
Terminal

FACKTU
SEKO post • Klubb Terminaler Stockholm Nr4/aug1996

Personalpolitiken mot nya bottennapp

300 tidsbegransade i September
De fiesta far besked for bara en manad i taget • Facklig reservation

• Nar det nya Brevnatet korde
igang den 1 april var det meningen
att alia tidsbegransat anstallda
skulle sagas upp. Effektiviteten hos
de nya maskinerna och den nya
terminalorganisationen skulle gora
dem overflodiga.
Istallet blev det som bekant tvart-

om. Alia som ville flck stanna och
ytterligare ett antal tidsbegransade
anstalldes.
Den 31 augusti 16'per dessa anstall-

ningar ut och fragan ar vad som da
ska handa. Den bar gangen vagar
arbetsgivaren inte chansa lika hart.
Enligt den personalplanering som
gjorts i terminalregionen behovs
det ca 200 tidsbegransat anstallda
saint ytterligare ca 100 forhojda
ataganden for att klara driften un-
der hosten.

Av dem som for narvarande ar tidsbeg-
ransat anstallda inom regionen bar ca 170
plus ca 100 med forhojda ataganden for-
va'rvat ateranstallningsratt, dvs de har
varit anstallda i minst tolv manader de
senaste tva aren. Alia dessa kommer att
erbjudas fortsatt anstallning. MEN, det
firms verkligen ett stort men, av de 170
som ar belt tidsbegransat anstallda kom-
mer endast ca 70 att erbjudas anstallning
under hela hosten, fram t o m den 31 de-
cember. Ovriga kommer att anstallas en
manad i taget med besked kring den 20:e
i varje manad om de far forlangt. Och av
de 70 lyckliga kommer endast nagra fa av
dem som far heltid att erbjudas heltiden
under hela perioden.

Anstaliningsbehov
Inte ens i den planering som arbetsgiva-

ren sja'lv gjort fmns det nagon grand for

derma hansynslosa personalpolitik. Perso-
nalplaneringen visar pa ett konstant un-
derskott (= anstallningsbehov) som ar
betydligt storre an 70 personer under hela
hosten.
Trots detta vill de inte ge fler anstallning

i de futtiga fyra manader som det handlar
om. Dels tror de att undrens tid a'nnu inte
ar forbi vad Brevnatet betraffar; allt kan
ju borja ga battre an vad det hittills gjort!
Dels anfor de ekonomiska skal.

Misslyckande
Det nya Brevnatet har sa har langt blivit

ett ekonomiskt och kvalitetsmassigt (for
att inte tala om arbetsmiljo och arbetstriv-
sel!) misslyckande som allvarligt skadat
Posten som fdretag. Pa nagot satt ska nu
detta repareras. De ansvariga visar ingen
b'dmjukhet och de fo'rsa'mrar inte sina
loner och anstallningsvillkor. Istallet blir
det naturligtsvis de som har det allra
sa'mst, de tidsbegransade med en Ion pa
uppskattningsvis en femtedel av region-
chefens, som far ta smallarna.

Tillsvidareanstallningar
Vi har fran Terminalklubben kravt att

merparten av de tidsbegransat anstallda
ska fa anstallning atminstone aret ut. Vi
har ocksa ki'avt att ett antal av dem med
la'ngst anstallningstid skall tillsvidareans-
tallas. En del av dessa har nu varit tids-
begransat anstallda i tva-tre ar. Arbetsgi-
varen har svarat med att personalplane-
ringen for na'sta ar visar pa ett overskott
av personal och vagrar da'rfor att ge na-
gon fast anstallning. De har redan glomt
att sa sent som i mars i ar visade deras s k
planering pa ett overskott pa 200 an-
stallda den ha'r hosten. Istallet blev det
alltsa ett lika stort underskott; en felrak-
ning pa 400 anstallda!

Vi har fart ett daligt gensvar i de for-

handlingar som - pa var begaran - forts
om personalbehov och anstallningar. Ur-
sprungligen tankte de inte ge en enda mer
an en manad; nu blir det ca 70 som far
anstallning aret ut. Det ar for fa och ingen
enda far tillsvidareansta'llning. Terminal-
klubben har darfo'r reserverat sig mot
de beslut som arbetsgivaren fattat.

Jan Ahman

Datorerna
Efter forfragan fran manga
medlemmar har Terminalklub-
ben bett PersonaEstaben redo-
gora for hur tilldelningen av
Postens hyr/kop-datorer gatt
till. Muntligen har till oss fram-
forts att lottning skett pa alia
enheter. Antalet/enhet bestam-
des av antalet sokande/enhet.
Klubben har framfort kritik for
att Posten fiera ganger andrat
villkoren for att fa vara med vid
tilldelningen. Dessutom kan
Klubben beratta att 5-6 regio-
ner ute i landet tillskjutit peng-
ar for att inkopa datorer till
dem som blev utan . Region-
ledningen har tagit tills sig
detta, och undersoker for nar-
varande om regionen kan hitta
medel att finansiera en liknan-
de tillskott.

Micke Tall
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RALS-forhandlingarna borjar den 4 September

15.050 som lagsta sorterarlon!
• Del loneavtal som for na'rvarande
galler ar tvaarigt. Del andra avtalsaret,
som stracker sig fran den 1 juli i ar till
och med den 30 juni na'sta ar, innebar
att Ib'nerna ska ho'jas med 3,3 procent.
Dessutom avsattes i varens affarsverks-
forhandlingar en pott pa 10 miljoner
for he!a Brev. Till sist sa skall Sth K-
lara i arets RALS 16'sa in den sk servi-
cegruppspotten. Sammanlagt innebar
detta att vi har en pott, beraknad per
manad, som uppgar till drygt en miljon
kronor. Av dessa pengar ar varje an-
stalld garanterad ett minimipaslag pa
225 kr/man, beraknat pa heltid. Nar
kostnaden lor denna generella hojning
raknats bort aterstar ca 600.000 kro-
nor. Det ar om fordelningen av dessa
pengar som arets RALS-forhandlingar
handlar.

Terminalklubsstyrelsen foreslar att peng-
arna fordelas pa foljande satt:

• Det generella beloppet hqjs till 300
kr/manad

• De som (inklusive det generella paslag-
et) tjanar mindre an 15.050 kr/man hojs
till detta belopp. "Golvet" galler lika for
alia tre terminalerna.

• Pengar avsatts for att aven hqja tidsbeg-
ransat anstallda.

• Teknik- och servicepersonal forhandlas
i likhet med forra aret separat. For tekni-
kerna finns ocksa en sarskild pott genom
att deras forrattningstillagg skall I5sas in
i arets RALS.

Pa enheterna
Forhandlingarna kommer i ar att i annu
hogre grad an forra aret ske ute pa enhe-
terna. Potten kommer att fordelas till
enheterna i de regionala forhandlingarna
och vissa saker kanske loses regional!,
men det mesta kommer som sagt att for-
handlas mellan sektionerna och respektive
chef.

Det kan tillaggas att de som har ion
enligt nagon av garantilonegrupperna
(10.000 - 10.700 - 11.485 - 12.485) i
nuvarande lonesystem - i praktiken enbart
tidsbegransat anstallda - har fatt sina

loner hqjda med 300 kronor fran den 1
juli. Denna hojning belastar inte
RALS:en; de hqjningar som vi kommer
fram till dar laggs ovanpa de 300 kronor-
na.

Forhandlingarna bo'rjar den 4 September.
De yrkanden som Terminalklubsstyrelsen

har presenterar ar preliminara. Meningen
ar att de skall diskuteras i sektionerna; det
slutliga yrkandet faststalls vid ett styrelse-
mote den 3 September.

Jan Ahman

Chef ernas skandaler
gynnar Postens fiender
Alia vi postisar i Natet har redan varit extra
glada - anda sen forsta april. Hur roligt har
det inte varit att under sommaren ha nojet
att for slakt och vanner fb'rklara hur det
egentligen forhaller sig. Hur elaka de nya
rnaskinerna och hur lomsk programvaran ar
- pahittade langt dar bona i utlandet.

Sa kommer man till jobbet och far se stora
bilder pa portochefen. chefsforhandlaren
och nagra till - pa Expressens forsta sida.
Man kanner hur adrenalinet rinner till och
hur roligt det ar att leva och producera! Ju
langre man laser och ju fler tidningar man
far tag pa desto fler fragor borjar man stalla
sig!
Vilket ansvar har vi vanliga for det har? Ta

oss SEKO-medlemmar i huvudstaden: har
later vi var Sangpendlande ombudsman sitta
ensam och isolerad hemma i sin Stock-
holmslagenhet, sa att han sen maste ga och
fira femtioarsdagen med sina motparter! Hur
kan vi gora sa? Vilken brist pa medmans-
klighet!

Eller ta chefen som i vanliga fall bara far
trycka frimarken istallet tor att klamma pa
bananer. Och mannen med lejonmanen som
kanner att han maste leva upp till sitt rykte -
med eller utan cowboyhatt? Och direktoren
som vaxte upp pa morka Narkesslatten - inte
kan han ha haft sa roligt dar, forutom att lara
sig postnumren utantill'1 Hur tar vi hand om
vara hojdare? Handen pa hjartat, nar gav vi
dem ett personligt handtag pa sistone? (-
VIP-svar raknas inte.)

Och sa Dagens Nyheter! Som maste spara
och gneta for att ga runt. Inte har dom rad
(eller vilja?) att satta folk pa - de riktigt stora
fragorna. Vad ska man tycka om redaktionen
for "Arbete och Pengar" som verkar ha svart
att se skillnaden mellan do tusen kronor och
tio miljarder.

En redal<tion som skriver en helt berattigad
artikel om vad som ar representation och
regler for den. Och en reciaktion som he! Ire

skriver om denna omoral an att skriva om
den "omoral" som berovade oss postanstall-
da en pensionspeng pa tio miljarder kronor.
Koper jag en vara som ar stulen eller en jag
horde misstanka kan vara det - sa aker jag dit
for haleri eller haleriforseelse. Men far man
gora sa uppe i den hogre maktens sfarer?
Stal nagon vara 10 000 000 000 kronor? Och
vem tillat i sa fall att dessa pengar forsvann?
Vem har tagit emot dom? Kan en fmansmi-
nister vara "halare" (Ann Wibble)? Vilka
andra medverkade i det har?

Som lekman kan man bara undra. Men DN
borde ha rad att lata en jurist (dyr?) eller
journalist (billig?) undersoka detta. "Arbete
och Pengar" fragar sig (hellre?) om den
ekonomiska pafrestningen p.g.a. Natproble-
men leder till uppsagningar, an att ta reda pa
hur Postens underkapitalisering hanger ihop
med varldens storsta postran. Antingen en
tillfallighet eller bristande kommunikation i
en stor redaktion.

Markligt ocksa med alia foton fran 1992,
som har legal och "vaxt till sig" sa har infor
lanseringen av City Mail i Goteborg och
Malmo. City Mail som finansieras av storka-
pitalet for att storkapitalet och stora organi-
sationer ska tjana pa storstadsporton. Den
iilla manniska som Expressen ar sa man om
far sedan betala for att Posten ska uppratthal-
la servicen i hela avlanga landet. Nar "rasar"
Medelsvensson i Expressens tappning mot
detta? Nar far vi lasa om hur ett konkursfar-
digt City Mail far bedriva produktion med
statliga utbildningsbidrag.

Bonnier var bland de forsta av City Mails
fmansiarer och har tjanat miljoner pa lagre
portokostnader. Bonnieragda tidningar
skriver sa positivt om City Mail och negativt
om Posten - och val timat? Tillfalligheter -
dar igen.

P-O Brandeker


