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Stora problem vid Kallhallsterminalen 
Driften vid Kallhall och de andra terminalerna i foretagspaketens 2/40 system (egentligen 
2/27) startade den 1 mars. Vi blev darmed vittne till ett av de storre fiaskona i Postens 
nyare historia. 
Problemen i Kallhall var - och ar -
medvetet planerade. De orsakas av 
att oberoende kungadomen - med 
hogsta ledningens goda minne - ska-
pats inom Posten (Lattgods). Sedan 
har man spatt pS med en oduglig 
projektledning (Lasse Limdstrom 
mfl). Vi har fran fackets sida varnat 
bl a for sirbarheten i systemet med 
de tvk storterminalerna. Dessa, lik-
som omrSdesterminalerna i Kallhall 
och Segeltorp m fl, bygger pk en tek-
nik, som inte fungerar som beraknat. 
Problemen i uppsamlingssorteringen 
beror till stor del pS att kodnings-
stationerna inte har den kapacitet 
som utlovats. Istallet for planerade 
600 paket i timmen, klarar man med 
den stenlldersmassiga utrustningen 
400. Systemet bygger vidare pk sir-

bara mellanomridestransporter med 
en arbetsmiljovidrig loslastningen i 
bilarna. Alia paket mSste koras till 
Nykvarn/Sodertalje eller Torsvik/-
Jonkoping, om de sS bara ska frin 
ena sidan gatan till den andra. Till 
sist sS hade man gjort gladjekalkyler 
i utkorningsledet. 

Skandinavisk Flyttfrakt 
All utkorning centraliserades till 

Kallhall, utan hansyn till ovrig Skeri-
verksamhet, och ingen ordentUg 
ovning forekom fore driftstart. I bas-
ta fall fick de chaufforer som skulle 
kora i Kallhall gora ett studiebesok 
dar innan produktionen startade den 
1 mars! 

Vid driftstart farms inga extraresur-
ser inkallade eller reservplaner upp 

gjorda. Nar det hela pajade redan 
forsta morgonen, blev det till att 
hyra in entreprenorer. Vi hoppas att 
i nasta nummer av FacktueUt kunna 
publicera rakningen for delta kalas. 
Men inte nog med detta. Dessutom 
gick man till arbetsformedUngen och 
anstallde drygt 30 deltidare (tids-
begransade anstallningar t o m 30 
april) plus att man hyrde in tio per
soner frin Skandinavisk Flyttfrakt. 
Detta gor man samtidigt som man 
sagt upp anstallda i bland annat 
Kallhall p i grund av en pastSdd 
overtaUghet! 

Kunderna och personalen fick ta 
smallarna. Som vanligt. 

Jan Ahman 

Overtaligheten 
De centrala forhandlingarna om overtaUghet 
inom Sortering resulterade i att ytterhgare ett 
80-tal anstallda kommer att sagas upp. Detta 
sker samtidigt som man p i Kallhallsterminalen 
nyanstaller folk. 

Inom Utdelning blev resultatet av forhandling
arna att 60 sags upp. Problemet har ar bland 
annat arbetsgivarens ovilja att overhuvud taget 
erbjuda nigra avgingsvederlag. 

Las mer om overtaligheten pd sid 4 

Lokalvarden 
Arbetsgivaren beslot den 30 mars att ail lokal-
vird inom Utdelning ska laggas ut p i entrepre-
nad. Beslutet innebar en rationahsering som 
leder till samre arbetsmiljo, mmdre sakerhet och 
okad centralstyrning. De 60 lokalvirdare som 
idag ar anstallda av Posten riskerar i och med 
beslutet sin anstallning i posten. 

Arbetsgivaren har tillbakavisat alia forslag frin 
facket att undersoka andra losningar. 

Las mer om lokalvarden pa sista sidan 

Mera Kallhall 
Sid 2 

Brevnat-94 
Sid 5 

Insandare 
Sid 8 och 11 



Roster fran ett mote i Kallhall: 
Allt ar sa dj-vla daligt planerat! 

Regionklubben anordnade den 1 april t\k informationsmoten pa Kallhallsterminalen. Nar vi 
kommer till terminalen sitter ett VIKTIGT MEDDELANDE! pa alia dorrar: Pga omorgamsa-
tionen den 1 juUfdr ingen semester iartasut under juli-augusti! Undertecknat STAB Semester. 
Det tar en Idng stund innan jag begriper att det ar ett aprilskamt. Det skulle mycket val kunna 
vara verklighet i Kallhall, med de chefer som styr dar. Ingenting fiirvanar en langre. — Det finns ingen i det har huset 
som vill lyssna pk konstruktiva for
slag eller kritik, som en av motes-
deltagarna uttrycker sig. Gkr man till 
Gnrden (driftschef for ikeridelen) 
med synpunkter fir man till svar att 
det ar s&dana som du som gor att det 
blir dalig stamning pd jobbet. 

— Darfor hMer det pk att bildas 
tvS lager har ute, de daruppe och vi 
har nere i produktionen, sager en 
annan av chaufforerna. 

Parkeringarna 
En tredje namner parkeringarna. 

Som vanligt har posten inte lost 
parkeringen for de anstallda. Inte 
ens for Postens egna fordon. Den 
dag vi besoker terminalen stir tv4 
vaxelflak livsfarligt uppstallda pk 
gatan utanfor terminalen. Men che-
ferna har sett om sitt hus. Parke-
ringsplatserna narmast entren ar 
prydhgt uppmarkta: Terminalchefen, 
driftsschefen dkeri, driftsschefen sorte
ring, osv, i fallande skala ner till 
ordermottagare; dar gar gransen! 

Mot den har bakgrxmden ar det 
inte konstigt att cheferna last in sig 
bakom egna kodlis pk ovre plan. 

Uppenbara brister 
Det fmns allvarUga systemfel i 

KallhaU och hela 2/40-systemet. 
Kodningsstationerna ar en sak. Hela 
principen att alia paket skall koras 
till Nykvarn/Torsvik och sedan till-
baka en annan. Stora fel som blir 
svara - och dyra! - att ratta till. Men 
dessutom finns det uppenbara brister 
i arbetsorganisationen vid Kallhall. 

— Varfor tog man inte hit oss 
chaufforer i omgangar, fragar en pa 
motet. Varfor skulle alia hit pa en 
ging? Och varfor hade man ingen 

beredskap forsta dagarna? 
— Hur lange ska det ik fortsatta 

med 40-50 Skare varje dag och de 
extrakostnader det medfor. Det ar ju 
vSra jobb som aventyras pk det har 
sattet! 

Forvanade kunder 
— Jag pratade idag med en kund 

som inte betalt for ett enda paket 
han skickat forra minaden; alia hade 
kommit fram forsent s i han hade 
fitt pengarna tillbaka. 

Forutom den ekonomiska smallen 
ar det ju ocksi si, vilket pipekades 
p i motet, att vi riskerar att forlora 
den har kunden: han/hon har ju 
trots allt anUtat Posten for att fi 
fram paketet snabbt. 

Flera motesdeltagare berattade ock-
s i om kundernas forvinade reaktion 
infor att det nu kommer tvi - tre 
bilar med foretagspaket - samma 
dag. Forst Postens ordinarie och 
sedan ett par ikare som kor ut for-
senat gods. 

— Allt ar si j-via dihgt planerat 
har ute, som en av tjejerna samman-
fattade diskusionen. 

P i en av dorrarna i terminalen 
sitter uppkhstrat ett tack- och hotel-

sebrev frin Kjell Ake Lantz, chef for 
Lattgods. I brevet, som ar under
tecknat den 18 mars, har han mage 
att pist i : 

Nu ar det mesta tillrattat. 
Redan fredagen den 12 mars 
Idg vi pd 92 procent av godset 
utkort i rdtt tid till kund. Jag 
raknar med att vi mycket snart 
ar uppe i bdttre resultat an vad 
vi hade i det gamla systemet. 

Med sidana chefer ar det inte s i 
konstigt om det gir i t h-e. Nu ska vi 
inte tro att det gor det. Trots den 
behandling som man utsatts for, 
finns, det framholls p i motet, en god 
sammanhillning bland personalen 
och, det visade debatten, ett stort 
intresse for att ratta till missforhil-
landena. Flera talare framholl ocksi 
risken - om inte Postikeriema och 
Brev klarar ut de problem som finns 
- att Lattgods lagger in omradester-
minalerna i Postens Paketfrakt. 

Chefernas lekstuga 
Mot den bakgrimden ar det desto 

markligare att de chefer som finns i 
Kallhall fir fortsatta med sin lekstu
ga - och sina tjyvnyp. Inte ens sjalv-
klara saker som horselskydd ar fixa-
de. Gimimimattor till de hira ce-
mentgolven uppges vara pd vdg med 
bdt frdn Amerika. Man miste brika 
om sjalvklara saker som traktaments-
ersattningar enUgt P-ARA. Folk 
kallas till moten p i fritid utan over-
tid. Man forser chaufforerna med 
olagliga korUstor, dar uppgifter om 
rast saknas. Loneredovisningen ar 
under alia kritik. Tjanstgoringstider 
andras frin en dag till en annan utan 
forhandling. 



Listan kan goras annu langre: Klad-
skap saknas. Brandslackarna ligger i 
en behallare i ett horn av sorterings-
lokalen i vantan pa att - nagon gang 
- bU uppsatta. Lastkajen ar for Uten 
sa att man tvingas att stk i tva- och 
tredubbla led vid lastningen pa 
morgnarna. Man har monterat Long 
Johns for att kunna kora loslastning
en, men struntat i att skaffa ett band 
som transiterna kan lasta upp pake-
ten pa. Istallet tvingas de nu sta och 
lasta for hand i behallare pa bryg-
gan, behallare som sedan kors 25 
meter in i lokalen dar de lastas ur 
for hand vid bandet. Rationellt. 

Jan Ahman 

Fackliga ombud 

Vid informationsmotena den 1 april uts^gs n&gra kon-
taktombud. De arbetar tillsammam med regionklubbs
styrelsen ocfa Postchauffdrsklubben i awaktan pk en 
fastare fackiig organisation vid KalihalL 
Per OLsson - Akeriet 
ln(^emar Hagenstam - Akeriet 
Karl Ake Rimestad - Akeriet 
Helene Egerfjalt - Akeriet 
Oirister Svensson - Akeriet 
Panos Tiflidis - Sorteringen 

Yrkesinspektionen besoker Kallhall 
En delegation fran Yrkesinspektionen (YI) gjorde den 23 mars en rundresa till Kallhall-Segeltorp-Nykvarn for 
att undersoka om Posten uppfyllt de villkor som YI stallt for loslastningen. 

Yrkesinspektionen uttalade sig den 24 april 1991 om Postens planer pa att infora loslastning. De forbjod 
Posten att bedriva loslastning, savida inte fem villkor uppfylldes. Det forsta av dessa villkor lyder: 

Upprepade vridna arbetsstallningar, lyft av bordor under kndniva och over axelhdjd, lyft av alltfdr tunga 
bordor samt hogt arbetstempo far inte forekomma. Se 1, 2 och 5 §§ i arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter 
AFS 1983:6 om arbetsstdllningar och arbetsrorelser. 

Nu pagar loslastningen for fuUt, aven med lyft av bordor under kndniva och over axelhdjd, vilket yrkesinspektor-
en och de andra kunde konstatera den 23 mars. De blev vittne till hur Posten loser problemet med att undvika 
lyft av bordor over axelnivd: man kliver upp pa en h\k 15da och lastar upp till tak i de s k vaxelflaken! 

M 

HittUls 170 uppsagda i Sth Norra 

Arbetsgivaren f o r t s S t t e r med sina uppsMgningar. HSr f d l j e r en 
akt u e l l sauaaanstailning over vad de h i t t i l l s s t a l l t t i l l med. 

Sortering^* etapp 1 
etapp 2 
etapp 3 

Administrat ionen-^ ̂  
Utdelning^> 
Akeriet^> 

11 241 
32 

103 

9 5 

13 
59 

27 
26 44^) 
13 
59 

''s= s o r t e r i n g och A k e r i e t o m f a t t a r i d e t har sammanhanget sarat l iga b r e v r e g i o n e r i Stockholm, S o r t e r i n g s k r e t s e n Sven I>oatg irot , U t r i k e s samt L a t t g o d s . Adrftini-8 tra . t i onen o m f a t t a r B r e v - och Bank/Kassa i Stockholm Norra . For U t d e l n i n g o a l l e r e n b a r t Region Stockholm Norra Brev. ^ - Uppsagti ingarna s k e r 26 a p r i l . 



Uppsagningama fortsatter 
Sortering sager upp 82 - Utdelning 59 SORTERINGS OVERTALIGHET 
NER TILL 82 SOM SAGS UPP -
KANSKE FARRE. LYFT FOR
HANDLING LONADE SIG. 

Sedan redovisningen i forra numret 
av FacktueUt har foljande hant i 
overtalighetsprocessen inom sorte
ring. 

I den forhandling som avslutades 
den 19 februari faststallde arbets
givaren en overtaUghet pa 147 perso
ner, eller 110 Srsarbetskrafter. 

SF reserverade sig och menade att 
overtaligheten istallet borde begran-
sas till 97 personer. Dels menade vi 
att arbetet med stimulansitgarder, i 
detta fall i forsta hand pensionsav-
gSngar, inte bedrivits tillrackligt 
kraftfuUt. Detta borde ha gett enligt 
vara bedomningar upp till 25 ytterh
gare avgingar. Dels havdade vi att 
utrikes pa grund av arbetskraftsbrist 
skickat post till Malmo for sortering 
och att detta motsvarade ca 25 per
soner. I var reservation uttryckte vi 
ocksS ett kraftigt missnoje mot den 
brist pS riktlinjer som praglat om-
placeringsarbetet. 

Turordningen 
Vi menar att omplaceringarna 

maste strikt folja turordningen och 
att det alltsS ar de narmast ovanfor 
strecket i respektive enhet med per-
sonaloverskott, som skall omplaceras 
till de enheter som f^ ett personal-
underskott. 

Vi foljde upp var reservation med 
att begara en central forhandUng. 
(Detta innebar att virt forbimd gar 
in i v ^ forhandlingsdelegation, dock 
ar det samma part pa arbetsgivarsi-
dan). 

Central forhandling 
Under processens ging har Kal-

hallsproblemen tillkommit. Bland 
alia andra problem som fmns dar, sa 
behover man ocksa utoka beman-
ningsplanen med minst 30 personer 
p i sorteringsdelen. 
Den 23 mars genomfordes den cen

trala forhandlingen. Vi havdade dS 
dels mot bakgrund av kraven i var 
reservation, dels mot bakgrund av 
den utokade bemanningen i Kalhall 
att det for narvarande inte foreligger 
nagon overtalighet inom sorterings-
kretsen. Posten havdade att man ville 
faststalla overtaUgheten till 82 perso
ner, eller 65,5 Sa. 

I postens berakningar lag dS dels 
avdrag for ytterhgare avgangsveder-
lag och pensionsavgangar, dels en 
avrakning pa 15 personer for ytterh
gare bemanning i Kalhallsterminalen. 

MBL-brott 
I det laget hade man i Kalhall 

anstallt 15 personer direkt frin ar
betsformedUngen samt "hyrt" in en 
flyttfirma med 10 personer. EnUgt 
var uppfattning ar detta bide en 
brott mot MBL §11, eftersom man 
inte hade forhandlat mnan, samt mot 
MBL §38 eftersom det ar frigan om 
entreprenorsupphandling. Man pa-
stir visserligen i efterhand att de 15 
som kommer frin arbetsformedUng
en var anstallda i Posten Paketfrakt 
AB, men det forandrar inte saken 
sett ur vir synpunkt. 

Vi var d i beredda att lagga en 
reservation samt att driva tvistefor-
handUng om MBL-brotten (Denna 
skulle vi utan tvekan ha vunnit i 
AD). 
251 varslade - 82 sags upp 

I det laget viUe Posten fortsatta att 
forhandla. Under forutsattning att 
uppsagningama inte laggs forran 26 
april och att de tillfalhgt anstallda 
sival i PaketFrakt som flyttfirman ar 
ersatta med personal frin Brevregio-
nen blev vi overens om att 82 perso
ner minus de avrakningar p i grimd 
av avgingsvederlag och pensioner 
som sker fram till 26 april, skall 
sagas upp. 

Facit for den tredje uppsagnings-
fasen blev d i att 251 personer till 
slut blev hogst 82. 

Dessutom fick vi direkt efter att 

forhandUngen avslutats vetskap om 
att ytterhgare 15 personer anstallts 
tillfalligt i Kalhall, det bUr ju d i ett 
avrakningskrav p i 15 personer (frin 
listan p i 82). 

FORHANDLINGARNA OM AD-
MINISTRATIONEN AVSLUTADE -
EFTER ETT AR 

Denna forhandlingsprocess ar for-
modhgen en god kandidat till Gui-
ness rekordbok - den har tagit over 
ett ir. 

Briket har i grunden handlat om 
kretsindelningen Till slut uppnaddes 
ett resultat, som i och for sig kunde 
varit battre ur SF-synpunkt. Den 
lingdragna processen har dock fort 
det goda med sig att ursprungUga 32 
overtaUga reducerats till 13. 

AVEN PA UTDELNING BLEV 
TILL SLUT FARRE UPPSAGDA 

OvertaUghetsforhandlingarna p i 
utdelning slutfordes 24 februari. 
Antalet personer sanktes frin 103 
vid det tidigare forhandlingstillfaUet 
till 60 personer. Det har ytterhgare 
reducerats till 59. Av dessa ar 43 
heltidsanstallda. 

Detta resultat kunde astadkommas 
genom ett bedomning att ett 40-tal 
personer kommer att sluta genom 
naturhg avging, avgingsvederlag och 
pensionsavgangar. 

Det iterstir dock att komma over-
ens mellan parterna om hur arbetet 
med bl.a. avgingsvederlagen skall 
bedrivas. 

VI UPPNAR RESULTAT 
NaturUgtvis ar det aldrig bra att 

Posten i slutandan gir till uppsag
ningar, men i samtUga overtahg-
hetsprocesser som vi varit involvera-
de har antalet uppsagda personer till 
slut kraftigt reducerats. 

Brodde Zetterlund 



Bonusavtal ger pengar till cheferna 
— "Vad i helvete har de pr sig uti banken efter tre", heter det i en popular visa. Man kan 

fraga sig samma sak om "K-huset" pa Tomteboda, dar raknenissarna haller till. 
Svar: De sitter och raknar pa bonusavtal lit cheferna. 

Regionchefen har redan bonuslon, dar bonus utgir 
utover ordinarie Ion (44.384kr/m5n) under forutsattning 
att regionen hiller sin budget. Det har den mte gjort den 
senaste tiden, s i darfor lar inga pengar ha utgatt. An si 
lange. 

Nu foreslir regionchefen att enhetschefema (Terminal
chefen, Utdelningschefen, Akerichefen) och stabsche-
fema (Ekonomi, Personal, Kvahtet, Information, m fl) 
ocksi skall fi bonus. 

Forslaget innebar ett maxbelopp p i 50.000kr/ir for 
enhetschefema och 25.000 kr for stabscheferna. Darav 

utgor 10.000 respektive 5.000 kr en garantidel. Garanti-
delen utgir endast under forutsattning att hela regionen 
klarar budget och kvalitetsmil. Resterande - storre - del 
av bonusen utgir om den egna enheten overtraffar 
budgeten: plus en procent ger 8.000/4.000, plus tvi 
procent 32.000/16.000 och plus tre procent eller mer 
40.000 (enhetschef) respektive 20.000 (stabschef). Den 
egna bonusen halveras om hela regionen samtidigt miss-
lyckas med sin budget. 

Avtalet trader i kraft 1 mars i ir. 

JA 

Postens personalfond 
For de som nu sags upp, kan det kannas tryggt att veta 
att de i alia fall kommer att fd ut sin andel ur Postens 
Personalfond. Den fond som bildats just for att vi som 
anstallda skall "f& del av den vinst som uppstdr genom 
okad effektivitet och okad produktion i Posten" (ur reklam-
brochyr for Postens Personalfond). Forst en rejal ratio-
naliseringsvinst alltsi, och sedan en skarv till dem som 
sags upp. Sa kan man, om man vill vara litet elak - och 
varfor ska man inte vara det! - kort beskriva den nya fon-
den. 

Beslutet om att inratta en Postens 
Personalfond togs i overlaggningar 
mellan arbetsgivaren och facken 
1990. Fonden startade sin verksamhet 
i januari 1992. Den leds av en sty-
relse vars ledamoter utses av de 
fackliga organisationerna inom Pos
ten; Vidar Georgsson frin ST-Post ar 
ordforande. 

Fonden finansieras genom "regel-
bunden avsattning av Postens vinst". 

Av 1989 irs vinst avsattes 12,5 miljo-
ner, 1990 - 50 miljoner och 1991 - 30 
miljoner. For 1992 har annu inget 
beslut tagits. Inklusive rantor forval-
tade fonden vid slutet av 1992 ca 100 
miljoner kronor. 
Forsta utbetalning 1994 
Den enskildes andelar i fonden och 
vardet av dessa beraknas pa ett satt 
som jag inte gar narmare in p i har. 

Det har redovisats i den lilla broschyr 
som skickats ut till alia anstallda 
samt i Sektionsmeddelande nr 
4/1992, som finns p i klubbarna. 
Man far ut sina pengar ur fonden nar 
man slutar i Posten. Utbetalningen 
sker dock tidigast den 1 juni aret 
efter det man slutat (de som slutat 
1992 fir vanta tiU 1994, darefter 
utbetalning varje i r ) . Vardet av de 
andelar man har i fonden beraknas 
p i fondens stalhiing den 31 december 
det i r man slutar. Utbetalning fran 
fonden ar skattepliktig. 
Forsta beskedet: 2000 kronor 

Varje anstalld kommer varje i r att 
fi besked om vardet av sina andelar 
i fonden. Forsta beskedet kommer 
med lonebeskedet i mars eller april i 
ir. Preliminart raknar man med att 
vardet av en heltidsanstallds andel i 
fonden den 31 december 1992 upp-
gick till 1800-2000 kronor. Det ar den 
slunma som de som slutade under 
1992 kommer att fi ut; utbetalningen 
till dem sker som namnts efter den 1 
juni 1994. 

Jan Ahman 



Forbundets nya organisation: 
Motionskrav att utredningen gors om 

Representantskapets mote den 22 
februari behandlade de motioner till 
hostens SF-kongress som ror organi-
sationsfrSgan. Elva motioner forelag 
och repskapet bifoll fem av dem. 
Stridsatgarder 

Regionklubb Sth City betonar i sin 
motion vikten av att medlemsdemo-
kratin ytterligare forstarks i fdrslaget, 
som de uttrycker sig. Deras viktigaste 
krav ar att lokaltfack inom en bransch 
skall kunna vidta strids&tgdrder utan 
fdrbundsstyrelsens godkdnnade. De 
foreslar ocksi att branschraden, som 
kanske kommer att leda de tilltankta 
branscherna i den nya organisationen, 
skall utses genom val p3 branschkon-
ferens. Kongressen skall utforma reg-
ler om vilka beslutsbefogenheter som 
branschrdd respektive branschkonferen-
sema skall ha, tex branschavtal, lokala 
strids&tgdrder, forfogande av bransch-
ens konfliktmedel, osv, skriver region
klubb City i sin motion. De vill ocksa 
att de arliga forbundsmoten skall 
besti av minst lika manga ombud som 
dagens kongresser. 
Narmare medlemmama 

Stvrelsen for Regionklubb Sth Norra 
har ocksa skickat en motion till kon
gressen. Den staller sig positiv till att 
kongresserna avskaffas, overstyrelsen 
tas bort, forbundsstyrelsen krymper 
samt att SF-distrikten slopas. Bristen 
i utredningen, heter det i motionen, ar 
att den inte faststaller den lokala 
organisationen. Det ar viktigt att detta 
gors for att kunna bedoma behovet av 
en regional organisation samt hur 
branscherna skall organiseras, skriver 
motionarerna och avslutar pladering-
en: Att forbundet maste decentraliseras 
och komma narmare medlemmama 
anser vi vara en fraga av stor vikt. 

Motionen mynnar ut i tva yrkanden: 
att den lokala organisationen ses 

over och faststalls innan vi tar stall-
ning till hur eventuella regionkontor 

och branschkommitteer skall se ut 
att med utgingspunkt frin dessa 

resonemang organisationsutredningen 
gors om. 
Utredningen gors om 

Aven avdehiingsstvrelsen bidrog med 
en motion p i samma tema. Nar man 
ser fdrslaget (till SF:s nya organisa
tion), skriver de, 

pdminner det mycket om de 
forslag som arbetsgivaren idag 
ofta presenterar. Organisationen 
byggs uppifran och ned. Tanken 
med arbetsgivarens organisation 
ar att huvudkontoret skall kun
na styra de dvriga nivdema. 

For OSS som fackUg organisation ar 
det viktigt att vi gor tvartom: borjar 
organisationsbygget frin den enskilde 

Postforbundet ater 
Dessa tre motioner bifolls av reps

kapet. De forutsatter alia att forhand
lingarna med Transport och Sjofolks-
forbimdet fortsatter och kanske resul-
terar i ett samgiende. Bland de mo
tioner som avslogs fanns en frin un-
dertecknad. dar jag bl a yrkar p i att 
dessa forhandlingar skall avbrytas. Jag 
foreslir att man istallet utreder mot-
satsen: ett dterupprdttande av Postfor
bundet och de andra fdrbund som 
1970 bildade Statsanstdlldas fdrbund. 
Min motionen avslutas med yrkandet 
att fdrdndringar i den lokala organisa
tionen skall ske med frivillighet. Orga
nisationsutredningen foreslir ju att 
forbimdsstyrelsen ska faststalla den 
lokala organisationens struktur. 
Andringar i stadgarna 

Bland de motioner som avslogs 
fanns ocksa nigra frin Jokinen/Brev-
klubben-Tba. De foreslar andringar i 
stadgarna angaende valberedningens 
roll, avdelningsstyrelsens sammansatt-
ning, hur val skall ga till samt forhil-
landet mellan primar-, bas- och regio-
norganisationen. 
Motionema har skickats ut till klubbarna. 
Kongressombud valjs p3 avdelningens Srsmote 
den 31 mars. 

Jan Ahman 
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medlemmen och fortsatter uppit mot 
forbimdsledningen, papekar avdel-
ningsstyrelsen. De vill darfor i likhet 
med foregaende motionar att den ^ y 
lokala organisationen - dar klubben ar J ^ ^ ^ W ] 
stommen - ska byggas innan vi tar u ^ ^ ^ ^ b M H 
stallning till eventuella branscher och ^ ^ H ^ ^ l yi 
regionkontor. De vill mot den bak- ^ y 
grimden att de viktigaste avsnitten i 
utredningen gors om och besluten tas 
forst 1994. 



SF:S NYA ORGANISATION 

(enligt organisationskommittens forslag) 

1. 
Kongressen ersatts av ett arligt forbundsmote med 200 delegater. 

2-3. 
Overstyrelsen tas bort och forbimdsstyrelsen bhr aterigen hogsta be-

slutande organ mellan kongresserna. Forbundsstyrelsen bestar av tretton 
ledamoter som valjs av forbimdsmotet. Mandatperiod tva ar. 

4. 
SF-distrikt och SF-kommitteer tas bort 

5. 
Regionkontor inrattas pa hogst tolv platser i landet. Regionkontoren ska 
svara for allman administration, A-kassearenden, studiefragor och annan 

service till avdelningar och klubbar pa alia branschomraden. 
6. 

F5rbundet delas in i elva-tolv branschomraden: statlig forvaltning, jarn-
vag, buss, ban, vag, post, tele, forsvar, krim/vard, energi, luftfart samt 

sjofart och ev vagtransport. 
7. 

Branschkonferenser. Forbundsstyrelsen sammankallar valda branschkon-
ferenser inom varje branschomrade. Konferenserna fungerar som rad-

givande organ till forbundsstyrelsen. 
8. 

Stadgarna for de lokala oi^anisationema (avdehiingar, klubbar och 
grupporganisationer) andras inte. 

9. 
Den lokala organisationens struktur inom varje branschomrade fastst

alls av forbundsstyrelsen, efter forslag fran respektive branschkonferens. 
10-11. 

Regionala branschkontor inrattas av forbundsstyrelsen, efter forslag fran 
respektive branschkonferens. Branschkontorens ska fungera som for-
handlingsstod for de lokala organisationerna. Branschkontoren finans
ieras av de lokala organisationerna. Arbetsgivaransvaret for eventuella 

anstallda ska dock Ugga hos forbundet centralt. 
12. 

Avtalsradet tas bort och ersatts av forhandlingsdelegationer inom varje 
bransch/avtalsomrade. Utses av branschkonferenserna. 

13. 
"SF-foreningar" kan inrattas av lokala organisationer pa samma ort, om 

de sa vill. 
14. 

Forbundets namn andras. 
En utfdrligare presentation av fdrslaget har skickats ut till klubbarna. 

H E M F O R S A K R I N O E N 1993 

Postnummer Premie/ min 
10000-123 51 78:-
123 52 72.. 
123 S3-127 90 78.-
13Q 33-130 43 57.-
131 00' 131 ^ m> 
13155 78 -
131 60-133 83 6 5 -
134 00-134 81 
13S 00^136 SI 65:-
137 00-137 42 61:-
137 50 65.-
137 S*-137 94 m> 
mm 
139 00-139 50 57t-
140 30-140 32 51t-
14100-14191 

72:-
143 00-143 47 7&-
144 00-144 80 61:-
145 00-145 90 78;* 
146 00-147 02 
147 06-147 07 S$:-
147 21-147 55 65t-
147 60-147 71 S1i-
147 80-147 85 65:-
147 91-147 92 m;-
15100-152 70 65;-
16100-163 61 72;. 
16362-163 74 m> 
163 80-163 82 
163 85- 86;-
163 86-16577 
17011 -17017 5-1;-
170 65-173 80 72:-
175 00-175 90 85;-
178 00-179 98 
FortsaAinmg sid S i i i i l H l 



Insandare: 
Osaker statistik grund for overtaligliet Statistiken, och hur den anvands, ar ett kart amne inom Posten. I fdrra numret av FacktueUt berattade vi om 

hur lattvindigt man hanterat den inom Utdelning. Den har gangen ger Peter Shaw fran Brevkontoret pa 
Tomteboda sina synpunkter pa Sorterings statistik och sambandet mellan denna och de uppsagningar som 
genomfdrs. 
Regionklubb Stockholm Norra har 
bett mig att kommentera Postens 
statistikunderlag till overtahghetsfor-
handlingar. Det ar nog bast att borja 
med en sjalvpresentation. Jag heter 
Peter Shaw och ar skyddsombud. 
Eftersom kommentarerna handlar 
om en sakfriga ar det rimligt att 
namna mina formella kvahfikationer 
sa att det bUr lattare att bedoma 
mina pastaende. Jag har arbetat 
inom Posten sedan 1974. Jag har 
akademisk utbildning i bade mate-
matik och fysik, ett amne dar det 
fmns intresse for matproblem, fran 
USA. Statistik och matematisk statis
tik har lasts vid Stockholms univer-
sitet. Innan jag kom till Tomteboda 
arbetade jag inom AS-S, huvudkon-
torets statistikenhet, med bl a under-
sokningar och utveckling av matme-
toder. Detta innebar att jag kan 
tilhackhgt mycket om sakfragan for 
att forsti att jag inte ar expert. 

som om de vore exakta; det ar de 
inte. Volymsiffror ar endast skatt-
nmgar. Den intressanta fragan for 
OSS ar hur nara det sanna vardet 
dessa skattningar ar. Det stir en hel 
del pengar, och vira jobb, p i spel. 
Om arbetsgivaren anser att mina 
berakningar ar felaktiga, fir arbets
givaren garna komma med konkreta 
berakningar som visar det. Odoku-
menterade pistienden duger inte, 
visa oss fakta. Den typ av problem 
som man hanvisar till har ar precis 
desamma som HK har hanvisat till. 

Ekonomistyming 
Arbetsgivaren i Stockhohn Norra 

forsoker tillampa ekonomistyming 
baserad pa en produktionsstatistik 

matfelens mojhga storlek. Det ar 
brukhgt att man inte kan konstatera 
en statistiskt signifikant skillnad mel
lan matningar om matskillnaden 
fmns inom felmargmalerna. D v s 
man kan inte havda att det finns 
nagon meningsfull skillnad mellan 
matningar om skillnaden Ugger inom 
felmarginalerna. Eftersom felmargi-
nalerna ar uppemot 20% i volymdata 
som jag bearbetat ar det rimhgt att 
pasti att det inte fmns nigon statis
tiskt signifikant skiUnad mellan pro
duktionsstatistik for 1991 och 1992. 

Felmarginaler 
Tillampas 20% pa hela sorteringen 
kan man saga att felmarginjderaa 
inom sorteringen motsvarar produk
tionen p i uppit tvi utrikeskontor. 
Arbetsgivaren anvander matskillna
den for att havda att volymerna 
minskat och darmed har arbetsbrist 
uppstitt. Man kan lika vdl havda att 
volymerna har okat med hdnvisande 
till det befintliga underlaget. VUl ar
betsgivaren pist i att det fmns en 
statistiskt signifikant skillnad mellan 
1991 och 1992, var vanhg och visa 
det med de sedvanhga berakningar. 

Gamla problem 
Det andra problemet ar i grunden 
mer matematiskt och ar en konse-
kvens av att Gauss approxima-
tionsformel tillampas for berakningar 
av kvoter. Gauss approximations-
formel ar ett approximativt berak-
ningssatt som harror frin Gauss, den 
framste matematikera genom tider-
na. Problemet miste darmed ha varit 
kant i narmare tvi hundra ir. For-
meln ar en tillampning av Taylors 
expansion och d i ar det nodvandigt 
att visa att derivata existerar, ett in-
tressant problem for en funktion av 
diskreta stokastiska variabler. Syste 

Kalle Anka pengar 
Grundantagandet ar att intakter 

behovs for att generera Postens 
vinst. Eftersom vara intakter, bida 
riktiga och Kalle Anka pengar, base-
ras pa Postens statiska matsystem 
miste man anta att arbetsgivarrepre-
sentanterna ar val fortrogna med 
matsystemen och dess problem, 
problem av t ex den typ som konsta-
terats av Koncernstab revision. Man 
utgir helt enkelt ifrin att arbetsgi-
varrepresentanterna besitter den 
kompetens som kravs for att skota 
sina jobb. Sidana krav stalls bade p i 
brevbarare och pa sorterare. 
Kardinalfelet 

I denna sammanfattning skall jag 
bara forsoka iQustrera tvi statistiska 
problem, det finns flera. Kardinalfelet 
hos oss ar att volymsiffor behandlas 

som, enligt HK, inte har tillrackhg 
sakerhet och precision for att ligga 
till grund for ekonomistyming. Var 
julkortssortering grundades pa sidan 
statistik och blev darefter. Julhals-
ningar blev nyirshalsningar i stallet. 
Statistik av samma kvahtet Ugger tiU 
grund for uppsagningar inom sor
teringen. Ar Region Norras malsatt-
ning att prestera samma sortermgs 
kvalitet som presterades i julas, iret 
runt? Med tanke p i kvaUteten i 
slutet av januari ar vi en bra bit pa 
vag. 

Fehnarginaler ar ett uttryck som 
ibland anvands for att specificera 



matiska fel, differensen mellan mat-
vardets vantevarde och det sanna 
vardet, kan tillkomma. En praktisk 
konsekvens ar att det ar latt att hitta 
exempel dar mojhga underskattning-
ar av volymer med 10% kan finnas. 

Systematisk underskattning? 
De naturhga fragorna blir: finns 

det en systematisk underskattning av 
alia kvotvolymer? Kan storleksord-
ningen vara uppit 10%? Har pro
blemet overhuvudtaget beaktats? Det 
varnas for approximationen i laro-
bockerna, den skall mte tillampas 
urskillningslost. Arbetsgivaren har 
sakert svar pa dessa frigor. Det ar 
inte sarskilt intelhgent att anvanda 
matmetoder som kan underskatta 
volymer nar dessa volymer genererar 
intakter. 

For dem som upplever det som om 
for manga fackuttryck anvandes 

maste det papekas att om man skall 
behandla amnet seriost kan man inte 
komma ifran dem. Var nvarande sta
tistik dr vdrdelds for sitt dndamal p g 
a den daliga sdkerheten och den ddli-
ga precisionen. Och det firms tydhga 
tecken pa att det fmns systematiska 
fel i matsystemet som underskattar 
volymerna. Trots detta anvands den
na bristfaUiga statistik som grund for 
uppsagningar. Det verkar som om 
folk fir sparken for nojes skull. 

Bonus till chefer 
Ibland undrar man om nigot Ijus-

huvud p i huvudkontoret kommit p i 
iden att betala bonus till hoga che
fer baserad p i ekonomiska resultat 
jamforda med budgetmil. Sparka 
folk ut i arbetsloshetens misar och fi 
bonus. Hur minga kronor skuUe en 
chef fi for varje sparkad sorterare? 
Bhr det dubbelt nar en sorterare blir 

tvungen att gi ifran hus och hem? 
Tank bonus, tank kortsiktigt och 
strunta i investeringar; det okar bo
nusen. Det nasta man kommer att 
hora ar att Tomteboda maste laggas 
ner darfor att fortsatt drift skulle 
krava stora investeringar. Kor fore-
taget i botten s i att bonusen bhr 
storre. Visa att man har forstort en 
investering for narmare en miljard 
kronor, Det ar forstis sjalvklart att 
det inte finns nigon sidan dumskalle 
med en total avsaknad av de mest 
elementara morahska varderingar 
som skulle komma med ett sidant 
vidrigt forslag. Och annu battre ar 
det forstis att vi inte har sidana 
chefer som ar s i korrumperade att 
de skulle kora foretaget i botten for 
egen vinst p i landets bekostnad. 

Peter Shaw so 

375 kronor 1 mSnaden -
SF presenterar kraven i -93 &rs avtalsrorelse 

SF overlamnade dea 1 mars kraven Mar Irets avtals jti fler dagar an sk i vSra statliga alfarsverksavtal. Pi 
rorelse. Kravea ao^^er sig til} den) som saiot%s IX)"^ tal om dessa semestefdagar, Uksom aadra mm&tm. torbxmd mnta am. texwd âfcdom, som Vi bar i vSra avtalj s lai^ Yrkajidct inoeb&r cn loa6<*8iog med 375 krooor i minaden for den som tjanar tmdcr 13 360 kroaor/-
ntSnad. PIrcfter trappa;* hojningen av s3i att dea $oi» tjanar 15 865 Taaaot eller mer bltr utaa: 

<13 360 iar/min 375 kr/mSn mm^mn #fir mS^ kaitektivavtalfiirden mt-13 500 354 HgA mkstmt^&m. Motsyermik skit 0tapt 14 000 279 14 500 204 
15D00 m 15 50O 54 t^^^ fifitiR en brasfeiajqj i jflrfcaadefe Bettu ikdt :^tver f̂ w ândhâ dbefea, % dm partesmit mte M$sa- eUer ̂ c^kmmer mdra avtal pr dm bobt^bemde v&^amhetm, MMm ^ ja att« a t «tt Mt nytt ] ovrigt sS yrkar SF/LO btaad annat att kotlektiyavta- savtsd otn/aar l̂ ô«a blr bolag. 

tets semest&fonn&m inte f^s&entm pS n^t maismt-i4de M ptjd av andfad tag^piing, Det maa hSr syftar Ttil sIst dl i&reslk ea eHMg avtakperiod ar Att antalet lagstadgade scmesterdagar genom det andra fcrispaketet sanktes frSn 27 till 25 dagar. Vi har 



Brevnat -94: farre och storre terminaler 
Brev gor samma misstag som Lattgods -- Ingen hansyn till miljon 

Brevnat -94 innebar, om den ge-
nomfors, att antalet sorteringster-
minaler i landet reduceras frin 54 
till 13 terminaler (= en i varje 
region; i nagra regioner kan det 
dessutom bli friga om en bitermi-
nal), att jamvagsposten laggs ner 
och mer transporter fors over till 
bil och flyg. 

Vid en sorteringskonferens den 4 
mars presenterade de ar-
betstagarkonsulter som SF aniitat 
sin genomging av utredningen. De 
har ocksS tittat litet pa de regio
nala och/eller lokala fackliga alter-
nativ som tagits fram. 

Konsulterna redovisar sin uppfatt
ning i 20 punkter. Nigra av de vikti
gaste: 
Toppstyrt 

K Hela projektet ar toppstyrt. Re-
gionerna har bara fitt i uppdrag att 
studera konsekvenserna av det cen
tralt framtagna forslaget. De regio
ner som anmalt awikande uppfatt-
ningar har "ikt ut i kylan", som man 
uttryckte det. Posten har ocksi p i 
centralt hiU putsat kalkylerna sa att 
de skall tala till formin for det cen
trala alternativet. 

H Personalkostnaderna ar konse-
kvent underskattade med ca 15 pro-
cent i Brevnat -94. 
Gladjekalkyler 

H Man satsar helt p i och bygger 
fast sig i ett bil- och flygalternativ, 
bland annat genom att i vissa fall 
placera terminalerna helt utan jarn-
vagsanknytning. Man har ocksi gjort 
gladjekalkyler p i kortider och kost-
nader for biltransporterna. 

Nigra miljohansyn tas mte. T ex 
si beraknas, enhgt konsulterna, 
bensinforbrukningen oka med 5 mil
joner hter/ i r om Brevnat -94 ge-
nomfors. 

H Konsulterna pekar ocksi p i den 
risk det irmebar att bygga fast sig 
vid alltfor fi termmaler (jamfor 
foretagspaketen!). Brevnat -94 utgir 

ifrin mvesteringama i brevsorte-
rings- och storbrevssorteringsmaski-
ner (SSM) p i de tretton terminaler
na. Dessa investeringar (och nuva-
rande regionorganisation), i synner-
het investeringarna i de annu ej 
existerande SSM, skall styra organi
sationen. 
Rationaliseringar 

Konsulterna menar att man istallet 
borde utgi ifrin serviceitagandena 
och sakerheten i systemet, vilka 
systemeffekter som verkligen upp-
nis, t ex i form av blocksortering, 
samt, inte minst, den elektroniska 
postens framtid. Utifrin dessa krav 
ska man sedan bestamma emtalet 
terminaler, dess placering samt 
maskinbehovet; mte tvartom. 

H Kostnadema for de rationahse-
ringar/uppsagningar som Brevnat -
94 beraknas resultera i finns over
huvud taget inte med i kalkylerna. 
Man raknar med att 1200 anstallda 
berors om Brevnat -94 genomfors. 
Alia kommer inte att sagas upp, 
men forutom omplaceringar blir det 
ocksi uppsagningar. De kostnaderna 
skall aUtsi dras ifrin de 350 miljo
ner som Brevnat -94 pistis ge i 
vinst. 

Snabbtigsaltemativ 
Konsulterna hade ocksi i uppdrag 
att undersoka placeringen av ter
minalerna i nigra "problemregio-
ner". De menar att det behovs nigot 
fler teminaler an vad Brevnat -94 
sager (ca 21 istallet for 13). Efter
som Stockholm an si lange inte 
ingir i Brevnat -94:s forslag s i har 
inte heller konsulterna undersokt 
virt omride. Stockholm skall ut-
redas under hosten 1993. 

Konsulterna utgir aven de ifrin 
att det ar slutsorterat p i tigen. 
Daremot viU de utreda ett snabbtig-
salternativ for att transportera pos
ten pa jarnvag mellan termmalerna. 

Ledningen for Postbranschen inom 
SF foreslog for det forsta konferen 

sen att SF i det fortsatta arbetet 
med Brevnat -94 skall utgi ifrin 
konsulternas 20 punkter. For det 
andra, och det var nog det vasent-
Ugaste, ansig de att vi istallet for 
den mriktning p i terminaler basera-
de p i BSM och SSM, som Posten 
arbetar efter, skall foresli att man 
gir du-ekt till "Elektronisk Post"-
terminaler. Antalet terminaler skulle 
med den inriktningen bh imgefar 
detsamma som i konsulternas for
slag, drygt tjugo. Konsulterna fick i 
uppdrag att snabbutreda det har 
alternativet. 
Samma misstag som Lattgods? 

Det som en amator forvinar sig 
over ar, hur Brevs ledning tydhgen 
tanker gora om samma misstag som 
Lattgods: man satsar allt p i ett fital 
storstora terminaler. Det kan ju 
vara en sak att man koncentrerar 
den maskinvanhga (som det s i vack-
ert heter) posten till htet storre 
termmaler; BSM ar stora och dyra 
saker. Men nu ar det max 40 pro-
cent av posten som beraknas gi att 
kora i maskin. Varfor maste d i 
merparten av posten, 60 procent, 
ocksi den transporteras till stor
terminalerna? Nar den lika bra -
trohgen battre - kan sorteras p i de 
mindre terminalerna! Det ar for-
vinansvart att inte landsorten, som 
i det har skedet drabbas hirdast, 
protesterat mera hogljutt. Mot den 
har bakgrunden staller sig i varje 
fall imdertecknad frigande ocksi 
infor SF-ledningens forslag, aven det 
innebar ju en kraftig centrahsering. 

Beslut i juni 
Forhandlingarna om Brevnat -94 

kommer att ske i mars-april nu i 
vir. Beslut skall tas i Postens styrel-
se den 11 juni. Det ar med andra 
ord brittom. En ny sorteringskonfe
rens skall hillas innan slutforhand-
Img sker. 

Jan Ahman 



Slutreplik om Vallingbyomlaggningen 
I Utdelnings tidning Utposten (2/1993) gor signaturen "Projektgruppen" eit forsok att besvara 
den harda kritik, som Hasse Ros6n riktade mot omlaggningen i Vallingby i forra numret av 
FacktueUt. I sakfragan kan man konstatera att signaturen antingen tvingas erkanna det de 
kritiserats for (t ex att informationen skulle ske pa fritid utan betalning ) eller ocksa upp-
repar man lognerna (t ex att projektgruppen skulle ha fatt 120 timmars utbildning). Har 
kommer en avslutande kommentar fran Hasse, som ar ordforande i Vallinbyklubben: 
Det gladjer mig att personerna 
ifriga laser FacktueUt, som till 
skillnad fran Postens publikationer 
ar saklig och informerande. Jag ska 
inte ga in pa sakfragorna, som ju re
dan skildrats i min insandare pa ett 
korrekt satt. 

Det ar inte svart att forsta den 
indignation som insandaren vallat; 
det ar alltid sanningen som svider 
mest. 

Men vad gor da Postens represen-
tanter. Jo, med en oskyldigt domds 
gratmilda stamma anklagas och 
misskrediteras insandaren och med 
en enfaldig barnkammarpedagogik, 
typ vi vet allt och vi har alltid ratt 
och alia andra har fel, forsoker man 
att framsti i sa gynnsam dager som 
mojhgt. Lagg marke till att det alltid 
ar Posten som svarar som bedomer 
vilka som har ratt respektive fel. 

For oss som laser Utposten och 
Nyhetsposten ar detta inget nytt satt 
for Posten att agera utan snarare 

normal standard. Som vanhgt ar 
man mte heUer sa noga med ur-
sprungstexten utan svavar garna ut i 

Hasse Rosen 

en medryckande dans kring guld-
kalven. 

Det ar aven intressant att benam-
ningen medarbetare kommer till 
heders sa fort man vill vadja till 
personalen om forstaelse och val-
vilja. Det vore kul om ni kunde vara 
trevhga mot oss aven i andra sam-
manhang och inte bara nar det gal-
ler ert eget skinn. 

Jag har ocksa fatt bekraftat vad jag 
aUtid har misstankt: undertecknarna 
projektgruppen har innefattat endast 
tva personer namhgen Bosson & 
Westman, som har skrivit svaret 
utan de dvrigas vetskap. 

Avslutningsvis gallande svamlet om 
trovardighet och sanning sa far man 
nog tolka projektgnippens svar som 
ett uttryck for samhallets demorah-
sering i allmanhet och undertecknar-
nas brist eller oformaga att vara 
sanningsenUga i synnerhet. 

Halsningar Hasse R" 

Medlemsavgiften 1993 
Efter allt strul med avgifterna kan det finna skal att upprepa vilka av-

gifter som galler for 1993. 

Inkomst Forb Avd A-kassa Totalt 

-5000 50 20 20 90 
5-6000 60 25 20 »05 
6-7000 70 30 20 120 
7-8000 80 35 20 t35 
8-9000 90 40 20 t50 

9-10000 100 45 20 t65 
10001-11000 110 50 20 160 
11001-12000 120 55 20 195 
12001-13000 130 60 20 210 
13001-14000 140 65 20 225 
14001-15000 150 70 20 240 
15001-16000 150 70 20 
16001-17000 150 70 20 zm 
17001-18000 150 70 20 
18001- 150 70 20 

Fortsattnina frSn annan 
Ê jfflSilî S'ilT'''̂ '̂ ®̂  
Hemiarnhringan 

181 00- 181 90 6f-
18200-183 90 65r-
164Q0-m01 §7:K 

wn* 
186 20-186 S) 
18686-186 98 67;-
19040-190 46 
191 00-1^1** tit' 
19300-197 93 57.'. 
Cvngapo^f 42;-

Alia pensionarer (oavsett typ av pension) betalar 0,3% i avgift. 



Projektgrupp tillsatt 
Bortrationaliserade arbetsledare utreds 

If Arbetsledarna ar en grupp som 
kommit i Idam i den hirdlianta 
omvandlingen av Posten till ett bo-
lag med dyrare och samre service. 
Med sidftande motiveringar • en del 
mycket vacla-a - har manga arbets
ledare rationaliserats bort; ibland 
over en natt. Det ar inte alltid som 
man tankt ut vem eller vilka som 
skall ta over de arbetsledaruppgifter 
som trots allt finns - och behovs - i 
Posten. 

Det fmns naturhgtsvis arbetsledare 
och arbetsledare liksom det finns 
fackliga fortroendeman och facldiga 
fortroendeman; en del ar bra och 
andra ar mindre bra. Manga arbets
ledare tillhor dock utan tvekan den 
"gamla skolan" satillvida att de vill 
bevara det som var bra i gamla Pos
ten: ett servicetankande dar alia 
kunder behandlades lika och dar 
posten skuUe fram over natten till 
hela landet. 
Unga rekryter 

Atminstone pa en del hill si har 
arbetsgivarens milsattning varit att 
rensa ut erfarna manniskor och er
satta dem med "unga rekryter", som 
man lattare kan kora med. I aUa faU 
resonerade man sa inom Narakeriet 
med den okande City Mail-beundra-
ren Lasse Limdstrom i spetsen. Nu 
tror jag att dessa herrar bet sig i 
svansen: VisserUgen har de stallt till 
med mycken oreda - senast i Kallhall 
- men de unga ar trots allt inte dum-
mare an de aldre. Herrarna ar ge-
nomskidade. 

Efter denna linga inledning till 
saken. P i initiativ av Arbetsledar-
klubben har personalchefen i Stock
holm Norra tillsatt ett Personalut-

vecklingsprojektfor arbetsledare.Syii&i 
med projektet ar att fdnga upp de 
arbetsledare som blivit over i postens 
nya platta arbetsorganisation; skapa 
fdrst&else och dterge arbetsledarna 
framtidstron. 
Interyjuer 

En projektgrupp har tillsatts. Den 
skall bl a interyjua berorda arbets
ledare och sedan komma med forslag 
tiU itgarder. Det kan rora sig om 
komplet terande utbi ldning/ut-
veckling, intern sival som extern, 
omplacering, mojhgheter till att helt 
byta verksamhetsomride inom pos
ten, etc. 

— TiUsammans med Per Sjodin p i 
Personalstaben hiller vi p i att ta 

Mats Ljungperg 
fram ett frageformular, som ska 
skickas ut till de arbetsledare inom 
Utdehung som "drabbats" av omorga-
nisationer. 

Det sager Mats Ljungberg, som ar 
ordforande i arbetsledarklubben och 

ingar i projektgruppen, tih FacktueUt. 
Vi kommer att vanda oss till xf:ar 
och andra arbetsledare inom Sorte
ring nar Omvandlingsprojektet ar 
genomfort. 
Antingen eller 

— Vi frigar arbetsledarna om sjalv
klara saker som vad de har fitt for 
jobb i den nya organisation och hur 
de trivs med dem. Men det som virt 
arbete framfor aUt syftar till ar att de 
resiu-ser som fmns hos bortrationah-
serade arbetsledare battre skall tas 
tillvara. Idag ar det alltfor ofta an
tingen eller. 

— Antingen fir jag fortsatta som 
arbetsledare eUer hknande och d i 
anses min person och mitt kunnande 
vara av varde. Eller ocksi fir jag 
ingen ny tjanst och d i dras rullgardi-
nen ner: ingen frigar efter mig och 
mina erfarenheter och det som jag 
fortfarande kan - trots att jag kanske 
inte langre platsar just som arbetsle
dare. 
Problemen tigs ihjal 

— Alltfor ofta ar det ocksi si, av
slutar Mats Ljungberg, att problemen 
tigs ihjal. Det kan ju vara sa att det 
i en ny organisation inte finns plats 
for alia som arbetsledare. Nigra bhr 
tvugna att soka ett annat och, som 
man kanske upplever det, mindre 
kvalificerat arbete. Istallet for att 
resonera med dem om hur man trots 
detta ska kunna ta tillvara deras 
kompetens tigs saken ihjal. 

Man tror att tiden laker alia sir -
men det gor den mte!. 

Jan Ahman 





Utdelnings lokalvardare sags upp 
All stadning skall ut pa entreprenad 
Nu har rationaiiseringens tid kom
mit aven till lokalvarden. 

Vid forhandlingar den 17 mars 
meddelade arbetsgivaren att de vill 
saga upp alia lolialvardare och 
lagga ut hela stadningen pa entre
prenad. 

De har latit rakna ut att lokalvar
den under 1992 kostade 14,05 miljo
ner for Utdelning och Bank/Kassa i 
Stockholm Norra (Sortering berors 
inte eftersom man dar redan har 
overgatt till entreprenad. Postakeriet 
koper som regel lokalvarden av an
tingen Sortering eller Utdehiing). I 
dessa 14,05 miljoner ingar bade 
iokalvard i egen regi och de entre
prenorer som redan anlitas. Om hela 
lokalvarden, vilket arbetsgivaren vill, 
laggs ut pa entreprenad skulle kost-
naden sjunka till 7,67 miljoner; nas-
tan en halvering aUtsa. Man forstar 
att alternativet ar lockande for rak
nenissarna. 

Hansynsloshet 
Arbetsgivarens hansynsloshet och 

dumhet manifesteras aterigen i de fa 
rader som formulerar beslutet: 

* Nagon hansyn till de ca 60 lokal-
vardarna, de manniskor som berors, 
tas inte. De namns overhuvud taget 
inte i beslutet. Det ar precis som 
vanligt nar Posten i Stockholm ra-
tionaUserar: forst besluten och upp
sagningama, sedan kanske nagra 
skarvor till de drabbade. 

Tveksamt underlag 
* Som alltid i sadana har postala 

utredningar finns det tveksamheter i 
sifferunderlaget. Dar man har moj-
hghet att kolla siffrorna, kanns de 
inte igen. Raknenissarna kan inte ens 
rakna. 

Lat oss ta terminalen i Taby C som 
exempel. Den omfattar 2.747 kvm. 

Idag ar lokalvarden bemarmad med 
8 tim/dag i egen regi samt 5 tim/dag 
i entreprenad, vilket gor 
211kvm/tim. I den smutsiga och 
roriga varld, som en postterminal 
utgor, ar redan det ett hart beting. 
Kostnaden for denna stadning upp
ges i utredningen uppga till 526.791 
kronor eller 192kr/kvm/ar. Men da 
har man redovisat antalet timmar for 
den egna regin till drygt 2500, dvs ca 
500 timmar for mycket. 
Felrakning 
Med den timkostnad man anvander, 

150kr/tim (1992) blh det en felrak
ning pa 75 000 kronor. Det finns 
ocksa anledning att ifragasatta tim-
kostnaden. Dar ingar forutom lonen 
och sociala avgifter aven sadant som 
lokalkostnader med ca 7kr/tim och 
administration ca 4kr/tim. Aven 
entreprenorer har behov av lokaler 
och upphandling av entreprenader 
kostar admmistration for Posten. 
AUtsi borde sadana kostnader vid en 
jamforelse laggas ovanpa den rena 
entreprenadersattningen. Daminskar 
gapet, aven om det inte forsvinner. 

Samre sakerhet 
De fem entreprenorer som lamnat 

anbud uppger sig behova mellan 6 
och 14 timmar/dag for att gora job-
bet. I pengar begar de meUan 
297.345kr och 475.918kr. (alia entre-
prenorssiffror inkluderar moms. Om 
Posten blir bolag far man dra av 
momsen fuUt ut vilket gor det biUi-
gare att anhta entreprenorer - vilket 
ar ett av de uttalade syftena med 
bolagiseringen) Det foretag som lagt 
anbud pa 6 timmar stadar alltsa 457 
kvm pa en timme tiU en kostnad av 
108 kr/kvm Duktigt! 

* Entreprenorer innebar en for-
samrad sakerhet. All personal som 
anstalls i Posten, inklusive egna lo

kalvardare, kollas. Ar man straffad 
for t ex postbedragerier gor man sig 
icke besvar. For entreprenorerna 
daremot ar det i princip fritt fram 
att anstalla vem som heist. 

* Posten ar inte beredd att ens 
undersoka om den egna lokalvirden 
gar att gora effektivare. 

Den forsta slutsats man maste dra 
av detta ar att arbetsgivaren vill for-
sdmra stadningen och darmed arbets-
miljdn! 

Den andra ar den att de overvarde-
rar kostnaderna for att stada i egen 
regi. 

Dumhet 
* Dumheten bevisas av foljande. 

AUa som ar intresserade av att ha 
nagorlunda rent omkring sig pa job-
bet, vet hur svart det ar att fi en bra 
stadning. Man kan resonera mycket 
kring detta fenomen, men s i ar det. 
Har man fitt tag i bra stadare - vare 
sig de ar anstallda av Posten eUer en 
entreprenor eUer hur man nu har 
lost det - ar han eUer hon guld vard. 
Har kommer nu - om detta beslut 
verkstalls - ett dekret uppifrin att 
aUa stadare som ar anstallda av Pos
ten skaU sagas upp och ev mindre 
entreprenorer bytas ut mot storre; 
punkt slut! 

Sags upp 
Forhandlingarna fortsatte den 30 

mars. Arbetsgivaren kom med nya 
siffror dar gapet meUan stadning i 
egen regi jamfort med entreprenad-
stadning minskat, men det uppgick 
fortfarande tUl ca 5 mUjoner. Man 
var inte beredd att andra sitt beslut 
utan aU stadning overgir i entrepre
nad. De tanker darfor saga upp de 
lokalvirdare som idag ar anstaUda i 
Posten. SF kommer att reservera sig 
mot beslutet. 

Jan Ahman 
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