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RALS'.en kan borja! 

Ldnef orhandlingama avslutade pa 
jpentral niva 
Tre avtal 
De centrala avtalen har slutits 
i tre etapper. I slutet av juni 

^ e v avtalet klart mellan A l -
nsen inom SAF och Posten 

("juniavtalet"). Det avtalet 
gallde for hela Posten. Den 
22 September undertecknades 
ett postcentral! avtal mellan 
SEKO:s Postbransch och 
Posten {"postcentrala avta
let"). Aven detta galler for 
hela Posten. Den 11 oktober 
undertecknades sa det sista 
avtalet. Det galler for Affar-
somrade Brev {"qffdrsomra-
desavtalet"). 

Enligt juniavtalet avsattes 
en pon om minst 3,2 procent for det forsta 
avtalsaret och 3,3 procent for det andra. 

^ ' ! a garanterades en minsta hojning om 
^65 kr/man 1995 och minst 225 kr 1996. 
Nar man raknat bort 285 kr frSn de 3,2 
procenten aterstar enligt mina berakningar 
ca 175 kr/man (heltid) att tbrhandla regio-

't om. I det postcentrala avtalet avsattes 
viterligare en pott p^ 10 miljoner "for att 
kompensera de befordringsmojligheter 
som upphorde i och med overgdngen till 
nytt lonesystem 1995-01-01". Enligt obe-
kraftade uppgifter motsvarar dessa 10 
miljoner 24 kr/man och anstalld. I affdr-
somrddesavtalet avsattes sa till sist ytterli-
gare 0,2 procent t i l l samma syfte som de 
3,2 procenten. 0,2 procent motsvarar 
drygt 25 kronor/man. 

Samtliga ioneforhandlingar pa central niva ar nu 
avslutade. Alia ar garanteradc en lagsta hojning pa 
285 kr/man (heltid) under det forsta avtalsaret, som 
loper fran den 1 juli i ar t o m den 30 juni 1996. Kvar 
finns en pott pa ca 225 kr/man per anstalld som skall 
fSrdelas I regionala forhandiingar. Dessa forhandiing
ar startar i borjan av november. Enligt avtalet bor de 
vara avslutade senast den 1 december. 

Minimilonen %r nyanstallda hdjs irkn 9 300 till IQ 
000 kr/man. Brevbararna far en arbetstidsf(>rkortning 
med 30 min/vecka, vilken ska vara genomford senast 
1 juli 1996. Gruppreklamtillagget bakas in i manads
lonen fr o m den 1 januari 1996. 

• Lonesattningen ska 
bidra till loneutveckling 
for alia 
• Speciella atgarder bor 
aven riktas mot lonelaget 
for korttidsanstallda 

Vi har i Klubb Sth Norra 
paborjat en diskussion mel
lan klubbstyrelsen och sek-
tionsordfbrandena om vara 
yrkanden. Diskussionen kret-
sar kring samma inriktning 
pS yrkandena som fbrra arets 
RALS: 

• Huvudprincipen for SEKO Post 
Stockholm infbr de lokala forhand-
lingama ar lika lOn for lika arbete. 
• Lonesatmingen utgdr frSn den parts-
gemensamma "Grunduppfattningar 
om iQnebildningen" (refererad i Fack-
tuellt 6/95) 
• Prioritet laggs pa att lonen bestams 
av arbetsuppgiftemas art och svarig-
hetsgrad, vilket aven avses tacka in s k 
"snedsitsar" 

1. En fortsatt satsning pa 
att utjamna loneskillna-
dema underifran 

2. Aven "mellanlonegruppen" ska fa 
ett paslag utover de 285 kronoma. 

For Utdelnings del kommer yrkandena 
preliminart att faststallas vid en 
utdelningskonferens den 26 oktober. 

Forts pa sidan 2: Ldneforhandlingarna 
*E mm • 

Regionala forhandiingar 
Sammanlagt kommer darfor de regionala 

fbrhandlingama att galla fordelningen av 
ca 225 kr/man och anstalld (heltid). Av-
delningens representantskap faststallde 
den 20 September foljande allmanna rikt-
linjer infor de regionala fbrhandlingama: 

/ detta nummer..... 

Det borjar klarna hur orga-
nisationen kommer att se 
ut for Tomtebodas del i det 
Brevnatet. 

Sid 3 

Vad ska man egentiigen ha 
i Ion? Hur stora ar avdra
gen? Vad betyder alia 
konstiga forkortningar pa 
lonebeskedet? Facktuellt 
forklarar! 

Sid 5 
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I dessa RALS-tider ar det svart att inte fundera 
over Ion, anstallningsformaner och anstallnings-
trygghet. Var arbetsgivare har hittat en for posten 
ny metod att spara pengar: tillfalligt anstdllda 

Jag tycker det ar osunt att anvanda tillfalligt anstallda mer an 
vid speciella tidsbegransade 
handelser, som exempelvis 
sommar, ju l eller installering 
av nya maskiner p§ terminal. 
Idag ar metoden satt i system 
av arbetsgivaren. 

Posten tjanar flera msen per 
minad pS varje tillfalligt an
stalld i jamforelse med tillsvi-
dareanstallda. I Stockholm 
Norra Utdehiing ar idag ca 10 procent av alia anstallda tillfal
ligt anstallda (152 st 15/9). 

Vira nya tillfalligt anstallda kamrater fSr en skamligt l i g Ion 
och samre anstallningsvillkor (se faktarutan sidan 5). De kan 
inte skriva ett hyreskontrakt, ta ett \kn eller kopa pa avbetal-
ning i och med att de inte har en fast inkomst. 

Inte nog med detta, utan nu borjar posten ocksS dribbla med 
de tillfalligt anstalldas itaganden. I Taby Utdelning har man 
borjat anstalla vira kamrater p^ 75 procent, fast de behovs pa 
heltid. Uppenbart tanker chefen p i Taby dribbla med mertid 
for dessa kamrater. Ordinarie arbetstid skall vara planerad. 
Overtid/mertid f i r bara anvandas nar arbetstiden behover okas 
tillfalligt. Det vil l sSga planerad overtid ar ej tiliatet. 

Hur blir det i Taby? 
Tanker inte v i r arbetsgivare p i 

att vi som anstallda skall kunna 
leva p i \kr Ion? Vem kan idag 
leva p i 75 procent av 10.000 kro-
nor, innan skatt? 

Den enda slutsats jag kan komma 
til l ar att vi miste jobba for att 
vira avtal framover skall omfatta 

aven de tillfalligt anstallda - i allt. 
Just for att ovanstiende svirigheter finns, vill jag passa p i att 

halsa dig som ar nyanstalld valkommen till facket. Tillsam
mans kan vi kampa for att forbattra dina villkor! 

Goran Larsson 

Ordforanden 
har 

ordet.^i 

Forts fran forsta sidan: 

Fdrhandlingar-
na avslutade 
For Terminal galler att vi s i lingt mojligt 
miste samordna vira krav med Arsta och 
Klara. For mer information kontakta din 
sektionsordfbrande! 

Arbetstidsforkortning 
Enligt juniavtalet skall brevbararna f i en 
arbetstidsforkortning med 30 min/vecka 
under avtalsperioden. Enligt affdrsomra-
lesavtalet ska fbrhandlingama om hela 

vortningen vara avslutade vid kom-
ide arsskiftet och man ar bverens om 

att den ska genomfbras vid ett tillfalle. 
"Ett sidant tillfalle kan vara fcjrandringar-
na i brevnatet", stir det i avtalet. Detta ska 
tolkas som att den ska genomforas senast 
den 1 jul i 1996. 

"Grundfomtsattaingen ar att det ska vara 
en regelbunden forkorming" stir det i 
avtalet. Men efter regional bverenskom-

Mse kan den tas ut under begrans-
>tamningsperioden, heter det ock-

.^preklamtillagget 
Fragan om gmppreklamtillaggets framtid 
har varit en kalla t i l l oro inom Utdelning. 

Frigan har nu losts genom att det i ajfdr-
somrddesavtalet skrivits in att tillaggen -
oavsett om de ar centrala eller regionala -
omvandlas till fast Ibn fr o m den 1 janua
ri 1996. 

Carantilonen 
Beloppen i gmndlbnetabellen har hojts till 
fbljande belopp: 

A r l - 2 lOOOOkr 
Ar3-4 10 700kr 
Ar5 11 485 kr 
A r 6 - 12 485 kr 

Dessa belopp galler aven for tidsbegrdn-
sat anstallda. 

13 000 kr-garantin 
Enligt juniavtalet ska den som den 30 juni 
i i r tjanade under 13 000 kr/man (heltid, 
inkl grm) och som varit anstalld i mer an 
sex ar garanteras en lagsta hojning med 
600 kr/min under avtalsperioden. Enligt 
qffdrsomrddesavtalet ska denna reglering 
ske den 1 ju l i 1996. 

I Stockholm Norra har vi knappast n i -
gon som har s i l i g Ion (OBS! att berik-
ningen giller for heltid). 

Fdrsoksverksamhet 
I det postcentrala avtalet avsatts 3 miljo 

ner t i l l "forsbksverksamhet med nya for
mer fbr lokal lonebildning och arbetstids-
fbrlaggning". 

Ob-tillaggen 
Enligt juniavtalet hojdes aven ob-tillag
gen med 3,2 procent fr o m 1 ju l i . De nya 
beloppen finns inte angivna i nigot av 
avtalen men enligt vanlig matematik bor 
de bli enligt foljande: 

Ob-tillagget 

Hojs 
fran 

Nytt 
belopp 

Enkelt 11:00 11:35 

Kvalificerat 24:50 25:30 

Hogre 55:00 56:75 

Retroaktivt 
De lonehojningar som blir aktuella (s iv i l 
285-kr som de regionala pottema och 
hojningen av gmndlonema) galler retro
aktivt frin 1 ju l i i i r . Samma giller for 
ob-tillaggen. 

Jan Ahman 
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Nedrakningen har borjat 

TBA:s nya organisation tar form 
• Den nya organisationen for de fern nya 
eller nygamla enhetema pa Tomteboda 
redovisas i sina huvuddrag pa nasta sida. 
Forhandlingaraa om organisationen kom
mer att avslutas den 20/10, men eftersom 
projektarbetet skett under stor tidspress 
firms det fortfarande mojligheter att pa-
verka t ex de skifttider som anges. Det ar 
alltsa inte for sent att fora fram synpunk-
ter aven om forhandlingaraa formellt ar 
avslutade nar detta nummer av Facktuellt 
distribueras! 

Bemanningen - hur mycket personal det 
kommer att behovas i respektive enhet -
ar inte klar nar detta skrivs. Sakert ar 
dock att det kommer att behovas farre i 
den nya organisationen. Arbetsgivaren 
har hittills sagt att de inte vil l saga upp 
nagon utan att ev overtalighet ska losas pa 
annat satt. 

Vi har fran facket deklarerat att vi be-
tt-aktar den nya organisationen som preli-
mindr fram tills dess det nya Brevnatet 
trimmats in. Forst da kan en vardering av 
personalbehovet goras. 

Inplacehngar 
Enligt den uppgorelse vi traffat med 

cheferaa pa Tomteboda kommer inplace-
ringaraa i de nya enheteraa att ga ti l l pa 
fbljande satt. 

• 1 forsta omgangen f i r TBA-M:s och 

vardets personal soka inplacering i de nya 
enheteraa. Ovriga stannar kvar i egen 
enhet. (Av vardets personal kommer de 
fiesta - om de sa onskar - i slutandan att 
fa placering i det olycksaliga centralvar-
det pa Klara) 

• Nar denna inplacering ar klar (i slutet 
av november) kommer alia att fa soka 
placering (vilket lag man vill tillhora osv) 
inom sin egen enhet. Vid detta tillfalle 
blir det ocksa mojligt att ange om man 
vil l byta enhet eller kanske rentav flytta 
till nigon annan av Stockholmstermina-
leraa. 

Tillsattning av lagledare mm 
Den 23/10 sker tillsattningsforhandling-

ama for bitradande produktionschefer 
eller vad de nu kallas. Denna forhandling 
gors pa regionnivi. 

Fbrhandlingen om lagledama sker den 
24/10. Denna forhandling sker gentemot 
cheferaa i huset. Din sektionsordfbrande 
har mer information om dessa tillsattaing-
ar. ; • 

Videokodningen 
Det blev en obehaglig overraskning nar 

det upptacktes, att den utmstning fbr vi-
deokodning som kopts in endast tillat 
koraing i pool. Dvs de olika enhetema 
skulle inte ha nagon mbjlighet att hilla 

isar sin egen post. Vilket i sin tur var ett 
gmndskott mot tanken pa sjalvstandiga 
enheter. 

Bide facket och chefema pa TBA arbe-
tar for att den kompletterande utrastaing 
som behovs kops in. Enligt uppgift lar 
den kosta ca 2 miljoner, vilket f ir betrak-
tas som en i sammanhanget mindre sum-
ma. Som laget ser ut nar detta skrivs ar 
det mojligt att vi lyckas. , , , 

J A 

En ursdkt till vara 
nya medlemmar! 
Alia som nya medlemmar skall 

ett valkomstbrev, infomaterial 
samt en v^ska fr§n f5rbundet N3r 
SF bytte namn till S E K O den 20 
april, skulle det ha funnits ett 
"SEKO-paket" till de nya med-
lemmarna. 

Tyvarr har detta blivit kraftigt 
fiirsenat FSrhoppningsvis skall 
det vara f^rdigt innan Arsskiftet. 

Kanske blir det en juikiapp! 

Nya regler for dig som ar deltidsarbetslos 
Fr o m den 1 September 1995 far 
man som deltidsarbetslos stampla i 
enbart en period. 

Har man nar den forsta ersattningspe-
rioden gir ut en tillsvidareanstallning 
p i deltid far man ingen mer ersattning 
si lange man har kvar den fasta deltid-
sanstallningen. 
Under perioden 1995-09-01 - 1995-

12-31 galler overgingsregler: Den som 
fick slut p i sin ersatmingsperiod fore 
den 1 September far ytterligare en hel 
period. Den som uppnar sina 300 (450) 
ersattaingsdagar mellan 1 September 
och 31 december 1995 f i r borja p i en 
ny period, men ersatmingen upphor 31 
december 1995. Tar stamplingsperio-

den slut efter nyar s i f i r man ingen 
ytterligare ersattning. 

Observera att inskrankningen galler 
for den som har en tillsvidare
anstallning p i deltid. Har man en tids-
begrdnsad deltidsanstallning far man 
behilla ersattningen. 

(Dessutom har regeringen fbreslagit 
att den som har en deltidsanstallning 
inte ska fa nigon ersattning alls frin A-
kassan. Om riksdagen godkanner 
forslaget trader det i kraft 1996-01-01.) 

Fr 0 m den 1 januari 1996 sinks ock-
si ersattningen vid arbetsloshet, frin 80 
till 75 procent. Sankningen galler for 
alia arbetslosa, oavsett om man ar hel-
eller deltidsarbetslos. 

Du som ar deltidsarbetslos: Tank pii 
att det ar sfirskiit viktigt att du fyller 
i A-kassekorten riktigt. Om du, till 
exempel, jobbar nSgra timmar extra 
i deltidsjobbet, si miste detta anges 
p& kassakortet Ersattningen frin A-
kassan slinks i motsvarande man. 

Kassan begar Srligen in arbetsgiva-
rintyg. Om de Ak upptacker att man 
i praktiken arbetat mer an man fran 
bSrjan uppgett, blir man aterbetal-
ningsskyldig. 

Mer information f i r du frin A-kassan, 
tel 24 34 00. 

M 
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Tomtebodas fern nya enheter 

Solnaenheten 
1 S t produktionschef (Christer Behnke) 
2 S t bitradande produktionschefer 

1 S t ekonomiassistent ( torn 97-03-31) 

12 S t lagledare 

6 St tvasfdftslag. 
Fm 07.30 -15.30; Em 13.50 - 22.00 
Tvaveckorsalternering utan heigtjg 
Fm-Fm-Em-Em-Fm—Em-Em-Fm-Fm-Em 
4 St extremnattlag 
Arbetstider och alternering ung som idag. 
Ansvarar for helgen tills med deltidare. 

Deltid Ifvall 42,5 procent 
Arbetstid Vardag 17.00 - 22.00 ' • 

Lordag 09.00-17.30 
Sondag 11.00-19.30 

Kistaenheten 
1 S t produktionschef (Anders Rydman) - -
1 S t bitradande produktionschef 
1 st produktionsutvecklare (tidsbegr) 

1 st transportsamordnare 

10 st lagledare 

6 st tvasklftslag 

Fm 07.30 -15.30 alt 07.00 -15.00 (plan 2) 
Em 14.30 - 22.00/13.30 - 21.30/14.00 - 22.30 
Alt med fem Fm och fem Em; ingen heigtjg 
4 st extremnattlag 
Grundvakt 18.30 - 06.30 med samma alt som idag. 
Ansvarar for helgen tillsammans med deltidare 

2 st deltidslag 
Grundvakten vardagar 17.00 - 22.30 med tjg 
varannan lordag eller sondag. 

Foretagsposten 
1 st produktionschef (Bosse Hellberg) 
1 st produktionssamordnare 
3 st produktionsplanerare 

8 st lagledare ' 

1 stkassalag 
6 st tvasklftslag 
1 st deltidslag 

Arbetstid pa Foretagsposten 06.00 - 22.30 
De exakta tiderna och alterneringen 
faststalls efter inplaceringen 

Taby och UppI Vasbyenheterna 
1 st produktionschef (Par Stridsberg) 
1 st bitradande chef Tabyenheten 
1 st bitradande chef UppI Vasbyenheten 
1 st stodfunktion i U-enheten (tidsbegr) 

Tabyenheten * - * 
6 st lagledare som alternerar 
2 st tvasklftslag 07.00 - 15.15, 15.00 -23.15 
Tvaskift alt eJ bestamd 
2 st deltidslag 16.30 - 21.00; 18.00 - 22.00. Nlojlig-
het till ind tider & alt inom dessa ramar 
1 st "Tabylag" som arbetar ute 1 Taby 

Upplands-Vasbyenheten 
6 st lagledare (4 st tvaskift och 2 st natt) 
4 st tvasklftslag 07.00 - 15.30, 14.30 - 22.30 + 
var 4:e 16-sd 10.00 -18.00. Alt 2 fm, 2 em 
2 st deltidslag 42,5% foljer varsitt tvasklftslag 
1 st deltidslag 56,5% foljer inte tvaskiften 
2 st extremnattlag 



FACKTUELLT 7/1995 Lonereversalen 

KkU Prelskatt och Restsem. FACKTUELLT avsldjar 

Ldnespecif ikationens gator 
Det tillhor livets mysterier att 
varje tnanad forsoka tolka Pos-
tens Idnespeciflkation. Facktuellt 
presenterar pa denna och foljan
de sidor nagra ledtradar som 
forhoppningsvis kan vara till 

^ j a l p ! 

Vi borjar overst pa lonespecifikationen. 
Longivare ar numera Posten Distribu

tion AB, PDAB. Varje Tjanstestalle 
ar en egen kod, och det ar den som anges 

i denna kolumn. 695.7, till exempel, bety
der att man arbetar vid Sortering Taby. 
Skattepliktigt belopp ar det belopp 
som man betalar skatt for. Hur mycket 
skatt som skall dras p i detta belopp av-
gors framfbr allt av var man bor. Bor man 
exempelvis pa Lidingo kommer man 
lindrigt undan; har ar Utdebiteringen 28 
kronor (per intjanad hundralapp). Enligt 
Skattetabell 28 blir d i den Prelimina-
ra skatten 4.515 kronor i det har exem-
plet, vilket, OBS!, redovisas langre ner pa 
reversalen. Detta forutsatt att man betalar 
skatt enligt Kolumn 1 (vilket man gor om 

^,,-man inte ar ensamstaende forsorjare). 
I Bruttobelopp ingar sidana ersatt-

ningar som inte ar skattepliktiga. Det kan 
t ex galla den skattefria bilersattningen 
enligt reseavtalet men ocksi - och kanske 

/—''anligare - ersatming for lakarbesok och 
medicin. Nettobeloppet ar bruttobelop-
pet minus den preliminarskatt som dra-
gits. 

P i andra raden anges ti l l en borjan v i l 
ken lonegrupp man tillhor. Fr o m den 
1 januari 1995 tillhor vi alia lonegrupp A. 
Basar firms inte langre, och darfor gapar 
den rutan tom. Daremot finns det en lone-
trappa aven i det nya lonesystemets loneg
rupp A. Ar 1 borjar man (som nyanstalld) 
med 10.000 kr/min for att i r 6 sluta med 
12.200 kr. I varje fall ar det s i i teorien; i 
praktiken blir det mer av individuell lone-
sattaing i det nya systemet. 

Om man arbetar Deltid s i anges ans-
tallningsprocenten i den tredje kolumnen 
p i andra raden. 

Norrlanningama har ett sk kallortstil-
lagg. Storleken p i detta ar beroende av 
vilken kallortsklass man tillhor och det ar 
denna som anges i kolumnen for Kkl. I 
vart fall bor denna ruta vara tom, aven om 
man kunde tycka annorlunda de rikalla 
dagama i vintras. 

I de foljande kolumnema redovisas 
Skattepliktiga inkomster fran arets 
borjan. I kolumnen fbr Lon den sam-
manlagda skattepliktiga lonen frin irets 
borjan. P i samma satt redovisas den Pre-
liminara skatt som hittills dragits under 
iret. Rutan for Formaner gapar alltid 
lika tom p i mitt lonebesked, men har kan 
man tanka sig att den skattepliktiga delen 
av chefemas bilformin bor redovisas. 1 
kolumnen fbr Bilers/tratkters redovi
sas de sammanlagda skattepliktiga biler-
sattningar och traktamenten man haft un
der iret. 

Semestem redovisas i t v i kolumner. I 
den fbrsta anges hur minga dagar man har 
kvar att ta ut av innevarande irs semester 
("Restsem innev ar"). I den andra 
rutan uppges hur minga sparade dagar 
man har innestiende. I den sista kolum
nen redovisas hur minga timmar och mi

nuter Innestaende komp man ar 
lycklig agare t i l l . -s,,,-. 

T A R I F F L O N E T I L L A G G 

M A N A D S L O N 

Fr 0 m den 1 januari 1995 ingar som regel all fast lon i den "Minadslon" 
som redovisas pa reversalen. Som alltid finns det undantag. Fr a galler det 
brevbararnas fasta grm-tillagg, vilka fram till arsskiftet redovisas separat. 

V i tillhor numera alia Ibnegrupp A. Dar 
finns inga "basir", men val en ilders-
trappa for den som ar nyanstalld. S i 
hir ser beloppen ut: 

Ar Belopp Tim 

1 - 2 10 000 60:00 
3 - 4 10 700 64:20 
5 11 485 68:90 
6- 12 485 74:90 

For OSS som redan ar anstallda i Posten, 
siger denna tabell ingenting. I praktiken 

rider f n en individuell Ibnesatming, dar 
vi gift in i det nya systemet med den lon 
vi hade den 31 december 1994. 

V i l l man rekonstmera vilken lon man 
skulle ha haft enligt det gamla systemet 
kan man i bista fall gOra det med hjalp 
av regionklubbens lathund "Postern bo-
lagsavtal". 

OBS! De belopp som anges i tabellen 
intill galler fi- o m 1995-07-01, aven for 
tidsbegransat anstallda. Posten betalar 
annu ut lon efter de gamla beloppen. 
Mellanskillnaden regleras retroaktivt nar 
de regionala forhandlingaraa avslutats. 

Fr o m den 1 januari 1995 bakas det 
tidigare tarifflonetillagget in i manads
lonen. 

M A R K N A D S L O N E T I L L A G G 

Marknadslbnetillagget, varierade i stor-
lek beroende p i var man arbetar. 

Fr o m den 1 januari 1995 bakas MLT 
in i manadslonen. ' ' 

F R I D A G S T I L L A G G 

Fridagstillagg uppgir t i l l 33:40/tim for 
(ordinarie) arbetsdd mellan kl . 19.00 -
24.00 dagen narmast fbre fridag och mel
lan kl 00.00 - 05.00 dagen narmast efter. 
Som framgir av tidsgranseraa ar detta ett 
tillagg som fr a berbr Sortering. 

S E M E S T E R T I L L A G G 
Vid semester utgir ett semestertillagg 
( " S E M E S T E R T I L L A G G FAST") som 
uppgir t i l l 0,65% av minadslonen for 
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varje semesterdag. Med manadslon menas 
i det har sammanhanget aven ev fasta t i l 
lagg som grm-tillagget. Om vi t i l l exem 
pel utgar fran lonespecifikationen harintill 
skulle semestertillagget fbr 2 dagars se 
mester uppga till foljande: 0,65% x 
14.500 x 2 dagar = 188:50. 

1996 hojs semestertillagget t i l l 0,7 pro 
cent, 1997 till 0,75och 1998 ti l l 0,8 pro 
cent. ..- . . 

TIDSFORSKJUTNING 
Om den egna ordinarie arbetstiden fors-
kjuts utgar "TIDSFORSKJUTNINGS-
TilLagG" under fbrutsattning 

• att besked om andrad arbetstid har 
lamnats senare an 72 timmar fore arbetsti-
dens borjan enligt andringen samt 

• att arbetstiden har fbrskjutits minst t v i 
timmar, jamfort med det egna schemat. 

Tidsforskjutningstillagget uppgar ti l l 
131:90 kr. 

M E D L E M S A V G I F T E N 
"MEDLEMSAVGIFT SF" ar ett annat 

kart avdrag. Fackavgiften uppgar ti l l mel
lan 78 och 243 kronor per manad, beroen
de pa inkomst. Avgiften faststalls 1995 pa 
grundval av den inkomst man hade i janu
ari manad 1995. Har man varaktiga (= 
mer an tre manader) forandringar i 
inkomsten under iret kan man anmala 
detta till avdehiingsexpeditionen och dari-
genom fa avgiften justerad. , 

Inkomst AVGIFT1995 
jan 1995 

0 78 
1 - 5000 93 

5001 - 6000 108 
6001 - 7000 123 
7001 - 8000 138 
8001 - 9000 153 

9001 -10000 168 
10001 - 11000 183 
11001 - 12000 198 
12001 - 13000 213 
13001 - 14000 228 
14001 - 243 

Samtliga belopp per manad. 
Pensionarer betalar 0,3 procent i avgift. 

JOB. 

SKATT 

O B - T I L L A G G E T 

Kategori lonespec i Tid Belopp/tim 

Enkel O B - T I L L A G G E N K E L Vardagar 1 9 - 2 2 11:35 

Kvalifi- O B - T I L L A G G K V A L 
cerad j 

Sen kvail, lordag, 
son- och helgdag 

25:30 

Hogre O B - T I L L A G G H O G R E Storhelger 56:75 
Observera. Pa reversalen ovan utgar 1tim och 45 min i Ob-tillagg hogre. De 45 mlnu-
trarna ar lika med 0,75 timmar. Utrakningen i ex blir darfor 1,75 x 55:00 = 96:25. (I febr 
-95 var ob-tillagg hogre 55:00. Det h6jdes till 56:75 den 1 juli -95) .-. . 

S E M E S T E R 
Antalet semesterdagar varierar beroende pa alder och anstallningsform. Vi som 
var loneplansanstallda vid bolagsbildandet den 1 mars 1994 har semester enligt 
tabellen nedan. De som ar bitradesanstallda liksom de som anstallts efter 1 mars 
1994 har bara semester enligt lagen, vilket innebar 25 dagar och ingenting mer. 

Fr 0 m den 1 juli 1995 fryses antalet semesterdagar for dem som har ratt till 
fler dagar an 25. Man behaller det antal dagar man har ratt t i l l for semesteraret 
1995. 
Man har ratt att spara semesterdagar men man f i r inte ha fler an 40 dagar iimes-

taende. 

T o m det 
ar man fyl

ler 29 ar 

Fr o m det 
ar man fyller 

30 ar 

Fr o m det ar 
man fyller 40 

ar 

Lon upp till 10 500 25 28 31 
kr/man^ 

Lon overstigande 10 28 • 3^ b ' 34 
500 kr/man^ 
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PERSONALFONDEN 
Till "POSTENS PERSONALFOND" 

avsatts tills vidare varje ar en liten del av 
postens vinst. Varje anstallds andel 
redovisas pa specifikationen i april. Det 
skulle fora alltftr langt att har ga in pa 
hur andelen raknas fram; saken har 
redovisats i bl a Sektionsmeddelande 
4/1992. 

Man far ut sin andel i fonden nar man 
slutar i Posten; pengama som ar skatte
pliktiga betalas ut i juni iret efler. 

r ^ S K A T T E N 

r 

Sist pa lonespecifikationen redovisas den 
preliminarskatt ("PRELSKATT") som 
dragits. Vi l l man koUa att ratt skatt har 
dragits f i r man ta fram den skattetabell 
som galler for den egna kommunen. Glom 
inte bort att ta hansyn t i l l om du har be
girt - och fitt godkand - jamkning av 
skatten. 1 sidant fall ska man frin den 
skattepliktiga inkomsten langst upp p i 
specifikationen forst dra ifrin jamknings-
beloppet och darefter s l i upp skattetabel-
len. 

Frin och med 1994 redovisas ocksi ege-
navgiftema pa lonebeskedet. 1995 uppgir 
sjukfbrsakringsavgiften ("SJUKFORS-
AVG I SKATT") t i l l 2,95 procent och 
pensionsavgiften ("PENSIONSAVG I 
SKATT") till 1 procent, sammanlagt 3,95 
procent p i bruttolonen. Netto blir avgif-
tema nagot lagre eftersom de ar avdrags-

gilla. Dessa avgifter ingar i den prelimi
narskatt som dragits. De finns ocksi sarre-
dovisade i skattetabellen om man vill kon-
trollera saken. 

Ibland forekommer att "PROCENT-
S K A T T " har dragits. Det gors nar eng-
ingsbelopp, t ex retroaktiva lonehojning
ar, har betalats ut. Hur mycket procents-
katt som skall dras p i engingsbelopp 
finns angivet p i sista sidan i skattetabel
len. I vira lonelagen ror det sig som regel 
antingen om 24, 35 eller 52 procent skatt. 

G R U P P R E K L A M E N 
Vid systemskiftet i brevbaringen den 1 
jul i 1993 omvandlades gruppreklamser-
satttiingen till ett fast lonetillagg. De brev-
barare som den 31 december 1993 hade 
kontt-akt fick behilla 1700kr/min (Norrta-
Ije 1500kr) i " G R U P P R E K L A M 
GARANTI", som det stir p i lonespecifi
kationen. De brevbarare som inte hade 
kontrakt har idag (efter 1994 irs RALS) 
som regel (undantag finns) sammanlagt 
1300kr/min i " G R U P P R E K L A M GAR 
R E G " . De icke brevbarare som tidigare 
haft kontrakt fick sin ersattning avlost p i 
tre ar; " G R U P P R E K L A M GAR ITA" 
bor det sta p i deras loneavier. 

Fr o m den 1 januari 1996 bakas grm-
tillagget in i manadslonen. 

HEMFORSAKRINGEN 

1995 
Postrtummer Premie/ 

mAn 

100 00-123 51 86:-

123 52 80:-

123 53 -129 55 86:-

130 33-130 43 64:- M 
131 00-131 52 73:- 'M 

131 55 86:- 1 
131 60-133 83 73:-

134 00-134 81 64:-

135 00-136 91 73:-

137 00-137 42 68:-

137 50 73:-

137 54-137 94 68:-

138 00- 138 40 73:-

13900-13990 64;-

140 30 -140 32 57:-

141 00 - 141 91 86:-

142 00 - 142 91 80:-

143 00-143 47 86:-

144 00-144 80 68:-

145 00 -145 90 86:-

146 00 -147 02 73:-

SJUKAVDRAGET - S J U K L O N E T I L L A G G E T 
• — — • —• —— • —— — .—— _____ j 

^ Sjukavdraget ar ett bade dyrt och besvarligt kapitel. 

Sjuk Pa lonespec Avdrag Ers fran posten Ers fran FK Ersattning totalt 

Dag 1 S J U K K A R E N S D A G 100% 0 0 i 0 

Dag 2-3 S J U K F R A N V A R O D A G 2-3 25% 75% 0 ! 75% 

Dag 4-14 S J U K F R A N V A R O D A G 4- 10% 90% 0 90% 

Dag 15-90 S J U K F R A N V A R O D A G 15- 90% 10% ^ 80% 90% 

Dag 91-365 S J U K F R A N V A R O D A G 9 1 - 100% 0 80% 80% 

Dag 366- S J U K F R A N V A R O D A G 91 - 100% 0 70% 70% 

De forsta Ijorton dagama i en sjukperiod gors avdrag for arbetsdagar, darefter for kalenderdagar. 
Nar man ar sjuk far man ett sjuklonetillagg ("SJUKLONETILLAGG") for varje dag under sjukperioden. Tillagget utgor 

1/365 av den underlagssumma (uppraknad med fem procent), som redovisas p i januari minads lonespecifikation. OBS att 
avdrag gors pa sjuklonetillagget p i samma satt som p i lonen; se tabellen ovan. 
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14706-14707 '(••57:-

147 21 -147 55 73:- 1 

147 60 -147 71 S7:-

147 80-147 85 73:-

147 91 -147 92 57:-

151 00-152 86 73:-

161 00-163 61 80:-

163 62-163 74 ; 97:-

163 80-163 82 80:-

163 85- 97:-

163 86-164 99 80:-

165 00-165 77 ^ 73:- :i 
17011 -170 17 57:-

170 65-173 80 80:-

175 00-175 90 73:-

17800-17998 57:-

181 00-181 90 68:-

182 00-183 90 73:-

184 00-185 01 64:-

185 20-186 01 64:-

18620-18660 64:-

18686-18696 64:-

190 40-190 45 64.-

191 00-191 94 80:-

193 00-197 93 64:-

Ovriga postnr i Sth:s 47:-

V A R D A V B A R N 

Vid vard av (sjukt) bam drar Posten 100 
procent av lonen. " T I L L F F6P"-avdra-
get beraknas per arbetsdag. Fran Forsak-
ringskassan far man en tillfdlligfdrdldra-
penning i max 60 dagar per barn och ar. 
Den tillfalliga fp motsvarar de forsta 14 
dagama per barn och dr 80 procent av 
lonen, darefter 90 procent. 

F O R A L D R A P E N N I N G 

Vid fbraldraledighet med foraldrapenning 
gors ett 100-procentigt avdrag pa lonen. 
Detta avdrag uppgar ti l l 3,3% av manads
lonen fbr varje ledig kalenderdag. Ar man 
ledig hel manad dras hela manadslonen. 
Fran Forsakringskassan utgar en fordldra-

F O R S A K R I N G A R 

Minga av oss har ett avdrag for " F O L K S A M P R E M I E " . De olika premiema 
framgar av tabellen nedan. Dessutom tillkommer hemforsakringen, vars premier i 
redovisas harintill. Om man tappat bort sitt forsakringsbesked kan man med hjalp j 
av dessa uppgifter sa att saga bakvagen rakna ut vilka forsakringar man egentiigen ; 
betalar for! 

FORSAKRING Premie/man 1995 

G F 15000 
Gruppliv med dubbelt fOrtidskapital 
Medlem tom 65 ar 57,50 

Medforsakrad tom 65 ar V ^ 57,00 
Aldre medlemmar 16,50 
Aid re medforsakrad 16,50 
Trygghetsfdrsakring fritidsskador 
Medlem tom 65 ar 19,00 
Medforsakrad tom 65 ar 22,50 
Aldre medlemmar 6,50 
Aldre medforsakrad 16,00 

MEDLEMSBARN 
Per barn 29,00 

penning, som motsvarar 80 procent av 
lonen i tio manader och 90 procent under 
tva manader ("pappa"- resp "mamma"-
manad"). Dessutom far man fran Posten 
ett " F O R A L D R A L E D I G H E T S T I L -
L A G G " , som uppgir till 10 procent av 
daglbnen (Daglonen utgor har 3,3% av 
minadslonen). Sammanlagt fir man alltsa 
ersattningar som motsvarar 90 procent av 
lonen i tio manader och 100 procent i t v i 
minader vid den har typen av fbraldrale
dighet (i sammanlagt 360 dagar per bam; 
far tas ut fr o m 60 dagar fore den berak-
nade tidpunkten for bamets fodelse tills 
bamet fyllt itta i r ) . 

S J U K V A R D 

Arbetsgivaren ersatter 95 kronor av kost-
naden vid besbk hos lakare. Har man 
remiss fran Idkare far man samma ersatt
ning vid behandling hos psykolog. Vid 
annan sjukvdrdande behandling (t ex 
sjukgymnastik), som sker i den offentliga 
varden eller hos privatpraktiserande 
"virdgivare" som tillampar av regeringen 
faststalld taxa, far man tillbaka 55 kronor 
per besbk frin arbetsgivaren. 

Lakemedel (prisnedsatta och receptbe-
lagda) som skrivs ut i samband med sjuk-
dom, ersatts helt av arbetsgivaren. 

Vid sjukhusvard far man 70 kronor/dag 
frin arbetsgivaren.. 

Fbr att f l ersattning kravs att man redo-
visar kvittona for arbetsgivaren. 

Man kan ocksi fa ersattning for resor i 
samband med olycksfall och sjukd 
Har far man dock ingenting fran van. 
Forsakringskassan eller arbetsgivaren \ x l . ^ 
denna ersattning f i r man gora upp mê  
sjukhuset (motsvarande) om. 

Vid olycksfall bor man undersbka 
mojligheterna att fa kompletterande 
ersattningar fran arbetsskadeforsak--
ringarna (om olyckan skett pa eller p. 
vag till eller fran arbetet) eller vara 
fackliga forsakringar (fritiden). 

O V E R T I D - M E R T I D 

Arbetar man overtid mellan 06.00-20.00 
helgfri mandag - fredag utgir enkel over
tid. P i bvrig tid utgir kvalificerad over
tid. 
Enkel overtid = Minadslon (inkl grm) 

94 
Kval overtid = Minadslon (inkl grm) 

72 

Jobbar man "overtid" som deltidstjanstgo-
rande far man forst mertid. 



FACKTUELLT 7/1995 Lonereversalen 

Mertid = Manadslon (inkl grm) 
140 

Till dig som a 
• Nastan alia som f n nyanstalls i Pos
ten far enbart tidsbegransade anstall-
ningar. De regler som redovisas pa fore-
gaende sidor galler aven for er - forut
satt att ni ar manadsavldnade. Grund-
regeln for att bli manadsavlonad ar att 
man anstalls for tre manader eller mer 
och pa minst 40 procent. 

Avtalet galler aven for den som ar t i -
mavlonad, men det finns en rad insk-
rankningar: 

• semestem betalas ut iret efter det 
man tjanat in den. Den semester man 
tjanar in i ar far tas ut (som betald se
mester) forst from den 1 april 1996. 
• de tio procentens sjuklon mellan 
dag 15 - 90 galler inte for timavalona-
de. Inte heller ersatmingen frin arbets
givaren for lakarbesok och lakemedel. 
• man har ingen ratt til l betalda ledig-
heter vid nara anhorigs dodsfall, flytt-
ning, lakarbesok och akuta tandlakar-
besok. 
• tidsfbrskjutnings- och fridagstillag-
get galler inte for timavlonade. 

Tidigare anstallningar 
Om man haft andra anstallningar innan 

man borjar i posten f i r man tillgodorak-
na sig denna tid for inplacering i lone-
systemet. Man far tillgodorakna sig half-
ten av den tid man varit anstalld i ett 
annat arbete efter fyllda arton ar. Om 
man, t i l l exempel, arbetat fyra ar i ett 
aimat foretag f i r man "ta med sig" half-
ten, dvs t v i i r . Det innebar att man hop-
par over det fbrsta ilderssteget i v i r 16-
netrappa och far en ingingslon p i 10 
700 kr/min istallet fbr 10 000 kr. Aven 
kortare tid i andra anstallningar ar av 
varde eftersom de kan snabba p i en 

nyanstalld 
uppflyttning om man blir kvar i Posten. 

A-lcassan 
For dig som ar tidsbegransat anstalld ar 

medlemskapet i A-kassan en viktig sak. 
G i r man med i S E K O blir man auto-
matiskt ansluten till A-kassan. 

Fbr att f i ersatming vid arbetsloshet 
miste fr a t v i villkor uppfyllas: 

• Man miste ha varit medlem i A-kas
san i minst tolv minader. 
• Man miste under de tolv minadema 
fore arbetslosheten har arbetat minst 
80 dagar utspridda p i minst fem m i 
nader. Man far rakna ihop arbetade 
dagar frin olika arbetsgivare. 

De tolv minader under vilka man fir 
tillgodorakna sig arbetade dagar for-
langs med den tid man ev. gjort vam-
plikten, varit sjuk, haft foraldrapenning, 
mm. I de 80 arbetsdagama far man 
rakna in (en mindre) del av vamplikten 
och fbraldraledighet med fbraldrapen-
ning. 

Nar man blir arbetslos f i r man en er
sattning som motsvarar 80 procent 
(Sinks fill 75 procent from 1.1.1996) 
av den Ibn man hade nar man arbetade. 
Om man arbetat deltid och haft olika an-
stallningsprocent i det eller de jobb man 
haft fbre arbetslosheten s i beraknas er
sattningen (grovt uttryckt) p i ett genom-
snitt av den arbetstid man haft. 

Om du som nyanstalld i Posten har fra-
gor - kontakta din lokala sektion! De 
kan ge dig utforligare information om 
de avtal och regler som galler. Du kan 
ocksi kontakta oss p i regionklubben. 

BRYTPUNKTER 
Den fasta lonen (minadslon, tarifflonetil-
lagg, MLT, grm-garanti) betalas ut for 
innevarande minad. Vilket innebar att 
man exempelvis den 25 febmari f i r den 
fasta lonen fbr febmari minad. De rbrliga 
tillaggen daremot betalas ut minaden ef
ter; vilket, t i l l exempel, innebar att de 
tillagg man tjanade in i januari betalas ut 
p i febmarilonen. 

For avdragen vid olika typer av tjanstle-
iighet, t ex sjukdom, ligger brytpunkten 
kring den 15:e i minaden. De avdrag som 
ar kanda vid detta datum, dras redan sam
ma minad den 25 :e. Detta ar gmndregeln; 
i praktiken fungerar detta inte alltid, vilket 
ytterligare forsvirar tolkningen av Ibne-
beskedets alia hieroglyfer. 

AVDRAG 
Sjukledighet eller annan tjanstledighet dar 
avdrag p i lonen ska gbras, ar ett kringligt 
kapitel, eftersom Posten inte fbrmir redo-
visa exempelvis vilka dagar avdragen 
omfattar - an mindre hur avdragen berak-
nats. 

Principen ar den, att fbrst redovisas m i 
nadslon och ev fasta Ibnetillagg (fr a 
gmppreklamtillagg) som vanligt och da
refter kommer avdragen, var fbr sig. Forst 
p i minadslonen, och dar skriver man ut 
orsaken till avdraget, t ex "SJUKFRAN
VARO". Darefter redovisas avdragen pa 
ev fasta fillagg, t ex "AVDRAG G R M 
GARANTI". 

Storleken p i avdragen vid sjukdom och 
foraldraledigheter framgir av text och 
tabeller ovan. Hur dessa raknas ut framgir 
dock inte. Det ar s i kringligt, att den in-
tresserade hanvisas t i l l regionklubbens 
lathund Ersattningar vid sjukdom, mm. 
Avdraget vid annan typ av tjanstledighet 

(flyttning, studier, viss facklig ledighet, 
mm) uppgir till 4,6% av minadslonen per 
ledig arbetsdag (vid regelbunden arbets
tid; annars avdrag per timme enligt for-
meln minadslonen/175), om ledigheten 
omfattar hbgst fem arbetsdagar. Ar ledig
heten sex arbetsdagar eller mer gors av
drag med 3,3%) av minadslonen for varje 
kalenderdag. 

V E T A MER? 

nigra lathundar: 

• Postens bolagsavtal (PBA) med kom-
mentarer 
• Ersattning vid sjukdom, arbetsskada, 
rehabilitering, foraldraledigheter, ndrstd-
endevdrd 
• Ersattning vid arbetsloshet 
• Vara grupplivs- och olycksfallsfdrsdk-
ringar. 

Lathundama har nyligen skickats ut t i l l 
klubbama i en ny reviderad upplaga. 

Sjalva avtalet, PBA, finns intaget i 
arbetsgivarens PA-fakta Lon/Arbetstid, 
som i januari 1995 kommit i en ny utgiva. 
Observera dock att vissa andringar enligt 

nya bolagsavtalet galler fr o m 1 juli 1995. 
Det nya avtalet har skickats ut t i l l klub
bama. 

Text: Jan Ahman 

V i l l du veta mer? 
I s i fall har regionklubben tagit fram 

Lathundama beskriver mera utfbrligt 16-
nesystemet, tillaggen och avdragen. 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO Post Klubb Brev 
173 00 TOMTEBODA 

Nagra ord om tranbar... 
E n av dessa underbara britt 
sommardagar - som vi fatt sa manga av 
denna host - kryper jag omkring i raoss-
kanten och plockar tranbar. Jag har al-
drig varit med om ett tranbarsar som 
detta. De stora roda baren - ett av de 
vackraste vi har - ligger utstrodda over 
mosstuvorna. Ute pa Lillsjon smapratar 
sangsvansparet med varandra. Det gar 
mot kvall och snart ska de trumpetande 
lyfta och flyga ti l l nattvilan nere vid 
Fususimdsleden. Och ljuset! Aldrig ar 
skymningarna sa mjuka som i slutet av 
September. Sa sjdlvlysande, skulle jag 
vilja pasta. Det ar ett ljus som kommer 
inifran, ungefar som nar asploven samlat 
dagens solljus och sedan ger det tillbaka, 
sakta, sakta fram mot kvallen. 

Det ar i stunder som dessa man funde-
rar over vad man egentiigen haller pa 
med. 

I snart en mansalder har jag 
arbetat fackligt. Aldrig har problemen 
varit sa manga och sa besvarliga som nu. 
Sankta realloner. Uppsagningar och ar
betsloshet. Brevbararna har fatt kraftigt 
forsamrade villkor. Och nu ar det var tur 
pa Sortering. Inte sa att alia far det sam
re nar det nya Brevnatet kbr igang t i l l 
varen men manga far det och risken ar 
uppenbar att det blir nya uppsagningar 
aven har i Stockholm. Och sist men inte 
minst: alia de ohyggliga saker som ban
der med vara kamrater rtmt om i varl-
den. 

Vad gor da facket? Omorganiserar. 
Nar den ekonomiska krisen skarptes 

fick de styrande inom Statsanstalldas 
forbimd brattom att omvandla forbtmdet 
ti l l SEKO - med devalverade forbunds-
moten och storre avdelningar som gjort 
medlemmen aimu mindre an hon redan 
var. 

— Vilka avtal ar det egentiigen som 
galler idag och vad betyder de, fragar 
jag-

Ingen, allra minst de som slutit avtalen, 

kan ge nagra exakta besked. s '-^ f 
— Lat oss istallet prata om visioner, 

och ett fordjupat samarbete med arbetsgi
varen, far jag ti l l svar. 

Och det blir man ju matt pa. 

• •• 
Regionklubbarna och sektioner-
na (=arbetsplatsklubbama) fick en nada-
tid nar den nya Stockholmsavdelningen 
insfiftades. Nu ar smekmanaden over. 
Nu ska det omorganiseras aven inom 

Redaktoren 
tar sista 

ordet 

avdelningen. Sorteringsterminalema 
brots ut ur de gamla Brevregionerna och 
slogs - med avdelningsstyrelsens goda 
minne - samman ti l l en ny terminalre-
gion. Deima ohanterliga koloss skapar 
problem inte bara pa arbetsgivarsidan. 
Aven vi inom facket tvingas nu lagga ner 
en massa onodig tid pa samordning mel
lan terminalerna. Losningen ar enligt 
avdelningsstyrelsen att det bildas en ge-
mensam regional terminalklubb for det 
tre terminalerna. Samtidigt vil l man sla 
ihop kassan och utdelning ti l l en region-
klubb inom varje region. Eventuellt gar 
man sedan vidare och lagger samman 
brevbararsektionema med det som finns 
av lokal organisation pa kassan. Osv... 
Sa har kan man fortsatta i all evighet, 
fram och tillbaka. Men sa lange som 
den enda vettiga losningen - mindre 
avdelningar i Stockholm - blockeras 
uppifran blir det aldrig battre. Med 
mindre avdelningar skulle vi slippa ett 
led i organisationen och fa ett mera de-
mokratiskt och mera slagkraftigt fack; 
kanske rentav den medlemsnara organisa

tion som propagandan talar sa mycket 
om. 

Men sa blir det alltsa inte. Istallet ateri-
gen en av alia dessa omorganisationer 
utan mal; ett noUsummespel dar medlem
men ar den standige forloraren. 

Och hur gick det med funderlng 
ama i septemberskymningen dar jag gar 
stigen tillbaka ti l l torpet ? Som alltid ger 
timmama i skogen nya krafter. Nu vantar 
RALS:en. Och det nya Brevnatet! Det 
galler att inte ge upp! Och se framfor sig 
en aiman vision an den hojdama i forbtm
det drommer om: den dag rakningen ska 
gbras upp och vi befriar oss fran all ieu-
na bverhet som bara satter kjippar <; 
let! 

Och tranbaren? 
Det blir mycket gele i ar! 

Jan Ahman 

uppgorelse nadd i 
Upplands vasby 
Facktuellt har tidigare berattat om 
den lagforman 1 Upplands Vasby 
(Utdelning), som enligt var upp-
fattning diskriminerades vid en 
tjanstetillsattning. Han fick ingen 
ny lagformanstjanst pga sina fac
kliga uppdrag. 

Efter forhandiingar har nu en 
uppgorelse natts. Den innebar att 
lagformannen far behalia titein, 
han far retroaktiv Ion fran den 
tidpunkt de andra tjansterna till-
sattes och han garanteras samma 
loneutveckling som dessa. 

Han far dessutom ett skades-
t i nd . 

JA 


