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Nya overtrump inom Utdelning 

Protester mot cheferna 
i Upplands Vasby 
I forra numret av Facktuellt 
publicerade vi en skrivelse fran 
personalen i Upplands Vasby. 
De var mycket kritiska till den 
omlaggning som nyligen hade 
genomforts. 

Nu ar det dags for en ny 
protestlista. Saken ar den att 
cheferna dar ute, distriktschef 
Bengt Karlsson och platschef 
Madeleine AAraas, vid tillsatt

ningen av lagforman forbigick 
bl a en av de tidigare lagfSr-
mannen, Sven Hedman, som 
dessutom lange varit Vasbyper-
sonalens facklige fiiretradare. 
Facktuellt publicerar det brev 

som personalen skrivit till 
regionchefen. 

Sid 2 

Bolagsavtalet klart -
men inte RALSien 
Den 1 mars tradde vi in i sagolandet Bolagsposteiu 

Samtidigt borjade bolagsavtalet att galla, Postens bolagsavtal 
om allmdnna anstdllningsvilkor, PBA. Det har, i overensstam-
melse med det avtal som slots i hostas, i stort sett samma 
materiella innehall som P-AVA, men det har redigerats om en 
del. 

Den viktigaste fOrandringen ar den att 
semestera har sSnkts t i l l 25 dagar for 
dem som nyanstalls. 

Dessutom har den "lojalitetsparagraf', 
som facken tidigare lyckats halla borta 
frSn vara avtal nu skrivits in : 

"Amtdllningsforhallandet ska 
grunda sig pa omsesidig lojalitet 
och fortroende. Arbetstagaren 
ska ta tillvara och frdmja arbets
givarens intressen samt iaktta 
diskretion savdl inat som 

utdt iforetagets angeldgenheler" 

Avtalet har som sagt redigerats om en 
del. Det har ocksS resulterat i att ett par 
avsnitt, som fortfarande galler, fallit bort 
ur avtalet. Fridagstillagget och tidsfflrs-
kjutningstillagget saknas i den avtalstext 
som v i har skickat ut t i l l klubbama. 
Dessa tillagg galler dock oforandrat. 

Forts, sid 2: RALS.en 

I detta nummer: 
Manga stora och dyra projekt 
har dragits igang i Postcn under 
senare ar. Ochiler ar pa gang. 
Facktuellt har last vad Postens 
revisorer tycker om nagra av 
projekten. -

Las meromverkligheten bak-
om PSS, PTP, TSS och de andra 
fdrkortningarna. 

SKANDALPROJEKTEN sid 10 

Brcvnatsutredningen har niitt 
Stockholm. Nu utreds vara 
terminaler. Samtidigt pagar 
flera sk utvecklingsprojekt Nya 
lador och nya maskiner ar pa 
gang. 

BREVNAT -94 sid 4 

Karcnsdagen i sjukforsakringcn 
drabbar alia, men sarskilt hiirt 
dem som har koncentrerad 
tjanstgoring. 

SJUKAVDRAGEN sid 3 m 

Gruppreklamen har okat i 
brevbaringen och med dem 
behovet av hjalpmedel. Tva 
skyddsombud akte till Linkoping 
och tittade pa den maskin som ar 
aktuell Sven for Stockholms del. 

B L A D N I G S m S K l N E N sid 8 
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Forts fran sid 1: 

Nya overtramp 
Regionklubben har i de forhandlingar som forts vagrat att acceptera 
arbetsgivarens tiilvagagangssatt O m de inte andrar sig - forhandlingen 
ar annu ej avslutad - Icommer fragan att drivas vidare. Tillsattningen 
ar ett exempel pa den "lydnadsorganisation" som man nu tyclis efterstra-
va inom Utdelning. Den som har en egen uppfattning och star for den, 
sliall bort, hur liompentent man an ar. 

"Fackligfortroendeman far ej med anledning av sitt uppdrag ges forsdmrade 
arbetsforhallanden eller anstdllningsvillkor, heter det i FOrtroendemannalagen. 
Tillsattningen gSr ocksd pS tvars mot denna lagstiilning. Det ar darfbr viktigt 
att den inte bl i r prejudicerande! 

Vdsbypersonalens brev: 

"Da samarbetet mellan oss i utdelning och Do Bengt 
Karlsson brutit samman ser vi inte nagon annan utvdg an 
detta brev. Den raka kommunikation det talas set mycket 
om i dagens Posten finns inte, och har tyvarr ej heller 
funnits tidigare, mellan oss. 

Bengt Karlsson har en felaktig mdnniskosyn med tanke 
pa det arbete han har. Tyvarr har oven Madeleine Aaraas 
tagit intryck av Bengts otrevliga attityd, sarskilt under de 
senaste sex mdnaderna, vilketfdtt tillfdljd att stdmningen 
pa kontoret blivit allt mer anstrdngd. 

Vi har med stillatigande irritation Idtit dem hallas, men 
det som nu tvingar oss att agera beror pa att de, Bengt 
Karlsson och Madeleine Aaraas, har avldgsnat tva (2) 
lagforman fran sina arbetsplatser utan att avge forklarande 
anledningar. Bdda lagformdnnen ar omtyckta i sina 
respektive lag och har fungerat mycket bra i sina dvriga 
uppgifter pa kontoret, anser vi. 

Vi dr dessutom overtygade om att den ene av dem avsattes 
pa grund av sitt fackliga engagemang, vilket Bengt Karls
son naturligtsvis fomekar. 

Dd flertalet av oss brevbdrare har en anstdllning som 
strdcker sig over manga dr, flera 11-25 dr, anser vi oss 
som lojala samt vdl fdrstdende till fordndringar och 
nytdnkande, men ndr detta sker med okunnighet och 
oversittarfasoner saknas den nddvdndiga erfarenhet och 
mdnniskokdnnedom som krdvs. 

For att van kontor skall kunna fd tillbaka ndgot av den 
gamla andan som fanns tills for cirka tva dr sedan, ber vi 
Er noga averse ovanstdende. Vdrt kontor hdller pa att 
kollapsa. 

Brevbdrarkaren i Upplands Vdsby" 

Forts fran sid 1: 

RALS:en drojer 
Sak samma med ersattningama v id endagsfo-
rattningar, som saknas i det nya Reseavtal 
(PBA-R) och Bilersattningsavtal (PBA-B) som 
slots samtidigt med PBA. 

Daremot ar forrattningstillagget i detta avtal 
foremal for diskussion i samband med de 
postcentrala forhandlingarna om fordelning av 
resterande potter i avtalet 1993-95 (Posten har 
lagt bud pa att det ska "losas in"). 

I ett "ramavtal" som slots samtidigt som PL,. . 
anges de Cvriga avtal som fortsatter att galla 
efter bolagiseringen. Det galler b l a Arbetsmi-
Ijoavtalet ( A M L A - P ) , Turordningsavtalet 
(TurA-S), tiygghetsavtalet ( T A ) , Inkomc*-
trygghetsavtalet ( I T A ) , Mdebestammandeav. 
let ( M B A - S ) m fl. 

RALS-forhandlingama 
De regionala RALS-fOrhandlingama kommer 

inte igang forran de postcentrala partema 
kommit overens. Det har de aimu inte, och 
darfOr far v i vanta p i fordehiingen av de 
160kr/manad och anstalld som det handlar om. 

At t de centrala forhandlingarna dragit ut pa 
tiden beror pa att Posten redan nu v i l l losa 
fragan om ett nytt lonesystem. Enligt avtalet 
skall detta goras senast 31 mars 1995, men sa 
lange v i l l inte arbetsgivaren vanta. 

Nytt lonesystem 
Maisattningen med ett nytt lonesystem ar att 

det skall underlatta en mer "individue'J^ 
lonesattning. I alia fall ser arbetsgivaren de t . 
Postens senaste bud i de forhandlingar som 
p a g ^ innebar att enbart lonegruppema 1 och 3 
b l i r kvar. Basdren lar, enligt rapport pa repre-
sentantskapets mote, behallas, men beloppen 
blir "rundare". Vad det nu innebar. 

Forandringen innebar att all postbehandling-
spersonal laggs i lonegrupp 1 och all kassaper-
sonal i lonegrupp 3. Ovanpa grundlonen i 
lonegruppen^asaret skall den som gor nagot 
"mer an ordinarie jobb" fa en sk "kompetenss-
kiva". Ovanpa detta laggs sedan, om under-
tecknad forstatt saken ratt, ett personligt t i l 
lagg, vilket for de fiesta motsvarar de belopp 
man tar med sin i n i det nya systemet. Ingen 
skall fa en sankt lOn v i d OvergSngen, men 
fragan dr vilka som far hdjd Ion i fortsdttning-
en. Anledningen t i l l att arbetsgivaren sa hart 
driver den har omlaggningen ar naturligtsvis 
att de v i l l ha mer av det "individuella" god-
tycke som v i sag nog av i forra RALS:en (och 
lar fa se en del av aven den har gangen!). 

Forts, nasta sid.. 
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Regionala mal 
Vid ett mote mellan 

regionklubbsordfbrande-
na och avdelningstyrel-
sen den 3 febmari lades 
riktlinjema fast infbr de 
regionala forhandlingar, 
som trots allt kommer sa 
smaningom: 

it Yrkanden skall Idggas 
sa att pengar tillfors 
espektive grupp motsva-

rande vad de har genere-
rat. 

Yrkanden skall Idggas 
sd att medlemmar i 
slutbasdr far en sd jdmn 
"slutlon" som mojligt. 

it Yrkanden inom utdel-
ningen kan Idggas sd att 
nivdemafor ersdttningen 

for grtippreklamtitdel-
ningen jdmnas ut. 

) f Yrkanden for I-ldneg-
rupperna skall Idggas sd 
att snedsitsar rdttas till 
och sd att tjdnster med 

^ kartat arbetsinnehdll 
Idnesdtts likvdrdigt. 

Yrkanden 
Regionklubbsstyrelsen 

haller nu pa med att 
arbeta fram fbrslag till 
yrkanden utifran dessa 
utgangspunkter. Vi 
kommer i slutet av april 
att kalla in klubbordfiir-
andena for att diskutera 
dessa. 

Jan Ahman 

Mer an tusen kronor for en sjukdag 
Protester mot hoga avdrag 
De nuvarande sjukav-
dragen slar hart mot 
alia, men sarskilt hart 
mot dem som har kon
centrerad tjanstgoring, 
vare sig det galler 
deltidare med varanna-
dagstjanstgoring eller 
nattskiftare pa Tomte-
boda. ^ i 

Ett rakneexeempel kan belysa 
saken. Den som har 14.500kr i 
manadslon och jobbar "nor
mal" femdagarsvecka fOrlorar 
sammanlagt 1.470 kr (brutto) 
om man ar sjuk i fjorton dagar. 

Den som arbetar koncentre
rad heltid med sex arbetspass 
under en Ijortondagars beg-
ransningsperiod fOrlorar under 
samma t id 2.000 kronor. 
Dessutom fOrlorar man i det 
senare fallet som regel ocksa 
mer i Ob-tillagg. Och det som 
kostar mest ar fOrstSs karcns
dagen. Den med koncentrerad 
tjanstgoring fOrlorar i det har 
exemplet 1.115 kronor den 
forsta sjukdagen! (670 kronor 
vid "normal" tjanstgoring) 

Det har bl iv i t dyrt att vara 
sjuk. 

Motion till forbundet 
FrSn flera hall har det protes-

terats mot dessa fOrhailanden. 
Som namns pa aiman plats i 
Facktuellt sk har avdelningen 
skickat en motion i fragan t i l l 
fOrbundsmOtet samtidigt som 
avdehiingsstyrelsen har tagit 
upp frSgan i Postbranschens 
fOrhandlingsdelegation. 
Lokala klubbar har skickat 
skrivelser at olika hall, fOr att 
fd en andring t i l l stdnd. 
Regionklubbsstyrelsen antog 
den 23 mars vidstSende 
uttalande. 

/ j A 

"Postbranschen 
FSrhandlingsdelegationen 

I en skrivelse fran forbundet, daterad 
1993-08-24, sags fdljande: 

"Ifr&gan om bert'ikning av avdrag 
vid koncentrerad arhetstidsforldgg-
ning var partema overens att snarast 
forsiika hitta losningar" 

Vad vi kiinner till har inga sadana for
handlingar forts. 1 varje fall har fragan 
inte losts, trots att drygt ett halvar gatt 
sedan avdelningsmeddeiandet skickades 
ut - och snart ett ar sedan karensdagen 
infordes. 

Det jir sa mycket markligare, som det 
problem som arbetsgivaren ville losa -
partiellt avdrag under karensdagen - : i ; 
^tgardades i samband med de centrala 
nirhandlingarna i hostas. Och dessutom 
lostes pa ett for arbetsgivaren formanligt 
siitt. ' 

Vi kraver mot denna bakgrund att 
fragan om sjukavdrag vid koncentrerad 
arbetstidsforlaggning loses i samband 
med de postcentrala forhandlingar som 
nu pagar - och loses pa ett for vara 
medlemmar acceptabelt siitt. 

Samtidigt bor ocksk sjukionetilliigget ses 
over, sa att det battre svarar mot de 
regler for avdrag som galler. 

Tomteboda 1994-03-23 
SF Rcgionklubb Stockholm Norra" 
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Brevnat-94: 

Stockholmsterminalema undersoks 
Nya lador och nya maskiner ^ Avdelningen utser sorteringsutskott 

"Vad som stort sker, sker i tysthct". 
Det stora Brevnatsprojektet ^ som beror aUa 

^Postens kunder, tusentals aiistaiida och mi!-
jarder i investeringar - kiinnetecknas fort-

-~ farande av ai betsgivareuj oviija att iamna ut 
iinfbrmation. I varje fali vad galier det de oiika 
; sk utveckJingsprojekten. Facktuellt redovisar 

har vad som hittiiis framkommit. 
I Men lat oss borja med den del av Brevnatsp-
I rojektet som beror oss alira mest, Stockholms-

p«"ojektet. Stockholmprojektet har i uppdrag 
itt se over och foresUi ratkonaliseringar av sor-
teringsorganisationen i Stockholm. 

varandra. 

Stockholms-
projektet 

' Friman, regionchef i City 
projektledare, informerade 

om Stockholmsprojektet v id 
en sorteringskonferens i avdel-
ningens regi den 2 mars. 

Man hailer nu pa med fai:-
tainsamling Over volj iner, 
floden, kostnader, prognoser, 
etc. Denna del av projektet 
skall vara klar i mars. I borjan 
av april skall man presentera 
en sammanstallning av materi-
alet. Darefter skall grundmate-
rialet analyseras och fOrslag 
ti l l Mgarder utarbetas; "forslag 
om ny sorteringsorganisation 
i Stockholm kommer under 
hasten ", sade han. ,,: 

Tre terminaler 
V i d avdelningens konferens 

fordes ocksS en diskussion 
om inriktningen pa vSrt arbete 
i Stockholmsutredningen. 

* Vi ska utga fran tre termi
naler i Stockholm och inte 
spela ut terminalerna mot 

sa langt var alia overens. Men 
fortsattnmgen? Hur ska dc 
femion procents Okad produk 
tivitet, som ar mSlsattnmgcn 
med projektet, uppnis? 
Genom rationaliseringar i 
administrationen? UtOkad 
produktionssamordning i 
Stockholm? Och mnebar detta 
en gemensam administration 
och samordning av terminaler
na? FrSgoma kan stallas, men 
kanske bOr man vanta med 
svaren Stminstone tills utred-
ningsmaterialet ligger pa 
bordet? 

Desperata 
En sak ar klar och det ar att 

de rationaliseringsvinster 
arbetsgivaren tankt sig (fem-
ton procent), kan resullera i 
v i lka fOrslag som heist. Det 
har VI sett av det som hittills 
beslutats om Brevnat -94. Var 
utgangspunkt bor vara att vi 
har tre fungerande terminaler 
i Stockholm, vilka naturligts
vis kan b l i battre, / synnerhet 
om personalen och facket far 
mer att saga till om. Det ar 
arbetsgivaren som ar desperat 
och drar igang den ena utred-

ningen efter den andra. V i 
mdste bilda oss en egen upp
fattning - och slSss for den! 

V i som jobbar inom Sorte-
ring bOr nog - liksom kunder-
na - rakna med en het hOst! 

I't^ecklings-
projekten 

Maskinell - manuell 
brevresning. 

Det fmns idag ingen brevres-
ningsmaskin som pa langa 
vagar uppfyller de krav som 
stalls. Rejecten ar alldeles fOr 
hOg i de maskiner som stude-
rats. Man har ocksa konstate-
rat att fOrutsattningama fOr 
maskinell brevresning ar battre 
i en del andra lander pga att 
man dar har mer standardisera-
de format pS breven. Dess
utom har t ex Danmark fluori-
scerande frimarken, vilket ar 
en annan fOrulsattoing. 

Pga dessa fOrhailanden ligger 
projektet i malpase. 

Istallet genomfOr man nu ett 
prov i VasterSs med "utvec-

Marek Jarouzek och Mats 
Johansson, ordforande resp 
skyddsombud pa TBA-D 

klad manuell brevresning". 
Meningen ar att ett liknande 
prov skall genomfOras i Arsta. 
Detta projekt skulle ha startat 
i dagama, men har bl ivi t ca 12 
veckor fOrsenat. 

Den "utvecklade manuella 
brevresningen" gar ut pa att 
man formatskiljer mer redan i 
Oppningen. V i d den fOrsta 
"stationen" plockar man ur 
buntar, klumpar och liknande, 
i nasta steg reser man brev 
med "normala" format och t i l l 
sist sa gar "sladdret" vidare t i l l 
en slutstation dar dessa forsan-
delser sorteras. Den har mo-
dellen sags ge ergonomiska 
vinster; daremot ar det - enligt 
fOrsOket i VasterSs - tveksamt 
om den verkligen ger den 
Okade produktivitet, som tidi
gare utlovats. 

Ny lada 
Detta ar ett nyckelprojekt av 

rapportema att dOma. Man 
tvingas la fram en ny lada i 
fOrsta hand darfbr att de nuva
rande bia ladoma inte gar att 
anvanda i de planerade storb-
revsorteringsmaskinema. Man 
v i l l ocksa fa ner ladomas vikt 

och omfang. Malsatt-
ningen ar att fa plats 
med ytterligare 160 
lador i en lastbil. 

Den lada som skall 
testas ar lagre an nuva
rande lada. Den rym-
mer darfOr mindre. 
Ladan saknar handtag; 
istallet fmns ett hal i 
kortsidoma dar man 
stoppar in fmgrama! 

"FOrsOksladan" ar ute 
pa sk GATT-upphand-
ling och ofifertema 
skall vara iime i andra 
halvan av april. Man 
har bestallt ett mindre 
antal handgjorda pro-
vexemplar for test av 
ladvagn etc. 
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Ladvagn -
plockningsrobot. 
Dessa projekt ar beroende av 

ladan och ar darfOr ocksa de 
fOrsenade. 

Varde - sparning/ folj-
ning - postslagskoder 

Ingen information har aimu 
lamnats. 

Arlanda - lastbarare 
Aven lastbararen ar beroende 

av ladan och darfOr fOrsenad. 
Ingen information har lamnats 
om Arlanda-projektet (som 
bekant sitter representanter 
fran MalmO och Uppsala i de 
projekten). 

Frifartsbil -
lastning/lossning. 

Aven har spOkar ladan! 
Enligt rykten frdn initierat h i l l 
riskerar de sk "frifartsbilama" 
(= hilar som vager max 3,5 ton 
- med last!) att b l i "en stor 
flopp". 

Da ska man komma ihag att 
hela Brevnatsprojektet t i l l stor 
del bygger pa flyg- och b i l -
fransporter med mycket knap-
pa marginaler. 

Storbrevsmaskiner 
^(SSM) 

Upphandling pagar av en 
fransk maskin som skall instal-
leras pa Stockholm Klara. 
Man har dock problem med 

^^kvaliteten. Fransmaimen kan 
^ garantera lagst 1,5 procent 

felsorterad post; kravet ar 0,6 
procent. Dessutom har man 
problem med att fa ner Ijudni-
van pa maskinen ( i nyskick!) 
under 70 dB. 

Enligt de senaste uppgiftema 
skall fOrhandling om maskinen 
ske i bOrjan av april och kon-
frakt med leverantOren skrivas 
i mitten av samma manad. Om 
de har planema gar i las kom
mer maskinen att installeras i 
maj 1995 med provdrift under 
andra halvan av 1995. Darefter 
sker bestallning av de Ovriga 
maskiner som ingar i projek
tet. ^„ ; 

Klumpsorterings-
maskiner 

Man tror att det bara kom
mer att b l i lOnsamt med 2 - 3 
K S M i hela landet; fOrutom 
Stockholm kan MalmO bl i 
aktuellt. Sjalva projektet drivs 
som ett regionalt sSdant i 
MahnO region. Enligt de se
naste uppgiftema har projektet 
"bOrjat rOra pa sig". Vilket lar 
irmebara att man infresserar 
sig for en maskin av samma 
(italienska) fabrikat som dem i 
Arsta. 

Elektronisk post - EPP 
EPP-cenfraler firms idag i 

Umea, Vasteras, Orebro (laggs 
ner 1/7), Stockholm, GOteborg 
och MalmO. Uppsala startar 
under varen och Alvesta i 
host. 

EPP har idag ca 5 - 8 procent 
av den totala brewolymen. 
1993 hade EPP-termmalema 

sammanlagt 85 milj fOrsandel-
ser (vilket motsvarar ca 3-
37.000 /dag; enbart Stockhohn 
Norra hade 1993 ett dagmedel-
tal pa 1,9 milj forsandelser i 
uppsamlingen); 1994 har man 
budgeterat 140 mil j . 

Al ia EPP-centralema lyder 
idag direkt under H K . Diskus-
sioner fOrs om att ev fOra Over 
centralema t i l l respektive 
brevterminal. 

EPP-centralen i Stockhohn 
ligger i Klaraterminalen och 
sysselsatter fh 20 anstallda. 

EPP-ledningen pa H K har 
begart att 400kvm reserveras 
pa samtliga terminaler, vilket 
ungefar motsvarar den yta man 
idag disponerar pa Klara. 

TBA.U:s radarpar: Erhan Gomuc, vice ordfoch izabelle 
Westin, ordfdrande. 

Stockholm Norras 
sorteringsutskott: 

Sortcringsklubbarnas 
ordforandcn samt 

Goran Larsson, E r h a n G o 
muc, Peter Andersson 
och J a n Ahman fran 

regionklubbsstyrelsen. 

Avdeining 3001 :s 
sorteringsutskott: 

Stockholm Norra: 

J a n Ahman 

Izabelle Westin 

Stockholm Sadraz 
Tony Eriksson 

Anders Wiksten 

Stockholm City 

Miclie Tal l 
Hakan Ottosson 

Lltrikes 

Tomas Jonsson 

Jdrn vdgsposten 

Pcder Olsson 

EPR 

Vivcka Isgren 

Peter Shaw, ordfdrande i 
TBA-M 

Mats Ljungberg, ordfdrande i 
TBA-K 

Bilder fran Stockholm 
Norras sorteringsuts-
kotts sammantriiden i 
mars. 

Text & bild: 
Jan Ahman 
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Representantskapets februarimote 
Forberedelser infor forbundsmotet i juni 

Var avdelning 3001 styrs sedan snart trettio ar 
tillbaka av ett representantskap. Dessforinnan 
holls oppna medlemsmoten. Representantska-
pet bestar av ett ombud fran varje arbets-
platsklubb samt ett antal "utjamningsmandat", 
vilka utses av regionklubbarna; sammanlagt ca 
90 ledamdter. Regionklubb Norra kommer 
under 1994 att ha fem mandat i repskapet. 
Aven om man i arbetsplatsklubbama gor 

stora anstrangningar for att informera om vad 
som sker i representantskapet - vart hogsta 
beslutande organ - %k ar det min erfarenhet att 
manga medlemmar vet alldeles for litet om vad 
som hander i denna fdrsamiing. Facktuellt 
kommer darfdr i fortsattningen att rapportera 
fran repskapet och informera om de viktigaste 
debatterna och besluten. 

Representantskapet s 
mote i februari hand-
lade mycket om det 
kommande forbunds
motet. Ombud valdes 
och motioner behand-
lades. Nagra overrask-
ningar intraffade... 

Avdelning 3001 f i r skicka 
12 ombud t i l l forbundsmOtet 

i j un i ; den fOrsta "kongres-
sen" i den nya form som 
beslutades i hOstas. 

12 ombud 
Valberedningen lade ett 

fOrslag dar 1/3 av ombuden 
kom fran avdelningsstyrelsen 
och 2/3 fran regionklubbarna. 
Man motiverade sarskilt 
varfOr man nominerat nagra 
av ledamOtema. P-O Fall-
man/Sth City hade man valt 
for att fa med ett yngre 
ombud och Gun Jansson/Sth 
Norra darfOr att kviimoma ar 
daiigt representerade. Gunnar 
Gudmundsson/avd st>T hade 
valberedningen sjalva nomine
rat; ingen aiman hade gjort det. 

Bra satt? 
I valet som fOljde blev de 

fOreslagna valda, med ett 
anmarkningsvart undantag: 
istallet for Gurmar Gudmunds-
son utsag repskapet Ni l s Car-
len/Sth Va t i l l ordinarie om
bud. Nils Carlen hade av 
valberedningen fOreslagits som 
ndst siste ersdttare. Kanske 
darfOr att denne (liksom under-
tecknad - av valberedningen 
fOreslagen som nastnast siste 
ersattare!) inte uppfyUde ett 
annat av valberedningens krav: 
att "foretrdda avdelningen pa 
ett bra sdtt"l\ 

I valet t i l l ersattare rOstade 
sedan repskapet upp 
undertecknad t i l l fOrste ersatta
re, liksom man ocksa rOstade 
fram Mal in Lofgren/Sth City 
t i l l andre ersattare (fOreslagen 
som sjunde ersattare). 

Repskapet gav alltsa valbe
redningen en small pa fmgrar-
na; Man kan faktiskt "foretrd
da avdelningen pa ett bra sdtt" 

genom att vaga fOra fram 
kritiska synpunkter uppat. I 
synnerhet sadana som medlem-
mama formulerat i motioner 
som tillstyrkts av avdehiingen! 

Motioner 
Det hade bara gatt knappt ett 

halvar sedan fOrra kongressen 
nar det var dags att skriva nya 
motioner t i l l detta det fOrsta 
forbundsmotet. Det ar natur-
ligtvis fOrklaringen t i l l att det 
den har gangen inte farms fler 
an dryga tjugotalet motioner 
att behandla. 

Fyra motioner berOrde SF:s 
nya organisation. En langre 
motion fran avdelnings
styrelsen (med instammande 
av Regionklubb City) behand-
lade de blivande bransch-
kontoren. Motionen fOrespra-
kar en obligatorisk och en 
f r iv i l l i g del i branschkontorens 
verksamhet. 

Tunga uppgifter 
Mycket kort sa fOreslar 

motionen att bransch-
avdelningama ska fortsatta 
med den verksamhet som SF-
distrikten hittills har arbetat 
med. Branschkontoren ska. 

enligt motionarema, samordna 
studieverksamheten. I Ovrigt 
ska de ansvara for - i fackliga 
sammanhang - mer diffusa 
uppgifter: svara for samhdlls-
och arbetsmarknadsbevakning 
och samordna och aktivera det 
fackligt-politiska arbetet i 
avdelningama. Kontentan av 
det hela ar att avdelningama -
dar de sa v i l l - ska behaila de 
"tunga" fackliga uppgiftema: 
fOrhandlingsverksamheten, A -
kassan, etc. 

Medlemsinflytande 
Den enda motion som gav 

upphov t i l l en rejal debatt pa 
motet var en motion som 
klubbama Stii V a , Sth K och 
Regionldubb C hade lamnat 
in. Den handlade om medlem
sinflytande och lokal konflik-
trdtt och yrkade pa att 

"forbundsmotet beslutar att 
dndra forbundets stadgar sd 
att den lokala organisatio-
nen far rdtt att utlysa over-
tids- och mertidsblockad. 

Regelverk 
Bakgrunden ar bl a den kon-

flikt som rader inom brevba

ringen sedan de gamla avtalen 
sagts upp och betinget avskaf-
fats. Avdelningsstyrelsen 
yrkade avslag pa motionen, 
med hanvisning t i l l att fragan 
skall ufredas inom forbundet 
fram t i l l forbundsmotet. Flera 
talare papekade att ett bifall t i l l 
motionen fran var avdehiing 
skulle stflrka mOjlighetema t i l l 
andringar i forbundets stadgar 
i den har riktningen. Motionen 
ar j u inte sarskilt langtgaende; 
kvar fmns - om motionen mot 
alia odds skulle b l i verklighet -
hela det Ovriga regelverk som 
begransar medlemmamas 
mOjligheter att satta hart mot 
hart gentemot arbetsgivaren. 
Och i vissa fall ocksS mot 
fOrbundsledningen, kanske 
man ska tillagga. Inte minst 
Sven Hedman/U Vasby fram-
ho l l den erfarenhet som med-
lemmama i brevbaringen gjort 
den senaste tiden: de kontor 
dar personalen gatt hart fram 
har vunnit pa det. 

Representantskapet bifOll 
med klar majoritet motionen. 

Valda som ombud 
till rdrbundsmotet (i 
ordning efter antal 
roster): 

Ordinarie 
Christer Rydh/Sth C 
KjcUEkdahl /Avds tyr 
P - O Fallman/Sth C 
Bo Burstriim/Avdstyr 
Gi iran Larsson/Sth N 
K a l i Svenskon/PGC 
G u n Jansson/Sth N 
Hcnrik 
Leppakorpi/Postch 
Kerst in Hedin/Avdstyr 
Tomdt Jiinsson/Utrikes 
BIrgitta Friilander/Sth S 
Nils Carlen/ Sih C 

Ersattare: 
J a n Ahman/Sth N 
Malin Lofgren/Sth C 
I /abel leWest in/SthN 
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Egenavgifterna 
Tva motioner fr&n Klubb 

Foretagspost Sth Klara 
yrkade pa andringar i de regler 
i SjuklOnelagen och P - A V A 
som extra hart drabbar dem 
som jobbar natt eller annan 
obekvam arbetstid. Motionema 
bifolls. 

Regionklubb City yrkade i 
en motion, att forbundet ska 
verka for att det system med 
e g e n a v g i f t e r i 
socialfOrsakringssystemet som 
nu genomfOrs, skall stoppas, 
Repskapet bifOll motionen; nu 

^ a r man bara hoppas att den f i r 
en battre behandling vid for
bundsmotet &n vad en liknande 
motion fick v id hostens kon-
gress. 

Lika Ion 
Bifall blev det ocksS t i l l en 

motion fran Klubb Sth K , 
vilken yrkade pa att "lika Ion 
for lika arbete skall galla aven 
for brevbdrarna" samt att 
"Idneskillnadema mellan 
brevbdrarna som hdiror fran 
grm-ersdttningen jdmnas ut 
med vinstmedel fran grm-in-
komstema". 

Fackliga studier 
Hannu Jokinen/Tba-S hade 

skickat in nSgra motioner som 
yrkade pa stOrre mojligheter att 

^ a n o r d n a fackliga studier pa 
arbetstid och att fortroendeval-
da ska ta ett storre ansvar for 
medlemsutbildningen. Mot io
nema bifolls. 

^?olitiskt fdrakt 
Avdelningsstyrelsen oroar sig 
i en motion fOr det tilltagande 
politiska foraktet och yrkar pa 
att fOrbundsstyrelsen ska "ta 
fram ett Idngsiktigt opinions-
bildningsprogram som beskri-
ver de politiska ideologiema 
och pa ett bdttre sdtt dn hittills 
presenterar arbetarrdrelsens 
ideer" . Man v i l l ocksS "fd fler 
fdrbundsmedlemmar att dta sig 
politiska arbeten". I tvS andra 
motioner yrkar avdelningssty
relsen att fackforeningama ska 
fa behaila hela ansvaret for A -
kassoraa och att arbetsloshet-
sersattmngen hojs t i l l 90 pro-
cent. T i l l sist s& yrkar man i en 
motion att stadgama andras sa 
att den som bl i r arbetslos far 

behaila sin valbarhet t i l l fortro-
endeuppdrag inom forbundet 
liksom rostratten pa medlems-
motena. Sa ar det inte idag, 
konstigt nog. Motionema 
bifolls av representantskapet. 

Workers Aid 
Klubb Sth SV foreslog i en 

skrivelse t i l l repet att avdel
ningen skall stOdja det opinion-
sarbete fOr Workers Aid t i l l det 
fd Jugoslavien, som bedrivs av 
en enskild medlem i avdelning
en, Sven Jinton. Repskapet 
intog en valvil l ig haihiing t i l l 
initiativet och fOrhoppningsvis 
kommer en utforligare infor
mation om saken pa nasta 
representantskapsmote. De 
klubbar som v i l l veta mer kan 
kontakta Sven Jinton. 

Konstitutorialen 
Det avtal som i sista minuten 

slots for dem i Posten som 
innehar konstitutorial, valkom-
nades av de fiesta som beror-
des. Klubb Sth Va genom 
Nisse Carlen kritiserade i ett 
forslag t i l l uttalande en sida av 
saken som inte uppmarksam-
mats lika mycket. Samtidigt 
slots namligen ett andra avtal 
som innebar arbetsplikt i 
Posten for dem som trots det 
"goda" avtalet valjer att tacka 
nej t i l l anstallning i bolaget. 
Sth Va menade i sitt uttalande 
att detta var t i l l arbetsgivarens 
fordel; Posten skulle anda fa 
betala Ion for dem som tackade 
nej, men utan att kunna utnytt-
ja dem i Posten. 

Pa Stockholm Va farms ett 
tjugotal medlemmar som tydli-
gen overvagt denna mojlighet. 
Uttalandet kritiserade ocksa att 
informationsmOten om K -
maarkningen holls forst efter 
det att avtalen skrivits under. 
Repskapet avslog uttalandet. 

Utover dessa frdgor behandla-
des ocksa ett antal rapporter i 
aktuella arenden. Eftersom 
dessa saker behandlas pa annan 
plats i tidningen tar jag inte 
upp dem har. 

J a n Ahman 

Repskapets arsmote 
Avdelningsstyrelsen omvald 

Avdelning 3001 holl sitt arsmote den 30 
mars. 
Den mest Intressanta punkten pa dagord-
ningen den har dagen gallde valen till 
styrelsen. 
jkjell Ekdahl omvaides med acklamation 
till kassor. 

Valda som ordinarie styrelseledamoter 
blev Bo Burstrom^ Christer Rydh, Kerstin 
Hedin, Gunnar Gudmundsson samt Ingela 
Sigfridsson. 

Tin styrelseersattare \a\de&Brodde 
Zetterlund, Dan Persson^ Maria Hellstrom^ 
Thomas Andersson samt Leif Carlsson. 

Sammansiagning 
Samtliga val galler for 1994. Ake Kihl-

berg sitter som ordforande, vald vid forra 
SrsmStet. Att alia mandatperioder loper ut 
vid arsskiftet beror pa att var avdelning da 
skail slas samman med kassans 3069, 
verkstadernas 3056 samt gotlanningarnas 
3041. Detta enligt kongressens olyckliga 
beslut. 

Pa motet rapporterades att den arbets-
grupp som tillsatts i organisationfragan 
kommer att presentera en skiss over den 
nya organisationen vid representantska
pets mote i augusti. 

Stlpendier 
Pa arsmotet delar avdelningsstyrelsen ut 

ett stipendium till nagon bemarkt medlem 
eller klubb inom avdelningens omrade. I 
ar delades tva stipendier ut. Det ena gick 
till dem som dragit igang den fackliga 
verksamheten inom City Mail. Det andra 
tilldelades Lennart Rydstrom, som i flera 
kr tillhort avdelningsstyrelsen och dar 
ansvarat for informationsfragorna, fr a 
avdelningens tidning. Lennart avgick i och 
med arsmotet ur avdelningsstyrelsen. 

/jA 
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Gruppreklamen 
Bladningsmaskin till hjalp? 
Gruppreklamen har blivit ett h-e pa brevbararkontoren efter systemskiftet 
forra sommaren. Nu planeras inkop av nagra maskiner till de storsta kontoren. 
T v a skyddsombud fran Sundbyberg akte till Lmkoping och studerade en 
maskin som redan ar i drift. 

i lddion vid sJJedan foljer vara synpunkterpa blai 
hikri bcsok pa tcrminalen Linkoping 

ilMaskincn som varit i drift sedan i februari 1994ibemannas av fyra 
ii»tuderande fredagar 12.00 - 18.00 lilts det tar slut med grupprcklam. \ l l tsa 
pammanlagt ca 40 tim/vecka. 100 brevbaringsdfsteikt betjanas. Da arbctet 

lieds sa ar gruppreklamen redan fordelade pa respektive distrikt. 
Maskinen s iamrar och builrar en hel del varfor horselskydd bor anviin-

- Ser\'lcen skots av teks ikema pa Linkoping 1.. ieservdelar har annu ej 
fibehSvt bestaUas; leveranstid med andra ord oklnd. Daremot sa har 

jllbehor bestallts och det visar sig att inga sadana finns i Sverigc. 
Maskinen kraver inte siort utrymmc, ca 3 l o m Den har Irig enerjiiatgang. 

Den matadei^i^entransformatoreftersonfdimlevereras byggd fiir l l t i V . 
Enligt teknikerna sa haller den god kvalitet p& el-aidan. 
Lcverantoren ar "latt att prata med", - -
Nodstopp finns som orginalutru»tning. Det ar v a r mening att dessa ar 

otillrackliga, aven placeringcn bor ses over. < _ 
Utbildningen var bristfaiiig (narmast obeflntlig)r«iil%t bade teknikerna 
•h operatorema. - - ;>^4r: 1: 

E n servlcetekniker miste Sgna ca 2 timmar/vectui tiU att dclvis demonteru 
och rengiira maskinen mellan veckokorningama (hog dammkansligbet). 

Maskinen som ar framtagen for den grafiska tryckeribranschen har 
magasin med mycket begrSnsad kapacitct TJockare grupp kan visscriiecn 
progrsi.-nmeras ia pa f k r magasln samtidigt att fa en m?r koniinuerli^ 
drift, men detta a r klart ett probleru. 

Vid vart besok sa kraglade maskinen betiinkIigt;:Tva av gruppsortcrna 
\ilfc inte \ a r a rncd. E n sort var av typ tidningspapper av tunnare sort, den 
andra var visicrlsgen styvare tidningspapper men dar var vikninpcn inte 

ar perfekt. MasLinen ar mjcket kanslig for sadana har a , ' iationer. Under 
tvk t immar som arbetet med dessa gnippsorter pagick sa kom man ner 

k ca 1000 fardiga lagg i timmen. Maskinen tar med andra ord langt ifran 
la sorters grupprekiam..:' 

Programmeringen v a r retativtjnikeL^.^ JS^^StH^S^k?.': Ji^^' 

Kommentar: 
Maikincn kSnni "omogcn" fSrvAra 

behov. H u r den skall kunna inieinmas 
pii ett vettigt satt i var organisation sa 
att vi kan fa mesta mojiiga ut ur den 
stora ekonomiska satsning som den 
innebar, utgoi cadast en av aHa de 
iri'«;or soii? sponiaiJt koinese'- upp. 
Manga fler fragor fmns guivctsvis att 

-diskutera. Det intressanta ar att tekni-
-ken ffans och med en vidareut-v cckling 
och anp^ssning tiil Postens behov 

jfkuUe den bli ett utmarkt hjalpmedel 

•H^^^^^HIBfBiBBisiiiiiiiiii 
Rene och Mats 

Ren6 SjOberg 

U t d e l n i n g : 

Roller och an
svar u p p h o r 

— Lagfbrmannen skall foretrd
da arbetsgivaren pa ett ansvars-
fullt och lojalt sdtt ^ 

Sa inleddes det dokument, som 
Stockholm Norras ledning tankt 
sig skulle styra lagfbrman-
nens/gruppledamas arbete i 
framtiden. 

De hade inte informerat och an 
mindre forhandlat, innan de 
borjade tillampa det inom Utdel
ning. Efter forhandlingar, dar vi 
fran regionklubben begarde hjalp 
av saval avdelningen som forbun
det, har dokumentet dragits 
tillbaka. Istallet galler det centrala 
avtalet om 2000-talets arbetsplats, 
dar det bl a star att lasa fbljande: 

Lagarbetet skall for den 
enskilde medarbetaren ge 
inflytande och delaktighet i 
det dagliga arbetet...ge indi-
viden mojligheter att ta ett 
storre personligt initiativ, 
ansvar och utveckling i det 
egna arbetet...ger individen 
mojlighet till arbetsrotation 
och ett varierat arbetsinne
hdll. 

Sa langt fbrhandlingsuppgorelsen. 
Som framgar av bl a rapporten 
fran Vasby lever de lokala smapa-
varna fortfarande i sin egen varld. 

lik 
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Pa turne... 
Gun Jansson, Alf Duroj, Lennart 
Karlsson, Sven Hedman och 
Christian Garmstedt kommer att 
besoka utdelningskontoren. 

r 

UTDELNINGSNOTISER 
V A L L E N T U N A 

Efter hot om stamning infor Arbetsdomstolen (forhandlingsvagran) 
backade arbetsgivaren i V A L L E N T U N A och gjorde om de 
tjanstgOringshstor for tva innevakter som startade braket. 

Likasd skall en "oversyn medfordelning och utjdmning av distrikt ske 
avpartssammansatt grupp senast den 30 april". 

1 S O L L E N T U N A 

resulterade omlaggningen i en reservation fchn facket. "Inneorganisa-
tionen minskas for mycket, det fmns inte utrymme for flexibelt handlan-
de att l6sa olika problem," heter det i reservationen, som fortsatter: 
"Kompetensen fors uppat i organisationen istallet for att delegeras ner 
och ge personalen ett stOrre ansvar". 

" I brevbaringen har arbetsuppgiftema flyttats runt", heter det vidare, 
"mSnga upplever inte att det bl ir en avlastning, langa, tunga distrikt 
SterstSr. De ca 20 minutema pa vissa ditrikt tacker EJ okade volymer/for-
dubbling av grm fOrsandelser....Distrikten skulle ha gjorts mmdre och 
turarbetena likvardiga, gemensam utgangstid". 

U T D E L N I N G S U T S K O T T E T P A T U R N E . 
Avdelningens utdelningsutskott med forstarkning kommer att aka runt 

och diskutera 2000-talets arbetsplats inom Utdelning. Man tanker besoka 
varje lag i hela Storstockholm for att diskutera frSgor som betinget, 
gruppreklamen, arbetsmiljon, lagorganisationen, lagformannens vara 
eller inte vara, osv. 

Rundresan boijar i mitten av april och pSgar en bit in i jun i . 
FrSn Stockholm Norra del tar Gun Jansson, A l f Duroj , Sven Hedman, 

Lennart Karlsson och Christian Garmstedt. 
tik 

r 
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Postens revisorer kritiserar stora projekt 
Miljonerna ruilar i divisionaliseringens spar * Halvfardiga system pranglas ut 

"Utvecklingen av FTP, 
Postens TransportPlanerings-
system, paborjades 1985 och 
bedrevs sedan mycket ambi-
tiost och intensivt fram till 
1987", skriver konsulterna 
inledningsvis i avsnittet om 
ett av de me$t skandalosa av 
alia skandalosa projekt, som 
divisionaliserarna och 
bolagsivrama genomfort 
under senare ar. 

"45 personer var engagerade 
pa heltid i utvecklingen samti
digt som konsulter fran Peter 
Mathisen (en dansk konsultfir-
ma/JA) var inblandade", 
fortsatter de. 

Bamsjukdomar 
Systemet marknadsfordes in -

temt och 1987 testades det fOr 
forsta gangen pa nagra orter. 
V i d starten avslojades, som 
alltid mSste man tyvarr t i l lag
ga, en rad bamsjukdomar. 
Arbetet forsatte dock, men 
fortsatt provdrift genomfOrdes 
endast i Orebro. From 1988 
anvandes systemet dar i daglig 
operativ drift fram t i l l varen 
1993. Man rattade t i l l bnstema 

i systemet och fOrdelama med 
det framfordes t i l l ansvariga 
pS Huvudkontoret. 

Dar beslot man emellertid 
1989 att istallet for att ga 
vidare med projektet satta det 
under sparlaga. Samtidigt 
beslot man sig fOr att gS ut och 
salja kaman i systemet, den 
digitala kartbasen, extemt. 

Skandalost 
Det fmns delade meningar 

inom Posten om nyttan av 
PTP. Och den viktigaste 
fragan ar naturligtsvis om 
systemet ar rationellt, eller ej. 
Det skandalosa i historien ar 
att man aldrig besvarat denna 
frSga ordentligt. "Vi har ej 
aterfunnit nagra skriftliga 
beslut eller bakomliggande 
analyser avseende dessa 
stallningstaganden", skriver 
revisorema angdende beslutet 
att lagga hela det dyrt framtag-
na systemet i malpase 1989. 
Enligt revisorema beror 
skilkiadema i uppfattning pa 

Postens revisorer har undersokt nagra av de 
storre ADB-projekt som aflarsomrade Brev 
genomfort under senare ar. IJndersokningen har 
foranletts av mycket hard kritik fran anstiillda 
inom Brev Falts tidigare enhet for datautveck-
ling. Revisorernas rapport (undertecknad i 
September 1993) ar en enda lang svidande kritik 
mot hur flera stora projekt har skotts. Det ar inte 
sa ilia som man trott, det ar varre. Nu vantar vi 
bara pa att de ocksa undersoker hur upphand-
lingen och genomfbrandet av av PULS-systemet 
gick till! 

De system som revisorema undersokt ar PTP, 
TSS och Mobitex inom Lattgods/Akeriet och 
PFS, MOPS, Mini-PSS samt PSS inom Sortering. 

om man har praktisk erfaren
het av systemet eller inte. Man 
kan bara konstatera att de som 
anvant PTP under fyra hrs t id -
Orebro - ar mycket positiva t i l l 
det. I varje fall enligt reviso
rernas rapport. 

Divisionaliseringen 
Men aven fortsattningen ar 

ett upprorande t}'piskt exempel 
pa hur divisionaliseringen och 
inforandet av oberoende kung-
adomen kostat pengar och 
skadat foretaget. Revisorema 
anger nagra exempel. 

* N a r Lattgods brots ut ur 
Brev hamnade P T P mellan 
tva stolar - och dar fick det 

* I Orebro forlorade Posta-
keriet upphandiingen av 
foretagspaketen och i och 
med det upphorde aven 
deras anvand- ing av P T P . 
* Osakerheten om akerier-
nas organisation har 
forhindrat/forsvarat alia 
beslut inom verksamheten 
det senaste aret. 

Saldes ut 
Ti l l sist ifragasatter revisorer-

na beslutet att salja ut kartda-
tabasen pa den oppna markna-
den: 

" E n till hoga kostnader 
framtagen digital kartdata-
bas av detta slag finns inte 
framtagen av nagon annan. 
Externa intressenter kan 
sedan avtalet (med Lantma-
teriverket, som skoter for-
saljningen/jA) etablerades 
erhalla denna produkt fran 
ca femtio tusen kronor och 
uppat beroende pa omfatt-
ning...har har dessutom 
medvetet givits mojlighet 
for andra, inklusive tran-
sportforetag, att tillgodogo-
ra sig detta utvecklingsar-
bete som eventuellt i slutan-
dan kan anvandas mot 
Posten vid en effektivisering 
av konkurrentforetag". 

Alltsedan 70-taIet har olika 
datasystem anvants for att 
mata och styra postflodena 
inom fr a Sortering. PFS 1, 
PFS 2, MOPS; se dar nagra 
trevliga forkortningar. En bit 
in pa 80-talet lanserades den 
forsta versionen av produk-
tionsstymingssystemet PSS. 
Det infOrdes i Arsta, Norrko-
pmg, Alvesta och Orebro. 
Senare kom den har vananten, 
som egentligen var en utvec-
klmg av PFS 2, att kallas 
Mini-PSS; v i ska strax se 

varfOr. 

Kostsamt 
1990 beslot namligen chefen 

for Brev och paket att ett nytt 
PSS skulle utvecklas och 
ersatta alia tidigare system for 
produktionsstyming. Beslutet 
formulerades i nagra fa rader. 
Det tog darefter 18 manader 
innan underlaget for beslutet 
presenterades. 

Pkant 
Ett beslut som vackte krit ik: 

"...sjalva beslutet att pdborja 
ett sa kostsamt projekt som 
PSS har ifragasatts eftersom 
befintliga system, frdmst 
MiniPSS, ansetts uppfylla 
samtliga krav som salts upp 
for nya PSS", skriver reviso
rema. "Det var inom styrgrup-
pen for PSS inte ens kdnt for 
alia att Mini-PSS kunde ha 
varit ett altemativ till nyutvec-
kJingen", skriver de litet langre 
fram i sin rapport. Deras slut-
sats blir: 

"en ekonomisk utvardering 
av respektive altemativ 
(Mml-PSS contra PSS) 
skulle ha gett beslutsfatta-
ren mojlighet att vaga 
fordelarna med nya P S S 
mot den lagre kostnaden att 
kora vidare med Mini -PSS 
och inratta det som stan
dard for postproduktion" 

Liknande kri t ik gar igen i de 
andra projekt som namndes 
inledningsvis. 

Halvfardigt 
I sin sammanfaltning konsta-

terar revisorema att det ar 

"en allman uppfattning ute 
i organisationen att de 
centralt drivna projekten 
haft for liten anknytning till 
verkligheten och anvandar-
na (mina kurs/JA) under ut
vecklingen, och att man 
darefter forsokt trycka ut 
ibland halvfardiga system 
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som fungerat bristfalligt. 

Dyra licenser 
Posten har valt datasystemet 

Oracle, vilket inte bara staller 
onOdigt stora krav pa dem som 
ska anvanda det ("otidsenlig 
anvandarmiljO") utan dess
utom ar dyrt. "Det har", skri
ver konsulterna, 

"i de fiesta projekt brustit 
nar det galler att utvardera 
hela den ekonomiska konse-
kvensen av systemet. F 5 r 
T S S , och nu aven P S S , har 
de hoga driftskostnadema i 
form av licensavgifter 
kommit som en obehagiig 
overraskning i efterhand. 
Orsaken iir att systemen 
utvecklats i Oracle's data-
basmiljo som via sin licens-
struktur ger mycket hoga 
kostnader, trots omfattande 
rabattering. Detta ar nu 
standard inom Posten 
varfor aven PSS och P A -
B A S kommer att bli betyd-
ligt dyrare i drift an forut-
sett". 

Den kri tk som revisorema 
framfor borde i normala sam
manhang vara mordande. Hur 
kan man ha fortsatt ffirtroende 

-->for chefer som sa lattvindigt 
fattar sd dSliga beslut i sk 
viktiga - och d\Ta - fragor? 

Nu ar inte fOrhdllande norma
la i Posten, har rader i stallet 
en anda av upplOsning och 

'^ 'aglOshet, och darfOr lar v i fa 
se en fortsatming pd elandet. 
Man behover bara pamiima sig 
under vilka former miljard-
besluten om Brevnat -94 togs! 

Jan A h m a n 

>k • 

Rapport fran 
Arbetsmiljokommitten 
Forutom genomgang av sedvan-
lig sjukfranvaro och arbetsska-
destatistik, (dvertidsstatistik tas 
fortfarande inte upp), sa behand-
lades foljande arenden: 

Projekt langtidssjuka 
Genomgang av rehablaget inom 

regionen gjordes av P-staben. 223 
manniskor har under sista tiden varit 
foremal for nagon form av rehabutred-
ning. 

Arbetslivsfonden 
Behandlades en ansokan till a-

rbetslivsfonden for utdelnings rak-
ning, gallande rehabinsatser och 
fbrebyggande atgarder. -

Arbetsgivaren vill bl.a soka pengar 
for inkop av 3 s k bladningsmaskiner 
och 5 st elmopeder av typ "lugger". 
Villkoret fran var sida ar dock att 
skyddsombuden far vara med och 
stalla krav pa maskinema och arbets
miljon runt. Detta fbrorsakade en 
livlig debatt dar arbetsgivama sa 
smaningom lovade att fragan skall 
hanteras i enlighet med Arbets-
miljblagen. Skyddsombuden anser att 
maskinema ar utvecklingsbara, men i 
nuvarande skick ingalunda ett svar pa 
jungfmns bon. Forts, foljer! 

FHV 
Bestallningar fran Arbetsmiljoutskot-

ten till Previa om foretagshalsovard-
sinsatser gicks igenom och godkan-
des. 

Policy om drogmissbruk 
Ett dokument har tagits fram om 

riktlinjer for bantering av drogmiss
bruk. Detta kommer att informeras 
samtlig personal. 

Arbetsmiljorevision 
Arbetsgivaren har gjort en uppfolj-

ning av arbetsmiljoarbetet i Stock
holm Norra under 1993, i enlighet 
med Arbetarskyddsstyrelsens bestam-
melser. Man konstaterar att vi kan bli 
battre. 

Arbetsmiljoutskottet 
i Vallentuna 

har rapporterat om 
organisationsproblem. Med anledning 
av detta kallades Distriktschefen in for 
att redogora for vilka atgarder man har 
vidtagit. 

Sakerhet • 
Regionchefen redogjorde for saker-

hetsarbetet som for narvarande pagar 
inom Regionen. 

Delegering: 
Pa fraga fran ett arbetsmiljoutskott 

inom sortering sa diskuterades om hur 
langt ner i organisationen det kan 
anses fmnas ett arbetsmiljoansvar. 
Denna fraga hanger ihop med fragan 
om en gmppledare kan anses vara en 
arbetsgivarrepresentant. 

Fragan bordlades till nasta samman-
trade. 

Lars 
Lovlie/ 

HSO 

Fullstdndiga protokollfran den regionala 
Arbetsmiljokommittens sammantrdden skall 
fmnas hos de lokala arbetsmiljdutskotten. 
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Du som har drabbats 
av arbetsskada 

Du ar fursakrad for arbetsskada 
enligt "Lagen om arbetsskade-
forsakring", och kan fa ersatt-
ning i vissa fall. Efter 1 januari 
1993 galler foljande. 

Arbetsskador kan delas in i 
foljande grupper: 

•k Olycksfall (dina besvar har uppkommit 
genom en plOtslig handelse). 
Vkr Fardolycksfall. (Olycka pS vag t i l l 
eller fran jobbet). 
-k Arbetssjukdom. (Uppkommit genom 
skadlig inverkan i jobbet). S.k 
fOrslitningsskada. 
•k Smitta. (Om du har fdtt den av jobbet. 
ex. via bakt.provfOrsandelser) 

ArbetsskadeanmSlan 

V i d samtliga fall sk skall en arbetsskade-
anmalan skrivas. Det ar arbetsgivaren som 
skall fylla i blanketten, men det ar du som 
har drabbats, som skall tala om vad som 
har hant. 

•k Ratt ifylld arbetsskadeblankett ar 
forsta forutsattning fOr ersattning. 

•k Skyddsombudet kan hjalpa dig s5 att 
det bl ir ratt. 
Blanketten skall sedan skickas in t i l l 
Forsakringskassan och, om det ar ett 
olycksfall, t i l l A M F ( arbetsmarknadsfOr-
sakringar). Detta skOts av arbetsgivaren! 

-k V i d olycksfall: Det ar viktigt att sa 
utforligt som mOjligt beskriva handelse-
forloppet. Komplettera gama med en 
skiss eller bild. Skyddsombudet kan 
hjalpa dig! 

* V id arbetssjukdom: Ta hjalp av 
skyddsombudet och gor en arbetsufred-
ning. Beskriv arbetsuppgiftema, som du 
havdar har utlOst besvaren. Ta med hur 
lange du har jobbat med dom uppgiftema, 
hur stora vikter du har hanterat och hur 
ofta. Ta gama en bi ld pa hur det ser ut. 
FOratsatt att dom som skall bedOma 
skadan aldrig har satt sin fot pS en arbets
plats och inte heller har en normal inlevel-
sefOrmaga. FramfOr allt sk kan dom inte 

vkra fackuttryck, ex postbehallare, tom-
mare, lada etc. 

Bedomning: 

Vid olycksfall: ^ 
Bedomning gOrs numera av A M F under 

samordningstiden. Dvs 180 dagar fran 
visandedagen. ( Den dagen da skadan 
intrafiade, eller nar du forst markte 
besvaren). Efter samordningstiden ( 180 
dagar), maste ny bedOnming goras av 
Forsakringskassan om ersattning skall 
kunna utga. 

Vid arbetssjukdom: 
Fragan provas av forsakringskassan 

endast vid: 

* Sjukvard utom riket. 
* TandvSrd. 
* Sarskilda hjalpmedel 
* Stadigvar inkomstfOrlust. (livranta). 

Ersattning 
Forsakringskassan medger livranta om 

du har fatt en stadigvarande inkomst
fOrlust som ar mer an ett kvarts basbe-
lopp.( ung 9000kr). 

Personskadeavtalet (PSA) , ger ratt t i l l 
ersattning fOr: 

Inkomstfbrlust. 
Sveda och vark 

* Sjuk-vard och andra kostnader. 
* Lyteochmen. 

Framtida kostnader. 
* Dodsfall. 

Verkar det krangligt? 

Vi kan hjalpa dig: 
DItt lokala skyddsombud 
Huvudskyddsombudet 
tel 781 75 82 
Regionklubben tel 781 76 12 

Lars LovUe/HSO 

STUDIER 
Sugen pa fackliga studier...? 

I slutet av april kommer en 
gemensam studiekatalog for 
hela Storstockholm. 

Den galler for HELA hosten. 

Ring mig om du har fragor! 
Telefon 781 75 80. 

Berit Bingert 

Berit Bingert, studieansvarig 
i Regionklubben. 
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