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Nytt bolagsavtal 

Fryst semester 
och samre sjukldn 
Ledningen for S E K O - det medlemsndra fackforbundet - har bakom 
stangda dorrar fdrhandlat fram nya avtai for Posten. 

Bolagsavtalet - som reglerar de ailmanna anstallningsvilikoren - ar till 
stora delar identiskt med det nuvarande, men innehaller ett par forsam-
ringar: antalet semesterdagar fryses och sjuklonen forsamras. Dessutom 
innehaller avtalet nya - fbrmodligen samre - regler for turordningen vid 
uppsagningar. 

Aven Trygghetsavtalet har forsvagats. 

NR4/jun 1995 

• Alia vara avtai loper ut den sista juni. 
Forhandlingama kompliceras i ar av att 
Posten den 1 april gick med i SAP for att 
den vagen fa hjalp med att forsamra vara 
avtai. Inom SAP tillhor Posten Alliansen, 
som i sin tur ar en underavdelning ti l l 
ALMEGA. Porhandlingama med Allian
sen syftar t i l l ett avtai for vad man kallar 

Kommunikationsbranschen, dar det ar 
tankt att Posten, City Mail samt nagra 
andra foretag som bedriver postal verk-
samhet skall inga. 

"Ovanpa" branschavtalet kan man sluta 
sarskilda avtai for respektive bolag. 

Fortsattning sid 2: Fryst semester 

Oppet brev till Ralf Johansson 
I Nvhetsposten nr 9 uttrycker du ett antal uppfattningar som vi tycker 3r fel 
och darf3r m&ste reagera mot. Vi anser att hela Sverige skali ha ratt till en 
fulLstandig brevbSring. Att dela upp brevb^ringen i olika delar kommer att 
bli fullstandigt forSdande, inte bara for arbetsmiljj) och arbetsgladjc. utan 
9ven fSr ekonomin p i sikt 

En uppdclning av brevbaringen i varsin del for A-post, Ekonomipost re
spektive gruppreklam kan ju inte ha n^got annat syfte an att siinka vira 
loner och anstailningsvillkor. F6r inte kan det val vara billigare att ha tre 
brevbiirare springande i sanima uppging?? Om vi inte har mycket ISgrc Ifin 
fSrstais.s.^l;!;W||^ 

Ar det hiir cn uppmaning till alia oss som tycker att man skall kunna leva 
pSiSin liin, att tiinka om cllcr byta arbete. Rllcr ar det ct( uttryck Rir din oro 
over att rationaliscringcn inte hIir stor p^ Utdeining som du hoppades. 
med installcringcn av den nya maskinparkcn pa tei iniiiiderna?! 

Man<>a, manga brevbarare fragar sig idag om det Anns nagon 
framtid i Posten! 
V a d t r o r d u ? : 

Kluhh Brev Stockhom Nona 

I detta nummer.... 

En glad © nyhet 
Antligen far brevbararna 

sina skor. Rene Sjoberg 
rapporterar pa 

Sid 4 

Sorterings vision 
blir verklighet 

Nu har de projekt som ska 
utforma det nya Tomteboda 
borjat arbeta. Det ar bara ett 
halvar kvar innan de forsta 
masklnerna installeras! 
Peter Andersson informerar 
om senaste nytt. Lasse Lbv-
lie skriver om tekniken i det 
hela och Peter Shaw ger sin 
syn pa saken. 

Sid 6-9 

Utdelnings bekymmer 
Det kommer Inte bara gla-

da nyheterfran Utdeining. 
Gun Jansson kommenterar 
det nya Brevnatets konse
kvenser for Utdeining och 
Svenne Hedman berattar om 
vad som ror sIg I huvudet pa 
en brevbarare I dessa dagar: 
Det ar mycket nu... 

Sid 4-5 

Facktuellt ges ut av 
Klubb Brev Sth Norra. 
Tel: 781 75 80 
Red: Jan Ahman 
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Fortsattning fran sid 1: 

Fryst semester och samre sjukldn 
For var del har detta skett och bada dessa 
forhandlingar avslutades i och med de 
avtai som skrevs under den 1 juni. 

De forhandlingar som nu aterstar ar fr a 
de ailmanna loneforhandlingar, som flera 
andra fackforbund paborjat och i en del 
fall ocksa avslutat. Dessa forhandlingar 
borjar i midsommarveckan. 

Ny turordning 
Det Branschavtal med postcentrala til-
Idggsavtal som slutits ar bade ti l l form 
och innehall till storsta delen identiskt 
med hittillsvarande Bolagsavtal (PBA). 
Avtalet innehaller dock nagra fbrsamring-
ar; 

• Semestem fryses individuellt vid nu
varande niva. Vilket innebar att den 
som 1995, t ex, har 28 semesterdagar 
far behalla dessa - men det blir inga 31 
dagar nar man fyllt 30 ar. Alia nyan-
stallda far enbart 25 dagar. 

Som en liten kompensation raknas 
semestertillagget stegvis upp fran i ar 
0,65 till ar 1998 0,8 procent av manads-
lonen per semesterdag. 
• Sjuklonen forsamras. Idag har vi tio 
procent i sjuklon fran Posten mellan 
15:e och 90:e dagen (plus 80 procent 
fi-an Forsakringskassan). Dessa tio pro-
cent i sjuklon kvarstar, men man far 
ersattningen i hogst 105 dagar under en 
tolvmanadersperiod. 
• Det nuvarande Turordningsavtalet 
(TurA-S) har ersatts med nya samre 
skrivningar i bolagsavtalet och forhand-
lingsprotokollet till detta. 

Enligt det nya avtalet ska de lokala par-
tema vid en "aktualiserad personalinsk-
rdnkning", heter det i paragraf 15, "vdrde-
ra foretagets krav och behov i beman-
ningshdnseende. Om dessa behov inte kan 
tillgodoses med tilldmpning av lag ska 
faststdllandet av turordning she med avs-
tegfrdn lagens bestdmmelser". 

Kompetens 
Det innebar att man gar ifran lagens reg

ler om anstalhiingstid som framsta kriteri-
um; istallet ska partema gora "ett urval av 
de anstdllda som skall sdgas upp sd att 
foretagets behov av kompetens sdrskilt 
beaktas liksom foretagets mojligheter att 
bedriva konkurrenskraftig verksamhet". 

En gummiparagraf som kan ge arbetsgi-
varen fria bander. 

Avtalsrorelsen 
Den "stora" avta lsrore lsen borjar 

for var del i m idsommarveckan . 
S E K O har inte, nar detta skr ivs, 
presenterat s ina speci f ika avtalsk-
rav. 
S E K O och ovr iga LO-forbund har 

infor fo rhand l ingama kommi t 
overens o m en g e m e n s a m platt-
fo rm: 

• ettarigt avtai 
• en ram pa 600 kr /man och 
anstal ld 
• dessu tom 120 kr /man per 
kvinnl ig anstal ld 

Trygghetsavtalet 
Det nuvarande Trygghetsavta le t 

upphor. Istallet har en del av inne-
hallet i detta avtai forts over till en 
sarski ld Overenskoivmelse om 
trygghet. Rat ten till pensionser-
sattning for den s o m fyllt 60 ar 
och r iskerar att bli overtal ig, kvar
star. L ikasa de for langda uppsag-
ningst iderna vid uppsagn ing pga 
arbetsbr ist . Ratten till inkomst-
t rygghetst i l lagg och avgangser -
sat tn ing, ratten till betald ledighet 
v id utbi ldning etc tas bort och er
satts av annu losare skr ivningar 
o m att sadana ersat tn ingar kan 
eller bor utga o m arbetsgivaren 
sa vil l. 

20 mi l joner avsat ts till a tgarder 
enligt ove renskomme lsen o m 
t rygghet for t iden f ram till 1997-
12 -31 . Det ar en lagre s u m m a an 
den s o m gallt enl igt hi t t i l lsvarande 
avtai . Enligt det ta skul le posten 
avsat ta 0,7 procent av lonesum-
man till sadana har atgarder. 

Det innebar att man gkr ifran lagens 
regler om anstallningstid som framsta 
kriterium; istallet ska partema gora "ett 
urval av de anstdllda som skall sdgas upp 
sd att foretagets behov av kompetens 
sdrskilt beaktas liksom foretagets mojlig

heter att bedriva konkurrenskraftig verk
samhet". 

En gummiparagraf som kan ge arbetsgi
varen fria hander. 

Anstallningstid galler? 
Sa star det i avtalet. I forhandlingsproto-

kollet t i l l avtalet mildras denna skrivning 
nagot. Dar heter det att de som tillhor en 
"storre grupp medjdmforbara arbetsupp-
gifier" ska turordnas var for sig. Fragan r " 
om man inte darmed har lyckats med ati 
bevara det sdmsta i TurA-S, namligen det 
avsteg fran lagen som innebar att alia med 
jdmforbara arbetsiippgifter mrordnas var 
for sig. (Daremot har man inte lyckat' 
behalla en sadan bra sak som att man en
ligt TurA-S fick tillgodorakna sig all stat-
lig anstallning.) Det innebar t ex att det pa 
de orter dar man vill gora sig av med folk 
kan sparka dem med manga tjanstear i en 
yrkesgrupp medan ny anstallda i en annan 
kategori far ga kvar. 

Men samtidigt star det ocksa i 
fdrhandlingsprotokoliet att vid sadan 
turordning ska anstallningstid galla 
(bland dem med jamforbara arbets-
uppgifter), om inte annat overenskom-
mits. Har upphaver man alltsa avtals-
texten om kompetens och konkurrens-
kraft. 

Till sist sa ar det, vad det galler uppsag-
ningsreglema, oklart hur ortsbegreppet i 
det nya avtalet ska tolkas. D v s inom hur 
stort - eller litet - geografiskt omrade som 
en turordningskrets ska upprattas. Om det 
t ex blir overtalighet inom brevbaringen, 
ska da kretsen omfatta hela regionen eller 
varje kontor utgora en egen krets? 
Overhuvud taget sa ar det svart att tolka 

avtalsregler av den har typen innan de 

Penslonerna 
Det har aven slutits ett nytt 

pens ionsavta l , vi lket innebar att vi 
overgar till den sk ITP-P-planen. 
De overgangsreg ler som galler 
enl igt hi t t i l lsvarande avtai (ratten 
for manga att ga vid 60 ar) kvars
tar. 

Facktuellt hoppas att i nasta 
n u m m e r utforl igt kunna redovisa 
vad det nya avtalet innebar. 
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provats i verkligheten. Fragan ar ocksa 
om det inte. med de tvetydiga skrivningar 
som vi nu iiar fatt. liade varit battre att 
inte skriva nagot alls utan ga pa lagen rakt 
av! 

Bonus 
"Inga forhandl ingar pagar for 

tillfallet. Posten beslutar o m 
inforande av olika bonussys tem 
undan for undan i det ena affar-
somradet efter det andra. S E K O 
ar av den uppfat tn ingen att skall 
det f innas bonussys tem i Posten 
skall de regleras i avtai och ha ett 
rattvist innehall . Av denna an led-
ning blir ocksa f ragan o m bonus 
for alia anstal lda i Posten en 
avtalsfraga. 

SEKO:s grundinstal ln ing till 
bonus ar att ett bonussys tem 
maste ha fol jande innehal l : 

• alia anstal lda inom samt l iga 
verksamheter skall rattvist fa del 
av bonus. 
• f ragan bor avta lsregleras och 
darfor f innas med i avta lsrore l 
sen 
• viktigt att de anstal lda far del i 
Postens eventuel la v inster 
• cheferna far inte e n s a m m a 
besluta o m kriterier for bonus 
utan det maste ske pa r t sgemen-
samt och pa ett rattvist satt ." 

(Avdelningsstyrelsens avtalsinfor-
mation 1995-06-01) 

ingen medlemsinformation 
Det nya avtalet har tillkommit pa ett 

anmarkningsvart satt. Avdelningsstyrelsen 
"informerade" om avtalsrorelsen pa en 
ordforandekonferens den 5 maj. De pas-
tod da att de inte fick ge nagon utforlig 
information om forhandlingslaget. Man 
slappte darfor bara nagra bitar ur det for-
slag till nytt avtai som redan fanns pa pap-
per. Klubbordforandenaforbjods att ga ut 
skriftligt med det lilla som man fatt veta, 
inga uttalanden fick tas och ingenting fick 
sattas upp pa anslagstavlor, osv. 
"Forhandlama vill ge klartecken nar det ar 
dags for atgarder", som de uttryckte det. 
Det var bara det att klartecken aldrig gavs. 
Den 1 juni skrevs avtalet pa - samma dag 
som avdelningsstyrelsen gick ut med sin 
forsta skriftliga information till klubbar-

na!! 

City mail 
Det nya forbundet - SEKO, Facket for 

service och kommunikation! - har just 
borjat sin verksamhet. I reklamen for den 
nya organisationen - branschkontor och 
storstora avdelningar - har det framhallits 
att vi darigenom battre skulle komma t i l l -
ratta med City Mail och andra foretag, 
som genom billigare arbetskraft konkurre
rar ut oss och vara jobb. Vi har hittills inte 

sett nagra resultat i den vagen. Tvartom 
sa ar det branschavtal som slutits be-
tydhgt samre an vart nya bolagsavtal. 
Ar det meningen att City Mail, Postens 
Paketfrakt och de andra ska stanna pa den 
nivan? Eller tanker forbundets forhandlare 
se till att medlemmama pa dessa foretag 
far avtai liknande vart? 

Det ar dags att de vackra orden fran 
1993 ars kongress blir verklighet! 

Jan Ahman 

Uttalande 
om avtalsrorelsen och bonuslonerna 

PS SF:s sista kongress 1993 diskuterades branschavtal. 
Forbundsstyrelsen konstaterade att om vi i framtidcn skall klara 

innehSllet i vSra avtai miste vi ha likartade avtai inom hela branschen. 
Avtalen for City Mail och andra aktorer som konkurrerar med billiga
re arbetskraft miste forbSttras. 

Nu fir sanningens minut hfir! 

Enligt vad vi erfarit innebar Postens bud till nytt bolagsavtal forsfim-
ringar vad galler semestern, sjuklfinen. betalda ledigheter samt turord-
ningsreglerna vid uppsag-ning/Steranstallning. 

Om dessa uppgifter stSmmer, utgSr vi ifrin att fSrbundets Rirhandla-
re avvisar dem. Vi utgir ocks4 itrkn att ni istallet f6r fram offensiva 
krav pi fOrbattringar i nuvarande avtai. Excmpel pS sadana offensiva 
krav ar 

• branschneutrala avtai 
• samma avtai f5r alia anstfillda i Posten 
• h5jda grundlOner i avtalet 
• kortare arbetstid (ett forsta steg mot 6 timmars arbetsdag) 
• friska pengar till utvecklingen av ett nytt lonesystem 

Vi fir medvetna om att forhandlingama for att uppnS dessa krav kom
mer att bli besvfirliga. F3r att fdrhandlingarna skall lyckas ar det ab
solut nodvfindigt att medlcmmarna (hr en uttOnimande och fortiopande 
information om de olika turerna i avtalsrorelsen - bl a arbetsgivarbu-
den. 

Vi vill ocksA klargora att vi motsatter oss bonusloner. 
Vi ser nu resultatet pS de omrSden dar man redan har bonus, t ex 

kassan. Den som arbetar p§k ett kontor fkr 8.000 kr, den som jobbar pS 
grannkontorct fSr 0 kr! Vi har ocksS noterat att Dahlsten vill stoppa 
inbetalningarna till Personalfonden med hanvisning till den bonus som 
utgick i slutet av 1994. Redan effer ett par mSnader fir arbetsgivaren 
alltsS beredd att ta tillbaka dessa bonuspcngar! 

Det ar ett tydligt exempei pik att bonussystemen ar en allmosepolitik, 
som facket skall bekampa. Istallet ska vi krava - och om sS behovs, 
slass for - en rejal och rattvis grundlon! 

Klubb Brev Stockholm Norra 
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En glad © nyhet! 

Skor till alia "utdelare" 
Den projektgrupp som sedan slutet av 
februari arbetat med fragan om ar-
betsskortill Utdelnings personal 1am-
nade nyligen sitt forslag t i l l Uc Mats 
Johansson, som nu formellt fattat be-
slut om att skor ska inkopas. 

Projektgruppen har varit Friskvar-
dens Agneta Jensen och v i andra i 
gruppen har varit L-G Karlsson, P-
staben, Kent Grossman, Vallingby, 
Gerhard Franzen, Taby, Kjel l Ruh-
rl ing, Bromma, Urban Hoglund, 
Bromma samt jag sjalv. 

gratulera oss sjalva och hoppas att 
anvandandet av skor (och eventuella) 
inlagg forebygger och lindrar vara 
besvar i fotter, ben och ryggar. 

Till sommaren 
Detta var j u malet v i hade redan for 
ett par ar sedan da v i forst tog upp 
fragan om "brevbararskor". 

Ett par kontor (Norrtalje och Spanga) 
kommer att redan fore semestrama ha 

kommit igang med provtagningen. 
Meningen ar att samtliga skall ha fatt 
sina skor och eventuella inlagg framat 
hostkanten. 

Ha en bra sommar. 

Rene Sjoberg 
huvudskyddsombud Utdeining 

Det har sannerligen inte varit 
latt att alia ganger hitta ratt i 
ortopedins och biomekanikens 
irrgangar, allrahelst som de 
sakkunniga som vanligt ibland 
har diametralt motsatta asikter 
om vad som ar ratt eller fel. V i 
har sokt information pa manga 
skiftande hall, bl a hos de re-
gioner som redan ar igang med 
att sko sin personal. 

individuellt 
Efter mycken eftertanke beslot 
sig gruppen att rekommendera 
inkop av individuellt utprova-
de sportskor. I kopet ingar att 
alia berorda skall fa sina fotter 
synade pa en s k spegellada 
samt videofilmade pa ett ruU-
band for diagnos under rorel-
se. Detta tillsammans med 
samtal med loplabbets perso
nal skall leda fram t i l l ett av-
gorande om vilken sko som ar 
lamplig. De som via dessa test 
befmnes behova fotbaddar 
skall fa sina gipsnegativ over-
fbrda t i l l fornamliga individu-
ella inlagg. 

Ideen ar att arbetsskor skall 
inga i den obligatoriska uni-
formen. I denna forsta omgang 
blev det alltsa sportskor for 
oss pa Norra och v i kan endast 

/ huvudet pa en brevbarare 
Det ar mycket nu... 
Under en lang t id har v i fatt uppleva 
den ena forsamringen efter den andra 
inom brevbaringen. Betingets uppho-
rande, gruppreklamen som obiigato-
risk, forsamrade gruppisersattningar, 
mm. A l l t har gjorts for att pressa in sa 
mycket jobb som mqjligt pa var arbets
dag. Resultatet har visat sig i okade 
vinstmarginaler for Posten Brev. Re-
kordstora 1,4 miljarder under 1994 som 
v i svettats ihop. 

At t VIP-siffrorna sjunker ar val darfor 
inte sa konstigt. Detta oroar vara hoga 
chefer som forsoker fundera ut hur siff-
roma ska battras pa. Far v i bara nojdare 
kunder sa blir ocksa personalen nojdare 
resonerar man. Kanske blir det battre 
om lagformannen ar nojdare resonerar 
man vidare. Den ensidiga satsningen pa 
dessa har varit anmarkningsvard det 
senaste aret! 1 - 3 moten i manaden for 
regionens samtliga lagforman, ibland 
sockrade med italienska buffeer och 
underhallning. Hur mycket har det kos-
tat? 

Kanske ett bonussystem skulle gora 
oss gladare. Det forslag t i l l bonus man 
har visat upp ar dock inte vart mycket. 
INTE M A N G A B R E V B A R A R E skulle 
ens med maximala insatser fa nagot i 

bonus att tala om. Dessutom ar de 
eventuella bonusutdelningama belt i 
handen pa regionchefens vi l ja att betala 
ut nagot. 

Det senaste pafundet ar att bilda storre 
lag inom brevbaringen. Gama sa stora 
att v i kan fa ett eget resultatansvar. Den 
okade splittringen som det skulle med-
fora for jobbet pa kontoret t>'cks man 
inte inse. Hur var det dar med ETT 
POSTEN? ^ r : ... 

Det som man hort fran den pagaende 
fbrhandlingsrundan angaende Bolag
savtalet och eventuella forsamringar 
nar det galler semester, trygghetsavtal, 
uppluckrade LAS-regler, mm, gor att 
man har svart att ta arbetsgivaren pa 
allvar nar de sager att de v i l l oka var 
trivsel. 

Forhoppningsvis har cirklama om 
2000-talets arbetsplats gett synpunkter 
fran personalen som ar vettiga och kan 
ge en mer anpassad organisation med 
variation i arbetet och mojlighet arr 
orka med brevbaringen battre an idag. 

Hoppet ar val det sista som overger 
en! • 

Sven Hedman 
Uppiands Vasby 
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Fragor om framtidens utdeining 
Nya Brevnatets konsekvenser • vad vill Posten med City Mail? 
Det uppstar mer och mer frage-
tecken h u r brevbaringen ska l l 
se ut i framtiden efter o l ika 
uttalande fran hogre chefer. 
V a d vi l l dom egentl igen??? 

• Hur paverkar det nya Brevnatets redan 
fattade beslut utdelningsterminalema rent 
lokalmassigt fran 1 oktober i ar? Hur har 
alia vara chefer lost eventuella kon
sekvenser?? 

Med nya iastbarare som skall borja an-
vandas till hosten och som ej passar ti l l 
vara behallarvandare samt nya ladvagnar. 

Var nuvarande bur (lastad med sack, -
tidningar, mm) kommer att ersattas med 
tva stycken Iastbarare. Den nya lastbara-
ren ar lagre an nuvarande bur och smala-
re. Konsekvens: tier antal Iastbarare kra-
ver storre goivyta och mer tid vid bante
ring, svartomt. 

Dagens bla lador fylls anda upp, i nya 
lador skall smabrev endast laggas i en 
rad, C4 och storre brev packas som nu. 
Ladoma skall fraktas pa nya "ladvagnar" 
som tar 16 lador som skall spannas fast. 
Dagens burar tar 24 stycken. Kon
sekvens: Tva nya lador behovs for sam
ma mangd brev som ryms i en bl&lada. (2 
X 24= 48 nya lador :16= 3 ladvagnar). 
Det behovs mycket storre goivyta och 
annu mer tid for bantering. 

29 minuter per dag 
Lattgods kommer att kora paket i nuva

rande burar. Vi kan fa tre olika typer av 
barare dar paket ocksa hanteras. Tro-
ligtvis kommer fler transportturer. 

Hur paverkas vi av Brevnats nya teknik, 
tidsmassigt?? 

En projektgrupp bestaende av hoga che
fer har jobbat fram ett dukument, LOP 
(arbetsgivarens analys hur utdeining pa
verkas och hur man ytterligare kan effek-
tivisera arbetet.) 

1996 kommer 50 procent att vara block-
ad, besparing ca 14 min per dag och 
anstalld. 

1998 kommer 65 procent att vara block-
ad, besparing ca 22 min per dag och 

anstalld. 
Forfmas tekniken under 1998 kan man 

na 75 procent och i tid spara ca 29 
minuter per dag. 
Under 1998 har man med stor sannolik-

het tagit fram hjalpmedel for fmstall-
ning, tidsmassig besparing 15 min/dag?? 
Samlade effekter av brevnatet 1998 ar pa 
25-45 min per brevbarare. 

Alltsa langt ifran deltidsanstallning. 
LOP.en gor anda en avslutande kom-

mentar: 
• Man kan inte ta hem hela utdelnings 
ekonomiska sparkrav 1996-98 
• Personalen kommer att besta av farre 
heltid och fler deltid 
• Arbetstidsmodell baserad pa volym 
och med avstamning gjord pa kvartal 
eller langre perioder. 

Utdeining klarar inte sparkravet endast pa 
nya brevnatet, vad tanker man gora da?? 

• En organisation som skoter A-post 
snabb brevbefordran 

• En annan skoter B-post (varannan-
dags utdeining) 

• En tredje skoter CRM oadresserad 
post 

Oppet brev 
Samtidigt poangterar Ralf Johansson att 
detta inte far tas som sanning utan som ett 
hypotetiskt resonemang?? VAD AR 
SANNING??? Nu vill vi ha raka svar !!!! 

Darfor har vart oppna brev till Ralf Jo
hansson (se forsta sidan) tillkommit. 

Gun Jansson 

A, B och C-lag? 
Den 3 januari 1995 framforde Posten AB 
och City Mail t i l l Post- och Telestyrelsen 
att man ville bilda 
ett gemensamt agt 
bolag, Postens 
agande 90 procent 
och City Mail 10 
procent. B-posten 
skulle foras over 
till det nya bolaget 
och paket delas ut 
pa kvallama. Var 
det en olamplig 
tidpunkt?? Nu 
ager Posten 75 
procent fran 4 
april -95. Vad 
hander med tidiga-
re planer?? 

Den 18 maj 1995 
uttalar sig Ralf 
Johansson, Chef 
Brev Fait, som 
svar pa en fraga i 
Nyhetsposten: 

Kommer Posten 
att ha olika 
utdelningsorga 
nisationer? 

En bild sager mer an tusen ord. Ill: Robert Nyberg. 
Inom Utdeining i Sth Norra f inns det f n ett drygt 100-tal 
t idsbegransat anstal lda och inom Sorter ing ungefar lika 
manga . 
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Brevnatet in i ett avgorande skede 
Ny utrustning for miljarder - men en gammal arbetsorganisation 

Det Nya Brevnatet gar snart in i det 
kritiska skede dar alia de stora for-
andringarna skall genomfbras. 

For det forsta sa skall jamvagsposten 
och tolv terminaler laggas ner: 

Samtidigt som dessa nedlaggningar ge-
nomfors ska alia de nya masklnerna ins
talleras pa de tretton huvudterminaler som 
blir kvar. 1 vissa fall handlar det ocksa om 
stora om- och nybyggnationer. 

Dessutom ska mycket ny kringutrust-
ning introduceras. Och sist - men allra 
viktigast - sa ska arbetsorganisationen 
andras pa manga terminaler, inte minst 
var egen. 

Allt detta ska alltsa ske under ett halvars 
tid fran oktober i host t i l l april -96! Man 
maste aterigen fraga sig varfor man t ex 
inte fbrst installerar och kor igang de nya 
maskiner som kopts in - innan man lagger 
ned de stora terminaler som finns kvar, 
Linkoping, Helsingborg osv. For att inte 
tala om Jamvagsposten. 

Man satsar allt pa ett kort och man far 
hoppas att det gar hem - annars ar det 
naturligtsvis sa, som Peter Shaw skriver 
pa annan plats i Facktuellt, vi och kunder-
na som far ta stryk. 

Under kontroll? 
Enligt projektledningen sa ar laget under 

kontroll. Som alia kanner ti l l sa har ar
betsgivaren endast lamnat en rapsodisk 
information under Brevnatsprojektets 
gang. Ny utmstning for over en miljard 
kronor har tagits fram over huvudet pa 
den tusentals sorterare som i aratal framo-
ver ska arbeta med alia de nya masklner
na, ladoma, osv. Det ar sjalvklart en skan-
dal av stora matt. 

De fackliga informationsmottagama har 
inte haft det latt att fa fram aktuella och 
relevanta uppgifter. SF cenfralt har sedan 
inte heller anstrangt sig sarskilt mycket 
for att pa ett begripligt satt sprida infor-
mationen vidare. Jag har har i Facktuellt 
trots allt kunnat formedla en del informa
tion; det har t i l l stor del kunnat ske tack 
vare nagra infomottagares anstrangningar 
att grava fram information och fora den 
vidare (fr a Mats Laveborg/Klara, Ken
neth Pettersson/Malmo och nagra til l); 
men ocksa darfor att Regionklubb Norra 

(till skillnad fran exempelvis SF:s post-
bransch) avsatt tid for saken. 

Arbetsorganisationen 
Pa annan plats i detta nummer av Fack

tuellt redogors for var nya arbetsorganisa
tion pa Tomteboda. Hur ser det da ut pa 
ovriga terminaler? 

Vad vi kanner till sa ar det bara Gote-
borg som man nu infor en organisation 
liknande den vi kommer att vidareutveck-

darefter pa Klara under andra halvaret i 
ar. Man har lagt en option pa ytterligare 
femton maskiner, varav en ska till Tomte
boda. Dessa optioner kan utlosas halvars-
vis, med borjan i maj i ar. Tar man inget 
beslut da, blir nasta mojlighet i oktober, 
osv. Efter beslut om kop beraknas det ta 
ungefar ett ar innan maskinen ar i drif " 
Troligen kommer man att bestalla atmins-
tone atta maskiner redan nu i maj; det 
skulle i sa fall innebara att Tomtebodas 

maskin ar i drift fore som-
maren 1996. " 

Terminal Avveck- Volym/ 
ling dag 

Jvp 
Etapp 2 95-06-12 80 000 

3 95-09-11 125 000 
96-02-29 400 000 

• .5 " 96-03-31 170 000 
Uddevaila 95-10-30 
Ystad 96-01-01 
Linkoping 96-02-01 
Bolinas 96-02-05 
GSvie 96-02-05 
Skovde 96-02-19 
Falkdping 96-03-18 
Kaimar 96-03-31 
BorSs 96-04-01 
Helsingborg 96-04-01 
Ange 96-04-01 
drebro 96-04-01 

la. Ovriga terminaler kor vidare med for-
matstyming i litet olika varianter. 

Sorteringsmaskinerna 
Klumpsorteringsmaskinen och de tre 
Sma/C5 maskinema som Tomteboda ska 
ha beraknas vara intrimmade och kora 
iging pa allvar senast i mars -96. Den 
fijrsta maskinen borjar monteras redan i 
borjan av november om planema haller. 
Placeringen av maskinema pS Tomteboda 
faststalldes i mitten av april. 

Nar det galler storbrevsmaskinen sa har 
Posten hittills bestallt en maskin, som 
provkors i Frankrike under varen och 

Ladan - ladrobot -
ladvagn 
Den nya ladan kommer som 
planerat att introduceras re
dan den 1 oktober i ar. Den 
kommer i stort att se ut som 
de provexemplar som varit 
ute pa terminalema, aven 
om vissa justeringar gjorts, 
bl a av handtagen. De nuva
rande LTP:na ska byggas 
om i den man de inte passar 
for den nya ladan. 400 lador 
testas f n mellan Tomteboda 
och Klara. 300.000 lador-
och 50.000 lock kommer att 
tillverkas. 

Den absoluta merparten av 
posten ska ju i det nya natet 
fraktas i lador. Ladoma ska 
i sin tur transporteras pa sar
skilda ladvagnar, och inte 

J som idag i postbehallare. 
Den nya ladvagnen ar annu 

inte fardigkonstmerad, men en prototyp 
testas f n i transportema mellan Klara och 
Tomteboda. 

Tillverkningen av ladlossare och ladlas-
tare har lagts ut pa ett par firmor aven om 
sjalva konstmktionen av dem annu inte ar 
klar. De forsta exemplaren ska levereras 
t i l l Uppsalaterminalen for att tas i drift 
samtidigt som den nya ladan i oktober. 

Brevbehallare 
Den nya brevbehallaren blir betydligt 
mindre och beraknas rymma ungefar half-
ten jamfort med nuvarande postbehallare. 
Det innebar i sin tur att det kommer att 
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kravas storre ytor for uppstallning av be-
hdllare i det nya natet. Fragan ar om man 
har raknat med det. Man holler ocks^ pk 
att ta fram en ny behdllarvandare, bestall-
ning ska laggas ut i juni. 

Det firms ocksS en rad transporttekniska 
problem med behSUaren. Den Sr brackli-
gare an nuvaranade behSilare. Den ar 
svSrlastad tillsammans med annat gods i 

r 

Det nya Brevnatet 
f rom 1996-04-01 

Huvudter-
minal 

Servicetermi-
nal 

Umei LuleS 

Sundsvall dstersund 

Uppsala Borldnge 

VSsteras 

Karlstad 

Tomteboda 

Sth-Klara 

Sth-Arsta 

Visby 

Norrkoping 

Nassjd Trollhattan 

Goteborg 

Aivesta 

Malmd Hasslehoim 

bilama. Den kan bara lyftas fr in sidan av 
truckama, vilket staller nya krav pk flagg-
ningen av dem, krav som inte losts. 

En provserie pd 15 behdllare gir nu i 
provdrift mellan Tomteboda och Klara. 

15 000 nya behallare kommer att kopas 
in for att vara i drift den 1 oktober i kr. 

Brevresning 
En "halvautomatisk" anlaggning av den 
typ som testats i Arsta har upphandlats 
och ska installeras i Uppsala t i l l somma
ren for fortsatta tester. 

Jan Ahman 

Vllka arbetstider ska vi ha i den nya organisationen? Ska storkunder-
na knytas fastare till terminalen? Det ar nagra av de fragor som Peter 
Shaw, klubbordfdrande pa TBA-M, reser i det har inlagget. 

Besluten far inte fattas 
over vara huvuden! 

VISION 97 borjar visar sitt ratta jag. 
Som ett typiskt Tomteboda jippo holler 
det pk att utmynna i ett instrument for 
att rationalisera bort sorterare (ej che
fer). SEKO betraktas som oansvarigt 
for att fbresprSka anstandiga anstall-
ningsvillkor for sina medlemmar. Det 
har blivit alldeles for latt att uppleva det 
som om Postens ledning ar mer intres-
serad av att forsamra \kra anstallnings-
villkor, att fomedra de anstallda, an av 
att ge kundema en hog servicenivi. 
Kundema har blivit penningskossor som 
skall mjolkas. 

Fdrsvara kunderna 
Det blir allt oftare vi i produktionen som 
mkste fbrsvara kundema mot Postens 
ledning. Kundema och vi har en hog 
servicenivi som ett gemensamt intresse, 
medan v ^ hogsta ledning verkar priori-
tera feta bonus i egna fickor pk det all-
mannas bekostnad. 

Denna konflikt mellan oss som produ-
cerar och cheferna kommer att pragla 
det kommande projektarbetet. MSnga 
viktiga beslut kommer att fattas. Dessa 
beslut kommer att pdverka v&ra liv 
mSnga kr framSt. Dessa beslut fkr inte 
fattas over \kra huvud. Det kravs bra 
beslutsunderlag och gott om betanketid. 
V i miste fk utokade mojligheter att pk-
verka. Exempei pk viktiga beslut som 
kommer att fattas ar 

• den fysiska placeringen av maski
nema 
• bemanningen i den manuella sorte-
ringen 
• arbetstidema. 

Maskinplaceringen 
De nya maskinemas fysiska placering ar 
inte liktydig med hur arbetet skall orga-
niseras. Om maskinema placeras nara 
varandra kan det bli lattare att avskarma 
maskinemas oljud och darmed lattare att 
skapa arbetsomraden med manskliga 
ljudnivier. Eller maskinema kan spridas 
ut over hela plan 3 sk att alia sorterare 

kan fa en ljudnivi som jamt och standigt 
pSmiimer var och en att sorterarena skall 
ratta sig efter maskinema. 

Bemanningstal 
Sdvitt jag kan fbrstd kan brevvolymema 
som kvarstir i handsorteringen bli storre 
an de som sorteras totalt pk nigon ens-
kild terminal utanfor Stockholm. Hur 
vill vi ha det? Vi l l vi ha sorteringsfack 
inklamda bland maskinema eller vil l vi 
ha handsorteringen i en maskinfri (tysta-
re) miljo? Det fkr inte heller glommas 
att de brev som kommer att fmnas kvar 
inom handsorteringen ar svSrare att sor-
tera an dagens brev, de lattsorterade 
kommer ju att gk i maskinema, d v s 
bemanningstalen mSste justeras for an-
passning t i l l denna verklighet. Det bor 
pimiimas om att redan idag har vi prob
lem med klump som bemannas med 
storbrevs sorteringstal. 

Arbetstidsfragor 
Arbetstidsfr^gor kommer att vacka 

debatt. Ar milsattningen att alia fkx dkli-
ga (dock lika) arbetstider eller skall vi 
satsa pk variation? Koncentrerade ar
betstider for de som trivs med dem gor 
det t ex lattare att ordna "vanliga" ar
betstider for andra. Finns det infresse for 
listor med begransningsperioden over 
ett kr som t ex en lista med ett par "fri-
veckor" pk sommaren mot en nSgot 
langre arbetsvecka restan av kret t ex? 
Skall vi komma med egna forslag eller 
skall vi vanta passivt for arbetsgivarens 
forslag? 

Kommer storkunder vars post hamtas 
frkn och lamnas vid terminalema att fk 
direkt anknytning ti l l Terminah-egionen 
eller skall dessa kunder overlamnas ti l l 
folk som inte har med dem att gora? 

Peter Shaw 
Ordf Klubb TBA-M 
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Tomteboda: Maskinemas placering faststalld 

Ombyggnaderna har borjat 
Nu har vi antligen baxat layouts-
kissen for maskinernas placering 
sa att det nagotsanar stammer 
med dom tidigare projekten om 
organisationsmodellen (Vision 
97). 
Vagen hit har varit nagot krokig med 
manga olika utspel frin arbetsgivama 
framfor allt pa hogre niva, som inte tidi
gare?? har fattat vitsen med att personalen 
skall fa paverka sin arbetssituation. Vissa 
utspel har handlat om sk. formatstyming. 
Formatstyming iimebar att man har sepa
rata floden och separata enheter for varje 
format och produkt. Detta ar ett utmarkt 
satt att doda all arbetsrotation, samtidigt 
som det skapar en hierarkisk organisation 
med stor administration. Detta ar visserli-
gen ett vanligt satt att tanka pk "Central-
fbrvirringen" men knappast infressant for 
oss. Vi vill ha farre arbetsskador, inte fler. 

Byggarbetsplats 
Nu kommer nasta fas i projekten. 
Tre smabrevsmaskiner, tva storbrevs-

maskiner och en klumpsorteringsmaskin 
skall monteras. Smabrevsmaskinema och 
klumpsorteringsmaskinen skall vara klara 
for drift till 1 april 1996. Storbrevsmaski-
nema kommer under 1996. 

Allt detta innebar att Tomteboda kom
mer att vara en byggarbetsplats under 
ganska lang tid med allt vad det innebar. 
Redan under sommaren maste man borja 
riva vissa delar av den gamla utrustning-
en, (KSA, Truckladdningsrum etc.), v i l 
ket i sin tur innebar att vissa enheter mas
te flytta runt delar av verksamheten. 

Over en natt 
Forsta viktiga datumet ar 1 oktober-95. 

Da skall lastbarama bytas ut over en natt. 
Dvs ny lida, ny postbehallare for klump 
och ny vagn for lador istallet for den 
gamla postbehallaren. Detta kommer att 
paverka vara interna transporter, eftersom 
dom nya lastbarama inte passar t i l l vara 
truckar,men aven ladtransportorer och 
tommare. 
Nasta viktiga datum ar den 1 april-96 da 

sorteringsmaskinerna skall vara i drift, 
men aven ladlossnings och lidlastnings-
robotar och sjalva natet mellan dom olika 
terminalema. Mycket kommer att flygas 
vilket innebar att aven Arlandaterminalen 
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kommer att forandras. 

Det finns massor av fragetecken mnt 
allt detta, men forhoppningsvis kommer 
dom kluriga losningama att dyka upp 
succesivt. 

Det ar dock mycket viktigt att sa manga 
som mojligt engagerar sig i dom forand-
ringar som skall ske, for jag tror inte pa 
att problem loser sig av sig sjalv och jag 
tror heller inte pa nagon Gud Fader som 
kommer ner t i l l oss fran "Cen-
tralforvirringen" for att hjalpa oss med 
vkra lokala problem. 

Just nu pagar forhandlingar om projek-
tens utseende och fomtsattningar, samt 
fackligt deltagande. Skyddsombud kom
mer att finnas med i samtliga projekt. 
Flera turer, for att inte saga manga, ar att 
vanta. 

Lasse Lovlie 
Huvudskyddsombut 

Arlanda 
Den nya - provisoriska - terminalen pa 

Arlanda ska vara klar t i l l den 1 december 
i kr. Fackliga informationsmottagare i 
projektet blir Jan Erik Ronnqvist fran 
Uppsala och Ingemar Hagenstam fran 
Postdkeriet i Stockholm. 

Arlanda blir ju en knutpunkt i det nya 
natet och turbulensen kring placeringen 
och utformningen av den nya terminalen 
dar ar ett av de stora fragetecknen i hela 
brevnatsprojektet. Nuvarande terminal 
kommer att ligga i vagen for en av taxiba-
noma ti l l den nya fredje banan pa Arlan
da. 

Semesterfrysningen 
Enligt det nya bolagsavtalet (se artikel 

sid 1-3) fryses semesterdagama for oss 
som ar anstallda i bolaget den 30 juni i ar. 
Det ar den semester man har ratt til l under 
semesteraret 1995 som fiyses. Det spelar 
alltsd ingen roll nar under aret man ev 
fyller 30 eller 40 dr. Blir man exempelvis 
30 kx fbrst den 1 december i ar sa har man 
i alia fall ratt t i l l 31 dagars arssemester 
under 1995; det ar dessa 31 dagar som 
fiyses. 

Det nya bolagsavtalet omfattar anstallda 
i Posten AB, Posten Disfribution AB, 
Postgirot Bank AB, Postbolagen AB, 
Postfastigheter AB samt Posten PIC AB. 

JA 
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- F a s t i ett ekorrh ju l? R e d o for forandring o c h utveckl ing eller i behov av ett 
s a b b a t s a r ? S a k n a r du gymnas ieu tb i ldn ing? Da s k a du absolut gora det jag gjor-
de for ett ar s e d a n , s k i c k a in en a n s o k a n till B r u n n s v i k s Fo lkhdgsko la ! 

Den uppmaningen kommer fran l\/iaria Hellstrom, brevbarare och fackligt aktiv, I 
ett entus iast iskt brev fran Brunnsv ik . 

Halla dar, sdk till Brunnsvik! 
• Har gar jag pa Allman kurs. Den ar 
30 veckor per lasar. Du kan valja att 
ga antingen ett eller tva ar beroende pa 

' ' ^ d i n a forkunskaper och pa vad du v i l l 
ha ut av dina folkhogskolestudier. 

Amnena ar svenska, engelska. mate-
matik, historia, sang/drama, data, 
natur- och samhallsblock. Dom har 
amnena kan du lasa pa olika nivaer 
och mqjlighetema att paverka innehal-
let ar stora. Dessutom finns det olika 
tillvalsamnen, skiftande mellan las-
aren beroende pa elevemas intressen. 
I ar har det varit naturkunskap, fore-
tagsekonomi, data och sang/drama. 
Andra ar har det aven varit intematio-
neil statskunskap, bild och video, me-
dia, mm. 

Pa skolan bedrivs det aven mycket 
studerandekarsarbete inom olika 
kommtteer: karstyrelse, kursrad, infor-

^ mation, tidningen Ekot, mi l jo- samt 
kulturkommitten. Dessutom dirver v i 
kooperativet Mimers Brunn dar v i 
saljer lokala hantverksarbeten. Peng-
ama v i far ihop pa olika aktiviteter 
anvands t i l l en studieresa, i ar var det 
Prag. 

At t leva pa intemat ar faktiskt i sig 
en speciell erfarenhet som jag v i l l 
rekommendera. At t bo ihop med andra 
manniskor som inte alltid ar som man 
sjalv tycker "folk ska vara", det ar inte 
alltid latt. 

Stimulerande 
Men josse sa nyttigt, larorikt och 

stimulerande. For det v i l l jag verkl i -
gen framhava, var nagonstans far du 
chansen att lara kanna sa manga nya 
manniskor med sa olika bakgrund, 

livserfarenhet och intressen som pa en 
folkhdgskola? Dessutom blir manga 
av dina skolkamrater nya vanner for 
resten av ditt l iv! 

Tror du att barn ar ett hinder? Icke 
alls. Har pa skolan finns ett dagis och 
i kollektivet en lugnare del for dig 
som v i l l bo tillsammans med dina 
barn. At t varje dag fa ata god mat la-
gad i skolans matsal och slippa diska 
kan val inte heller ses som nagot hin
der? Trodde val inte det, sa: Valkom-
men t i l l Brunnsvik! 

Mer information: 
Brunnsvik: Gun Hammar, te 0240/66 
73 00 

Sista ansokningsdag: 
15 maj 1995 

Kursavgift: 
Intemat med helpension och all 
kurslitteratur 22 800 kr. External 11 
400. 

Kurslangd: 
30 veckor ht: 950918-951222 vt: 

960108-960426 

Finansiering: 

For kursavgiften kan du soka folkhog-
skolestipendium fran SEKO. Ovriga 
vagar ar S V U X - A om du ar arbetslos, 
S V U X eller vanligt studielan ; : . 

Red. beklagar att Faclituellt 
blivit sa forscnad att ansoknings-
tiden till Brunnsvik - och andra 
folkhogskolor - passerats med 
rage. A andra sidan kan ju det 

har vara nagot att fundera over 
ett tag - for att sedan sla till 

nasta var! 

Brevbararvastar 
Just nu pagar ett forsok hos oss pa 
Stockholm Norra med ett 60-tal av 
senaste generationens brev
bararvastar. 

Redan i sina tidigare versioner har 
dessa vastar visat sig vara ett utmarkt 
hjalpmedel for oss i "baringen". 

For dem som har lart sig att anvan-
da vasten, for det tar en stund att 
komma underfund om hur man han-
terar den pa effektivaste satt, har den 
blivit oumbarlig och ingen vill lamna 
ifran sig den. 
Nar fbrsoksperioden val ar over vil l 

jag tipsa Dig som inte deltagit att 
fbrsoka lana en sadan i ett par vec
kor. 

Du kanske upptacker att Du klarar 
ryggen, axlama och nacken pa ett 
mycket battre satt med hjalp av vas
ten. Det vore dumt att inte ha provat, 
eller hur? 

Rene Sjoberg 
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Projekt for framtidens Tomteboda 
• Tomteboda star infor sin Icans-
ke storsta forandring sedan 
verksamheten korde igang for 
drygt tio ar sedan. Sex nya sorte-
ringsmaskiner ska installeras med 
borjan vid arsskiftet. Verksam
heten ska samordnas med det nya 
Brevnatet, med allt vad det inne
bar. T B A - M awecklas, Taby flyt-
tar in i huset och alia enheter 
kommer att genomga fbrandring-
ar. Vagen har varit lang och kro
kig fram till de fyra projekt som 
nu ska satta den nya organisatio
nen i sjon. 

Peter Andersson summerar har de 
manga forhandlingama med ar
betsgivaren och de diskussioner och 
beslut i regionklubbens sortering-
sutskott som foregatt dessa. 

• Den stora fragan har varit om "Nya 
Brevnatets" terminaler ska organiseras 
som en traditionell fabrik efter funktion 
(uppsamlingssortering, storbrev, etc), 
vilket starka arbetsgivarintressen stravar 
t i l l , eller efter flode, som facket tillsam
mans med modema arbetsgivare ansett 
vara battre av olika skal. 

Dessa skal ar lattare att forsta om man 
forst talar om sorterings arbetsomrade, 
vilket enklast kan beskrivas som ett post-
flode med foljande moment: 

Inlamning (brevlada, postkontor, 
kundkaj) -» ev uppsamlingstransport 

brevresning/invagning upp
samlingssortering (manuell eller 
maskinell) -» ev mellanomradestran-
sport -* spridningssortering (manu
ell eller maskinell) -» spridningstran-
sport -*-*-* ti l l utdehiingen. ^ 

Geografiskt ansvariga 
For drygt tva ar sedan stod vi infor ett val, 
antingen hardrogs organisationen inom 
davarande Brevkontoret pa ett liknande 
satt som ovriga terminaler verkade luta 
mot, d v s stordrift, farre goromal, ena-
handa sysslor, "uppifran" styrda postvoly-
mer om det inte skulle vara "lonsamt" -
eller komma fram t i l l en overenskom-
melse dar vi forandrade hela var arbetsor

ganisation till flera "mindre" enheter (lika stora som manga terminaler ute i landet), 

Tomtebodas fyra huvudprojekt: 

Projelct masicineli iciumpsortering 
och direktiniamningsfunictionen. 
Denna blivande enhet, med Bosse Hellberg som projekdedare, ska syssla med 
huvudsakligen klumphantering vid den nya KSM-maskinen samt ta emot | 
kundinlamnad post fran nagra av de geografiska enhetema. Storleken pa denna 
enhet (namnforslag?!) far volymsiffroma och kommande avtai med de andra 

I enhetema utvisa. Mats LJungberg frin TBA-K och MarekJaroszek och i 
Mats Johansson frdn TBA-D ar fackliga infomottagare samt skyddsombud 
som sarskilt bevakar dessa projekt. 

Projekt TBA-S 
Projektledare Christer Behnke. 

Denna enhet kommer att ansvara for nuvarande TBA-S samt den post som 
idag bearbetas av TBA-M. For att f l ner storleken pa enheten kommer en del 
av de naturliga kundema fran Solna/Sundbybergsomrddet att foras over t i l l T 
eller U. Direktinlamningsfimktionen pa kaj och invagning saljs t i l l enhet 
"KSM-D", man gor sig aven av med klump och bunt pa dagtid ti l l den enhe
ten. Kirsti Lehtinen-Chotigasatien fran TBA-D, Albert Lundgren fran 
TBA-S och Carlos Caviedes fran TBA-M bevakar sarskilt denna enhet. 

Projekt TBA-K och TBA-B 
Projektledare Anders Rydman. 
Dessa projekt kommer i sina upplagg att paminna om TBA-S, med ansvar for 

bade storbrevs- och smdbrevsmaskiner. Man kommer aven att salja delar av 
sin klump och direktinlamning. Vart att notera att TBA-K och TBA-U byter 
ansvar/kontakt mot ovriga Postsverige. 

Vdra intressen bevakas sarskilt av Nathanael P Keshi fran TBA-B, Eleonore 
Hammar fran TBA-K och Lars Lovlie samt Rune Lindberg (TBA-B resp 
K). 

Projekt TBA-U och TBA-Taby 
Projektledare Par Sfridsberg. | 

Dessa enheter blir de som ar mest "ftillstandiga" da utgangspunkten ar att 
sjalva ta det mesta av kundkajsjobbet samt ta emot och sortera sin klump i 
samarbete med "KSM-D" enheten. Maskinellt ager dom sin smabrevsmaskin : 
men "linar" storbrevsmaskin frin de andra. | 

Jan Ahman fran Taby, Lars Jogstam frkn TBA-M och Erhan Gomiic fran 
TBA-U bevakar dessa projekt. i 

Alia overgripande Teknikprojekt bevakas av Lars Lovlie/HSO och Gerardo ; 
Berrios fran TBA-M. . 

Peter Andersson \ 
j . - • ^ i 
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fullvardigt geografiskt ansvariga enlieter 
Inom regionitlubben och davarande brev-
klubben diskuterades det bar mycket uti-
fran ; 

Vad vill medlemmama och vad tjdnar 
medlemmama mest pd, pa lang och 
kort siktl 

Pa kort sikt var faran overhangande att en 
stor forandring skulle ske p g a Tomtebo
das "daliga ekonomi", vi bedomde det da 
att det ar lika bra att ga in och paverka sa 
mvcket som mojligt redan fran borjan. 

Artoetsrotation 
Sorteringsklubbamas utgdngspunkt har 

hela tiden varit foljande: 

• Sa manga goromal som mojligt att 
bygga en rotation pa. Hur ofta och 
hur manga sysslor man ska utfora 
varierar och maste anpassas efter var 
och ens mojligheter, men principiellt 
ska alia kanna ti l l sin arbetsplats och 
vad som utfors dar. 
• En platt administration, d v s de 
fiesta administrativa goromalen ska 
delegeras ut t i l l oss som en naturlig 
del av vart arbete. Det ar vi inom 
produktionen som ska fa tillgang ti l l 
fler och mer administrationssysslor 
samt kompetens for detta. Detta bor 
ju givetvis sla igenom vid kommande 
!6neforhandlingar att vi effektivise-
rat administrationen, utfor ett mer 
varierat och kompetenskravande ar-

' bete precis i enlighet med villkoren i 
vart nya lonesystem! 
• Alia beslutsnivaer skall foras ned 
och sa langt ut i organisationen som 
mojligt. V i vet att det ar ute pa vdra 
arbetsplatser som ni och era arbets-
platsklubbar kan paverka besluten 
bast. 
• V i ville ocksa bygga upp en livs-
kraftig organisation som inte sag ut 
som en konstruktion i handema pa en 
nyckfull administration, utan ihop-
koppling med resten av Posten. 

Framgangsrikt 
Utifran detta synsatt foil det sig naturligt 
att stodja och arbeta med nuvarande orga-
iisation som uppfyller vara grundkrav. 

Det har ocksa visat sig, efter tva ar, att 
vdrt satt att arbeta har varit mycket fram
gangsrikt, effektivt och ekonomiskt. Detta 
har lett t i l l att Posten beslutat gora denna 
stora maskininvestering och Tomteboda 
t i l l en av knutpunktema i "Nya Brevna

t e t " . 

Under vintem och varen pagick ett stort 
uttedningsarbete. Vision 97, som alia 
klubbar foljde intensivt, manga fackligt 
aktiva deltog och paverkade utredningsar-
betet pa ett positivt satt. Denna paverkan 
och stod till insikts- och ansvarsfiilla ara-
betsgivarrepresentanter var viktig da 
manga sett och ser pa vart arbete med 
misstanksamma blickar fran arbetsgivar-
sidan. 

Vi hoppas nu att den kompromiss som 
nuvarande projektplaner ar ett resultat av 
kommer att visa sig bli lika - eller annu 
mer - livskraftiga enheter framover. 

Paverka 
De fyra huvdprojekten samt teknikprojek-
tet redovisas harintill. Alia fackliga infor
mationsmottagare kommer att fraffas re-
gelbundet och utbyta information och 
stallningstaganden. 

Det ar viktigt att vira arbetsplatsklubbar 
ocksa ar pa alerten hela tiden sa att era 
roster blir horda under denna, den storsta, 
omstallning vi varit med om. 

V i hoppas ocksa att ni alia framover gar 
direkt pd de olika projekten, antingen som 
"tyckare" eller som projektdeltagare. 
Tillsattningen av vara jobb. Som tidi

gare galler att vi ska forsoka undvika 
fullstandig omsokning, Ak vi inte upp-
nar nagon allman rattvisa med det 
samt att arbetsgivaren da kanske pas
sar pa med valdiga tids- och andra for-
andringar. 

De som kommer att behova soka skall 
visas sarskild hansyn vad galler onske-
mal om arbetstider, lagkamrater och 
placering pa enhet. 

Tillsattningsforhandlingar 
Narmare forhandling om detta sker i 

host da vi kommer att ga ut t i l l er och 
informera, lyssna innan nagra tillsattning-
ar gir av stapeln. 

Mycket mer finns att skriva om ovanstd-
ende men fler Facktuellt mdste ha inne
hall sa det sparar vi t i l l efter sommaren. 

Sorteringsklubbama i Stockholm Norra 
onskar en solig sommar, vid pennan 

Peter Andersson 

vardet 
centraliseras? 
Vardet kommer att genomga sto
ra forandringar i det nya natet. 
Samtliga vardeexpeditioner ska 
datoriseras. Streckkoder infers 
pa alia vardefbrsandelser och 
plomber. Streckkoderna lases av 
med hjalp av en scanner kopplad 
till en dator, som darefter skriver 
ut de handlingar som behovs. 

Sth Klara och Uppsala blir pilot-
kontor och forsoken startar dar i 
juni i ar. Darefter ska utrustning-
en installeras pa ovriga termina
ler under hosten. Datorstbdet ska 
sedan vara i drift pa samtliga 
terminaler i februari -96. 

"Forstudie" 
I Stockholm har en sarskild 

utredning ("forstudie") aterigen 
sett over vardehanteringen pa de 
tre terminalema. Som vantat 
kommer man i forstudien fram till 
att stora pengar (8,5 miljoner) 
kan sparas pa att centralisera allt 
varde till Sth Klara. 

I den man man bverhuvudtaget 
kan spara nagot pa samman-
slagningen i sig (nagra bevis re
dovisas knappast) skulle man 
naturligtsvis kunna spara lika 
mycket pa att flytta allt varde till 
Arsta eller Tomteboda. 

Fattigare 
Men framfor allt sa uppstar det 

en egendomlig situation om tva 
av landets storsta brevomraden 
helt skulle sakna egen uppsam-
ling och spridning av varde. Som 
en foljd av detta sa ar forslaget 
annu ett angrepp mot kund-till-
kaj tankandet. Likasa forsvinner 
(eller forsvaras) en mojlighet till 
utveckling for oss som arbetar 
pa Tomteboda och Arsta. 
Vara terminaler skulle helt en-

kelt bli fattigare om vardet plock-
as av oss! 

JA 
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PAKS, kompetenslonesystemet och KAP 
Dahlsten far ett stort A men Bor-
ge dsterholm far ndja sig med ett 
B. Sjalva haller vi tillgodo med 
den mer neutrala bokstaven G . 

Faclituellt bad Lennart Karlsson 
fran Brommaklubben att titta litet 
narmare pa det system som ersat-
ter vara gamla tjanstetitlar. 

Fran och med irsskiftet skall alia tjanste
titlar i posten slopas och ersattas med en 
PAKS-kod (PAKS ar fdrkortningen for 
Postens ArbetsKlassificeringsSystem) 
som pa ett relativt neutrah satt visar p i 
arbetsuppgiftema och en yrkeskod som 
visar anstalhiingens n iv i i organisationen. 
Exempelvis har alia som arbetar med ut
deining inklusive lantbrevbarare PAKS-
kod 020 och som en vanlig brevbarare 
eller lantbrevbarare yrkeskod G, dvs en 
brevbarare heter M n arsskiftet G 020. 
PAKS-koden bestir av tre siffror som ar 
faststallda p i koncemnivi med mojlighet 

att p i afFarsomrides- eller lokal n iv i 
komplettera varje kod med en fjarde siffra 
for att exempelvis dela upp nigon grupp 
ytterligare. Yrkeskodema ar bokstaver dar 
A stir for koncemchef och B for narmast 
underlydande chef t o m F som stir for 
lagledare. G t o m N representerar olika 
yrkesgrupper dar de fiesta inom Klubb 
Brev Norras omride kommer att klassifi-
ceras som G vilket skall uttydas produk-
ttonsarbete. 

Matrikel 
De har kodema kan inte anvandas for att 
klassificera den enskildes utbildning eller 
kompetens men utgor heller inte nigot 
hinder i ett kompetenslonesystem efter
som koden skall visa den anstalldes hu-
vudsakliga arbetsuppgifter. Men det kan 
bh besvarligt med omklassificeringar om 
den anstallde mer och mer f i r nya arbets
uppgifter och det blir svirare att se vilken 
den huvudsakliga arbetsuppgiften blir. 
Utbildningen och kompetensen miste 

kunna visas p i nigot annat sitt t ex i den 
anstalldes matrikel. 

Vaxholm 
Nar det galler forsoket i Vaxhohn kan 
detta klassificeringssytem bli besvarligt 
att hantera d i personer under olika delar 
av iret kan tankas arbeta med skilda ar
betsuppgifter olika mycket, detta blir spe-
cielk besvarligt d i brevbarare, postkassor, 
lokalvird, lastbilsforare och kontorspro 
duktion har olika yrkeskoder och minga 
av dessa arbeten aven har olika PAKS-
koder. 

Lennart Karlsson 
Bromma 

Not. Vaxholm ar ett fbrsokskontor med 
KundAnpassad Produktion, KAP, vilket 
bl a innebar att "alia gor allt". En brevba
rare kan t ex utfora kassaarbete och vice 
versa. 

En svensk sommarbild 
• En dag i juni tar nigra galningar flera manni
skor som gisslan, knivskar en av dem och skadar 
andra psykiskt. Att sitta som gisslan och f i en A K 
4 riktad mot huvudet kan forstora ett liv, utan att 
ett enda skott avlossas. Det vet vira kamrater som 
jobbar inom kassan och stallts oga mot oga med 
bevapnade ranare. 

Det ar med andra ord ett allvarligt brott som har 
begitts, och det ska behandlas darefter. Aven i 
massmedia. Som bar uppfyller sina plikter. Med 
rige. Timme efter timme f i r vi utforliga rappor-
ter. Uppfinningsrikedomen ar outtomlig nar det 
galler att skaffa fram information - och skicka den 
vidare. 

"Hela Vastsverige ar skrackslaget", skriker de ut 
i en av kanalema. 
Nija. ^ * ' 

• Nigra timmar senare, nar forbrytama i Halls-
berg har gett upp, rapporterar Studio S om 
OECD:s senaste rapport om Sveriges ekonomi. 
Det visar sig att de raknade fel forra iret. Ett rak-
nefel som kostat oss en procents hogre ranta un
der aret som gitt, bidragit t i l l en fijrsvagad kron-
kurs och plusat p i budgetunderskottet. OECD 
grundar sina berakningar p i uppgifter som man 

f i r frin det svenska finansdepartementet. Har de 
alltsi gett felaktiga uppgifter? Nej, "men kanske 
har man pratat forbi varandra", sager den ansvari-
ge p i departementet. 

Si var det med den saken. Miljardema ruUar 
ivag - t i l l vem?! - och vi f i r betala. An sen di? 

• Och lika sakert som gisslantagama kommer att 
lopa gatlopp i massmedia och domas ti l l hirda 
sfraff s i bliser den andra nyheten bort i eterbruset 
och de ansvariga p i Finansdepartementet och 
inom OECD slipper undan. Ti l l nya valbetalda 
jobb. Medan annu en irskull ungdomar vandrar ut 
i den arbetsloshet som herrama har skapat. 
De f i r betala notan. 

• Det ar sommar och snart semester. Sjalv drar 
jag mig undan t i l l det lilla torpet for att gora nigra 
dagsverken i t godsagaren. Under tiden ska jag 
fundera p i det bar med civilkurage. Det fmns mer 
att saga om den saken och darfor ska jag skriva 
nigra rader om amnet i nasta nummer av Facktu-
ellt\ 

Tills dess: Ha en riktigt skbn sommar! V i hors! 

Jan Ahman 


