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Rotten fordelad till enheterna
Lonepotten for hela Stockholms-
terminalerna omfattar i ar drygt
500.000 kr per manad (vilket ar
mindre an halften av fb'rra arets
pott). Forhandlingarna om hur des-
sa pengar skall fb'rdelas avslutades
den 12 november.

Resultatet av fb'rdelningen blev
att alia enheter har mqjlighet att
hoja fjolarets golvniva fran

14.950kr upp till 15.200kr (inklu-
sive de 150 kronorna generellt).
Dock har berakningarna gjorts med
ett tak pa 600 kr (inklusive det ge-
nerella paslaget). Dessa atgarder
kostar drygt 350.000 kr. Resteran-
de ca 150.000 kr har fdrdelats till
enheterna med hansyn taget till
bl.a. meddellonerna i respektive
enhet.

Oe lokala forhandlingama ute pa
enheterna borjar omgaende. Mal-
sattningen ar att alia forhandlingar
ska vara klara till den 1 december,
vilket ar rekommendationen i det
centrala avtalet.

Jan Ahman

Hemliga hbrnan
HAR hade vi tankt att beratta litet
mer om den nya Stockholmsutred-
ningen, eller 3-2-1, som den ocksa
kallas. Projektkontraktet, som regle-
rar vad som ska utredas och hur, ar
klart. Likasa har de som ska gora
jobbet utsetts. Men dessa uppgifter
ar an sa lange FORETAGSHEM-
LIGA och ska forankras hos alia
EVTRESSENTER innan persona-
len och fackmedlemmarna (forutom
de tre SEKO-representanterna i
samverkansgruppen som belagts
med tystnadsplikt) kan informeras.
De drygt 2.000 anstallda som berors
inom Strockhomsterminalerna rak-
nas kanske inte som intressenter; i
vart fall far vi vanta till sist.

Till i borjan av december, ar det
sagt.

Tills dess far vi nqja oss med litet
uppvarmd skapmat. Utredningen
ska undersoka mqjligheterna att re-
ducera antalet terminaler i Stock-
holm till tva, och i sa fall vilken av
terminalerna som kan slas igen. En-
ligt ett tillaggsdirektiv ska man ock-
sa utreda konsekvenserna av att ga
ner till en terminal. Till sist ska man
utreda om och var ett omlastning-
snav kan placeras i Stockholm.

Utredningen ska vara klar redan
den 1 mars 1998. Darefter tas
beslut, och de forandringar man
kommer fram till ska vara genom-
forda inom ett ar! Panik som van-
ligt, med andra ord.
Mer far, som sagt, inte sagas idag.

/JA
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Avgangsvederlag? Kann er blasta!
Men kanske ba'ttre tur nasta ar...och varfor inte ett sabbatsar!

• Arbetsgivarens "Projektgrupp
for enforbdttrad dldersstruktur
inom Brev "overlamnade i slutet av
oktober att antal forslag till mo'jli-
ga atgarder.

Atgarderna riktar sig \forsta
hand till den som arbetar inom pro-
duktionen ocli harfyllt 45 dr. And-
ra kan komma i fraga men da ef-
ter sarskild provning.

I projektgruppens forslag ingar
foljande atgarder: avgdngsveder-
lag, minskning av arbetstiden, del-
pensionslosningar, provande av
annat arbete med inkomsttrygghet
samt sabbatsar.

Avgangsvederlag
Erbjudanden om avgangsvederlag ska
vara "riktade" och goras enligt reglerna i
Postens Verktygslada for minskning av
personaloverskott, vilket innebar att man
som mest kan erbjudas tvi arsloner om
man varit anstalld i minst 16 ir och fyllt
50 ar.

Minskning av arbetstiden
Till anstallda som rylit 55 ir (alt 50 ar)
och varit anstalld i minst 10 ir kan arbets-
givare rikta ett erbjudande om att fa gi
ner till deltid med viss kompensation fran
Posten:
• For heltidsarbetande som gar ner till
50% utgar lonekompensation med 3.000
kr/minad.
• For heltidsarbetande som gar ner till
75% utgir lonekompensation med 1.500
kr/manad.

Delpensionslosningar
F6r den som fyllt 61 ar och gar i delpen-
sion kan Posten ga in med kompletterande
ersattning:
Alt 1. Man gar i pension med max 10
timmar/vecka (25 procent). FQrsSkring-
skassan ersatter dessa timmar med 55
procent och Posten gar in med resterande
45 procent. Sammanlagd ersattning 100
procent.
Alt 2. Man gar i pension med 50 procent.
Posten ersatter 25 procent och FK ersatter

resterande 25 procent med 55 procent i
delpension, vilket sammantaget ger en
ersattnning pi 89 procent.

Provande av annat arbete
med inkomsttrygghet
Kan omfatta ledighet i sex till tolv mana-
der. Villkor:
• helt tjSnstledig fran Posten (= inga
sjukfbrmaner etc utgar)
• avtal skrivs med den anstallde och den
nye arbetsgivaren
• konkurrensbisyssla accepteras inte
• ersattning fran Posten med max 5.000
kr/manad.

Bild:RNyberg

Sabbatsperiod
Har foreslas tvi altemativ.
Alt 1. I samarbete med AMS erbjuda ett
sabbatsar med A-kassa i utbyte mot att
Posten anstaller arbetslOs ungdom. Fore-
tradesratten miste beaktas.
Alt 2. Posten erbjuder 50.000 kr mot att
den anstallde tar helt tjanstledigt under ett
sabbatsar; inga semester-, sjuk- eller
andra fbrminer utgir.

Kostnad
Projektgruppen fbreslog Brevs styrelse att
ansli 50 miljoner for atgarder for att
forbattra ildersstrukturen under 1997 och
ytterligare 150 miljoner for 1998.

Styrelsen beslutade att avsatta 50 miljo-
ner for itgarder 1997. Daremot fattades
inget beslut om pengar for 1998, men
brevchefen (Alerfelt) skriver si har till
region- och terminalcheferna:

"Jag hoppas dock pa ett sadant beslut
och rekommenderar att ni redan nu
borjar fdrbereda arbetet enligt Brevs
fdreslagna atgardspaket...Prioritera i
forsta hand minskning av arbetstid och
pro'vande av annat arbete med viss

lonekompensation och darefter av-
gangsvederlag. Nar del gdller forsla-
gen om delpensionslosningar och
sabbatsperiod, for vi idag samtal med
Riksforsakringsverket resp Arbets-
marknadsdepartementet for att fa
klartecken."

Tillampning i Stockholm
I november borjade det ga rykten om att

vissa beviljats avgangsvederlag och var-
tefter som det ryktet spred sig steg intres-
set. Terminalklubbsstyrelsen hade dS inte
tagit del av de forslag till atgarder som vi
berattar om ovan. NSr vi fick hora talas
om avgangsvederlagen begarde vi infor-
mation fran den s.k. personalchefen. Vi
fick varken da eller senare nigra till-
fredsstallande upplysningar om vad som
gallde for 1997. Exempelvis att de 50
miljonema delats upp sa att halften fdrde-
lats pa regionerna utifrin budgeterade
arsarbetskrafter, vilket gissningsvis ror sig
om 3-4 miljoner for Stockholmstermina-
lema. Den andra halften skulle fordelas
efter behov.

Fdrbrukade
Den 17 november fick vi besked av Morin
att pengarna redan var fOrbrukade.

De pengar som Terminal Stockholm fatt
sig tilldelat - och, om intresse funnits,
kunnat ansoka om - racker inte till sarskilt
rnanga avgingsvederlag och det 3r som
alltid nar det galler sadana arbetsgivaren
som beslutar.

Inte desto mindre ar det anmarkningsvart
att man inte gar ut och informerar om
erbjudandena (som ju faktiskt inte bara
gallde avgingsvederlag!), vare sig till
facket eller personalen sa att alia som ar
intresserade har mojlighet att anmala det -
och inte bara de som arbetsgivaren tipsar
om/vill ska ta det.

Frigan ar vem som nasta gang fbrst av
alia borde beviljas avgangsvederlag!

Sedan kan man ju till sist fraga sig vad
det ar for fbretag vi arbetar inom nar det
bildas ko sa fort ord som avgangsvederlag
namns!

/JA
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Daglag for ensamstaende
foraldrar f ungerar utmarkt!
• Efter den forra rapporten fran
Jamstalldhetsgruppen i Facktuellt
lick jag en reaktion fran en av mi-
na medarbetare pa Stora/KIump
pa Klara som gav mig en tankes-

-*allare. Jag skrev om problemati-
.>.en med ensamstaende foraldrar
och svarigheten att fa arbeta pa de
tider som ar mojliga med tanke pa
barnomsorg mm.

"* Vi bar ju lange efterfragat en gemen-
sam policy for hela terminalregionen
angaende dagtid for ensamma foral-
drar men alltid fatt avslag med han-
visning till att fragan maste losas pa
respektive enhet. Vid var senaste traff
i Jamstalldhetsgruppen framkom att
det fortfarande inte fungerar till-
fredsstallande pa alia enheter i termi-
nalregionen.

cott exempel
Men, som min medarbetare belt rik-
tigt framholl, det finns en enhet pa
Klaraterminalen som borde kunna
ramhallas som ett gott exempel pa

bur bra ett daglag skulie kunna funge-
ra och till och med bli en tillgang for
enheten. Pa min enhet Stora/Klump

_har vi faktiskt i dag ett fungerande
uaglag, med egen lagledare. Denne
arbetsledare har aven ansvar for dem
som av rehabiliteringsskal far arbeta
dagtid. Man har gjort upp ett rota-
tionsschema, man har laginformation
och kompetensutvecklingen tas val
tillvara.

Osakerhet
Tidigare var det ju si, i alia fall hos
oss, att de som pa grund av barnpass-
ningsproblem tvingades att arbeta pa
dagarna blev staende med samma
arbetsuppgift, genomgaende storb-
revssortering ekonomipost, hela sitt
pass. Att detta pa sikt kunde medfora
belastningsskador Mr uppenbart.
Det handlade da alltid om tillfalliga

losningar och man levde i standig
osakerhet om hur lange man kunde
fa behalla sin dagtjanst. Dessutom
hamnade man ofta utanfor den kom-
petensutveckling som kom alia de
ovriga anstallda till del.

Manga av dem som arbetade dagtid
da gick miste om utbildningar i kva-
litet och kundorientering mm.

Kompetens
I dag ar det annorlunda. Tvartom ar
det sa att just daglaget nu besitter en
kompetens i maskinsortering och
kodning som manga av den ovriga
personalen inte har. Man kanner sig
mer delaktig da man fatt flera arbet-
suppgifter.

Eftersom man som ensam foralder
befinner sig i en utsatt position tycks
det som om man ar mer angelagen att
kompetensutveckla sig. Detta for att
man ska ha storre chans att fa behalla
sin arbetstid och i forlangningen aven
sitt arbete.
Enligt uppgift har daglaget dessutom

en mycket bra produktivitet.

Foredbme
Att vi nu antligen har fatt ett daglag kan
vi tacka vara ftrstaende produktionsche-
fer for. FSrst var fftrre chef, Bosse Eriks-
son och nu Claes Brolenius som haft en
bra fbrstaelse for problematiken med att
vara ensam fbralder. Sektionen har ju
ocksi drivit denna fraga lokalt lange.

Lagledaren foljer upp vilka som har
behov av fortsatt dagtid vid planering-
ssamtalen. Det ar ju faktiskt sa att behovet
att arbeta dagtid varierar. Barnen blir ju
storre, klarar sig si smaningom battre
sjalva. Nya behov kan uppstS hos perso-
nal som tidigare arbetat andra tider.
Var enhet borde st& som ett fbredOme fbr

de enheter dar fragan bara loses tillfalligt
och med den stora osakerhet och otrygg-
het som detta medfbr fbr den ensamma
tbraldem. Sjalvklart borde det kunna ga
att genomfbra en gemensam policy i
denna fraga i hela terminalregionen. Men

si lange detta inte fungerar si ar det vik-
tigt att satta press pi sin lokala sektion si
att denna verkligen driver fragan med
hanvisning till bl a jamstalldhetslagen § 5.

Kan man dessutom, som pa var enhet
visa att ett daglag kan medfora en bra
produktivitet borde aven de hdgre chefer-
na bli mer tilltalade av iden.

Ylva Dahlman, Jamstalldhetsgruppen

Ill: Robert Nyberg

Till alia fortroende-
valda kvinnor:

I forra Facktuellt berattade vi
om vart planerade semina-
rium for fortroendevalda
kvinnor i terminalregionen.
Vi var lite val ambitiosa och
na'mnde datumet 8 decem-
ber. Vi har nu insert att det
ar en orealistisk tidpunkt. Vi
aterkommer senare med
narmare information!

Jamstalldhetsgruppen
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Arbetstidsf ragan allt hetare
Posten viil forsamra annu mer an Arbetstidskommitten

• Terminalklubben gav tidigare i host ut
ett extranummer av Facktuellt (nr 7/1997)
som handlade om Arbetstidskommittens
fbrslag till ny arbetstidslag. Dar redogjor-
des for de forandringar (mest forsamring-
ar) av nuvarande arbetstidslag som kom-
mittens betankande innebar:

• Kommitten fb'reslar ingen arbetstidsfor-
kortning (det ingick inte heller i direkti-
ven, typiskt nog). De forandringar i lagen
som man foreslar (med mottot "flexibili-
tet") handlar darfor om fbrlaggningsfragor
och en anpassning till EG:s arbetstidsdi-
rektiv.
• Den ordinarie arbetstiden ar idag 40
timmar i genomsnitt under en ryraveckor-
speriod. Kommitten vill forlanga begrans-
ningsperioden till tio veckor.
• Det nattarbetsforbud som idag fmns i
lagen vill man ta bort.
• Enligt nuvarande regler maste arbetsgi-
varen schemalagga en rast senast efter 5
timmar. Kommitten utstracker tiden till
sex timmar och slopar kravet pa schema-
laggning.
• Veckovilan som nu ar minst 36 timmars
sammanhangande ledighet inom varje
sjudagarsperiod sanks till 35 timmar -
tillfalligt blir det tillatet art ga ner till 24
timmar.
• Idag maste arbetsgivaren lamna besked
om andringar i den ordinarie arbetstiden
minst 14 dagar i fbrvag. Regeln firms
kvar, men fbrsvagas.
• Kommitten foreslar att Overtidstaket
ska sankas fran 200 till 100 timmar....men
samtidigt tas arbetsgivarens skyldighet att
fbra Overtidsjournal bort. Och dessutom
slopas den Overtidsavgift som idag finns
i lagen.
• Undantag fran nuvarande lag far goras
genom kollektivatal som godkdnts pa
central niva. I den nya lagen skulle det
racka med lokala kollektivavtal. Det kan
5.ta som en fbrbattring, men innebar i

praktiken att lagen urholkas ytterligare.

37 remissinstanser lamnade under varen
in sina svar till Arbetsmarknadsdeparte-
mentet, daribland Posten. Facktuellt har
last vad Posten svarade.

I) i s kussio n c rna om u rbc ts t id en
koncentreras idag kring tva
fragor. Dels den arbetstidsfor-
kortning, $om kan bii elt viktigt
krav i avtalsiorhandlingarna;: |
nasta ar och/eller forcmal lor ;!
lagstiftning. Dels det forslag till
ny arbetstidslag, som t'.n. be-
reds inom Arbetsmarknadsde-
partemcntet.

Facktuellt aterkommcr har
med en kort repetition av ar- ; ;
bctstidskommittens lorslag. VI

.har ocksa last Postens reinis-
svar och kan konstatera att de
vill ga annu iangrean konimit-
ten for att fiirstarka arbetsgiva^

• rens stalining. Till sist sa publi^
cerar-.-vi ett utdrag ur de politis-
ka riktlinjer i arbetstidsfragan,
som den socialdcmokratska ;

partikongressen antog i Sep-
tember.

Posten tycker
Remissyttrandet (daterat den 27 mars)
beslutades av davarande personaldirekto-
ren Ingemar Persson och skrevs under av
Postens arbetsrattsjurist, Stieg Ahlin.

Inledningsvis konstaterar de att betan-
kandet

"...ligger i linje med den syn vi delar
med vara fackliga organisationer om
att arbetstidsfragorna pa vara arbets-
platser shall vila pa flexibilitet och
lokalt medinflytande. I delta ingar att
det inom ramen for vara samverkans-
grupper skall tecknas kollektivavtal om
spelreglerfor flexibilitet i arbetstidsfor-
Idggningen som har sin utgangspunkt
bade fran kundnyttan och verksamhe-
tens krav och fran den enskilde indivi-
den."

Flexibilitet?
Vackert! Persson&Ahlin har ratt i att
arbetstidsfragorna inom Posten vilar pa
flexibilitet. I sjalva verket har vi extremt

flexibla arbetstider. Vi arbetar under hela
dygnet, hela veckan, hela aret. Vi har
arbetstider och scheman som gar bade pa
tvaren och langden. Vi har alia tankbara
former av anstallningsataganden. Etcete-
ra... Vi har fran facket varit med och
forhandlat fram det mesta av detta. Och
oftast varit 6verens med arbetsgivaren om
alia de underliga scheman som fmns. Sa
langt har Persson&Ahlin ratt.

Lagen som stbd
Men Postens personaldirektOr och arbets-
rattsjurist "glo'mmer" en sak. De flexibla
losningar vi har forhandlat fram och varit
overens om inom Posten har uppnatts med
lagen som stod. I nuvarande lag firms
exempelvis ett nattarbetsforbud. Med stOd
av detta har vi kunnat forhandla fram
acceptabla nattscheman. Nu vill arbets-
tidskommitten ta bort nattarbetsfbrbudet
och darigenom fbrsvaga den anstalldes
och fackets stalining. Man pratar fran
arbetsgivarhall och fran kommitte"n myck-
et om flexibilitet. Men flexibilitet ar
ingenting nytt, det har vi redan. Det nya
ar att de vill ha en flexibiltet som an mer
dikteras av arbetsgivaren. Sjalvklart
(tyvarr maste man anvSnda det ordet)
stoder Postens ledning ett sadant fbrslag.

ca langre
Ja, de vill t.o.m. ga langre an kommittto!

• De vill, i likhet med SAP, heist tOmma
arbetstidslagen och enbart utgi fran EU:s
arbetstidsdirektiv.
• De retar sig ocksa pi § 8 dar Arbets-
tidskommitten fbreslir fdljande skrivning:

Arbetstiden skall, utifran verksamhe-
tens krav, planeras ochforldggas med
hansyn till arbetstagarens olika onske-
mal och behov. Ddrvid skall beaktas att
arbetstagares mojligheter att fdrena
forvdrvsarbete medfrnailjeliv och soci-
alt liv i ovrigt underlattas. Det skall
oven efterstrdvas att arbetstidsforhal-
landena framja jdmstdlldheten mellan
kvinnor och man.

Rent juridiskt at paragrafen inte sa myck-
et vard, eftersom kommitte"n upphaver
den i kommande paragrafer och fftrarbe
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ten till lagen. Men det ar vackert tankt!
Och det tycker inte Persson&Ahlin om
och darfor vil l de skriva om eller ta bort
paragrafen. Det sager mer om stamningar-
na inom Postens ledning an de artiklar
som Dahlsten brukar skriva i Nyhetspos-
ten!
• An allvarligare ar att Postens ledning
vill forlanga begransningsperioderna
ytterligare. Enligt nuvarande lag har vi
fyra veckor, kommitten foreslar en for-
langning till tio veckor och Pers-
son&Ahlin vill ha minst 12 veckor. Redan
idag har vi som bekant ofta begransning-

"""-.perioder som omfattar mer an fyra veck-
or. Men da har dessa forhndlats fram och
arbetsgivaren har fatt bjuda nagot fbr att
fadem.
• Naturligtsvis motsatter sig Pers-

""•.on&Ahlin ocksa sankningen av overtids-
taket fran 200 till 100 timmar. Genom att
kommitten samtidigt tar bort arbetsgiva-
rens skyldighet att fbra b'vertidsjournal
och dessutom tar bort overtidsavgiften ur
lagen, blir det i praktiken svarare att beiv-
ra Overtradelser mot det sankta bvertidsta-
ket. Darfor glader sig Posten i sitt remis-
svar it att overtidsavgiften tagits bort.

Arbetstidskommitt6ns betankande och
remissyttrandena bereds for narvarande
pa Arbetsmarknadsdepartementet. Resul-
tatet av denna beredning mynnar ut i en

— ̂ proposition till riksdagen, som troligen
fattar beslut under varen.

oroar LO
Vad har vi da att vanta oss?

x— "Arbetstiden oroar LO ", lyder rubriken
pa en DN-artikel den 15 november. Det ar
LO:s ordfb'rande Bertil Nilsson som utta-
lar sig:
- Kongressen (socialdemokraternas/red)

slog fast att lOntagarinflytandet Over ar-
betstiden fortsatt skall vara stark och en
kommande proposition maste vara tydlig
pa den punkten, sager han infOr ett va-
lupptaktsmOte i Varmland denna vecka.

Ett sadant uttalande gor att man blir
orolig! Vet Bertil Nilsson nagot om vad
regeringen planerar i den har fragan, som
han inte vill saga rakt ut? Klam fram det
i si fall!

Klart ar att opinionsarbetet i arbetstids-
frigan maste fortsatta, om arbetstidskom-
mittens och SAF:s fbrslag ska stoppas.

Darfbr denna artikel!
Jan Ahman

(S)-kongressen
om arbetstiderna
De politiska riktlinjer som antogs vid
den socialdemokratiska partikongressen
i September ("Framtidskongressen")
uppehaller sig mest vid fragan om kor-
tare arbetstid, men sager ocksa nagra
ord om arbetstidsfragorna i 6'vrigt. De-
lar av riktlinjerna aterges har.

Det ar naturligtsvis av intresse vilka
riktlinjer regeringspartiet antar.

Vi kan konstatera att man uttalar sig
for en arbetstidsfo'rkortning, men det ar
manga om och men. Och kravet ar
mycket blygsamt: 100 timmar per ar
som ska genomfb'ras under en femar-
speriod, dvs 20 timmar per ar!, om man
valjer den vagen. En normalarbetstid
uppgar idag till ca 2000 timmar per ar.

/JA

Minskad arbetstid
for okad valfard
Aven om arbetstidsfbrkortning har lett
till fler jobb pa enskilda arbetsplatser
kan en generell sankning av arbetstiden
inte lOsa arbetslOshetsproblemet. Det
framsta skalet for en arbetstidsfbrkort-
ning ligger i valfardsvinsterna fbr den
enskilde. En kortare arbetsdag skapar
fbrutsSttningar for ett mer jamstallt och
jamlikt samhalle. Men en fbrkortning
av arbetstiden medfbr en svar avvag-
ning. De standardfbrbattringar vi har
mojlighet att uppna i en vaxande ekono-
mi kan tas ut antingen som Ibn eller
som Okad fritid.

Samtidigt som atskilliga Snskar fbrkorta
sin arbetstid vill tiotusentals, mestadels
kvinnor, Oka sin arbetstid fran deltid till
heltid fbr att darigenom oka sina in-
komster. Den nya arbetsratten har starkt
deras mOjligheter. Utvecklingen mot
kortare arbetstid fir inte motverka kra-
ven hos dem som Onskar oka sin arbets-
tid till att arbeta full normalarbetsdag.

• Ett fb'rsta steg. En forsta forkortning
av den generella arbetstiden bbr avtal-
svSgen pabOrjas senast ar 1999 men
maste vid varje tidpunkt vSrderas i
fOrhallande till effekterna av redan
genomfbrda arbetstidsfOrkortningar och

de andra krav som intecknar det ekono-
miska utrymmet, som en utbyggnad av
vard, omsorg och skola. De anstalldas
val mellan kortare arbetstid och reala
loneokningar, liksom kraven pa bra
forutsattningar for produktion, maste
vara det avgorande for i vilken takt
arbetstidsforkortningen ska ske. Under
fbrutsattning att produktiviteten fortsat-
ter att Oka finns mOjligheter att fbrkorta
arsarbetstiden med runt 100 timmar
under en femarsperiod. Valet mellan
kortare arbetstid och Okad I6n ar i fflrsta
hand en fraga fbr de fackiiga organisa-
tionerna och arbetsgivama.

• Overtid. Overtiden bbr begransas och
mOjlighetema til! Overtidsuttag darfbr
minskas.

• Arbetsgivama maste bii mer lyhOrda
for krav pa arbetstiderna. Den fbrbat-
tring i den personliga valfarden som en
forkortad arbetstid kan medfbra far dock
inte leda till att man ger avkall pa nbd-
vandiga atgarder fbr att fbrbattra arbets-
miljon eller minska mojlighetema for de
anstallda att fa full arbetstid. Ambitionen
skall vara att heltidsanstallning ar en
rattighet, deltidsanstallning en mojlighet.

• Lagstiftning kommer att overvagas. I
det fall arbetsmarknadens parter skulle
misslyckas att genomibra en successiv
arbetstidsforkortn ing och med beaktande
av att fbrhallandena och prioriteringarna
varierar mellan olika avtalsomraden
kommer lagstiftning att Overvagas.

• Flexibla arbetstiden Produktionen,
verksamheterna och de anstallda staller
Okade krav pi flexibel arbetstid. Det
fbrutsatter en bra arbetsorganisation. Det
3r nOdvandigt med ett starkt iOntagarin-
flytande Over arbetstidens forlaggning.
Det gynnar de anstallda och Okar verk-
samhetens effektivitet Inflytandet ska
garanteras genom lagar och kollektivav-
tal. Arbetstidslagen ska skydda de an-
stallda mot godtycklig behandling."
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Har ni sett pa maken
• SEKO Forbundet bar anlitat City Mail
att dela ut SEKO Post medlemsbrev. Den
9:e oktober 1997, skickades medlemsbrev
c-an SEKO Forbundet. Brevet innehaller
ert meddelande angaende hqjningen av
medlemsavgift fran och med januari 1998.
Brevet var val formulerat och lamnade ej
obesvarade fragor. Men det var en viktig
friga som inte alls har med brevets inne-
hall att gbra: Varfor skickades brevet med
City Mail?

Det var en vanlig dag. Jag kom hem
frin mitt arbete. I dbrren framfb'r brevla-
dan ligger massa brev. Jag tog upp hela
bunten och satte mig runt

Till min forvdning:
brevet kom fran SEKO!

mitt arbetsbord fbr art bppna breven och
iSsa genom innan jag gar och hSmtar
barnet. Det ena brevet var stSmplat med
City Mails mSrke. Eftersom jag inte far
si manga brev med City Mail bud, bppna-
de jag det fbrst. Till min fbrvining, bre-
vet kom fran SEKO-Fbrbundet. Nu trod-
de jag inte mina bgon. Jag tittade igen pa
baksidan av kuvert. Det star City Mail
klart och tydligt. Jag blev bade arg och
besviken. Men jag sov pa saken.

NMsta morgon vaknade jag med en
klump i halsen. Jag var inte fbrkyld. Nej
di. Jag var annu arg pa vad jag upptackte
kvSllen fore. Som vanligt tog jag perso-
nalbussen till Tomteboda dar jag arbetar.
Pi jobbet drojde det inte lange innan jag
fick ta emot fragor fran arga medlemmar.
Varfbr skickar SEKO vara brev med City
Mail? Jag svarade arligt, "Jag vet inte
men jag tanker ta reda pa det".

Under kafferasten salt jag med nagra
arbetetskamrater och vi fick se en facklig
fbrtroendevald. Vi tog genast chansen att
friga om ban kunde fbrklara varfbr for-
bundet skickade brev med City-Mail. Jo
da, det kunde ban. SEKO Fbrbundet
skickade brev med City-Mail "darfbr att
City-Mails personal ar SEKO-medlem-
mar." Svarade han. Nu trodde jag att jag
boll pi bli tokig. Jag trodde inte iMngre pi

mina bron. Eftersom svaret var lojligt,
fann jag det ombjligt att fortsatta diskus-
sion. Jag beslbt mig att kliva ett steg
hogre upp for att finna ratt forklaring. Jag
ringde di till terminal klubben dar jag fick
prata med flera personer.

Varfor skickades
brevet med City Mail?

Vissa svarade arligt att de inte visste
varfbr. Men nigon svarade art det inte
var fel att skicka breven med City Mail.
Dels var City Mail billigare, dels var City
Mail-anstallda SEKO-medlemmar, sa
personen med si stor erfarenhet av post-
fackets medlemmars problem. Annu en
gang blev jag fbrstummad och fbrtvivlad
fbr att bora si Ibjliga bortfbrklaringar.
Efter att jag har lagt pi luren, salt jag en
stund och funderade pi vad personen pi
Terminalklubben har sagt. "De som ifri-
gasStter fbrbundets beslut att skicka brev
med City-Mail har inte tankt lingt,1' hade
han sagt. Har jag och alia andra verkligen
inte tankt lingt?

Nu vill jag h6ra vad man sager pi Fbr-
bundet. Jag tog upp luren igen och ringde
upp en annan person pi Terminalklubben
fbr att ta reda pi telefonnumret till den
ansvarige. Pi Fbrbundet kunde den som
svarade i telefonen inte svara pi min friga

SEKO ar man om
medlemmarnas pengar,

pasted han

men lovade att iterkomma om tvi tim-
mar. Som han lovade, ringde han upp
mig efter tvi timmar och hanvisade mig
till Ulf Svensson. Det var ju Ulf som
skrev under brevet till medlemmarna.
Dock, informerade han mig om att Ulf ej
var amtaffbar just di. "Ring i morgon pi
formiddagen." Jag la pi luren och sucka-
de. Jag miste annu en gang vakna med en
klump i halsen. Under hela dan diskutera-

de vi SEKO brevet och vad konsekvensen
kunde vara for SEKO Posts medlemmar.

Mandagen den 20 oktober. Jag ringde
upp Ulf Svensson pi Fbrbundet. Det var
han sjalv som svarade i telefonen. Jag
undrade om han hade .nigon forklaring
varfbr Fbrbundet skickade brev till SEKO
POST med City Mail. Jo, fbrklaring hade
han. "Det var billigare att skicka brevet
med City-Mail an med Posten. SEKO 3r
man om medlemmarnas pengar," pasted
han. Jag blev torr i munnen och stamma-
de till. "Vad ar det du sager? Ar detta inte
en ond cirkel? A ena sidan ar ni mina om
medlemmarnass pengar, i andra sidan
stbder ni ekonomiskt ett fbretag som i sin
tur konkurrerar ut SEKO POST medlem-
marnas jobb. Hur hanger det ihop?"

Jag gjorde klart for Ulf att varken jag
eller nigon annan SEKO POST medlem
har lust att bidra till att aweckla vira jobb
genom att fbrstarka City Mails kassa.

Under hela dan
diskuterade

vi SEKO brevet

Sedan gjorde jag klart fbr honom att vi
SEKO POST medlemmar inte kbper
resonemangen att "ni miste taiika pi att
City Mail-personalen ar SEKO-medlem-
mar:" Vi ar mycket medvetna om vira
kamraier pi City Mail. De har virt stbd
om bara pengama gick i deras kassa. Men
si ar det inte. Pengama gick i fbretagets
kassa och kommer att anvandas fbr att
konkurrera ut SEKO POST-medlemmars
jobb. Hur kan jag fbrsti Fbrbundets age-
randenar det hotar mitt jobb? Med detta
menar jag att det 8r Fbrbundet som inte
bar tankt lingt. Deras agerande ar oge-
nomtankt, krankande och visar fbrakt fbr
SEKO POST medlemmar.

Till sist vill jag saga, Fbrbundet miste ta
sitt ansvar och erkanna att det har gjort
fel. Jag vill inte hbra flera Ibjliga bort
forklaringar!

Keshii Pelao Nathanael
TBA-K
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Den nya brevresningsmaskinen
Studiebesok i Danmark och England • Tre maskiner bestallda till Stockholm

• Vi var nagra fackliga representanter
som fick mqjlighet att studera brevres-
ningsmaskiner i Danmark (NEC) och
England (Siemens=AEG). De bida mar-
kena bygger pa samma principer, forst en
trumma forsedd med kammar som fangar

breven si att de kan matas
.n i nasta del d&r de fbrs med
band forbi formatavkanning,
adresslasning, frankeringsav-
lasning och frimarksstampling.

x—Stamplingen sker for ovrigt
.ned en blackspruta. Sen gar, i
engelsmannens fall, breven
direkt in i en brevsorterings-
maskin.

Kbpenhamn
Forst tog vi oss en titt pi

danskamas maskiner som har
variti drift c:a 1,5 ar.

Innan posten gir in i brevres-
ningstrumman skiljer man ur klump,
storbrev och sladder. For att gora detta
har man en fbrskiljningsanlaggning som
val inte riktigt nir upp till vara krav pa
ergonomi. Bl.a. kastade man klumpen i en
behillare som stod bakom ryggen. Man
alade om att del var oerhOrt viktigt att

sladdret togs bort annars var del stor risk
att de trasas sonder i maskinen. Det var
inte lika viktigt att ta bort storbrev och

klump eftersom trumman skiljer bort
dessa, men om man inte gor det si far
anlaggningen lagre kapacitet. Nigot annat
som skapar problem ar blot post, da kan
trumman inte alltid sara breven it. Kon-
struktionen av staplarna dar den fardigres-

ta och stamplade posten kom ut var val
inte helt genomtankt eftersom man fick
vanda breven ett halvt varv innan den
ladlades.

swindon nasta
Det behflvs sex personer fbr att skOta en
maskin, fyra i fbrskiljningen och tvi fttr
sjalva maskinen inklusive efterarbete.

I KOpenhamn har man c:a 300 000 for-
sandelser i brevlidstdmningen och av
dessa klarar brevresningsmaskinerna c:a
200 000.

Efter diverse fbrseningar kom vi sa till
England. Forst till en splitter ny anlagg-
ning i Bristol med 8 maskiner som bara
gick i provdrift dagtid och eftersom vi var
torsenade hade produktionen redan slutat.
Men redan har kunde vi konstatera att
man inte hade nagon fbrskiljningsanlagg-
ning. .

I flygande flang gav vi oss sen ivag till
en anlaggning i Swindon 10 mil bort som
varit i drift nagra manader. D3r var pro-
duktionen i full gang och vi kunde studera
hur man arbetade vid inmatningen till
trumman. Man stod och grSvde i upptdm-
ningen och slangde klump och storbrev i
bunkar intill sig, nagot sladder existerar
nastan inte i England.
Maskinen i sig fungerade bra och verka-

de driftsaker och gav ett intryck av hogre
kvalitet an danskarnas, men yrkesinspek-
tionen i Sverige hade val fatt dandimpen
om man sett brevsorteringsmaskinen. Den
hade namligen utmatning i tre rader stap-
lar dar den oversta raden var sa h8gt

placerad att man, om man var
under medellSngd, fick sta pd ti
for att tomma den. Att man i Eng-
land inte prioriterar arbetsmiljon
marktes ocksa tydligt i lokalernas
utformning som var stora indus-
trihallar utan nagon som heist
bullerdampning.

Den typ av anlaggning som eng-
elsmannen har d.v.s. med en
brevsorteringsmaskin, kallas for
IMP = Integrated Mail Processing
och har en teoretisk kapacitet pi
40 000 brev i timmen men prak-
tiskt kan man bara rakna med 20 -
25 000.

Kontrakt
Senare, pi vag till London, skrev postens

representanter pi ett kontrakt pi 3 IMP-
anlaggningar med Siemens med option pi
ytterligare 17 maskiner dock utan brev-
sorteringsmaskin. Vi fackliga kom Over-
ens med Posten att bilda en arbetsgrupp
fbr att bl.a. utveckla en fbrskiljningsdel
till dessa maskiner.

Anders Viksten

P& Terminalklubbens hemsida,
http://home2.sv/ipnet.se/~w-27485, firms fler -
och bdttre! - bilder av brevresningsmaskinen.



Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA
AdressSndring: se nedanl

LO-datorer
Som LO-medlem kan man nu hyra en
komplett multimediadator (PC med
ljud och bild) med all kringutrustning,
CD, skrivare och sa vidare. I priset
ingar internetprogram, spelprogram
och program som tacker normala krav
for en hem-PC, det vill saga kalkyle-
ring, ordbehandling och grafiska pro-
gram.

Vad ingar i paketet?
Paketet bestir av en kvalitetsdator.
Market ar Hewlett Packard (HP) med
snabbhet och stort minne som uppfyl-
ler dagens och den narmaste framti-
dens krav.
Den har TCO-95 godkand fargskarm

(hogsta internationella arbetsmiljos-
tandard), blackstralefargskrivare, mo-
dem, program, internet via Telia,
elektronisk post, garanti, support och
avbrottsforsakring, som allt ingar i
priset.
Datorn hyrs pa 36 manader. Kostna-

den ar 446 kroner per manad (sept
-97) vilket inkluderar allt utom sam-
talskostnaden for den tid du tillbring-
ar pa internet (for narvarande 10 ore
per minut kl. 18 - 08 och helger, 20
ore per minut kl 08 - 18). Frakt per
post tillkommer ocksa (cirka 250 kro-
nor).

Hur gar uthyrningen till?
1. Din sektion har ansokningsblan-
kett och kan intyga ditt medlemskap
iSEKO.
2. Delta intyg och anmalan skickar du
till TCM som hyr ut datom. Denna
anmalan ar EJ bindande.
3. TCM kommer inom en vecka att
skicka ut ett hyresavtal till dig.
4. Du fyller i hyresavtalet och skickar
det sedan till TCM. Fran och med att
du skrivit under och skickat in avtalet
ar det bindande.

5. TCM skickar hem datorn till dig
via posten inom 3 veckor. Datorn ar
enkel att sa'tta ihop, programmerad
och instruktionerna ar pa svenska.

OBS! Det har ar ett avtal mellan dig
och TCM. Det innebar att du kommer
genomga sedvanlig kreditprb'vning
for hyresavtal.

Varfor hyra?
• Man kan under hela hyrestiden (36
manader) stalla krav pa uthyraren och
tillverkaren. De har under hela kon-
traktstiden ett ansvar for att utrust-
ningen fungerar. Inom tio dagar efter
att datordel sants in ska den vara re-
parerad.

sista
sidan

• Support fb'rsta aret inom 2 timmar.
• Man behover inte lagga ut en stor
summa pengar pa en gang, utan beta-
iar manadsvis.

Om det blir fel pa utrustningen
I priset ingar telefonsupport, sa att

du far hja'lp av kvalificerad personal
dygnet runt forsta aret.

Pa samtliga datordelar har du tre ars
garanti. Service atgardas inom tio
dagar. Tel. ar 020-826 826.

Tekniska data
HP Pentium 200 MHz MMX (HP Vec-
tra) '32MbRAM • 2,1Gbharddisk
• 2 Mb Grafikminne • 24xCD rom •
ljudkort • hogtalare • HP blackstra-

lefargskrivare (HP DeskJet 400) •
15 "HP fargskarm (TCO-95-godkand
skdrm) • modem K56flex

Program och ovrigt
Windows 95 • Works • Word 97 •
Internetprogram, \vww • Encarta
World Atlas • Soccer • Virusskydd •
Internetabonnemang, Telia •Elektro-
nisk post 5 adresser • 5 hemsidor

• Forsakring vid langvarig arbetslos-
het eller sjukdom
• Ratt till kop-loss efter hyrestidens
utgang for 1480 kronor.

Pa LO:s hemsida, http://www.lo.se
kan dufa aktuell information om da-
torerna. Exempelvis att man nu har
hojt processorns hastighet fran 166
Mhz till 200 Mhx.

serviceterminalerna
Sa var vi
bara sexton...
Nar det nya Brevnatet infordes den 1
april forra aret aterstod nitton
sorteringsterminaler i hela Sverige.
Forutom de tretton huvudterminalerna
sex serviceterminaler i Lulea,
Ostersund, Borlange, Visby,
Trollhattan och Hassleholm. Posten
har hela tiden havdat att serviceteri-
minalerna pa sikt ska bort.

Den senaste manaden har for-
handlingar forts om en nedlaggning
av dem. Resultatet av fb'rhandlingarna
blev att Trollhattan och Ostersund
laggs ner senast vid utgangen av 1998
och Lulea senast vid halvarsskiftet
1999. Inriktningen ar att aven
Borlange och Hassleholm ska laggas
ned, men fb'rst efter en utvardering av
den forsta nerlaggningsrundan. Visby
blirkvar. /JA

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


