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Ingen RALS fore sommaren
• Det loneavtal som nu galler ar ett
tvaarsavtal som loper 1 juli 1995 -
30 juni 1997. For det andra avtalsaret,
som borjar den 1 juli i ar, ska lonerna
hqjas med minst 3,3 procent. I pengar

. motsvarar det 450 - 500 per manad
och anstalld. Pengama laggs i en pott
som ska fordelas i regionala fb'rhand-
lingar, men varje individ ar garante-
rad en minimihqjning pa 225 kr/man.
SEKO bar i var forhandlat med Pos-

ten om ytterligare pengar utbver
tvaarsavtalet. Dessa rbrhandlingar ar
nu avslutade. Resultatet blev en hqj-
ning av minimilonerna och ytterligare
nagra kronor till den pott vi ska fbr-
handla om regionalt:

• De s k tarifflonerna hqjs med 300
kronor enligt tabellen nedan.

• Ob-tillagget hojs med 3,3 procent.

• For hela landet avsatts ytterligare
10 miljoner for "loneatgarder". Om-
raknat innebar det knappt 40 kr per
medlem och manad som laggs till den
regionala potten.

• 5 miljoner bar avsatts for "kompe-

tensutveckling". De bar pengarna ska
anvandas for att "stodja Fastens
utveckling till ett modernt kommuni-
kationsforetag genom att t ex hdja
medarbetarnas IT-kompetens. Aven
andra losningar som hojer medarbe-
tarnas kompetenskan anvandas". Hur
de 5 miljonema ska anvandas regleras
i forhandlingar med SEKO, vilka ska
vara avslutade senast vid kommande
arsskifte.

Forhandlingar i host
De centrala parterna bar uttalat att
ambitionen for de regionala forhand-
lingarna ska vara att de nya lonerna
kan bbrja betalas ut pa julilonen. Val
medvetna om tidsnoden - mycket
p g a den skandalosa brevnatstarten -
bar vi fran Terminalklubbens sida

Ob-tillagget

Enkelt

Kvalificerat

Storhelg

Nuva-
rande

11:35

24:50

56:75

Nytt
belopp

11:70

26:15

58:60

Ar

Ej fyllt 18 ar1

Fyllt 18 ar:
1 -2
3 - 4
5
6-

Nuv Ion

9300

10000
10700
11485
12485

Ny manadslon

9600

10300
11 000
11 785
12785

Ny timlon

61:80
66:00
70:70
76:70

Not 1= Galler manadsavlonad. FSr timavlonad galler: <1 7 ar - 49:50; 1 7 - 1 8 ar - 52:50.

anda sagt att vi ar beredda att satta
igang omedelbart och fbrhandla. Det
vill dock inte regionchefen. Han har
1. sagt sig vilja betala ut mindre an
det centrala avtalet och 2. meddelat
att ban inte har tid att fbrhandla fbrran
den 18 juni - tva dagar fore mid-
sommar. Mot den bakgrunden blir det
inga regionala forhandlingar fbrran
tidigast i september-oktober.

Jan Ahman

Mer om RALS:en

Sid 2

Led/ga vaggar

Som ni kanske sett har Tom-
teboda konstforening sina
utstailningsvaggar pa plan 5.
Foreningen fungerar som ett

galleri for sina medlemmar
(alia ar valkomna som med-
lemmar forstas).
Galleriet har sommarledigt

under sommaren. Da ar vag-
gama LEDIGA = GRATIS *
HANGMOJLIGHET for intres-
serade!

Hor av er till Margareta
Schulstad, 781 75 03, eller
Kjell Lundin, 781 75 02.

Peter Andersson
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Fragor kring RALSien
• Infor lonerevisionen (Rals:en)
finns det en mangd sporsmal for
de forhandlingsansvariga att tan-
ka pa. Dessa fragor maste ut till
medlemmarna for en bred dis-
kussion.

Darfbr kanske det inte ar sa bra att
forhandlingarna ska vara avslutade 1
juli. Det betyder stor tidspress pa alia
inblandade, vilket kan forsvara om-
fattningen av den debatt som behover
foras med uppdragsgivarna, dvs Ter-
minalklubbens medlemmar.

Har foljer ett axplock av diskussion-
samnen:

• Hur ska produktionspersonalen
komma i atnjutande av eventuella
resurser i ett avtal om "kompeten-
sutveckling"? Risken ar stor att Pos-
ten vill satsa pa "spetskompetens"
dvs nagra fa utvalda.

solidariteten
• Arbetsplatser med lag snittlon ge-
nererar ocksa mindre pengar till sitt
berattigade krav pa rattvis Ion inom
Terminalregionen. Forra lonereviso-
nen formadde SEKO arbetsplatser
med hogre snittlon att avsta en del till
de andra. Nu nar Posten sakerligen
kommer att driva pa, att arbetsplatser
med "bra resultat" ska ha mer pengar
• hur blir det da med solidariteten?
Vad ar forresten ett "bra resultat"?

• Vilka krav ska Terminalklubben
stalla for vara tidsbegransat anstallda
kamrater?

Golvniva
• Vilken niva (golv) racker pengarna
till?

• Forra gangen disponerade SEKO
70 procent av potten, var det en bra
modell ?

• Borde vikersattningsavtal skrivas
inom regionen, som reglerar med
automatik ersattningen nar man till-

falligt vikarierar inom nagon arbet-
suppgift?

Befattningslbn
• Centralt har man tva ganger avsatt
pengar till utvardering av ett befatt-
ningslonesystem. Inget resultat ar
kant, men var regionledning hanvisar
hela tiden till att forsok pagar, nar
SEKO vill infb'ra sadant i regionen.
Befattningslonesystem enligt SEKO
innebar okad kompetens = okad Ion
med automatik. Posten vill fortfaran-
de att chefens tyckande skall bestam-
ma lonen enbart.

• Kare medlem! Ga till din chef och
fraga om han/hon tycker att din Ion ar j
satt efter de kriterier som de centrala
parterna har overenskommit:

D Lonen bestams av arbetsuppgifter-
nas art och svarighetsgrad
n Lonen skall overensstamma med
arbetstagarens kompetens och arbet-
sinsats.
D Lonen skall stimulera till utvec-
kling i arbetet och darigenom hqjd
kompetens .
n Lonesattning skall ske konsekvent
och systematiskt pa sakliga grunder.
O Lonesattningen skall motiveras
och leda till okad anvandbarhet och
mangkunnighet hos arbetstagaren .

Micke Tall, Klara

III: Robert Nyberg

Polltikerbesok
pa Klara
Klara hade formanen av ett arbets-
platsbesok mandag 20 maj . Det
var socialdemokratiska kvinnofor-
bundets ordforande Ingrid Segers-
trom. Hon ville veta hur Lagen om
anstdllningsskydd (LAS) fungerar
inom Posten. Detta eftersom hon
arbetar tilisammans med Margare-
ta Winberg, vars bitradande kolle-
ga Ulrika Messig bar ansvaret for
eventuella forandringar i arbetsrat-
ten (se brevet pa annan plats i Ter-
minalFacktuellt).

verkligheten
Vi var valdigt glada att fa beratta

om hur Posten och andra stora
foretag utnyttjar provanstallningar
etc. Pa Klara har vi tidsbegransat
anstallda som har varit har sedan
1993! Att Posten sedan fatt bidrag
fran AMS for att anstalla utbild-
ningsvikarier, trots relativt hog
vinst, bidrar ju inte till att SEKO
tycker att Posten anstaller enligt
lagens intentioner. Posten ar dock
inte ensam bland storforetagen om
sitt agerande. Det ar en mangd
borsnoterade foretag som gladeli-
gen tar emot bidrag och sedan
genom framforallt SAP, tycker ilia
om bidrag - "konkurrensnedsat-
tande" etc, men det ar manga m-
iljarder (!!) som storforetagen gla-
deligen plockar ut med ena han-
den och gestikulerar vilt med and-
ra handen om inga bidrag!

Svangremmen
Men vanligt folk ska dra at svang-
remmen med minskad a-kassa, sjuker-
sattning o s v. Ingrid Segerstrom blev
makta fb'rvanad att verkligheten sag ut
enligt var beskrivning, och lovade att
vidarbefordra upplysningarna till Mar-
gareta Winberg. Kontentan av hela
bidragssystemet och provanstallningar
blir absolut inga nya fasta an-
stallningari

Micke Tall, Klara
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Regeringen tanker f orsamra LAS
Fier tidsbegransade anstailningar • Mindre kretsar • Kortare uppsagningstider

• Arbetsgivarna utnyttjar den
stora arbetslosheten till att sanka
loner och forsamra anstallnings-
villkor. Sedan flera ar bar man
ocksa varit pa jakt efter de goda
sidorna i arbetsrattslagstiftningen
(samtidigt som man star vakt om

~ och vill utvidga de daliga sidorna).

Lagen om anstdllningsskydd, LAS, har
lange varit ett rbtt skynke. Dar finns trots
allt en del riktigt bra saker, som gor att
arbetsgivaren inte kan anta och avskeda
folk hur som heist. Vi kan sjalva se hur
var egen arbetsgivare tvingas att tanja
lagen till det yttersta fbr att halla verk-
samheten igang med hjalp av tidsbegran-
sat anstallda. Det visar p& svagheter i
lagen, arbetsgivaren har fortfarande allde-
les fbr stora friheter, men de kan som sagt
inte gora hur de vill hur enkelt som heist.
De maste trots allt iakkta vissa regler. Och
det vill de inte.

Fixad utredning
Hur gor de di fbr att slippa ifran detta?

Regeringen fixar en utredning at dem
forstis; en utredning med syfte att fbrsSm-

s~^rz arbetsratten! Det ar vad den s k Hags-
trbmskommissionens arbete handlar om.
Karnan i Hagstrbms och arbetsgivamas
forslag (de har hittills inte lyckats fa LO
med sig) ar en rad fbrsamringar i fr a

^LAS:

• Det blir Snnu lattare att gora tidsbegran-
sade anstailningar och p& iSngre tid.

Kortare uppsagningstid
• Uppsagningstiderna forkortas och det
blir forbjudet att genom kollektivavtal
komma overens om fbrmanligare regler
an lagen. Endast anstallningstid far ligga
till grund fbr berakningen av uppsag-
ningstidens langd. Idag tar man ocksa
hansyn till levnadsalder och skalet till
uppsagningen. LSngsta tillafna uppsag-
ningstid blir sex manader - och da ska
man ha varit anstalld i tio ar! For var del
skulle forslaget innebara att den langsta
uppsagningstiden halveras.

om turordningsregler - annars fir de
anstallda inte del av de kompetensutvec-
klingspengar som fbretaget skall satta av
enligt Hagstroms forslag (nio procent av
lonesumman for tillsvidareanstallda).

Allvarliga fbrsamringar
Om man anda inte sluter ett lokalt avtal

om turordningen galler lagens regler,
vilka innebar allvarliga forsamringar:

D Dels far arbetsgivaren genom att skriva
"gullegrisavtal" med dem han sjaiv tyck-
er bast om undania ett antai anstallda fran
turordningen. Ar man utsedd till gulleg-
ris, men inte skbter sig som man ska, sS
kan arbetsgivaren nar som heist saga upp
ett sadant avtal.
D Dels upprattas en turordning fbr varje
driftsenhet, vilket fbr var del skulle inne-
bara att det blev forbjudet med en turord-
ningskrets fbr alia terminaler i Stock-
holm. Fragan ar om det ens blir tillatet att
ha en krets fbr respektive terminal.
D Till sist sa skarps kravet fbr att ha ratt
till omplacering vid en bvertalighet.

Eftersom lagens minimiregler blir s&
diliga sS kommer naturligtsvis arbetsgiva-
ren att krava, att de lokala facken accepte-
rar dessa. Annars blir det inga kompeten- I
sutvecklingspengar!

i
Fast anstallning efter tio ar
• Kraven for ateranstalkiingsratt skarps. |

• I fbrslaget firms - for att ge sken av i
neutralitet - nagra saker som sags vara till |
var fordel. Det ar bara det att dessa punk-
ter innehaller s4 manga om och men att de
blir tandlbsa. T ex sa ska tidsbegransade
som varit anstallda i sammanlagt mer an
tre ar under en tioarsperiod (10 ar!) ha ratt
till fast anstallning - men bara under i
forutsattning att det inte leder till arbets- I
brist och uppsagning. FOrutom att fbrsla-
get ar i stort sett vardelbst s§ sager det I
anda mycket om hur Hagstrom och rege- j
ringen/SAF tanker sig arbetsmarknaden i
frambver: tio irs tidsbegransade anstall- !
ningar innan det Overhuvud taget kan bli i
tal om fast anstallning!

nalklubben skickat det brev till arbets-
marknadsministern, vilket publiceras pa
nasta sida.

Jan Ahman

Sankt
medlemsavgift
kan det bli for dig som g§tt ner i &ta-
gande vid Brevnatsstarten.
Aven du som ar foraldraledig elier
tianstiedig av annan orsak kan fa din
avgift sankt.
FOrutsattningen ar att du s3 fort det
blir aktuellt anmaler att du fart iagre
inkomst.
Hela 1996 ars medlemsavgift berak-

nas — enligt nuvarande system — pa
lonen i november 1995 minus ev.
engangsbelopp.

Om man far en varaktig (=minst tre
manader) fOrandring av lOnen, kan
man anmaia detta till avdelningsexp
(SEKO post Stockholm), tel 24 34 00.

Inkomst1>

0
1-5000

5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000

9001- 10000
10001 -11000
11001 -12000
12001 -13000
13001 - 14000

14001 -
PensionSrer

!) November 1995
Samtliga belopp per manad.

Packet ska tvingas att sluta lokala avtal Det ar mot denna bakgrund som Termi-

VXRST
VAD (HI SCR

FUVXIBCL
HA* DU FXTr

5PARKEK ?



Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA

Rdr inte
anstallningsskyddet!
Med anledning av den Hagstromska utredningens alia daliga
forslag (se foregaende sida!) bar Terminalklubben skickat
foljande skrivelse till regeringen:

"Ulrika Messing
Arbetsmarknadsdepartementet

Med tilltagande bestortning bar vi tagit del av Tony Hagstroms forslag
till "fbrandringar" i arbetsratten. Hur kan en statlig utredning under
en socialdemokratisk regering lagga forslag som i manga punkter ar
mer fientlig mot lOntagarna an de fbrslag som presenterades under
senaste borgarregeringens tid?

Hur kan de komma sig art en statlig utredning utgar fran subjektiva
och ej bestyrkta beskrivningar fran arbetsgivarhall om svarigheter och
problem med dagens arbetsratt?

Hur kan de komma sig att en statlig utredning okritiskt kan instamma
i det nyliberala talet om avregleringens dynamiska effekter, nar det
firms facit, bade ur svenskt och internationellt perspektiv?

Delar regeringen uppfattningen att en modernisering av arbetsratten ar
liktydig med en "avreglering" av villkoren for arbetskraften?
Delar regeringen uppfattningen att den moderna arbetsmarknaden

med kunniga, engagerade och motiverade arbetstagare kraver fbrSnd-
ringar i arbetsratten som skrammer de anstallda tilltystnad och lydnad?

Ar syftet med fbrandringarna att arbetsmarknaden ska tu- eller tredelas
i an storre omfattning? Manga utav oss som tillhSr LO ar inte sa valut-
bildade och attraktiva pa arbetsmarknaden. Kommer vi att behandlas
etter en mattstock vid uppsagningar, medan valutbildade anstallda
kommer att behandlas etter en annan?

Kommer Sveriges konkurrenskraft att starkas genom att vi arbetsta-
gare ska arbeta och leva under forhallanden som paminner om feodal-
samhallet?

P& vara arbetspiatser ar vi manga som staller sig fragan om vad ar
det for "modernisering" av arbetsratten som foreslas.

Vara krav och forvantningar handlar om att fa ett okat inflytande pa
arbetsplatsema - det som vi ser som en forutsattning fbr ett modernare
arbetsliv!
Tony Hagstroms forslag kanns som ett slag i ansiktet pa oss lontaga-

re, som en atergang till forhallanden som vara foraldrar och fbrfader
bekampade och som vi kommer att bekampa bast vi kan. Vi raknar
med att regeringen funderar ordentligt innan man lagger fram ett fbr-
slag till ny arbetsrStt!

Med vanlig halsning
Klubb Terminaler Stockholm

v PO Brandeker / eu"

"Finjustering"
For den som inte kanner till det, kan Facktuellt
informera om att det f n pagar en Operation fin-
justering i det nya Brevnatet. Operationen leds
fran Brev Fait p& Huvudkontoret. Som forsta
punkt pa programmet ska de dra erfarenheter av
systemet i drift vid normaltrafik. F6r det andra ska
systemet trimmas in pa en rad omraden: andelen
kodade fbrsandelser och lasbarheten i det maski-
nella systemet, inflodena till huvudterminaler och
70-30 policyn (70 % av avgaende post ska som
bekant ga i huvudturen och 30 % i sista tur), PSS
ska ses over och utvecklas (bl a nya rapportma-
nualer 1996-07-01), Arlanda ska trimmas in lik-
som lastbararfbljningssystemet (vara kara scan-
ners). Utrikes produktion integrerat in i Brevnatet
ska foljas upp och trimmas in — vad nu det kan
betyda. Sist men inte minst ska det ocksa - hor
och hapna - ske en uppfbljning av kompeten-
sutvecklingen och 2000-talets arbetsplats i huvud-
terminalerna.

Det nya Brevnatets etapp 1 ska - enligt Nils
Persson pa Brev Fait - fungera klanderfritt den
sista maj (i ar, ska man kanske tillagga)

DSrefter kommer Brevnatets etapp 2. Dar ska man
ta stalhiing till de 5 1/2 serviceterminalernas fram-
tid. Ekonomibrevssorteringen ska ses Over - be-
hOver den ske pa alia terminaler? Samordningen
med EPP (elektronisk post) ska undersOkas - kan
de koda breven nar de producerar dem. Helgorga-
nisationen ska utredas - kan fredag-lordagssorte-
ringen flyttas till sOndagen? En underhallsorgani-
sation (fbr alia nya maskiner) ska byggas upp. Ett
nytt produktionsupplagg for gruppreklamen ska
utredas. Hur ska terminalerna styras i framtiden:
som idag via regionema eller direkt fran Brev Fait
("stuprorsorganisation")?

Till sist ett par nyheter vad det galler den tekniska
utrustningen. Vid irsskiftet ar det tankt att iadlossare
och ladlastare ska installeras pa vara terminaler. En
nyhet ar att man tanker komplettera ladiastaren med en
"automatisk lockpasattare". Later det inte fantastiskt!
Lycka till! En ny ladvagn for anvandning inom termi-
nalerna ska testas. AEG bar tilisammans med British
Mail konstruerat en maskin f8r brevresning och stam-
pling. Aven NEC bar tagit fram en brevresningsmaskin,
vilken testas i Schweiz. Om de fungerar kommer de
med all sannolikhet att dyka upp aven hos oss. Om de
inte fungerar dyker de sakert upp anda!

Jan Ahman

PS! Nu 3r hojdama eld och lagor for brevresningsmas-
kinema. Projekt ska dras igang. StudiebesSk genom-
foras. Omedelbart! Raknesnurrorna gloder. - Bradskan
ska ses mot bakgrund av de ekonomiska problem som
brevnatsstarten dragit med sig. DS.


