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RALS-forhandlingarna 
antligen klara 
Efter drygt tva manaders forhandlingar avslutades RALS:en den 2 
december. 69 procent av potten laggs ut pa generella hojningar och 
resterande 31 procent pa individuella paslag. Golvet hojs i loneg-
rupperna 1-5 och de som har 900 kronor i gruppreklamtillagg far 
ett paslag. Alia hojningar galler retroaktivt fran 1 januari 1994. 

Utgingspunkten for RALS-forhandlingar
na har for vSr del varit de riktlinjer som 
avdelningen faststallde den 3 mars, vid ett 
sammantrade mellan regionklubbsordfO-
randena och avdehiingsstyrelsen. Man 
enades dh om fOljande fyra pnnkter; 

1. Yrkandena skall laggas ŝ  att peng-
artillfOrs respektive grupp motsvaran-
de vad den har genererat. 
2. Yrkandena skall laggas sS att med-
lemmar i slutbasar fSr en sh jamn 
"slutlon" som mojligt. 
3. Yrkandena inom utdelningen kan 
laggas sk att nivSema fdr ersattningen 
for gruppreklamsutdelningen jamnas 
ut. 
4. Yrkanden for I-lOnegruppema skall 
laggas sk att snedsitsar rattas till och 
sa att tjanster med likartat arbets-
innehall lOnesatts likvardigt. 

UppgOrelsen i Stockhohn Norra innebar 
att samtliga dessa punkter har beaktats. Vi 
hade naturligtsvis velat ha en Sn stOrre 
utjamning, men dels sk rackte inte pengar-
na till allt, dels sk har j u arbetsgivaren 
sina krav som ban sanerligen inte slapper 
sa latt. 

900 kronor blir 1300 
Avtalet innehailer foljande delar. 

1 .Gruppreklamtillagget hOjs med 400 kr 
till 1300 kr/man fOr dem som idag har 900 
kronor. Ett tak har satts vid 14.615 oavsett 
titel. 

2. De i hOgsta basar som har lagre lOn 
(inklusive tariffldnetilldgg, MLT och 
gruppreklamtillagg 1300/1700kr) an fo
ljande belopp hojs till denna niva: 

RALS1994 

Trtel H O J S tit! 

UtKhUning 
PI 
Lbb 
Lbba/GF 
Ffij 
6p]Nx 
Pfor 

13 500 
14 000 
14 700/15300 
13 900 
14 500 
14S00 

Sortering 

m 
Fpkr 
6pjA/x 

13 500 
43dS0 
14700 
14500 

Ett tak har satts sa att ingen far en hojning 
stOrre an 500 kronor (900 kronor i de fall 
man ocksa far gruppreklamspaslag). 

"Snedsitsar" 
3. LOnesattningen fOr gruppledare inom 
Sortering har setts Over; en lagsta niva har 
satts vid 15.300 kr/man. 

Dessutom har en hel del andra individu
ella paslag gjorts. Nagra av dessa ar 
"snedsitsar" som vi yrkat pa att de skulle 
rattas till. De fiesta individuella paslagen 
har dock tillkommit som ett resultat av 
fOrhandlingsuppgOrelsen. Klubbama har 
fatt en fiillstandig redogOrelse over dessa. 

4. Hopptillaggen inom Utdehiing upphor. 
Dessa pengar har lOsts in och anvants till 
den sista hundralappen pa gruppreklam-
spaslaget ovan. 

Forts, sid 2: RALS.en 

Vdr konstfbrening 
Tomtebodas konstforening ar ingen 
vanlig sadan. Ordinara konst-
foreningar brukar mest agna sig at att 
lotta ut konst en gang per ar, det 
inslaget saknas inte hos oss men vi 
fungerar iramfor allt som ett galleri 
med 7-8 utstallningar per ar. 
FOreningen startade 1947, pa 

STOCKHOLM BAN, pga av en 
dispyt om en tavla som en postiljon 
hade kopt for en pa den tiden stor 
summa. Vad ar konst? Ur den Mgan 
bildades en kamratfOrening som 
skulle, oberoende av posten, dels visa 
olika typer av konst dels ge vanliga 
postisar chans att kdpa av det som 
stalldes ut. 

Rent praktiskt mojliggors det genom 
att vi som medlemmar lanar in 
pengar till foreningens kassa, nan 
hundring i manaden, denna kassa an-
vands sedan till att betala ditt eventu-
ella kOp/val. Du ager allta tavlan 
redan frSn borjan och fortsatter att 
ticka in din slant pa ditt konto i 
foreningskassan. 

Om ni har gillat nagon av tavloma 
fran de 15 senaste utstalkiingama, pa 
plan 5 vid resturangen ar ni valkom-
na och hora av er. Vi ar fe 110 st 
medlemmar, vilket ger ett utrymme 
for ca 10-20 nya innan det bOijar bli 
tungrott administrativt. 

Ring gama Peter Anderson, TBA-
S/kvall o natt 7845 eller KjeU Lun-
din, dag 7503. 

RALS^pengar tiltjut 
Oen rjya Jonen efter HALS 

iiksom de retroaktiva 
pengama betaias ut pk 

deceitiberiditen. 
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RALS-forhandlingarna antligen klara 
Forts fran sid 1: RALS:en 

Arets RALS-forhandlingar har pagatt 
i drygt tva manader. Orsaken ar de 
starka motsattningar som ratt om for-
delningen av pengama. Resultatet 
blev att ca 70 procent av potten lagts 
ut pa generella paslag och resten pa 
individuella hojningar darutover. V i 
anser mot bakgrund av detta och den 
fdrdehiing av de generella pengama 

som vi redogjort for ovan - men ocksa 
mot bakgrund av de beslut som fatta-
des i avdebiingen i mars - att vi upp-
natt ett hyggligt resultat. 

Sedan ar det en annan sak att vi tyck-
er ilia om hur en stor del av de indivi
duella paslagen fordelats. Den fra 
msta princip som i det fallet tycks ha 
vaglett arbetsgivaren ar - prin-
ciploshet. Det finns ocksa en hel del 
att saga om regionledningens arbets-

metoder mot slutet av forhandlingar-
na. 

Men nu ser vi som sagt fram emot att 
de ca 1 400 medlemmar som berors 
far sina retroaktiva pengar ti l l jul! 

Regionklubbsstyrelsen 

UtfOrligare information kommer att skickas ut 
till klubbama. 

RALS:en i Stockholmsregionerna 1994 
"Golv" Sth Norra Sth City Sth Sodra Utrikes Lattgods Akeriet 

Pj 13 500 13 134 

Lbb 14 000 "Postar 13 405 Opj/Ux Fpj Fpj 

Fpj - Utd 13 900 
betare" 
13 800 13719 

14 700 13 900 13 900 

Fpj - Sort 13 950 13 800 

0pjA/x/Pf6r 14 500 — 

Grm-pislag 300+ 100 kr 0 300 kr̂ ' — — — 

" = 300 kr till alia inom Utdelning som inte har 1700kr, dvs aven till dem (pa innesidan) som har Okr. 
Jamfbrelsen mellan regionema maste goras med urskiljning eftersom utgingslaget ser olika ut. T ex vad galler storleken pa MLT, antal pj-fpj-
Opj, mm. 

RALS:en pa Lattgods 
Den iokala loneforhandlingen mellan Lattgods och S F gallande paketkontoret 
pa Tomteboda ar nu avslutad. 

V i har haft en pott ^pk 177 599 kronor 
(Srsbelopp; 14 800 kr beraknat pa mSnad) 
att fOrdela. 

Dom flesta pa Paketkontoret ar fpj. 97 
av dessa ar SF-medlemmar som ligger i 
sista basiret (4:4). Nastan alia dessa hOjs 
tilllagst 13 900kr/manad. 

I Opj-gruppen fir 3 av totalt 22 SF-med
lemmar en hojning (inkl 500 kr MLT). 

I pj-gruppen far 3 SF-medlemmar i hog-
sta basSret (1:6) en hojning till 13 300 kr 
(inkl 500 kr MLT). 

Ovriga i pj-gruppen liksom 3 fpj:ar har 
aimu inte gatt fardigt i nuvarande lOnesys-
tem. De f^r vid Srsskiftet - vid ingingen i 
det nya lOnesystemet - automatiskt upp-
flyttning ti l l sludOn, 1:6 respektive 4:4. 

Kvar finns tvS pj:ar i 1:3 (som bara flyttas 
till 1:5. Pa dessa har de sista tillganghga 
kronoma fOrdelats. 

Potten, dvs mangden pengar vi haft att 
fOrhandla om, har inte rackt till alia de 
fOrslag vi haft. Vi har prioriterat den stora 
fpj-gruppen och den verkligt ISgavlOnade 
pj-gruppen. 

V i har inte kunnat fOreslS en lagsta nivd 
for Opj:ar. Dels ligger den gruppen i kron-
tal redan hOgre an de Ovriga gruppema, 
dels utfOr dessa idag sanrna arbetsuppgif
ter som ovriga grupper. 

FOrfrdgningar om individuella hojningar 
kan stallas till Paketklubbens ordfOrande 
Carlos Rojas. Paketklubben 

Regionktubbs-
styrelsen 

6nskara1la 
medlemmar en riktigt 

God Jul 
och 

GottNyttAri 

facktueiltnrBimA 
Tel: 781 75 80 
Red; Jan Ahman 
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Konsdiskriminering i Stockholm Norra 

80 procent av opjrarna ar man 
ISAMBAND MED RALS-forhandlingar
na diskuterades forhMlandet mellan ^ j -
Opj inom Sortering. Fpj:ama p4 Tomtebo
da gOr numera i allt stOrre utstrflckning 
samma jobb som Opj:ama. Trots detta 
skiljer det i hittillsvarande lOnesystem 669 
kronor i slutlOn mellan titiama eftersom 

^ p j hgger i l6negrupp 4 och Opj i lOneg-
rupp 5. RALS:en slutade med en liten 
utjamning: golvet for fpj blev 13 
950kr/man och for Opj 14 500. 

Men det ar inte bara lOnen som sidan 
^ s o m skiljer. Det rider ocks4 en marklig 

jbalans mellan kOnen inom och mellan 
respektive tidar. 

Av de ca 900 anstallda inom Sortering i 
Stockholm Norra ar 35 procent kvinnor 
och 65 procent man. Men inom Opj-grup
pen ar bara 19 procent kvinnor! Av de 
samre betalda fpj:ama ar daremot 42 pro-
cent kvinnor. Sk har kan man hMla pk och 

Anta l 1 

Kvinnor 314 34,97 

M§n 584 65,03 

T O T A L T 8 9 8 1 0 0 

Fpj kvinnor 222 41,57 

Fpj man 312 58,43 

F P J T O T A L T 5 3 4 1 0 0 

Opj/Vx kvinnor 52 18,51 

Opj/Vx man 229 81,49 

O P J / V X 
T O T A L T 

1 0 0 

Ur ojamlikhetens historia 

J ag har i nagra nunimer av Fack-
tuellt skrivit om jamlikheten 
mellan man och kvinnor, vad 

lonen betraffar. Trots vara pa pap-
peret jamlika lonesystem, finns fort-
farande en skillnad - til l mannens 
fordel. Framfor allt beroende pa att 
en storre del av maimen gar vidare 
till befordrade tjanster. Det skulle 
inte forvana mig om en foljd av det 
nya lonesystemet blir att skill-
nadema okar. 

Nu var det inte den historien jag 
skulle beratta en gang t i l l ; istallet 
tankte jag ge en liten inblick i forhal-
landena kring sekelskiftet. 

Min morfars foraldrar, Johan 
och Karolina Edberg, var 
torpare under Utals gard i 

Roslagsbro socken fran den 14 mars 
1883 till den 14 mars 1901. Arrendet 
bestod fi-amfor allt i att min morfars 
far skulle gora 52 arbetsdagar om 
aret at garden, 26 sommardar och 26 

vinterdar, som det heter i kontraktet. 
Dessutom skulle hustrun gora 5 som
mardar. 

Nu jobbade bade Johan och Karoli
na mer an sa at garden; for dessa 
overdar, som det heter i den Kontra-
bok som fmns bevarad, fick man 
extrabetalt. Det intressanta ar vad 
man fick i Ion: For Johans som
mardar utgick 1:25 kr, for vinterda-
gama 1 krona jamt; de var alltsa na-
got mindre varda. Men minst varda 
var, da som nu, kvinnans arbete: Ka
rolina fick 0:50 for sina sommardar 
och 0:33 for vinterdagama! 

N ar paret slutade som torpare 
och skaffade sig ett eget sial
ic, hade de, efter 18 ar som 

torpare, 284 kronor innestaende i 
kontanter. Som jamforelse kan nam-
nas att en ko vid den har tiden kosta-
de drygt 200 kronor; ett sto 500 kro
nor. 

Jan Ahman 

rakna. Men det galler ocksi att an-
vanda siffi-oma till nagonting vet-
tigt. Det blir en viktig uppgift fOr 
klubbama att lokalt och i samband 
med omvandlingens andra steg 
("Vision -97") krava "omkonstitu-
ering" av de Q)j:ar som gOr liknan-
de jobb som dem med "Opj-lOn". 
Eftersom vi vid nySret fSr ett nytt 
lonesystem (dar lOnegruppema fOr-
sviimer) handlar det i praktiken om 
att hOja lOnen fOr de fiesta ^j:ama 
upp ti l l det som efter RALS:en ar 
lagsta "Opj-lOn", 14 500 kron-
or/mSn. 

Man tycker att det har inte borde 
vara nSgot storre problem, nar 
missfOrhailandet val pSpekats. Ar
betsgivaren ar namligen skyldig att 
inte bara uppratta en jamstalldhets-
plan, det ar dessutom otiliatet med 
konsdiskriminering! 

Jan Ahman 

Motion om lika Ion 
Avdebiing 3001 har - pa fOrslag fran 
avdelningsstyrelsen - skickat en motion 
som kraver lika lOn till forbundsmotet i 
maj -95. 

"...fOrbundet bOr ocksi pk ett mer ofien-
sivt satt arbeta fOr att i alia avseenden 
avskaffa de redan existerande lOneskill-
nadema...Ett satt ar att i de centrala lone-
avtalen slk fast att loneskilkiader mellan 
kOn skall rattas till och att en gemensam 
central handlingsplan fOr detta upprattas. 
Den cenU-alt fi-amforhandlade planen 
skall sedan konkretiseras genom de loka-
la/regionala j amstalldhetsplanema. 

Mot bakgrund av ovanstaende yrkas 

attfOrbundet prioriterar primncipen lika 
lOn for lika arbete 

off fOrbundet verkar for att det i de cen
trala avtalen infOrs en handlingsplan for 
att avskaffa lOneskilhiader beroende av 
kOn" 

/ J A 
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Sorterings framtid 

Stockholmsutredningen klar 

Sortering 

Sista veckan i november pre-
senterades Stockholmsutred
ningen, en manad forsenad. De 
tre nuvarande storterminaler-
na, Tomteboda, Arsta och K -
lara blir kvar. Om volymerna 
minskar enligt prognos kan en 
. ' rerminalerna komma att lag-
gas ner. Visby upphojs till "ser-
viceterminal" och blir alltsa 
kvar. Daremot skall Taby lag
gas ner och Norrtaljes uppsam-
ling flyttas over till Uppsala. 
Fdrhandlingarna om utred-
ningen avslutades den 10 de
cember. 

Drygt 400 miljoner kommer att investe-
ras, huvudsakligen i nya maskiner (se 
tabell). Med hjalp av dessa investeringar 
tror man sig spara 125 miljoner/Sr nar 
maskinema ar i full drift. Den framsta 
besparingen ligger naturligtsvis i att man 
hoppas kunna rationalisera bort samman-
lagt 550 anstallda: 440 vid de tre stora 
terminalema, 35 i Taby, 7 i Norrtalje, 3 i 
Visby samt 65 inom Utdelning (pga Okad 
maskinblockning av posten). JamfOrelser-
na i Stockholmsutredningen utgSr fran 
fOrhailandena i September 1993. Det inne
bar bl a att de som sades upp i den tredje 
etappen inom Sortering (82 personer) 
; ksll raknas av frdn de 550 man tror sig 
huvrkd rationaOisera bort. Man raknar med 
att klara personalminskningen med natur-
lig avgang och ev andra frivilliga atgarder. 

Ledningsorganisationen 
Den mycket kansliga frdgan om ledning

sorganisationen i Stockhohn kommer att 
avgOras genom ett sarskilt projekt. Som 
tidigare omtalats har i Facktuellt kastade 
ju Brev Falts chef Ralf Johansson i sista 
minuten in ett fOrslag att samla de tre ter
minalema i en gemensam sorteringsregion 
(och darigenom sia isar de nuvarande 
Brevregionema). Den saken utreds alltsS 
vidare fram til l den sista januari 1995. 
Beslut tas en manad senare och de eventu-
ella fOrandringar som blir resultatet skall 
genomforas samtidigt som det nya Brev 
FOrsaljning kOr igdng den 1 jul i 1995. 

I Stockhomsutredningen namns ingen-
ting om arbetsorganisationen, fOrutom den 

vanliga hanvisningen till 2000-talets ar-
betsorganisation. SF har mot den bak-
grunden vid fOrhandlingama framfOrt och 
fdtt gehor fOr krav pa ett partsgemensamt 
arbete om arbetsorganisationen (Sterges 
harintill). 

ooo 

Jag har i min redovisning av kalkylen 
ovan uttryckt mig kortfattat. Bakgrunden 
ar den att det pS grundval av det material 
som utredningen presenterat ar omOjligt 
att kontrolhakna kalkylen i de stora dra-
gen. Man kan darfOr bara hoppas att de 
raknat ratt - och Onska lycka till! 

Men pa en punkt blir man konkret, och 
det ar en forfarande lasning. Man vagar 
sig namligen p4 att presentera en "kalkyl" 
Over vinstema med att lagga ner Taby och 
Norrtalje. 

Taby Sortering kostar i dagslaget sam-

Brevnat -94 
I det nya brevnatet skall antalet 
sorteringsterminaler reduceras 
frdn drygt 50 till 19 terminaier 
(13 huvudterminaler och 6 
serviceterenimaler). f dagslSget 
&ter$tir drygt tretllo temtinaler, 
ytteriigare etrtiotal skalt alttsi 
awecklas, TWplanen far awec-
klingen visaf samtidigt att det 
ar de storre - och ftir brevnatet 
kansiligare - terminaiema som 
iterstSr att f Sgga ner. 

Terminal i Awecfdln^ 

Uddevalla 
Ystad 96-01-01 
Unkoping 96-024)1 
Sollnas 96-02-05 
Gavte 
SkOvde 96-02>19 
Falki>ping 96^3-18 
Kalmar 96-03-31 
Boras 96-04-01 
Helsingborg 96-04-01 
Ange 96-04-01 
Orebro 96-04-01 

manlagt drygt tio miljoner per ar i drift. I 
dessa tio miljoner ingar kostnadema fOr 
det sorteringsarbete vi utfOr men ocksS 
lokalhyroma (1,3 milj) och - inte minst -
de jobb vi idag utfOr at Utdelning - och fSr 
betalt for av dem (3,5 miljoner). Nar Ta-
bys volymer flyttas Over ti l l Tomteboda 
fOrsvinner - pdstar utredama - dessa utgif-
tema fOr lokalhyror och utdehiingsjobben 
(boxsortering, fOretagskassa, ank varde, 
mm). Man kan pd det sattet halvera kost
nadema och alltsa spara in nastan fem 
miljoner. Om A l f Friman, chef pa Sth 
Klara och den som lett utredningen, fort-
satte i samma spar skulle verkligt stora 
pengar kunna sparas. Om han, till exem-
pel, flyttade over all Klaras post till Tom
teboda sa skulle man aven dar kunna spara 
in alia lokalhyror och kostnader fOr an-
kommande verksamhet, etc. 

Trovardighet 
V i ska inte driva skamtet vidare. Det 

skrammande ar att pa den enda punkt som 
man kan kontrollera kalkylen, sa ar den at 
h-e. Det sager kanske en del om trovardig-
heten i hela Brevnatsprojektet. 

Stockholmsufredningen foreslog ocksS 
att Taby skulle laggas ner redan den 1 
oktober 1995, dvs innan alia de nya 
maskinema ar installerade i Tomteboda 
och innan det nya Brevnatet kort igang pa 
allvar i april 1996. Kort sagt innan man 
rett ut alia de inkOmingsproblem som med 
all sakerhet kommer att uppsta i det laget. 
1 fOrhandlingsuppgOrelsen har denna ga-
lenskap tagits bort och fragan om tidpla-
nen fOr Taby's framtid overfOrts till Sth 
Norras intema planering. Vi f i r darmed 
hoppas att Taby blir kvar atminstone en 
bit in pa 1996. Det enda som egentligen 
kan motivera en nedlaggning av Taby ar 
det absoluta kravt pk att all post skall ko-
das i det nya natet. Men dar bor man, a 
andra sidan, undersOka mojlighetera att 
skaffa en mindre kodningsmaskin for Ta
by's del. 

Volymer 
Den stora Brevnatsutredningen kalkylera-
de med att de sorterade volymema skulle 
minska med 25 procent mellan 1991 till 
1996. Det ar tveksamt om den prognosen 
haller. I vaije fall stammer den inte for var 
region, och knappast heller fOr vSra gran-
nar i City och SOdra. En utforligare redo
visning kommer i nasta nunimer av Fack-
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tuellt. 
Stockholmsutredningen raknar med att 

spridningssorteringen och uppsamlings-
sorteringen av B-post kommer att Oka 
nSgot. Uppsamlingen av A-.posten dare
mot minskar enligt utredningen kraftigt, -
38 procent fram ti l l Sr 2005. En stor osa-
kerhetsfaktor i volymbedOmningama ar 
det nya Stockhohnsportot, som frader i 
kraft den 1 januari 1995. Det kan resultera 
i en stOrre inlamning p4 Stock-
holmsterminalema, men hur stor? 

FOrhandlingsuppgOrelsen om Stock
holmsufredningen iimebar fOljande: SF 
accepterar investeringsbeslutet. FrSgan 
)m tidplanen fOr Taby avgOrs av Stock
hohn Norra. Till beslutet fogas ett doku-
ment om arbetsorganisationen i framtidens 
terminaier. 

FrSgan om styr- och ledningfunktionema 
I Stockholm avgOrs i den sarskilda ufred-
ning som tillsatts. Ufredningen skall vara 
klar 31 januari 1995. 

Jan Ahman 

Dokumentet om arbetsorganisationen 
publiceras pd nasta sida. 

Maskitiinvesteringari Stockholm 

Termindi Atktal Kostnad i drift 

Tomteboda OCR Alcatel 3 48,4 
(milj kr) 

96-04-01 

LSM Alcatel 3 

48,4 
(milj kr) 

SSM Alcatel 2 42,8 98-01-01 

KSM 7 1 25,0 95-10-01 

Klara OCR NEC" 4 48,4 96-04-01 

LSM NEC" 4 

SSM Alcatel 2 42,8 97-07-01 

KSM Crisplant" 1 5,5 95-07-01 

Arsta OCR A E G " 2 18,3 96-04-01 

LSM A E G " 3 

SSM Alcatel 1 21,4 98-10-01 

KSM CML" 1 1,0 1 drift 

Reserv OCR A E G " 1 

" = Uppgradering av aldre maskin 
OCR = Kodningsmaskin LSM = Brevsorteringsmaskin (SmS och C5) 
SSM = Storbrevssorteringsmaskin KSM = Klumpsorteringsmaskin 

FRAN KLUBBARNA 

TBA-S 

^ Jag har vi, nastan, fullstandig rotation 
mom produktionen. 

Vi cirkulerar alltsa mellan de olika for-
matsorteringama, postOppningen, bunt o 
klump, kajvakter, lidcenfral, droppstation 

^^amt alia kringgOromai. Vi har aven bOrjat 
.vOra "egen" post i OCR p i Maskinenheten 
samt Ovar i manuell kodering. 

Produktionssamordnamas jobb ar till 
90% delegerat till oss, allt fler hiller pS 
och lar sig, eller fd Overblick, dessa arbet
suppgifter. 

Det finns aven fyra gmpper, med olika 
inriktning, som aktivt arbetar med att ta 
fram och ata sig arbetsuppgifter som tidi
gare inte tiliatits vara ute bland oss, inom 
produktionspersonalen. Dessa jobb ska 
ocksa, i princip, rotera och vara delegera-
de. Vi har aven ett partssammansatt pro
jekt (utan projekt stannar posten?) som 
ska se Over nuvarande ledningsfunktion 
och befogenheter. 

Kraver tid 
Vart storsta problem ar att nya arbets

uppgifter kraver tid, bade sjalva larandet 

men aven utfOrandet av de adminisfrativa 
och ufredande uppgiftema. 

Tyvarr har vi jobbat imder en budget 
som pimint om en gladjekalkyl i en ideal 
postterminal. Detta har lett till att vSr t i l l -
gdng pa behOvliga timmar och fler ar-
betskamrater har uteblivit. Vi har alltsa, 
hittills, "bekostat" denna omvandling med 
vdra "sorteringstimmar". Detta sliter pd 
oss och kanns ganska otacksamt fh. Fra 

mOver maste detta korrigeras sd att aven 
vi far tillgang till rationaliseringsvinster. 

Till sist, en vaming: 
Tank pa att till den "modema" fOretagsfi-

losofin hOr en sk platt organisation med 

bla: 

• decenfraliserade beslut som berOr 
sjalva UtfOrandet o den lOpande plane-
ringen. 
• de som ar "narmast" kunden ska i 
stOrsta mOjliga utsfrackning sjalv kunna 
paverka sa mycket som mojligt bara det 
inte paverkar foretagets slutliga resultat. 
• fOretaget kraver en stark cenfral kon-
froll av resultatet/kvalitet^mai m.m. 
• fOretaget kraver samordning via eko-
nomisk styming. 
• med resultatlOn fOrsOker man fa oss 
delaktiga i ekonomistymingen. 
• ledningen forsoker utveckla styrme-
kanismer med mjuka metoder med hjalp 
av tex tydliga ledare, kvalitetscirklar, 
fOr-slagsverksamhet m.m. 
• svagare anstallningformer, som viss-
tidsanstallningat, vikariat etc. 

Kanner ni igen det hela? Allt ar inte emot 
vdra infressen men vi maste se vad det ar 
som gagnar vara intressen och akta oss 
for bla den toppstyming som vi tydligt 
gar emot. 

Det fmns andra satt att styra foretag som 
passar oss batfre. 

Peter Andersson 



FACKTUELLT 8/1994 Sortering 

Framtidens arbetsplats inom Sortering 

Ett utvecklande arbete 
och utveckling i Ion 

BREVNAT-94 

Vardehantering 
DatorstOd i vardeexpeditionema kom
mer att infOras nar nya Brevnatet startar 
1 april 1996. Tanken ar att de datater-
minaler som kommer att fmnas i varde
expeditionema skall knytas ihop elek-
troniskt s& att datorema i de olika expe-
ditionema skall kunna kommunicera 
med varandra. Man kommer vidare att 
fOrsOka ft en kommunikatuion med 
mycket stora kunder, via diskett, i dato-

O Ett Posten 
o Ett bredare arbetsinnehSll och 

st5rre ansvar 
o L&nga produktionskedjor 
o Laget &r den naturliga arbets

organisationen 
o Ett utvecklande arbete och 

utveckling i I5n 
o JSmstSlIdhet skall genomsyra 

framtidens arbetsplats 

Det &r n&gra av nyckelorden f5r 
Framtidens arbetsplats inom Sorte
ring. I fSrhandlingsuppgSrelsen 
om Stockholmsprojektet ing&r en 
5verenskommelse om utg&ngs-
punkterna f5r det fortsatta organi-
sationsarbetet. Facktuellt redovi-
sar dokumentet i sin helhet. 

" F C R D E T F O R T S A T T A organisationsarbe-
tet skall partssammansatta gmpper tillsat-
tas. Formema for detta regleras i sarskild 
forhandling. Utgingspunkter for detta 
arbete skall bland annat vara: 

O L I K A A R B E T S U P P G I F T E R behOver inte-
greras sival inom sortering som mellan 
sortering och utdelning. Stravan skall vara 
mot Ett Posten. Begreppet Ett Posten in
nebar inte att alia problem maste sam
ma lOsningar. I formandet av Framtidens 
arbetsplats skall v i ta tillvara de olika 
arbetsplatsemas sarart och bygga organi-
sationen utifrSn de Iokala foratsattningar-
na. 

FdRATT L A N G S I K T I G T trygga jobb behO-
ver en ny teknik inforas. Ny teknik skall 
integreras pa ett naturhgt satt i arbetsorga
nisationen. Utgangspimkten ar har att ett 
bredare arbetsinnehail och storre ansvar 
leder till intressantare arbetsuppgifter, 
StOrre motivation och battre trivsel bland 
personalen. Detta for med sig en hOgre 
kvalitet i produktionen. 

F 5 R A T T A S T A D K O M M A utvecklande ar
betsuppgifter skall vi bygga sk langa pro
duktionskedjor som mojligt. Den naturhga 
arbetsorganisationen ar laget. Till laget 
skall foras arbetsuppgifter och kunskaper 

som idag innehas av arbetsledare, tekniker 
och administratOrer. 

E N F 6 R U T S A T T N I N G F 6 R att bli fi-am-
gSngsrik med Framtidens arbetsplats ar 
att de anstallda ges utbildning som svarar 
mot kravet for ett modemt tjansteforetag. 
Hansyn till behov av utbildning och 
utveckling miste tas vid faststallande av 
personalvolymer. Kompetens-
utvecklingsbehovet ges utrymme i Posten 
Brevs af i^^lan och mi l . 

E N ANNAN FdRUTSATTNING for Fram
tidens arbetsplats ar att delegering och 
integrering skall leda till utvecklande ar
bete och utveckling i lOn. 

STRAVAN SKALL VARA att utforma ar-
betsmomenten sa att de anstallda trots 
olika fysiska forutsattningar, kan utfora 
dem. LOnemassigt skall ingen diskrimine-
ras p g a sitt kOn. Jamstalldhet skall ge
nomsyra framtidens arbetsplats. 

E N I VIDARE BEMARKELSE god arbets-
miljO foratsatter att arbetsmiljOarbetet ges 
en cenfral rooU i framtidens arbetsplats. 
Det innebar att skyddsombud och arbets-
miljOutskott skall medverka i det daghga 
forandringsarbetet. Alia anstallda skall ges 
mOjhghet att regelbundet vaxla mellan 
olika arbetsuppgifter. Variation i arbetet 
innebar att risken for forshtningsskador 
minskar oxh att det fysiska valbefiimandet 
Okar. Sarskilt skall risken for forshtningss
kador for kvinnor uppmarksammas." 

rema. 
Ett "Track and Trace-system" hknande 

Lattgods, for att folja forsandelsema har 
diskuterats. Detta kommer dock inte att 
inforas. 

Man hailer nu pk att ta fram en system-
specifikation for hur programmen i da
torema skall se ut. Upphandhng av da-
taprogrammet beraknas ske i december. 

Papper och penna skall ersattas med 
dator och sfreckkodslasare i vardeexpe
ditionema dk det ar tankt att alia varde-
forsSndelser skall forses med sfreckkod 
pa plomber, sacketiketter och brevbe-
hailaretiketter. 

BREVNAT-^ 

Postiagskoder 

produktionskod fdr att styra dertna 
r̂ tt I produktionen, men ^ven att 
anvandas pS andra iyper av lastba-
rare inklusive buntar. 
Koden kommer trolitevis att inne-

hdila en sUfeitod med M tecken. 
Har«kalf atl Irtformaton finnas^ t 

exvNkeDarbeisstation, vemsom Sr 
avsandare, vllke» produi± A-post, 
Ekpoat, vSrde* Vidare vllken fdrSd-
lingsgfad som lastbararen Inne-
hSIIer: manuelt, BSM*blocl«id eiler 
blandad post̂  
De pitilrar som finns tite I termi

nalema mSste programmeras om, 
pa nyare typer av printrar gardet 
br3(menintepi3{dre). 

Momottagama 

Projektet arbetar efter inriktningen att 
sacken skall vara huvudlastbarare i var-
dehanteringen. Man jobbar aven med 
att forsOka ta bort assbeloppen p4 var-
dekartor och forpassningar, da man fror 
att sfreckkoder skall kunna ersatta detta. 

Under varen kommer testdrift av sys-
temet att gOras, ev pk Sth Klara, Arlan-
da samt nSgoin annan medelstor termi
nal. 

Infomottagarna 



F A C K T U E L L T 8/1994 Utdelning 

Reservation mot Utdelnings affdrsplan 

Bonusloner och elmopeder 
Fdrhandlingarna om Utdel
nings affarsplan 1995-97 avslu
tades den 6 december. Vi redo-
gjorde i forra numret av Fack
tuellt for innehallet under rub-
riken Myt eller verklighet?. 
Forhandlingama slutade med 
en reservation fran region-
klubben. 

" I den mycket omfattande aflarspla-
nen reagerar vi pa och mot ett antal 
saker. Framtidsperspektivet ar belt 
klart i Mats Johanssons utdehiing-
svarld. For att klara de stora bespa-
ringama pa brevbaringen maste alia 
brevbarare ha tillgang ti l l bil, dator, 
lugger och bladningsmaskiner. 
Maskinsorteringen pa terminal skall 
ta bort sortering 1 och 2. For att j^er-
ligare minska antalet anstallda skall 
posten infora ladsamlingar och fastig-
hetsboxar. 

Maskiner och ny teknik ar bra men 
de skall underlatta for manniskor -
inte tvartom. V i menar att afFarspla-
nen har en overtro pa modem teloiik. 
Det kommer aven i framtiden att vara 
manniskor av kott och blod som job-
bar som brevbarare. 

H j a l p m e d e i 
Vi tackar ja til l hjalpmedei, men 

posten maste satta manniskan i cen
trum istallet for maskinema. Teknik 
och motorisering anvands efter be
hov. Komplettera en platt och mo
dem arbetsorganisation med bra 
hjalpmedei som de anstallda fatt varit 
med om att ta fram, t.ex hqj- och 
sankbara fack, battre stolar, individu-
ellt utprovade skor , tillgang ti l l mat 
etc. 

Har ar nagra delar av affarsplanen 
som vi reagerar mot i punktform: 

• Bruttolon och bonussystem 
• Intaktsnivan pa Iokala tjanster -
vinst pa rorelseintakter 
• Personalen minskar medan ar-

betsbordan okar 
• Arbetstidsavstammning per man-
ad/ar 
• Mindre arbetsplatser och storre lag 
• Motorisering istallet for manni
skor 
• Indragning av lantbrevbarings go-
romal 
• Stramare upplagg av semesterpla-
nering 
• Okad anstalhiing av korttidsans-
tallda 

V i menar att afFarsplanen skall inne 
halla personalutveckling istallet for 
aweckUng. 

DSrfSr reserverar vi oss mot affars
planen i sin helhet. 

Regionklubb Stockholm Norra'"* 

Omvand brevbaring 
Den 18 november fattades efter en central forhandling mellan 
facken och arbetsgivaren det formella beslutet om att infora omvand 
brevbaring. Fdrandrad utdelningspolicy, som det officiella namnet 
lyder, genomfors vid de 206 storsta utdehiingskontoren i landet. 
Beslutet innebar att posten ska vara utdelad fore 13.00, i foretagstata 
omraden senast 11.30. Kostnaden for den tidigarelagda utdehiingen 
beraknas till 75 miljoner for hela landet. 
Forandringama skall genomforas "enligt 2000-talets arbetsplats 

med bl a integrerade arbetsuppgifter som foljd" /.../ och bor i ovrigt 
i all mOjlig man inte p&verka regionens VIP-index negativt, heter 
det i beslutet. 
Tidplanen for Stockhohn Norra - faststalld i det centrala beslutet -

framgar av tabellen nedan. 

Kontor Sigtuna 9411 

Bro 9411 Sollentuna 9411 

Bromma 9410 Solna 9501 

Danderyd 9411 Spanga 9411 

Ekere 9410 Sundbyberg 9502 

Hasselby 9502 Taby 9504 

JSrfalla 9502 UppI Vasby 9411 

KJsta 9502 Vallentuna 9502 

KungsSngen 9411 Vailingby 9502 

Marsta 9411 Vaxholm 9410 

Norrtalje 9505 Akersberga 9501 



F A C K T U E L L T 8/1994 Repskapet 

Representantskapet den 1 december 
Bara atta motioner till forbundsmotet Inga partianslag 

Representantskapets december-
m5tet behandlar av tradition nSsta 
krs budget. I april nSsta kr sker 
stora fSrSndringar i SF:s organi
sation. DSrfSr omfattade budgeten 
den har g&ngen enbart fSrsta 
kvartalet. Den stora nyheten var 
att det f5r flBrsta g&ngen pk m&nga 
kr inte gjordes nSgra direkta an-
slag till politiska partier. Numera 
Sr det forbundsmSte varje kr och 
dSrfSr var det dags att &terigen 
behandia motioner som klubbar 
och andra skickat till kongressen, 
f5rlSt forbundsmotet, i maj nasta 
kr. Till sist sk behandlade mStet 
ocksk ett par skrivelser och fick 
lyssna till aktuella rapporter, nig
ra bra och en riktigt d&Iig! 

Den 1 april nflsta i r sl&s vir avdelning 
3001 samman med kassans 3069, verkstfl-
deraas 3056 samt gotianningamas 3042. 
Istallet bildas en gemensam postbram-
chavdelning. Detta i enlighet med det 
olyckliga beslut som fattades vid fOrra 
arets kongress. Den nya styrelsen kommer 
att besta av elva ledamOter och fem ersat-
tare. Vir avdehiing far tillsatta sex platser. 
Till ordinarie ledamCter nominerade reps
kapet Ake Kihlberg, KjeU Ekdahl, Bosse 
Burstrom, Kerstin Hedin, Brodde Zet-
terlund samt Christer Rydh. Til l ersatta-
re fOresias fran var avdehiing Henrik 
Leppakorpi och Dan Persson. 

Kvittning 
I maj ar det fOrbundsmOte igen. Den har 

gSngen har endast atta motioner skrivits 
inom avdehiingen. Kanske ett fOrsta teck-
en pa den devalvering av fOrbundsmOtets 
betydelse, som bl a undertecknad vamat 
for. 

var regionklubb har skrivit en motion 
om kvittning av loneskuld. Motionen, som 
tillkommit mot bakgrund av PULS-elan-
det, utmynnar i kravet 

"att forbundet verkar for att starka den 
anstdlldes rdttsstdllning mot arbetsgiva
ren vid Idneskuld och kvittning" 

Representantskapet tillstyrkte motionen. 

Regionklubb Norra har ocksa skrivit tva 
motioner som behandlar reglema for att fa 
korttidsstudiestOd. Dessa motioner, lik
som den motion Klubb Sth K/avdel-
ningsstyrelsen skrivit om lika lOn for lika 
arbete, behandlas pa annan plats i Facktu
ellt. 

Lokalt inflytande 
Den motion som vackte mest debatt vid 

motet var den som Klubb Sth Va skrivit 
om Okat lokalt inflytande Over avtalsfOr-
handlingama. Motionen mynnade ut i 
kravet 

"att forbundsmotet beslutar att stadgama 
dndras sa att den Iokala organisationen 
farmojlighet att utlysa mer- och overtids-
blockad" 

Avdehiingsstyrelsen hade avstyrkt motio
nen, men repskapet tillstyrkte den med 
rOstsiffroma 37 - 36. 

Klubb SOdertalje hade skrivit en motion 
t i l l forbundsmotet i vilken man yrkar pa 
att SEKO (vi heter sa frin april nasta ar) 
inte ska skriva pa nigot nytt lOneavtal, 
iiman Posten avskrivit alia planer pa en-
freprenader i brevbaringen. Motionen 
drogs tillbaka fOr att istallet skickas till 
Postbranschen. 

Regionklubb City hade skrivit tva motio
ner. En som yrkar "att forbundet verkar 
forattstaten tar storre ansvar forPostens 
pensionsskuld" och en som fOresiar "att 
forbundet genom facklig-politisk samver-
kan verkar for en kraftig hojning av skat-
ten pa formansbilar". Bdda motionema 
tillstyrktes av representantskapet. 

Inga pengar till (s) 
Vid decembermOtet faststalls av fradition 

budgeten fOr nastkommande ar. Den har 
gangen blev det en budget fOr det fOrsta 
kvartalet, fram tills dess den nya avdel
ningen bildas. Budgeten innehailer inga 
StOrre nyheter, med ett anmarkningsvart 
undantag. 

Avdelningsstyrelsen fOreslog i ar inget 
anslag till socialdemokratema. Istallet vill 
man tillsatta ett projekt fOr "facklig-poli
tisk verksamhet och opinionsbildning" 
med Micke Andersson/Ntje som projekt-
ledare. Ett fall framat tycker underteck
nad, som i mdnga fir rOstat mot de partipo-

litiska anslagen. Repskapet beslOt att tills-
tyrka projektet, som dock kommer att o-
mprOvas i samband med att den nya av
dehiingen bildas. 

Micke Tall/Intemtrpt Klara yrkade dess
utom pa avslag pa de 25.000 kronor som 
den socialdemota-atiska postklubben varje 
ar brukar av representantskapet. Efter 
omrOstning beslot repskapet enligt Tails 
fOrslag, med rOstema 39-35. 

16 000 kronor i manaden 
Klubb Sth Va hade skickat tva skrivelser 

ti l l repskapet infOr kommande avtalsrOrel-
se. I skrivelsema kravs 16.000 kronor i 
manadslon fOr alia postarbetare, ettarigt 
avtal, sdnkt overtidstak, arbetstidsforkort-
ning samt lokal strejkrdtt. 

Repskapet beslot att anse skrivelsema 
besvarade och att vid februarisammanfra-
det tillsatta en avtalsgrupp i avdehiingen. 

pa fOrslag av regionklubb City hade av
delningsstyrelsen skrivit ett fOrslag till 
uttalande mot egenavgiftema i skattesyste-
met. I ar betalar vi som bekant 1,95 pro-
cent i egenavgifter; efter nyar bhr det 4 
procent. Det kallas fOr avgifter fOr sjuk-
fOrsakring, pensioner, A-kassa etc, men ar 
bara ett satt att infOra en skatt som hSrdast 
drabbar oss med lagre lOner (jag beskrev 
effektema utfOriigt i Facktuellt 1/1994). 
Uttalandet antogs. 

Undermalig rapport 
Christer Rydh och Brodde Zetterlund 

lamnade utfOrhga rapporter om Utdehiing 
(bl a omvanda brevbaringen) respektive 
Sortering (fr a Stockhohnsufredningen); 
dessa fragor behandlas pa annan plats i 
Facktuellt. 

Bosse BursfrOm lamnade, med hanvis-
ning till fOrhandlingssekretessen!, en un-
dermahg rapport om RALS-fOrhandlingar-
na. Det har under arets RALS-fOrhand-
lingar varit i stort sett omojligt att fa nagra 
exakta besked om var de Ovriga region-
klubbama (inom Brev) befunnit sig, vilket 
har fOrsvarat vara forhandlingar. Arbetsgi
varen har namligen hailit sig informerad 
pa sin kant. 

Jan Ahman 


