshysteri och obetank-
samhet.

Det ar mycket mer andamaisenligt
an inte bryta en produktionsstruktur
som i nuvarande form fungerar val
vad galler kvalitet och produktivitet.
Da svarspostens volymer ar mycket
skiftande kan dessa hanteras med
fbrbattrade rutiner vad galler mqjlig-
heter att vid produktionstoppar lana
in personal fran andra enheter.

Med va'nlig halsning

Styrelsenfor SEKOpost Sek-
tion Klara Foretagsposten

EN KORT
RAPPORT FRAN
ARSTA....
Det nya aret invigdes med ett raskt
byte av produktionschefer. Per Rox-
ne (sma/C5) och Lars-Erik Wes-
terberg (stora/klump), har ersatts av
Svante Randin och Tommy Frans-
son. Annars ar har sig likt i de sodra
traskregionerna. Var organisation
tycks alltjamt moderiktigt flexibet
och anstallda med ledsen placering
pa turlistan flyger som vantar mellan
avdelningar och arbetslag. Tillfalligt
anstallda har i all hast hyrts in vid
manadsskiftena sa att posten ska
kunna skyfflas ut ur terminalen.

Oet lacker...
ISO-projektet ar i full gang, men
nagon annan kompetensutveckling
eller Larande Organisation har icke
blomstrat sardeles rikligt i den ra-
dande turbulensen. Inga pengar?
Ingen tid?
Det IScker underligheter fran plan 5

... Huruvida det ar vatten eller am-
moniak tvista de larde om, men dar
var bestamt lite mogel ocksa. Pa
lastkajen fardas regnet genom sma
hai i taket for att slutligen plaska
ned i ett par blalador utstallda for
andamalet, eller pa oss nar vi har
otur.

Samverkansgruppen sammantra-
der varannan onsdag och har hittills
kunnat verka under civiliserade
former. Vi har betraktat de senaste
manadernas tillstand (se ovan) som
en form av smekmanad innan de
stora planerna borjar dryftas. Finns
det nagon plan? En nagorlunda
langsiktig en? En kanske rent av sex
manader lang en? Det skulle vara sa
mycket lattare att samverka da!

Tony Eriksson
Tyvarr maste vi meddela att vart
huvudskyddsombud, Tony Eriksson,
avled i tjansten den 4/6 endast 52 ar
gammal. Vi i sektion Arsta skulle
vilja framfora vart deltagande till alia
som var honom narstaende.

Linda Jansson, Arsta
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Forslag till ny arbetstidslag:

timmars arbetsdag!
• • Vi nar tagit del av en publikation fran
SEKO Trafik Ost. Den ar en del i en serie
med namnet Arbets-0-ratt. Det ar nr 6
och titeln "13 timmars arbetsdag?", dar
Kurt Junesjo kritiskt granskar forslaget till
ny arbetstidslag.

' forandringar som foresias innebar
•nringar:

• o-timmarsdagen blir till en 13-tim-
marsdag

• 40-timmarsveckan blir 30-, 48-, 32-,
34-, 45-timmarsvecka osv. bara ge-
nomsnittet blir 40 timmar/10 veckor
och och arbetsgivaren meddelar veck-
oarbetstiden 14 dagar i forvag. Vid
tillfalliga anstallningar behover inte
ens det goras.
T">et nuvarande forbudet art arbeta natt

..J,. obligatoriska veckovila
urn jo timmar blir 35 timmar, men
arbetsgivaren far ta bort den med
hanvisning till "verksamhetens natur"
eller "sarskilda skal".

• Langsta tillatna tid som far forflyta
utan rast forlangs fran 5 till 6 timmar.

• Istallet for centrala kollektivavtal ska
arbetstidslagen kunna andras genom
iokala avtal.

• En stor del av de skyddsregler i lagen
som idag endast kan andras genom
kollektivavtal, fir arbetsgivaren sjalv
besluta att forsamra med hansyn till
"verksamhetens natur eller sarskilda
skal".

->njunkturanpassad
Jetta ar bara nigra av forsamringarna.
Och da ska man veta att den arbetstidlag
som galler idag inte heller ar sarskilt bra
ur arbetstagarsynpunkt. Det firms en stor
risk att din arbetstid blir konjukturanpas-
sad som det si fint heter, d.v.s. att en
vecka far du arbeta 48 timmar, och nasta

a dag kanske du arbetar 13 timmar
•sta 5. Huvudsaken ar att snittet blir
.:mar efter 10 veckor (eller langre

penoder).
"Mojligheten for anstdllda att planera

sin arbetstid i forvag for-sv'inner. Barnfa-
miljer slds utfran arbetsmarknaden. Jag
ser det hdr som en atergang till ett Idge
langt tillbaka pa 30-40-talet", sager Kurt

Det forslag till ny arbetstidslag,
som 1995 ar arbetstidskommitte
overlamnade forra aret, kommer,
om det genomfors, att innebara
en rad forsamringar. Forslaget
ska behandlas vid den socialde-
mokratiska partikongressen i
September. Beroende pa vad
kongressen beslutar kommer
regeringen darefter att paborja
arbetet med en proposition, som
riksdagen ska ta stallning till
undervaren 1998.
Facktuellt publicerar har en kort

sammanfattning av kommittens
forslag.
' Terminalklubben kommer att
anordna ett seminarium i borjan
av hbsten om arbetstidsfragorna.
Dar kommer kommittens forslag
att diskuteras, men ocksa de for-
slag till "flexibel arbetstid", som
Posten arbetar med.

Facktuellt aterkommer med
utforligare information i nr
5/1997. Red.

Junesjo.

Overtidsersattningen riskerar dessutom
att avtalas bort. Enligt de nya reglerna
arbetar du egentligen inte overtid nar du
arbetar 13 timmar en dag sa lange din
arbetstid inte overskrider 40 timmar i
genomsnitt.

Det finns forslag i utredningen som
skulle kunna oka arbetstagarens rattighe-
ter. I § 8 heter det "arbetsgivaren skall
planera och fbrlagga arbetstiden med
hansyn till olika arbetstagare kan ha olika
onskemal och behov".

Arbetsgivaren bestammer
Tyvarr talar § 9 om for oss att "om onske-
malen ej ar forenliga med verksamhetens
krav och foljaktligen inte kan tillgodoses
av arbetsgivaren, skall denna underratta
arbetstagaren om detta".

"§ 8 innebSr inte nagon saklig fbrandring
utan ar tandlos. Om man inte ar overens
fir arbetsgivaren bestamma" menar Kurt
Junesjo.

Kurt Junesjo vid LO's rattsskydd ar
mycket kritisk till utredningen. speciellt
mot det salt som den framstalls pa. "Man
ljuger och pastar att det ar forbattringar
nar man egentligen rorsamrar. Man an-
vander lognen som metod". ar hans harda
omdome.

Anpassning till EU
Ett av skalen till att arbetstidsutredningen
andrar den nuvarande lagstifmingen ar
anpassning till EU-direktiv. Direktivet
93/104/EEG innehaller aven en anvisning
som angiver att "direktivet fir inte utgora
skal att genomfora en sankning av den
allmanna skyddsnivan for arbetstagaren i
nationella bestammelser".

Kurt Junesjo har svart att tro An
EU-kommissionen kommer att godkanna
de svenska lagandringarna, eftersom de
faktiskt ar en forsamring av nuvarande
lagar. "EG-rattens grundskydd som ar sa
pass lagt blir i sa fall ett skydd for Sveri-
ge" hoppas han.

Sektion Foretagspost - Styrelsen

Kurt Junesjos skrift om forslaget till ny arbets-
tidslagen kommer att skickas hem till alia med-
lemmar i borjan av hasten. Den finns redan nu
lillgdnglig has sektionerna och klubben. och via
lank fran klubbens hemsida pa Internet.

PS! om postpolitiken
(Tillagg till uttalandet sid 11)

Nya orosmoln pa himlen?
Ohrling, Coopers, Lybrand kon-

sultrapport om Postens ekonomiska
utveckling papekar visserligen nag-
ra problem som staten tidigare inte
uppmarksammat, men argumente-
rar samtidigt enligt en linje att den
dagliga rikstackande servicen en-
bart ar ett av Posten upplevt krav.
Var det detta som var meningen
med avregleringen? Ar det Riksda-
gens uppfattning? Ska den nya
postlagen forstarkas eller urholkas?
Det vill vi anstallda och sakert aven
allmanheten garna har svar pa!
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bppet brev till Sveriges riksdagsledamoter
Vi skriver till er Svenska folkets demokra-
tiskt valda parlamentariker for att fasta er
uppmarksamhet pa en komplex och mang-
facetterad fraga av riksomfattande belydel-
se. namligen Postens problem

• att uppratthalla en riksta'ckande sam-
hallsservice enligt postlagen, med vilket
menas bl.a. daglig postutdelning och
lillganglig full kassaservice

• att samtidigt med ovanslaende alaganden
driva en verksamhet enligt fbretagseko-
nomiska principer, dar agaren Staten,
alagger Posten ett vinstkrav

• an dessutom vara utsatt fOr en ojSmlik
konkurrenssituation, dar konkurrenterna
varken behover tyngas av det pi Posten
alagda samhallsansvaret eller det statliga
vinstkravet.

Foretagsekonomi
Om man driver ett fbretag enligt fbrelags-
ekonomiska principer, sa 3ger det sin na-
turlighet att man fdrsbker skapa sa stor
vinst som mqjligt. Om man driver ett stat-
ligt fbretag enligt samma principer, sa
borde rimligen samma vinstmaximerings-
tankande galla. Driver man ett statligt
foretag belagd med samhallsservicekrav
enligt samma foretagsekonomiska prin-
ciper uppstar problem.

Vid uppratthallande av hela den infras-
^trukluren kedjan fran brevlador till

jrevbarare/lantbrevbarare/kassa (via tran-
sporter, sorteringsterminaler, brevbarings-
kontor osv) fb'ljer ofrankomligt med ett
antal olonsamma lankar. Dessa olb'nsamma
bitar bars p& Postverkets tid upp av vinst-
.dvande delar av verksamheten.
Agaren Staten vill att Posten uppratthaller

servicenivan och man vill ha lonsamhel.
Framforalll vill man inte ha nagra extra
kostnader utan istallet en arlig vinst. Delta
ar en ekvation som, med dagens forutsait-
ningar, inte gar ihop. Darmed ar ocksa
Postens problem Statens.

Hur vi anstallda ser pa problemet
Ur demokratisk synpunkt ar det oerhort
viktigt att kunna na samtliga hushall i
Sverige. Det kan Posten idag. Man kan
dessutom na samtliga hushall, sanar som pi
runt 2000, med overnattsbefordran. Detta
tack vare en postal infrastruktur som gam la
Postverket byggde upp. Idag kommer delta
system, pa olika satt, b'vriga postoperatb'rer
tillgodo. Nagot som av oss postansta'llda

uppfattas med forvaning och beslortning.
Ett "fOretag" beordras stalla egendom och
vissa tjanster till andra foretags fb'rfogande
- genom ett myndighetsingripande. Med
uppgivel syfte att skapa "lika fdrulsaitning-
ar fOr andra operalflrer" pa marknaden.

En stor majoritet
En slor majoritet av Postens anstallda har
frln bbrjan varit mot bolagiseringen och
framfOrallt mot det sail som del genomfbr-
des pi (pensionsskulden bl a!). Nu far vi
uppleva att Poslen utsatls far orattvis kon-
kurrens av posloperalOrer som arbelar
under hell andra villkor. Lagsliflarna och
regering klarar inle av att skapa lika villkor
fOr Poslen och dess konkurrenler!

A ena sidan aberopar man allmangilliga
principer (konkurrenslagen som ska galla
fftr alia) medan man fbrbjuder Poslen att
konkurrera med lokala priser. A andra
sidan aberopar man genlemol den slalliga
koncernen posllagens visionara malsattning
och ambitioner utan att ivinga privala
operatOrer att ta pi sig samma bOrdor (sta-
lens avlal med Poslen). Vi ansiallda inom
Poslen skulle evenluellt kunna fOrsti om
nagon utomstaende tredje part skulle bele
sig pa del satlel. Men vi kan inte pa nagol
satt forsla att det ar agaren till vart forelag
som direkl molverkar del egna fbrelagels
och darmed den egna personalens villkor
och existens.

Underminerande
Med en tilllagande kansla av vanmakl, med
en lilllagande desperalion over del ologiska
i agarbeleendel kanner vi hur det pagaende
experimentel pa poslmarknaden leder till
ett underminerande av Postens mbjlighel
att forlsatta sin verksamhet som koncern.

Hittills har dessa operalorer inle ulgjort
nagol slb'rre ekonomisk hoi for Poslen, men
fortsatter utvecklingen kommer naturligtvis
holet att bli verklighet. Hur ska Poslen da
bemola detta problem? Genom att slimma
organisationen ytterligare?. Eller kanske att
minska pa servicen? Brevbararen kanske
bara kommer tva ganger i veckan framfor
alll pa mindre orter och pa landsbygden.
Kommer vi att fa se en uppdelning i ett an
mer segregeral Sverige? Kommer gransen
for "Elit-Sverige" att dras vid Dalalven eller
utanfor tullarna i Stockholm?

Samhallets beslutsfattare i riksdag och
regering bor noga lanka over vilken post-

servicenivi man vill uppratthalla i Sverige
och vad man ar beredd att betala tor att
behalla denna niva. Tvi eller flera brevba-
rare i samma trappa kan ombjligt vara
samhallsekonomiskt Iflnsamt.

Vem ska betala for kontorsnatet?
Samhallsansvaret, sysselsattningen och
jamstalldhelen ar tre omriden som utsetts
Kir hard attack av det pagaende experimen-
tet inom Postmarknaden. Sarskilt lydligt
marks detta inom kassaomradet. Vi anser
att det ar nb'dvandigl att uppratthalla en
lillganglig och fungerande belalningsfunk-
lion i samhallel. Trols elekfonikens utvec-
kling ar detta av demokratisk och regional-
polilisk slor betydelse. De sammanslag-
ningar som planeras inom bankvalden
lillsammans med den lankla minskningen
av poslkonlorsnalel ulsaiter en slor grupp
av framfbrallt kvinnor for risken att stallas
ulan arbele.

Postkontorsnatet
Ohrling, Cooper & Lybrandt visar nu att Post-
kontorsnatet inte ar lonsamt: samtidigt har
politiker av nastan alia schaneringar sta'llt kra\4 bibehallandet av "det lokala postkontoret".

Riksdag och regering varnade om bankernas
existens genom att avsatta miljarder i sto'd. Nu
n&gra ar senare torbyts intresset for en likartad
viktig samhallsfunktion t i l l ointresse. nar det
kan handla om att skicka tusentals kassorer i
Posten (och banker) ut i arbetsloshet.

An en g&ng ska Postens personal solidariskt ta
p& sig kostnader tor att uppratthalla en sam-
hallsservice, kostnader som staten ratteligen
borde ta pa sig!

I riksdagens politiska debatter anges bekam-
pandet av arbetslosheten vara ett prioriterad
mal. Ar det verkligen riksdagens mening an
lagstiftning och direktiv ska vara utformade pa
ett sadant satt att en statlig koncem blir tvungen
att forsamra servicen for medborgama. avent\'ra
vissa landsandars 6'verlevnadsmojligheter och
oka pa skaran av arbetslosa genom uppsagning-
ar i Posten.

R:itt\s postlag
Vi postansta'llda kanner en stor ore infor framti-
den och vi har ett stort engagemang for att den
postala servicenivan i samhallet ska bibehdllas
och utvecklas. Ge oss forutsattningar. att med
hja'lp av en ny rattvis postlag. bidra till att sa
kan ske. Resultatet skulle i s& fall med sakerhet
bli nojdare medborgare och kunder. vilket i sin
tur skulle leda till okade mqjligheter att uppratt-
halla en samhallsekonomiskt forsvarbar postal
verksamhet.

Kluhb Ternunaler Stockholm
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Flugsnapparen sjunger
Det blev en besvarlig var. Forst
tjallossning i mars, tillrackligt for art
timmerbilarna skulle fb'rstora vagen ner
till torpet, sedan kallt igen, men isarna
repade sig aldrig. De fb'rsta varfaglarna
kom tidigt, men sedan stannade allt upp
och bilden frb's. Maj blev kylig, om an
inte lika hard som fbrra iret och aret
dessforinnan. Faglarna kom, sjong litet,
men det ville sig inte riktigt. Istallet var
det trangsel vid fagelbordet langt in i maj.

Si kom varmen i manadsskiftet mot
juni. Allt skulle tas igen! Bofink, svart-
mes, taltrast, rb'dvinge, tradpiplarka - alia
sjong de, a'ven de som egentligen skulle
ha tystnat nu. Eller nastan i alia fall.

Och si den svartvita flugsnapparen.
Hannen i sin svartvita drakt sjunger for
oss dagarna i anda. Den mjuka och melo-
diosa sangen ar, trots sin enformighet, en
lisa nar vi sliter med dikena och trad-
gardslanden och vedhogen och trasiga tak
och allt annat som ar iQrdagen och sonda-
gen vid ett gammalt torp. Den svartvita
flugen tycker inte om kyla och gravader,
de fbrsvinner insekterna och han har helt
enkelt inte rid art sjunga sa mycket. Han
tycker om sol och nar solen brot fram i
borjan av juni tog han igen det han forlo-
rat, inte bara i ar utan ocksa ifjol och
forfjol!
Och en sak till. Det har med figelholkar.

Det ar med dem som med fagelbordet: De
ar mest till gla'dje for en sjalv. Och ingen
fagel tar si garna emot en hoik som flugs-
napparen!

Postpolitiken har samma syfte
som all annan politik i det har landet idag:
art underlatta for och gynna de stora kapi-
talen i en allt hardare konkurrens pi
varldsmarknaden. Darav fbljer inte bara
okad arbetsloshet och urholkade social-
fbrsakringar utan ocksa billigare porto for
de stora kunderna och samre service for
allmanheten. I forsta omgingen var det vi

i personalen som fick betala notan genom
en hirdhant rationalisering som lett till
arbetsloshet for en del och hirdare arbete
till mindre betalning for oss andra. Nu
racker inte detta, utan nya itgarder ska
till. Med hjalp av City Mail har Posten
tvingats art sanka priserna - for de stora
kunderna! Nu har dessutom lekstugan
borjat med de lokala operatorerna och
Posten ska folja efter. Som alia fbrstir si
ar detta Ebberods bank. Darfor nya be-
sparingskrav och hirda tag mot persona-
len. Borttagandet av betinget och brev-
natsroran ar sannolikt en idyll jamfbrt
med det som nu planeras av nedskarning-
ar, uppsagningar, krav pi flexibla arbets-
tider, samre avtal etc, etc.

Redaktoren
tar sista

ordet

Dahlsten ar en sk-tst-vel som av minga
pekas ut som den ansvarige for denna
politik. Men Dahlstens roll ingir i spelet.
Ett av syftena med bolagiseringen var just
art folkets ilska skulle riktas mot bolaget
Posten, som politikerna minsann inte ha-
de nigot ansvar f6r. Men det har de.
Dahlsten ar en springpojke, kort och gott,
och bakom honom fmns de som bestam-
mer och som bar ansvaret.
Ta kommunikationsministem, till exem-

pel. Aven om det fmns annu starkare
krafter bakom henne, si har hon ett avse-
vart storre ansvar a'n Dahlsten. Vad har
Inez Uusman och hennes regering gjort
for art sakra postservicen for alia medbor-
gare och anstallningsvillkoren for oss som
ska utfora den? Det ar en berattigad friga.

Det ar mot den bakgrunden som det ut-
talande ska ses, som Terminalklubbstyrel-
sen arbetar med for art skicka till samtliga

riksdagens ledamoter. Den riksdag som
nasta var kommer art ta stallning till den
nya postlag, som nu borjar forberedas i
regeringskansliet. Terminalklubbsstyrel-
sen prioriterar denna friga hogt och detta
uttalande ar bara ett led i det arbete som
vi tillsammans med ovriga klubbar i
Stockholm tanker bedriva under det kom-
mande aret.

Inez Uusman har hittills gjort sig mest
kand (okand!) som den som vill ta'cka
over Estonia, till de anhorigas fortvivlan
och till gladje for de ansvariga for katas-
trofen. Kanske tanker hon sig samma ode
for oss. Gjut cement over Posten och de
postanstallda och sa borjar vi om med
City mail och Georgssons lokalpost!

Jag tycker inte art vi ska finna oss i en
sidan behandling. Oavsett partifarg pi
regeringen!

Nar Vi atervander efter en veckas
semester, sjunger flugsnapparen med en
annan ton. I det varma fbrsommarvadret
ar de plotsligt tvi hannar som delar pi
reviret kring torpet. Den som lagt beslag
pi den ovre delen, uppe kring huset, vax-
lar mellan kb'rsbarstradet, oxeln och de
stora askarna. Troligen ligger honan och
ruvar i en av holkarna. For henne, och for
oss!, sjunger han sin litet vemodiga strof,
sakert tusen ganger pi ett dygn. Men det
ar en strof som fitt ett inslag av rodstjart.
Rodstjarten, den vackert rostroda fageln
med sin nervosa stjart, de varma bergens -
och villaforortenas! - figel. Med en sing
som piminner om flugsnapparens, men ar
annu enklare, pi samma gang mera utdra-
gen och kortfattad, skarpare; mindre tarn.

En figel med salta i rosten, skulle man
kunna saga. Kanske var det den som jag
egentligen ville beratta om!

Jan Ahman

Adressandring: Pa Postens blanket! till: SEKO post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer!


