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Posten sanker priserna
och vi far betala notan

Nr5/okt1996

Den 10 oktober beslutade Postens
styrelse att sanka priset for mass-
brev pa de 20 storsta orterna, som
delas in i tre priszoner. Allra billi-
gast blir det i Stockholm-
Goteborg-Malmo-Uppsala. Sam-
manlagt beraknas prissankningen
kosta Posten ca 1-1,5 miljarder i
tappade intakter.

Man kan med detta beslut konstatera att
syftet med City Mail - som kan sagas
personifiera avregleringspolitiken - ar pa
vag att uppnas. City Mail har i sig aldrig
varit nagon bra affarside, annat an for
nagra enstaka lycksokare eller skojare.
Men City Mail har hallits under armarna
av storkapitalet och deras politiker, darfor
att bolaget varit en nodvandig pusselbit i
stravandena att sanka portokostnaderna
for storforetagen - pa var bekostnad. Det
ar vi som arbetar i Posten (och City Mail
med for den delen) ochfolket i ovrigt som
far betala kalaset; vi genom vara forsam-

rade arbets- och anstallningsvillkor,yb/£
i allmanhet genom de hojda skatter som i
forlangningen kommer att fa betala en del
av postservicen (och har menar jag verkli-
gen/o/^ i allmanhet och inte de rika, som
dels tjanar pengar pa aktierna i de bolag
som gynnas av dessa prissankningar, dels
betalar mycket mindre i skatt an vad vi
gor).

Allvarligt
Situationen ar allvarlig eftersom det som
sagt blir vi som kommer att fa ta de har-
daste smallarna nar de forlorade miljar-
derna ska tas igen. Terminalklubbssty-
relsen har darfor valt att agna mycket
utrymme i det hSr numret av Facktuellt
at frigan om postpolitiken och Postens
framtid.

Jan Ahman

Las mer pa sid 4 - 5 och
sista sidan!

RALS-forhand!ingarna
ar inne i sitt slutskede och beraknas bli klara i vecka 42-43.

Det innebar att de nya lonerna kommer att betalas ut i no-
vember.
Den regionala potten pa drygt en miljon har fordelats till en-

heterna efter principer som gor det mojligt att uppna en ge-
mensam lagsta loneniva i regionen oc/7 rejala paslag for de
tidsbegransat ansta llda.

Sa har langt ser det ocksa ut som att vi kommer att uppna
denna malsattning, men forhandlingarna sker i ar i storre uts-
trackning lokalt, varfor det kommer att bli en del olika varian-
ter nar det galler fordelningen av pengarna.

For narmare information, kontakta din lokala sektion!

Hastens
medlemsclrklar
HOstens planerade medlemsut-
bildningar far Sndrade forutsatt-
ningar. Detta beror pa att kostna-
derna for SEKO har skjutit i hoj-
den och redan fore hostens verk-
samhet overskridit det anslag som
fanns for medlemsstudier. Avdel-
ningen beslot da att stoppa dessa
utbildningar till representantskapet
tagit stallning i fragan.

Representantskapet fastslog den
1 :a oktober att man fick overskrida
den studiebudget som finns.
Dessa nedskarningar som det
andi beslutades om innebar att
cirklarna kommer att goras i redu-
cerad form och nagra av dom
kommer att stailas in.

Nu i dagarna kommer en fornyad
intresseanmalan ga ut till de som
anmalt sig tidigare. Ett skal till
varfor det skall ga ut en fornyad
anmaian beror pa att de bidrag
som avdelningen tidigare beviljat
deltagarna har tagits bort under
hosten och det ar osakert om de
aterkommer nagongang.

Dessa problem som har gallt den
ekonomiska planeringen for studi-
erna kommer att forbattras sa att
liknande situationer inte skall upp-
repas.

Owe Olausson

En vision..

Sid 10
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FACKTUELLT5/1996 Anstallningarna

Fortsatt behov av tidsbegransade
120 far anstallning aret ut efter forhandlingar • Annu inga fasta anstallningar

Under resten av -96 och aven en
bra bit in pa nasta ar finns ett
stort anstallningsbehov inom Ter-
minalregionen. Hittills bar arbets-
givaren tackt det behov som finns
med hjiilp av tidsbegransade ans-
tallningar och idag bar ca 10 pro-
cent av personalen pa terminaler-
na i Stockholm nagon form av
tidsbegransad anstallning. Detta
ar vad man skulle kunna kalla for

^— det Nya Brevnatets personalpoli-
tik.
Nar alia de anstallningar som gjordes vid

Brevnatsstarten lopte ut i augusti beslot
man sig for att overga till manadsvisa
anstallningar. Terminalklubben begarde
forhandlingar dar vi kravde att merparten
skulle fa anstallning aret ut. Eftersom man
endast var beredd att ge 69 personer ans-
tallning aret ut, och dessutom endast med
en deltid i botten, reserverade vi oss vid
den forhandlingen. Infor anstallningarna

i oktober begarde vi nya forhandlingar.
Resultatet av dessa forhandlingar blev att
alia tidsbegransade som har turordnings-
datum 1994-12-31 eller tidigare, samman-
lagt ca 120 anstallda, far anstallning torn
december pa sitt verkliga atagande. Totalt
finns 165 tidsbegransade som forvarvat
ateranstallningsratt, dvs de har varit an-
stallda i sammanlagt minst 12 manader de
senaste tva aren. Samtliga dessa kommer
att fa anstallning, men de/-^5 som har
turordningsdatum 1995-01-01 och senare
far aven denna gang ansta'llning endast for
en manad i taget.

Fbrhbjda ataganden
Dessutom kommer man aven i oktober

att ge narmare 100 fortsatt anstallning
med forhojt atagande! Raknar man om
alia tidsbegransade och forhqjda atagande
till heltid sa farms i September ca 210
arsarbetskrafter med nagon form av tids-
begransad anstallning. En god gissning ar
att behovet blir ungefar lika stort under

Om jag ar deltidare och
vill jobba mer...
Det finns manga deltidare som vill
utoka sitt atagande. Ett skal kan vara
att man pa den hardnande arbets-
marknaden blivit av med det andra
jobb som man tidigare haft. Ett an-
nat skal att man fatt andrade fami-
Ijeforhallanden och darfor
vill/kan/maste arbeta mer.

En hel del av deltidarna har ocksa
an sa lange forhojda ataganden, men
alia som vill ha det kan som sagt
inte fa det.

Varfb'r? Ett skal ar naturligtsvis att
arbetsgivaren inte anser sig behova
mer tid eller ocksa ligger den extra
tid som erbjuds pa sadana arbetsti-
der att de inte gar att forena med den
deltid man har. Men det finns ocksa
ett annat problem och det ar att vi

har ett vaxande antal tidsbegransat
anstallda som forvarvat foretrades-
ratt till ateranstallning. Den som
varit anstalld i minst tolv mana-
der de senaste tva aren och blir av
med sitt arbete har enligt Lagen
om anstallningsskydd (LAS) fore-
tradesratt till de nya anstallningar
som erbjuds.

Vi har idag enbart inom Terminalre-
gionen ca 165 personer som har foretra-
desratt och inom Utrikes finns ytterliga-
re ett antal. Det ar naturligtsvis till glad-
je for alia de tidsbegransade som Posten
utnyttjat de senaste aren, men samtidigt
ett problem for dem som arbetat deltid
lange inom Posten och for narvarande
av bland annat detta skal har en begran-
sad mqjlighet att fa ett utokat atagande.

/JA

oktober, och med all sannolikhet aven
under november-december.

Terminalklubbens bedomning ar att det
aven under forsta kvartalet 1997 kommer
att finnas ett behov av tidsbegransat an-
stallda. Anledningen till att vi endast
begart ansta'llningar aret ut ar de andrade
A-kassereglerna fran nyar, vilka innebar
att endast den som arbetar mer an 80
timmar per manad kvalificerar sig for A-
kasseersattning. Dessa regler innebar att
alia anstallningar under 50 procent enligt
var uppfattning maste ses over fran den 1
januari och hojas till en niva dar man
garanteras A-kassekvalifikation.

Vi har ocksa begart att ett visst antal av
de tidsbegransade ska ges fast anstallning
eller tillsvidareanstdllning som det heter
pa lagsprak. Det kravet har vi hittills inte
fatt nagot gehor for.

Jan Ahman

PresstoppPresstoppPr

A-kassan
Anstal lnings-
skyddet
De LAS-regler om foretradesratt som
redovisas i artikeln harintill Si de som
galler idag och atminstone fram till ars-
skiftet. Troligen kommer regeringen att
lagga forslag om andringar/forsamringar
i anstallningsskyddet, bla fftretradesratten,
som man vill sanka fran tolv till nio ma-
nader. Tanken a'r att dessa fbrsamringar
ska trada i kraft den 1 januari.

Haromdagen presenterade en statlig
utredning nya fbrslag till forsamringar i
A-kassan - utover de redan beslutade som
redovisas pa nast sista sidan i detta num-
mer av Facktuellt och som tra'der i kraft
vid nyaret.

Facktuellt aterkommer med information
om dessa utredningsforslag och vad de
kan tankas leda till.

Red



*\ SEKO post
Packet for service ach kommunikation

Klubb Brev City Insikt
\J TILL FORSAMRINGAR AV POSTSERVICEN!

DEMONSTRATION ONSDAG 23/10
Vi bar i tidigare i "Insikt" berattat om att Konkurrensverket skulle fatta beslut om
"Stockholmsportot", dvs Postens satt att mota konkurrensen fran City Mail genom att sanka
priserna pa massbrev i Stockholmsomradet. Konkurrensverket har nu antligen lamnat ett besked.
Det tycks innebara att Posten inte ska fa konkurrera genom att sanka priserna just pa de orter dar
man ar utsatt for konkurrens.

I forlangningen betyder detta antingen, att Posten for att mota konkurrensen maste sanka priserna
over hela landet - vilket leder till katastrofalt minskade intakter. Sanker Posten inte priserna,
innebar det att konkurrenter som City Mail och andra lagger beslag pa den mest lonsamma posten -
massforsandelser till mottagare i storstaderna - vilket naturligtvis ocksa pa sikt leder till starkt
minskade intakter for Posten och att vi postisar i storstiiderna riskerar vara jobb!

Minskade intakter i denna oinfattning kan bara leda till tva saker - antingen far Posten ett
tillskott av skattemedel for att tiicka kostnaderna for ntdelning. Sannolikheten i detta kan
sokas i svaret pa fragan: Vein tror att regering och riksdag vill skjuta till pengar? Det andra
alternative! ar att forslimra servicenivan i form av t.ex. ntdelning bara tva ganger i veckan,
med de olika konsekvenser detta far - for brevbararna innebar det fiirre jobb!

Naturligtvis kan och ska konkurrensverket kritiseras tor att man inte begriper
konkurrenssituationen pa postmarknaden. Men ytterst har ju konkurrensverket fatt de ramar de
agerar inom fran regering och riksdag. Det ar darfor som protesterna nu maste riktas dit. Riksdagen
skulle debattera den nya postlagen i onsdags, men den har (kanske p.g.a. protester) blivit
uppskjuten.

An finns alltsa mojlighet att fa allmanheten att forsta vad politikernas beslut
hotar att leda till: Hojda skatter, forsamrade statsfinanser eller en nedlaggning
av den dagliga postservicen.

Vart alternativ ar: En enhetlig postservice over hela landet finansierat av
enhetliga porton. Om man nu nodvandigtvis vill ha konkurrens mellan olika
postforetag, kraver vi konkurrens pa lika villkor. Gor som inom mobiltelefon-
omradet: Krav av de som vill bedriva postverksamhet att de delar ut Post over
hela landet till enhetligt porto.

For att uppmarksamma allmanheten pa detta, kal lar SEKO Post Stockholm,
Klubb Brev City samtliga Postisar i Stockholm till DEMONSTRATION
ONSDAG 23/10. Vi aterkommer med narmare uppgifter om tid och plats.

SEKO cost Stockholm Klubb Brev City Box 70 494 107 26 STOCKHOLM Tel. 781 24 70. Fa



Term/na/FACKTUELLT 5/1996 Postens framtid

"Ett Posten for alia medborgare -
inte bara ett fatal storkunder!"
• Postens ekonomi ar till stor del
avhangig Posten Brevs ekonomi.
Brev bar problem. Alivarliga prob-
lem genom merkostnader efter
natstarten, "ej belt intrimmade
maskiner", samre kvalite an utlo-
vat, skakat fortroende bos manga
kunder, (kanske aven darfbr) mins-
kade volymer och intakter.

Allvaret i allt detta belyses pa annan
plats i detta nummer, se "Insikt nr 8". I
dagarna tillkommer den oro man kanner
som medborgare, nar avregleringsivrarna
och bolagsfantasteraa fatt stalla till det sa
till den milda grad att stora delar av Sveri-
ge riskerar att fS en avsevard forsamrad
postservice. Pa bekostnad av russinplock-
ande foretag och russinplockare bland
stora foretag och organisationer. De Sto-

ras Sverige kor over De Sma. Som pos-
tanstalld hotas den nodvandiga fbrandring
av Posten som vi ar mitt upp i. Postled-
ningen ar visserligen medskyldig till att vi
har hamnat i dagens situation, men verkar
antligen ha piggnat till. Postens styrelse
har visat handlingsformaga.

Skandaiartiklar
Postens olika belackare och besserwiss-

rar har forberett den offentliga opinionen
genom en kampanj med diverse "skanda-
lartiklar". Bottennappet utgjordes av
"Expressens" artikel fran 7 oktober om
"Barcelonaskandalen". Ovanpa detta
kommer City Mails annonskampanj som
lok pa laxen. Konkurrensivrarna reagerar
som Pavlovska hundar och spottar pa den
Stora Posten som klammer at den lilla
uppstickaren City Mail. Nytt kapital har

Heldag med Friman
• Regionchefen informerade SEKO
under forra veckan om de ekonomiska
krav som till dags dato stalls pa termi-
nalregionen infor nasta ar. Laget inom
Brev (prognoserna) kan som bekant
forandras ytterligare. Affarsplanen for
regionen ar under framtagande och vi
fackliga fick oss en ordentlig duvning i
planerade aktiviteter, vilken regionen
sakerligen kommer att informera alia
om.

Kundfokus
Det ledningen var ute efter ar att fa reda
pa hur vi fran SEKO staller oss till kom-
mande svarigheter. Forandringstakten
och genomforandet av Kundfokus (se-
naste omorganisationen inom Postkon-
cernen) kommer att oka och med detta
beslutsbenagenheten. Det ledningen ser
som Postens stora nackdel ar den trog-
het som fortfarande kannetecknar vart
"foretag".

Nummer tva i regionen, Ake Anders-
son, uttryckte det som sa att det handlar
om att vanda en oceanangare. Control-

lern (ekonomen) vill se foretaget om-
vandlat till "ett antal moderna kustkor-
vetter". Fran SEKO paminde vi om
gammal god sjomanstradition , dar en
utlovad ranson extra rom kunde gora
susen i vissa lagen.

Dialog
Bildspraket och exemplen ger sjalv-

klart ingen bild over den aktuella lages-
beskrivning och de hot och mojligheter
vi star infor. Det som man kan vara
overens om ar att en konstruktiv dialog
med ledningen maste foras. Att sen var
arbetsgivare etterstravar en "flexibilitet"
av oss anstallda forvanar inte. Posten ar
ju nufortiden organiserat i SAP och dom
tongangarna hor man vid all
arbetsmarknadsdiskussion - fran arbets-
givarhall. Darfor ar det dags att fundera
over vilka krav vi staller pa en modern
arbetsgivare. Ska det vara modernt - sa
ska det vara modernt - fran bada hallen.

P-O Brandeker

detta foretag den har gangen fatt fran
smaforetaget Deutsche Bank och ett brit-
tisk foretag, vem vet om inte idealisten
Stenbeck ar med pa ett horn ocksa. Aven
Sveriges tva storbanker ar inblandade.
Vem ar det som ar David, vem ar det som
ar Goliath - idet har fallet?

Ny postlag
Den nya postlagen - som skulle ha hyfsat

den orattvisa konkurrenssituationen pi
"postmarknaden" en aning - saknar enligt
aktuell utformning helt huggtander, da
regelverket for tilltankta avgifter/skatter
som andra postoperatSrer skulle betala
fOrst ska komma i en rramtida skattelag.
Regeringen lagger sig m a o platt pa rygg
och later storkapitalet forstora for hela
Svenska folkets Post.

Skulle vi postanstailda inte klara av att
paverka beslutsfattarna och upplysa all-
manheten, drabbas utdelningen omedel-
bart, men i nasta sekund berors aven vi pa
termmalerna. Det galler darfor nu att
kampa med maximal kraft for en vettig
postal infrastruktur. Att kampa for det
som Posten i Sverige ska sta for - att vara
till gagn for alia medborgare och konsu-
menter och inte bara en handfull storkun-
der!

P-O Brandeker

Matrad pa
Tomteboda
Ett matrad ar pa vag att bildas pa
Tomteboda. Meningen ar att det ska
se over och utveckla inte bara restau-
rangverksamheten utan ocksa vad
som kan/bor/ska erbjudas nar restau-
rangen ar stangd - vilket den som
bekant ar de tider nar de fiesta arbetar
i huset.

Radet ska besta av ett ombud fran
varje enhet och en SEKO-represen-
tant.

Lamna forslag och synpunkter genom
din enhets ombud eller till Anders Bergs-
trom, som ar SEKO:s representant. /JA



Temj/na/FACKTUELLT 5/1996 Fran sodern

Djarv tolkning av arbetstidsreglerna

"Har dom fatt fnatt i Malmo?"
Haromdagen fick jag ett brev fran
klubbordforanden i Malmo. Han
berattade om svarigheter som
klubben darnere bar med arbets-
givaren. Mycket bar man hort hit-
tills, men maken till detta - ska
tydligen komma fran Skane.

Att facket och arbetsgivaren har olika
uppfattningar ar inget ovanligt. VD Ulf
Dahlsten och dom riktigt tunga fackliga
grabbarna inom Posten tecknade nyligen
ett "inflytandeavtal" som ska bana vag for
en ny typ av medbestammande. Hur och
om det har har mottagits pa arbetsgivarsi-
dan pa Malmoterminalen ar tor mig o-
kant. Annu ett brev som inte kommit fram
itid?

Tjanstgoringslistor
Vad handlar det da om? Tjanst-

goringslistor pa postal svenska - for en
extremnatt-formiddagsvariant. Cheferna
har fatt for sig art en lista med regel-
bunden tjanstgoring pa natten inte beratti-
gartill 36-timmarsvecka.

Motiveringen ar: att vakten alltid borjar
vid samma klockslag och att det darfor
inte handlar om "oregelbunden tjanstgo-
ring",

Ja, kare lasare, saken ar uppe tor "tvis-
teforhandling" och SEKO-klubben har
begart tolkningsforetrade. Nagon (mili-
tant?) chef pa terminalen maste har gatt
en SAF-kurs eller nagot liknande. Nagon
annan chef- nagonstans i Sverige - maste
ha kontaktats och gett sitt godkannande.

ute i djungeln
Men finns det ingen pa Postens sida som

kan tala om for Malmoterminalen vad
dom haller pa att fram besvarja. Ar det
nagon levande raknesticka - modell smal-
spar - som bara ser trad och ater trad och
som inte fattar att han ar ute i djungeln?
Hur manga ar det inte i Terminalsverige
som arbetar extremnatter eller natter? Hur
kommer Medelsvensson pa terminalerna
att reagera nar hon/han hor detta? Postens
och Brevs ekonomi maste och ska disku-
teras, men vem har for den skull sagt att
man genom sanslosa forslag ska aventyra
engagemanget for jobben och forstora
stamningen i stort?

Alia ar val overens om att det nu handlar
om att satta alia klutar till sa att Natet

fungerar battre, att alia ska fa den utbild-
ningen de var tankt att fa och att alia lar
sig att fa ut de mesta av maskinerna osv.

Arbetstidsforkortning!
Nyheten om Postens agerande i Malmo

kommer att sprida sig som en lopeld i
Terminalsverige. Inom terminalganget
finns det diskussioner om hur vi ska verka
for framtida arbetstidsforkortningar, inte
-fOrlangningar. Ar Posten inte medveten
om detta? Eller tycker man att terminalare
ska sarbehandlas? Malmoterminalen
kommer m a o sagt ha ogonen pa sig.
Goda rad behover inte ens uttalas i ett
lage dar ytterligare klavertramp ar he It
onodiga. Hoj produktiviteten genom
arbetstidsforkortningar istallet, vad sags

om ett forsta steg med en 33-timmars-
istallet for 36-, 35- istallet for 38- och 37-
istallet for en 40-timmars arbetsvecka!

P-O Brandeker

Arga deltidare moter
riksdagsman pa Klara
» Manga skaller pa facket. an fler pa
politiken och politikerna. Inom var
avdelning bedrivs sen en tid tillbaka ett
projekt som anordnar traffar mellan
medlemmar och framstaende politiker.
Gudrun Schyman ska ti l l Tomteboda,
Kulturministern Ulvskog var dar for tva
veckor sedan och hade fatt arga fragor
om forsamrad arbetsratt och fbrsamring-
ar tor deltidare som inte kommer upp
ti l l 80 timmar per manad (se artikel pa
annan plats i tidningen).

Ingemar Josefsson
Pa Klara infann sig i forra veckan Inge-
mar Josefsson, f.d. miljoborgarrad i
Stockholm. Han har ett forflutet inom
Handels och betecknar sig som en som
kommer ur LO-leden. Han verkade
forberedd, var helt naturlig i umganget
och kunde konsten att lyssna. Fragorna
om arbetsratten (bort?)-forklarade han
som besvarliga da LO:s jurister inte Sr
Sverens med departementets jurister hur
man ska tolka olika begrepp och avsnitt.

A-kassan
Betydligt intressantare var den diskus-

sion som nagra deltidsrepresentanter
fran Sektion Uppsamling drog igang.
Har gallde raka ror och harda puckar.
Fragan gallde naturligtvis fragan om
deltidare som riskerar bli utan A-kassa.
Josefsson forsokte svara, men verkade
tagen pa sangen. Vara kamrater stallde
fragan om de da skulle leva pa 1 500
kroner i socialbidrag?

20-mannagrupp
Josefsson erbjod kamraterna att skicka
en 20-mannagrupp till riksdagen, han
lovar att guida runt och ska rormedla ett
mote med kunniga handlaggare. Att
skapa personliga moten - later det be-
kant? Stamningen var god och de fiesta
verkade nojda med besoket. Facktuellt
raknar med att intresserade deltidare hor
av sig - efter Riksdagsbesoket hos Jo-
sefsson.

P-O Brandeker

PS Nasta politiker av rang ska bli Mes-
sing , "Blomman" eller Annika Ann-
berg, nagon gang mellan 1 och 20 no-
vember - pa Klaraterminalen.



remwna/FACKTUELLT 5/1996 SEKO:s framtid

SEKO:s nya organisation:

Koncernf ack och f oretagsf ack
• Forr i varlden - under den rik-
tigt statliga tiden - gallde ett avtal
for alia statsanstallda och darfor
for alia oss postanstallda. Da
kunde en ombudsman pa Forbun-
det utan att blunda och tveka aka
ut till minsta lilla kontor eller ar-
betsplats och lasa lusen av respek-
tive chef nar medlemmarna "pa
golvet" kallat om hjalp. Det allra
mesta var reglerat och gick att
hitta i respektive bibel.
"AST/ARE" var en sadan.

Nufortiden har cheferna inom Posten helt
andra mandat och uppdrag. Hogsta led-
ningen vill ha en malstyrning, dar uppfyl-
landet av nyckeltal ar en del av styrfiloso-
fin. Det som overenskommits i Skane
galler inte i Norrland; ibland hander det
torn att olika lag firmer olika losningar.
Vem har inte hort om den terminalen
langt soderut, dar ett lag fick betalt for
overtid , men ett annat inte.

For facket galler det att anpassa sig till
dessa forhallanden. Enkelt sagt sa overger
SEKO nu sattet att arbeta med ombuds-
man och bygger istallet upp lokal och
regional kunskap. Somliga valjer att kalla
det for overgangen till "Foretagsfacket".

Fdrhandlingsgrupp
Fb'retag finns det ett antal inom Posten.

F6r terminals del har man aviserat att
lagga alia brevterminaler, E-postcentraler
och Rikstransporter under en halt. I
dagslaget (11 oktober) ar det fortfarande
oklart om och nar det i sa fall beslutas om
delta. Det vi fackligt kommer att gora ar
att pa terminalkonferenserna utse en
Forhandlingsgrupp Terminal. Varje
terminal har en representant i konferen-
sen.

Aven utdelningen och "Kassan" (= For-
saljning) har liknande upplagg. Postakeri-
et, Logistik och Girot har motsvarande
upplagg - det ar bara beteckningarna som
ar annorlunda (fb'retagskommitt6 och -
rad).

^

Handelser pa Klara
Enligt ledningens informatio-
ner kommer foljande forslag
snarast att omsattas i pro-
jekt/forstudier.

Lokaler
Man ska ha en genomgang

over vilka lokaler som kan an-
vandas pa annat satt. For Klara
kan det innebara att omklad-
ningsrummen pa plan 5 gbrs om
dvs hyrs ut till intresserade
(HK?). Detta forutsatter att om-
kladningsrum erbjuds pa andra
plan. Man ska ocksa se over
vilka administrativa sysslor man
kan utlokalisera fran plan 7 (till
Arsta?).

Sista minuten
En mer kundvanlig Sista
minuten-mottagning har klubben
kravt sen lang tid tillbaka. Under
1997 ska det tydligen bli av.

Biltransporten
En forstudie ska belysa vilka

organisationsforandringarbiltran-
sporten maste genomga. Enligt
regionchefen fors det diskussio-
ner med andra regioner och in-
tressenter for att pa stabil grund
kunna bygga en organisation.
Aven i det fallet handlar det bl a
om att i mojligaste man sanka
hyres- dvs garagekostnader.

P-OBrandeker

Koncernkommitte
Forhandlingsgrupperna (och till viss del

aven avdemingar) skickar i sin tur en
representant till koncernkommitten,
vilken valjer ett koncernrad. Alia repre-
sentanter valjs, inte en ombudsman sale-
des i denna struktur. Daremot kommer
SEKO att ha en person placerad pi HK,
mest for att administrera och samordna
olika grupper, kommitteer och rad.
Det som hittills kan rapporteras ar att vi

pa terminalerna nu har betydligt battre
kontakt med vira kamrater fran ovriga
terminaler, vilket kanns befriande. F6rr
skulle alia kontakter ga over inblandade
avdemingar, det kunde handa att en
chauffor representerade oss i forhandling-
ar som handlade om rena terminalfragor
osv. Samarbetet mellan brevterminalerna
har naturligtvis blivit an viktigare sen vi
fatt Natet.

Revirtankande
Nackdelen kan vara att man blir for

specialiserad och missar kontakten med
kamrater fran andra "foretag" inom Pos-
ten. Problemet med "Ett Posten", problem
med revirtankande och liknande foreteel-
ser far vi se upp med. Att harska genom
att sondra ar gammal beprovad teknik.
Vem kanner inte igen detta i moderna
tappning: "vi i lag 21 ar bast pa kodning f
n i hela Sverige, lat oss ... och som tack fa
alia en lask och tva karameller ".
Foretagsfacket ska - om tidsplanen haller

- vara i funktion runt 15 februari nasta ar.

P-O Brandeker
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Sjukavdrag under karensdagen
Fr o m den 1 juli galler nagot and-
rade regler for sjukavdrag vid
koncentrerad tjanstgoring och vid
sjukledighet del av karensdag.

I fortsattningen ska det 100-procentiga
karensdagsavdraget goras for hogst det
antal timmar som motsvarar en femtedel
av den genomsnittliga arbetstiden i helg-
fri vecka. Darefter dras som tidigare 25
procent.

Exempel 1. For den som arbetar 40-tim-
marsvecka och bar en manadslb'n pa
15.000 kr blir avdraget fb'ljande:

15.000 x 12.2 x
2080'

40 =703:85
5

Exempel 2. For den som arbetar extrem-
natt och har 36-timmarsvecka blir karen-
savdraget:

15.000 x 12.2 x 36=703:85
18721 5

'= Genomsnittlig arsarbetstid i timmar.

Avdraget gors for hogst den genomsnittli-
ga arbetstiden. Har man ett schema dar
arbetspasset en dag ar kortare an den
genomsnittliga arbetstiden gors karensav-
drag for de timmar som galler enligt sche-
ma! for den dagen.

Exempel 3. Schemat ser ut pa foljande
satt:

M Ti O To F
8-00 10-00 6-00 8-00 8-00
= 40-00 tim/vecka

Om karensdagen infaller pa tisdagen
beraknas karensavdraget med 100 procent
for 8 timmar och 25 procent for resteran-
de 2 timmar. Om karensdagen infaller pi
onsdagen beraknas karensavdraget med
100 procent for 6 timmar.

Del av karensdag
Blir man sjuk under arbetet och gar hem
innan arbetsdagen ar slut raknas denna
dag som karensdag och man far karensav-
drag (100 procent) i forhallande till hur
stor del av arbetsdagen man blir borta:

Sjukfranvarons langd
Ho'gst 25 procent
25,1 -50
50,1 -75
Mer an 75

Avdragfor
25 procent

50
75

100

Exempel 4. Om min arbetsdag ar atta
timmar och jag gar hem efter fyra timmar
fir jag karensavdrag for 50 procent. Om
jag gar hem nar en timme aterstir gors

Sjukbidrag
eller f or-
tidspension?
Du som har beviljats minst halv
fortidspension och har tecknat SE-
KO:s grupplivsforsakring i Folksam
(GF 15000) har ratt till nagot som
kallas fortidskapital. Fb'rtidskapital
innebar att man far ett engangs-
belopp som maximalt uppgar till tre
basbelopp, vilket 1996 motsvarar
108.600 kroner. Det maximala be-
loppet utgar om man fortidspensio-
neras tore fyllda 30 ar. darefter sker
en avtrappning si att man efter 54 ar
ar nere i tio procent av maxbeloppet.

Den som beviljats sjukbidrag efter
den 1 januari 1995 far inget fortids-
kapital. Har man daremot beviljats
sjukbidrag/ore delta datum har man
ratt t i l l fortidskapital.

Det ar dessutom sa att det me 1 Ian
1989 och 30/6 1994 utgick dubbelt
fortidskapital, vilket motsvarade sex
basbelopp.

Observera att ratten till ersatt-
ning (ersattning vid sjukbidrag
eller ej) och det belopp som utgar
(enkelt eller dubbelt fortidskapi-
tal), styrs av tidpunkten nar
fortidspensionen/sjukbidraget bevil-
jades. Alltsa inte av tidpunkten nar
det anmals till Folksam.

Blanketter kan bestallas fran avdel-
ningsexpeditionen (tel 24 34 00)
eller narmaste Folksamkontor. Dar
kan du ocksi fa mer informationen.
Du kan naturligtsvis ocksa fa hjalp
av din lokala sektion!

karensavdrag for 25 procent.
Det 25-50-75-100-procentiga avdraget

gors sedan pi det belopp som raknats
fram enligt exemplen ovan. Gar man t ex
hem efter exakt halva dagen blir avdraget
50% x 703:85 = 351:95.

Extremnattare
For extremnattare ar arbetspasset = arbets-
dagen. Blir man sjuk efter midnatt raknas
delen av karensdagen i forhallande till
hela det arbetspass man borjat pa kvaller.
inte i forhillande det man ska borja kom-
mande kvall.

Exempel 5. Om man har tjanstgoring
mellan 18.00 - 06.00 med en halvtimmes.
rast inlagd blir arbetspasset 11,5 timmai
Om jag blir sjuk och gar hem kl. 02.00 sa
blir jag borta 4 timmar eller 4/11,5 = 35
procent av arbetspasset, vilket innebar att
jag far avdrag fi>r 50 procent enligt tabel-
len ovan. Det 50-procentiga avdraget gors
darefter pi det genomsnittliga belopp som
raknats fram i exempel 2, 50% x 703:85
= 351:95.

Jan Ahman

///: Robert Nyberg
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Arbetsmiljokommitten 18 September
Pa varje enhet finns ett arbetsmi-
Ijoutskott (AMU), som bevakar
arbetsmiljofragorna lokalt. I uts-
kotten ingar den lokala chefen,
skyddsombudet och fackliga rep-
resentanter. Pa regional niva finns
en arbetsmiljokommitte (AMK),
som behandlar fragor som beror
hela terminalregionen. Fran SE-

x~" KO ingar Anders Viksten och P-O
Brandeker fran terminalklubbs-
styrelsen och Lars Lovlie och Al-
lan Abrahamsson, som ar vara
huvudskyddsombud (HSO).
Lasse Lovlie rapporterar for

Facktuellts lasare fran det senaste
AMK-motet.

Brevfonden
2 projekt - belysning och solceller - som
Arbetsmiljokommitten (AMK) fann
mycket intressanta, ansags hora till Post-
fastigheter och skickades darfor vidare.

Trucktrafiken
Instruktorerna pa Tomteboda har till Amk
slagit larm om sakerheten vad det galler
trucktrafiken pa plan 2. Ett stort antal
tillbud har rapporterats in. Disciplinen ar
mycket dalig: Daglig truckkontroll, brott
mot sakerhetsforeskrifter, daligt anvan-
dande av skyddsskor, rokning i samband
med truckkorning, dra behallare med
armen osv.

Beslots att cheferna omedelbart satter sig
tillsammans med sina skyddsombud for
att losa problemen. AMK ser mycket
allvarligt pa dessa problem och forespra-
kar en allman skarpning av pafoljderna
vid disciplinbrott av den har typen.

Tomgodshanteringen
Krav restes fran facket om snara atgarder
vad galler tomgodshanteringen. Tack vare
dom manga olika typerna av lastbarare sa
har kravet pa buffertlager okat. Detta
maste losas bade lokalt pa terminalerna
och samtidigt for hela riket.

Arbetsgivaren talade om att man holl pa
med att forsoka losa detta problem och
bad att fa aterkomma.

Delegering
Delegeringen av arbetsmiljoarbetsuppgif-

ter till chefer och lagledare maste ses
over.
Ett forslag framkom att man skulle overga
till en sorts certifiering enligt en modell
som har framgangsrikt provats inom
Telia. Man gor en kravspecifikation som
kan se olika ut beroende pa vilken niva
det handiar om. En utomstaende konsult,
varfor inte Fdretagshalsovarden, far i
uppgift att gora en kunskapskontroll och
darefter far chefen eller lagledaren ett
certifikat. Forst darefter far che-
fen/lagledaren delegeringen.

Forslaget gillades av samtliga och man
beslot att ga vidare med arendet. Sekrete-
raren och Huvudskyddsombudet fick i
uppdrag att till nasta gang presentera ett
forslag.

Rdkpolicy
Den nya rokpolicyn diskuterades och man
betonade vikten av efterlevnad. Arbetsgi-
varen ansag att detta skall hanteras pa
samma satt som man skall hantera efter-
levnaden av andra regler pa arbetsplatsen.
Ex. skyddsskor och truckfdreskrifter.

Utbildning av chefer och lagledare skall
paborjas nar det galler hanteringen av
disciplinfragor.

Fjarrkajen Arsta
Atgarder vad galler fjarrkajen pa Arsta
togs upp. Man avser att bygga nagon typ
av vaderskydd. Vi far hoppas att detta kan
vara klart innan vintern kommer.

Restaurangerna
Klagomal framfordes nar det galler res-
taurangens satt att skota automaterna pa
enheterna framfor allt pa Tomteboda och
Klara. Det maste fungera pa ett battre satt
sa att kvalls- och nattpersonal kan fa
nagot i sig. Arbetsgivaren holl med och
avser att stalla harda krav pa entrepreno-
ren.

Lasse Lovlie

Truckarna pa
Tomteboda
Ett mote har hallits pa Tomteboda mellan
cheferna och skyddsombuden om truck-
trafiken och disciplinen pa plan 2. Mer

om detta pa annan plats i tidningen.

Manga av vara truckar passar inte langre
tack vare dom nya lastbararna. Losningen
med dom nya s.k. dragdonen ar inte na-
gon bra losning. Donen haller inte vilket
har skapat stora risker for alia. Nu kom-
mer man dock successivt att overga till en
ny trucktyp med gaffiar istallet for dom
gamla dragtruckarna. Dessa truckar klarar
alia typer av lastbarare. Samtidigt kom-
mer man att andra pa laddningen. I stallet
for att stalla trucken pa laddning, sa staller
man bara in batteriet pa laddning. Detta
innebar att vi inte behover sa stora lad-
drum, men ocksa att vi alltid kan ha truck-
arna i drift, forutsatt att vi har tillrackligt
med batterier. Man kommer att skaffa
speciella batteribord som gor det mycket
enkelt att byta batteriet.

En utbildning i rehab for skyddsombud
och rehabansvariga i facket pagar for
fullt. Alia skyddsombud inom Posten i
Stockholm berors (ca 300 st) Utbildning-
en sker i avdelningens regi.

Lasse Lovlie/HSO

SSM - problem
Vid Online/Offlinebanorna pa SSMrerna
ar det omojligt att jobba pa ett ergono-
miskt riktigt salt. Det sitter fem rullbanor
bredvid varandra, vilket gor det omojligt
att komma at de tre mittersta nedslappen
om det tjorvar till sig. Om man anda
forsoker, sa far man gora det i arbetsstall-
ningar som knappast framjar framtida
halsa.

Vi inom SEKO har tagit kontakt med
ansvariga pa huvudkontoret och kravt att
detta loses omgaende.

Allan Abrahamsson
HAMO Klara

PS Varfbr blir man som 'skyddsombud'
inte tillfragad i god tid? Vi papekade detta
redan i juni. Svaret vi fick da van " ty-
varr, ....detta ar redan bestallt".
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Framtidens arbetsplats, Vision -97, 2000-talets arbetsplats,

Det var en gang en vision
• Stockholmsutredningen, som ligger till
grund for genomforandet av det nya Brev-
natet i Stockholm, slutfordes i november
-94. Som ett resultat av de forhandlingar
som da fo'rdes mellan SEKO och arbetsgi-
varen kompletterades utredningen med ett
avsnitt om Framtidens arbetsplats. Si har
kunde det lata:

"Ny teknik skall integreras pa ett natur-
ligt satt i arbetsorganisationen. Utging-
spunkten ar bar art ett bredare arbet-
sinnehall och storre ansvar leder till
intressantare arbetsuppgifter, storre
motivation och ba'ttre trivsel bland
personalen. Detta for med sig en hogre
kvalitet i produktionen.

For art astadkomma utvecklande ar-
betsuppgifter skall vi bygga si langa
produktionskedjor som mojligt. Den
naturliga arbetsorganisationen ar laget.
Till laget skall fb'ras arbetsuppgifter
och kunskaper som idag innehas av ar-
betsledare, tekniker och administrato-
rer.

En fdrutsattning for att bli fram-
gangsrik med Framtidens arbetsplats ar
att de anstiillda ges utbildning som
svarar mot kravet for ett modernt tja'ns-
teforetag. Hansyn till behov av utbild-
ning och utveckling miste tas vid
faststallande av personalvolymer....En
annan fb'rutsattning for Framtidens
arbetsplats ar att delegering och inte-
grering skall leda till utvecklande ar-
bete och utveckling i Ion."

Helhetssyn
Ungefar samtidigt som dessa teser slogs
fast drogs riktlinjerna for Tomtebodas
Vision 97 upp. I Vision 97 talades om
2000-talets arbetsplats som bl a sades
innebara "helhetssyn och arbetsrota-
tion".

Alia dessa vackra ord konfirmerades
slutligen nar den nya Terminalregionen
beslutades varen 1995.

Men hur gick det sedan?
Den grundstruktur som skapades pa

Tomteboda genom de geografiska enhe-
tema firms kvar, aven om den nye region-
chefen var inne och petade i projektet si
att Bromma och Kistaenheterna helt slogs
samman och Taby och Upplands Vasby
till halften. Vardet knycktes till Klara och

Foretagsposten blev kvar som egen enhet.

vara mal
Alia de andra vackra orden, de som

handlade om vara mal: arbetsrotation,
utbildning och utveckling, delegering,
osv, de vet vi hur det gick med. Mycket
av det som uppnitts fram till i varas slogs
sender i Brevnatsroran. Arbetsrotationen
ar pa de fiesta hall fortfarande - sex mana-
der efter Brevnatsstarten - samre an pa
flera ar. Utbildning och utveckling - vad
ar det for nigonting, kan man friga sig.
Typiskt ar att det beslut om maskinutbild-
ning som Arbetsmiljokommitten fattade i
varas - efter att ha sett toljderna av Brev-
natsstarten - endast delvis har genomfbrts.
Kvar blev kraven (si och sa manga forsan-
delser per timme, etc), menforutsdttning-
arna for att kunna uppfylla kraven glom-
des bort. Och delegeringen, vart tog den
vagen?

Nu ar det ju sa att de har sakerna hanger
ihop. Finns det inte tid och intresse for
utbildning, si blir det knappast nigon
arbetsrotation. Och finns inte de linga
produktionskedjor som det talades si
vackert om i Vision 97, sa blir det inte si
mycket att rotera kring.

Arbetsgivarmbnster
Kanske finns det ett medvetet arbetsgi-

varmonster i det vi ser. Bristerna i utbild-
ning och delegering gor att ett begrepp
som arbetsrotation faller i vanrykte. Det
ar inte roligt att planlb'st och utan utbild-
ning springa runt mellan - eller bli kom-
menderad till - olika jobb; di ar det battre
att itminstone lara sig nigonting ordent-
ligt. Den enhet som i den senaste omorga-
nisationen fullfoljde Vision 97:s ursp-
rungliga ide om att behandla all post inom
det egna omridet frin kund till kaj (en
annan av de vackra parollerna) var Taby-
enheten. Typiskt nog ska - enligt beslut
uppifran - KSM och foretagskassan iteri-
gen utredas. Olika skal anges, men i de
oskrivna forutsattningarna ligger ett ifri-
gasattande av nuvarande organisation.
Och kanske har regionchefen ett stod for
detta hos minga - efter det kaos vi sett det
senaste halviret. Personligen tycker jag
att iden - frdn kund till kaj eller langa
arbetskedjor som det heter i SEKO:s
program for Framtidens arbetsplats - bor

provas pi allvar - och det ar forst nu som
det finns verklig mqjlighet att gora det.
Jag tror t o m att det ar nigot av en b'ver-

levnadsfriga att skapa och bibehalla ful-
lodiga/kompletta arbetsplatser med en
allsidig arbetsrotation inom enheterna.
Utvecklingen framover kommer att krava
en stor flexibilitet. for att anvanda ett ofta
missbrukat ord. Det kan bli snabba fb'r-
andringar och di ar det en styrka att tain
na mycket och vara van vid att ta itu med
nya arbetsuppgifter. Men arbetsrotationen
ska utformas av dem som ska rotera; di
slipper vi sadana avarter av "arbetsrota-
tion" som antingen innebar att man sk<'
hoppa mellan tusen olika jobb pi en gang
eller att man begransar arbetsrotation till
att rotera runt en enda maskin.

Brevnatsborsen
Pi Brevnatsborsen noteras dagligen kund-
paverkande kvarligg, andel i huvudtran-
sport och kodningsprocent. Och lika
angsligt som pi andra borser varlden over
si diskuteras dagsformen for maskin si
eller si. Bra! Kvaliten mot kund behover
verkligen hillas under uppsikt. Och de
dyra maskinema ska gora ratt for sig!

Men det som vira kara chefer inte ska
glomma bort ar att bakom dessa siffror,
och runt alia stora maskiner, finns mdnni-
skorna som utfor jobbet. Som alia kannei
till klarar sig inte alia dessa tjusiga m-
askiner - och for den delen inte heller vira
chefer! - sarskilt lange utan stod frin
mdnniskorna pi golvet; det ar de som nu
ska prioriteras i Brevnatet. Det ar darfbi
som arbetsrotation, delegering, utveckling
och utbildning, information, ska sattas
hb'gst pi dagordningen - och ges tid och
resurser. Gb'r man bara det si ordnar det
sig nog med kodningsandelarna!

Jan Ahman

///: Robert Nyberg



FACKTUELLT5/1996 Internet

Packet tar plats pa internet
Internet ar ordet for dagen och
faktiskt ar det ocksi si att allt fler postisar
far tillgang till Internet, inte minst genom
de hemdatorer som en del av oss fStt hyra.
Nar man val klivit ut pi Natet finns hur
mycket som heist att titta pi. Alia storre
foretag och organisationer - och aven
minga mindre och faktiskt ocksi en del
privatpersoner - har vid det har laget
skaffat sig egna hemsidor, men min erfa-
renhet ar andi att Internet an si lange
befinner sig pa forsoksstadiet. Tekniken:
modem, programvaror, telelinjer, servrar,
ar for lingsamma; alltfor mycket tid gar it
till att vanta och det ar inte allfbr ovanligt
att man dessutom blir nedkopplad mitt i
alltihop och fir bo'rja om frin borjan.

Men framfdr allt si ar innehillet pi de
fiesta hemsidor fortfarande ganska ma-
gert.

http://
Manga fackliga organisationer liksom
verk och myndigheter och tidningar med
anknytning till arbetslivet bOrjar nu att
publicera sig pa Natet. Vart eget forbund,
SEKO, har sedan en tid en egen hemsida
(http://www.seko.se). Forutom allman
information om forbundets organisation,
medlemsfbrminer, A-kassa mm kan man
lasa en del av det som star i SEKO-maga-

^ sinet och har man ingen text-TV sa kan
man fa den informationen pa Natet istal-
let. Vision 2000 - SEKO:s egen SIFO-
demokrati - har en egen sida dar en del av
de anonyma synpunkter som skickats in
publiceras. Vill man sa kan man sjalv
enkelt maila in sina synpunkter pa Vision
2000 fran denna sida. Varje hemsida med
sjalvaktning har sina lankar till andra
hemsidor. SEKO har bra lankar till olika
politiska organisationer och tidningar men
naturligtsvis ocksa till andra fackliga
organisationer. Roligast ar de annu ratt fa
men snart sakert manga lankarna till loka-
la avdelningar och klubbar. De som redan
finns innehaller val inte sa mycket an,
men SEKO Trafik Ost
(http://www.algonet.se/~sekotosi) har
nyligen lagt ut Kurt Junesjos ArbetsOratt
nr 5, som ingaende beskriver och kom-
menterar regeringens fb'rslag till ny ar-

betsratt. Intressant for den som ar intres-
serad av de avgorande fackliga frigorna.

SEKO har sjalvklart ocksa en lank till
LO (http://www.lo.se). Pa LO:s hemsida
kan man surfa runt och lasa pressmedde-
landen, om man ar road av sadana, se en
del av innehallet i LO-tidningen, bestalla
material som LO gett ut, prova eller rent-
av hamta hem nagra spel. Sammanfatt-
ningsvis en nagot slO sida.

WWW.

En ho'jdare pa Natet ar utan tvekan Ar-
b e t s l i v s i n s t i t u t e t s hems ida
(http://www.niwl.se). Harifran har man
namligen tillgang till en oandlig massa
intressanta "Ldnkar till arbetslivs/arbets-
miljorelaterade Internetresurser". Klicka
pa den ikonen och du kommer t ex vidare
t i l l A r b e t a r s k y d d s v e r k e t
(http://www.arbsky.se) som lagt ut hela
arbetsmiljolagen och ASF:s alia foreskrif-
ter pa natet. Dessutom finns pa denna
hemsida, liksom pa Arbetar-
s k y d d s n a m n d e n s h e m s i d a
(http://www.asn.se), nyheter, vilket inte
alltid ar fallet pa natets alia hemsidor, hur
konstigt det an kan lata.

Fran SEKO:s, LO:s och Arbetslivsinsti-
tutets hemsidor kan man ga vidare ut i
varlden till olika fackliga och andra ar-
betslivsorienterade hemsidor. Det finns
inte sa manga postfack an sa lange pa
natet men i USA finns det forstis nagra.
Det firms fyra fackforbund i USA, anslut-
na till AFL/CIO (motsvarar vart LO), som
organiserar postanstallda. De tvi storsta,
United Postal Workers, UPWA, som

seko.se
organiserar ca 300.000 tjansteman, chauf-
fo'rer och expressutdelare, och National
Association of Letter Carriers, NALC
(ungefar lika manga medlemmar), som
organiserar stadsbrevbarare, har bida
egna sidor. Likasa de tva mindre forbun-
den, varav den ena, National Rural Letter
Carriers (http://www. nrcla. org/nrlcainfo),

organiserar ca 90.000 lantbrevbarare!
UPWA:s hemsida (nas via Labornet,
http://www.apwu.org) ar inte si sarskilt
kul. Men daremot firms det minst ett tiotal
lokala UPWA-avdelningar med egna
adresser. En bra inkb'rsport ar via Northe-
ast Massachussets, NEMAL
(http://www. seacost. com/people/mail -
man). Dar kan man forutom den egna
informationen ocksa lasa en del intressan-
ta pressmeddelanden fran arbetsgivaren,
US Postal Service, USPS
(http://www.ups.gov). Efter att ha vandrat
runt till de olika lokalavdelningarna far
man en bild som mycket liknar vir. Aven
i USA genomfors en hird mekanisering
och entreprenader, nedskaraingar och
privatiseringar ar pi tapeten. USA:s mot-
svarighet till Ulf Dahlsten heter Marvin
Runyon; i den fackliga propagandan
kallas han kort och gott for "Carvin Mar-
vin". I juni och juli i ir genomfb'rde UP-
WA:s och NALC:s lokalavdelningar
"picket-line"-aktiviteter landet runt som
ett led i en "Save our service" - kampanj
"fighting contracting and privatization".
Liter det bekant?!

Disgruntled
Postal workers

zone:
http://www.well.com/user/ecp/

Det finns med andra ord i USA likaval
som har hemma manga missnojda posti-
sar. Naturligtsvis maste vi ha en fristad pa
Natet, ett stalle dar man med hjalp av
humorn kan hamta kraft och mod. Den
sidan firms redan! En lustigkurre i Mont-
gomery, Alabama har oppnat en "Dis-
gruntled postal workers zone"
(http:'//www. well, com/user/ecp/index. html)
dar man som inledning staller fragan: "Is
the word "disgruntled" a registered trade
mark of the US Postal Service?" (Ar ordet
"missnojd" ett registrerat varumarke for
US Postal Service?).

NALC:s centrala hemsida innehaller en
hel del information om forbundet och
aven senaste nytt. Aven inom NALC finns

Forts nasta sida: Internet
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Nya A-kasseregler f ran den 1 januari
Nio manaders arbete pa minst halvtid nytt villkor • Ersattning i max tre ar

Regeringens julklapp till alia ar-
betslosa innehaller en rad for-
samringar i arbets-
loshetsforsakringen. Facktuellt
redogor for de viktigaste forand-
ringarna.
Riksdagen bar nu beslutat om nya for-

samringar i arbetsloshetsftjrsakringen.
Andringarna trader i kraft vid komman-
de arsskifte och innebar att foljande
regler kommer att galla.

• Medlemsvillkoret (tolv manader) ar
oforandrat.

• For den forsta ersdttningsperioden
kravs att man - under de tolv mana-
derna narmast fore arbetslosheten -
arbetat i minst nio manader. Endast
de manader som man arbetat i minst
80 timmar raknas.

• For den andra ersdttningsperioden
kravs sex manaders arbete med minst
80 timmar per manad.

• Hittills bar man - med undantag for
fast anstallda deltidare - kunnat
stampla bur lange som heist - bara
man uppfyllt arbetsvillkoret mellan
varje period. Enligt de nya reglerna
begransas ersattningstiden till hogst
tre ar. Om man haft avbrott i ar-
betslosheten och arbetat eller studerat
kan tiden forlangas till fyra ar. Med
tanke pa de kvalifikationsregler som

galler innebar detta i praktiken att
man som regel endast far tva ersatt-
ningsperioder, darefter ar det slut med
ersattning fran A-kassan.

De dagar man fatt ersattning under
1996 raknas in i den nya maximerade
ersattningstiden (tre ar). Trearsgran-
sen har alltsa redan borjat ticka - ret-
roaktivt - for de arbetslosa!

• Varje ersattningsperiod omfattar ofo-
randrat 300 (arbets)dagar. Daremot
tas den langre ersattningsperioden for
aldre (450 dagar) bort.

• Antalet karensdagar hojs till sex,
jamfort med fern idag.

• Idag bestams ersattningen - enkelt
uttryckt - utifran den genomsnittliga
inkomsten antingen under de fern
senaste manaderna eller under hela
ramtiden; det for den arbetslose for-
manligaste alternative! galler. Enligt
de nya reglerna beraknas ersattningen
pa ett genomsnitt av de senaste 12
manadernas inkomst.

Detta med ramtiden ar viktigt. Ram-
tiden ar 12 manader, men den har
hittills fatt forlangas med den tid man
vardat eget barn under tva ar, varit
sjuk, tid da man varit ledig med foral-
drapenning, gjort varnplikten, deltagit
i arbetsmarknadsutbildning, annan
utbildning pa heltid, mm. Enligt de
nya lagreglerna skulle ramtiden fa

forlangas i endast tva fall, namligen
vid sjukdom och vard av eget barn
som intejyllt tva ar. Efter kritik har
regeringen andrat sig vad galler hel-
tidsutbildning och varnplikten och i
samband med budgetpropositionen
foreslagit att aven dessa ledigheter
ska fa raknas in i ramtiden.

• Dagpenningen forblir under 1997 75
procent av den ersattriingsgrundande
inkomsten. Den utlovade hqjningen
av ersattningen till 80 procent genom-
fdrsden 1 januari 1998.

De forandringar som jag har har re-
dogjort for har redan beslutats av
riksdagen och trader i kraft den 1
januari 1997. Det pagar en debatt om
fbrandringarna och manga krav framfors
om nya "aterstallare". Man kan hoppas
att besluten, fr a kvalifikationskravet pa
80 timmars arbete, rivs upp fore arsskif-
tet - och efter basta fdrmaga bidra till att
starka den opinion som kraver detta.
Men som det ser ut idag trader de i kraft,
vilket bland annat gor det nodvandigt for
oss inom Terminal att krava att alia
deltidsanstallningar under 50 procent ses
over fran nyaret eftersom de annars inte
langre kvalificerar till A-kasseersattning.

Jan Ahman

Forts fran foregaende sida:

internet
en del lokala hemsidor men dessa nas
lustigt nog fran APWU:s lokala forening
i Cumberland (http://www.mi-
world. net/~jla\vf horn/index, html/).

Det strejkas en del runt om i varlden och
sjalvklart har strejkerna en egen hemsida
pa na'tet, en Strike Page
(http://www.igc.apc.org/strike). Dar kan
man bl a la'sa att vara engelska kollegor
var ute i strejk i juli. Tyvarr lider aven
derma hemsida av skapmatssyndromet; de
strejker som det rapporteras om har i de
fiesta fall redan slutat och de som pagar
just nu har annu inte natt fram till Strike

Page\a kan, som avslutning, ocksa tjana

som ett memento for oss inom Terminal-
klubben. Inom styrelsen fbrs diskussioner
om vi ska skaffa oss en egen hemsida -
forutsatt att det ar ekonomiskt rimligt.
Men en forsta forutsattning ar i sa fall att
vi har nagonting att presentera pa Natet
som ar av intresse for saval klubbens egna
medlemmar som for andra fackligt
aktiva/in-tresserade. Jag tror att vi har det.
Men sedan ga'ller det ocksa att som sagt
att vara aktuell och inte bara hanvisa till
den sno som foil ifjol.

Jan Ahman

Terminal
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Forts fran sista sidan:

• • • • • Fyra kraftor
Det som daremot gor en f-d ar att nan,
genom sin och de andra chefernas inkom-
petens - de dyra misslyckadena med Nya
Brevnatet, men ocksa genom det satt de
harjat i brevbaringen - skadar Posten som
foretag. Dahlsten, Ralf Johansson & co ar
de basta reklampelarna for City Mail.
Men ocksa, och an varre, for dem - med
betydligt mer makt an Bror Anders Mans-
son - som vill fortsatta att sla sonder Pos-
ten.

Men lat OSS ga ett steg till. Varfor ar
/"~' de sa inkompetenta, varfor detta fiasko?

En del av dem ar naturligtsvis oduglingar.
Men en forklaring ar ocksa att systemskif-
tet i brevbaringen och det nya Brevnatet
har drivitsfram i panikfor att betala av-

^~^ regleringen och bolagiseringen.
Pensionsskulden, varldens storsta pos-

tran, ska betalas. Nagon ska sta for kost-
naderna nar det springer tva brevbarare
efter varandra i trapporna pa Banvagen
har ute pa Lidingo. Och nagon ska kom-
pensera storkundernas rabatter.

Denne nagon som ska betala kalaset ar
naturligtsvis i forsta hand vi och i andra
hand de mindre kunderna. Samtidigt ar
det mycket som talar for att de nu tycks
ha kommit till vags ande med dessa pro-
jekt, har firms inte mer att ta.. Fragan blir
da vad de ska hitta pa nasta gang?
Tyvarr ar nog det vi hitti'lls har sett bara

en borjan. Mer kommer; det kommer inte
att bli battre framat mars, som det en gang
nette i en popular postfilm.

Och vad ska vi kampa for?
En bra postservice at hela svenska fol-

ket! Och anstandiga loner och anstall-
^-ningsvillkor at oss som gor jobbet!

Sd enkelt ar det.
Och sa svart!

Nagon fragar mig: Varfor gar du sa
mycket i skogen? Jag vet inte riktigt vad
jag ska svara. Ar det for att du tanker
battre ddr? Nej, knappast. Snarare ar det
val for att under nagra timmar slippa tan-
ka pa Brevnatet och personalpolitiken och
smaaktiga chefer och allt annat sattyg, for
att fa rensa hjarnan litet och samla nya
krafter. Och smaka pa de andra sakerna:
Arplasket i det mjuka augustivattnet. Det
Ijumma kraftmorkret. Tornsvalornas sista
buskorning for den har sommaren. Den
saregna doften av insjovatten och blad

skarpta arbetstidsregler
for minderariga
Arbetarskyddsstyrelsen har - som
anpassning till ett EG-direktiv -
skarpt reglerna for minderariga
(AFS 1996:1). Med minderarig me-
nas den som ar under 18 ar.

"Arbetsuppgifter for minderariga
skall valjas med omsorg", heter det
i § 2, och "sarskild hansyn ska tas
till den minderariges fysiska och
psykiska forutsattningar".
Skyddsombudet ska alltid under-

rattas nar en minderarig anstalls
och informeras om dennes arbet-
suppgifter.

For minderariga galler sarskilda
arbetstidsbestammelser. For den
som fullgjort sin skolplikt och fyl-
ler 16 ar under kalenderaret gal-
ler foljande regler.

• Arbetet far totalt omfarta hogst atta
timmar per dag och 40 timmar i veck-
an.
• Tiden mellan 22.00 och 6.00 eller
mellan 23.00 och 7.00 ska vara ar-
betsfri.
• Den minderarige ska varje dygn ha
minst tolv timmars sammanhangande
ledighet fran arbetet for nattvila.
• Den minderarige ska ha en sam-
manhangande ledighet fran arbetet
under varje period om sju dagar
(veckovila). Sa langt det ar mqjligt
skall ledigheten omfatta tva samman-
hangande dagar och vara forlagd till
veckoslut. Veckovilan far inte unders-
tiga 36 timmar.

For den som ar under 16 ar galler
an strangare regler. Bland annat far
arbetet hogst omfatta tva timmar per
skoldag och tolv timmar per vecka.
Pa skolfria dagar far arbetstiden inte
overstiga sju timmar per dag. Under
lov ("skolfri tid") som omfattar
minst en vecka far man arbeta upp
till 35 timmar per vecka och om
man fyllt 15 ar 40 timmar. Man far
inte arbeta mellan kl. 20.00 och
06.00 och man ska varje dygn ha
minst 14 timmars sammanhangande
ledighet for nattvila. Vardnadshava-
ren ska ge sitt tillstand och for ar-
bete pa skoldag fore eller efter sko-
lans slut ska skolledningen ge sitt
tillstand om det galler mer an fem
skoldagar per termin.

Observera att dessa lagregler ar
tvingande; de far inte avtalas
bort, vilket innebar att skyldig-
hetsreglerna om overtid och mer-
tid enligt vara avtal inte ger ar-
betsgivaren ratt att beordra/Iata
nagon minderarig arbeta over-
tid/mertid utover de atta timmar
per dag/40 timmar per vecka som
anges i lagen for den som fyllt 16
ar (sju timmar per dag for den
om ar under 16 ar). Endast Yrke-
sinspektionen kan om det finns
sarskilda skal bevilja sadana un-
dantag fran lagen.

Jan Ahman

vassen med sina miljoner bladloss.
Darfbr ror jag ut for att vittja mina mja'r-

dar. En gang i tiden, for inte sa lange se-
dan, fanns aven har gott om kraftor. I
mitten av 80-talet kraschade bestandet pa
bara ett eller tva ar. Manga spar leder mot
minken och pa nagot satt ar den inblan-
dad. Kanske har den atit upp alia kraftor,
vilket manga tror. Eller ocksa slapade den
hit pesten. Men det kan ocksa vara forsur-
ningen. Jag vet inte, och ingen annan hel-
ler verkar veta riktigt sakert.

Nar jag vittjat fardigt kryper fyra
(fyra!) krSftor omkring pa hinkbottnen.
Det blir en stor njutning per ....arsarbetsk-
raft...h6ll jag nastan pa att saga sa har i
personalplaneringstider....per krafta me-
nar jag forstas!

Jan Ahman
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En av de varma augustikvallarna
betar jag kraftmjardarna med nyfangad
mort och sarv; beten som ar lika oemots-
tandliga tor kraftorna som for de getingar,
som trangs med kniven pa skarbradan.
Intresserat studerar jag hur den vanliga
getingen (det firms tier arter) med sina
vassa kaftar skar loss sma runda stycken
ur fiskkottet, haller fast dem mot kroppen
och tungt lyfter mot nagon av de minst
trettio getingbilor, som minerar marken
runt torpet delta getingar. Pa nagot satt
har jag den har sensommaren lart mig art
tycka om getingar; de ar fredliga grannar,
strangt upptagna av sitt - men de kan bita
ifran sig om det behovs. De taktema gillar
jag!

Jag lagger ut de tjugofem mjardarna
efter konstens alia regler: en del nara
land, andra langre ut; nagra i vassen,
nagra utanfor; de fiesta dar det fmns
mycket sten for kraftorna art gomma sig
bland, andra intill en liten rishog i vatrnet.

Jag vaxte upp vid en av Roslagens
basta kraftsjoar. Som barn var den
7 augusti,/b>sta kraftfiskedagen, en hog-
tid som endast overtraffades av julafton.
Den kvallen slapp vi ga bort med korna
efter mjolkningen. Det var mycket folk
runt sjon. pa bergen los eldar och overall!
glimmade det av ficklampor i augusti-
morkret. Pa bara ert par timmar hade vi
havat upp minst ert kilo kraftor och an
fler gick i mjardarna. Ar efter ar fangade
vi kilovis med kraftor. som vi salde till
stockholmarna och till Fiskarboden inne
i Norrtalje. Jag minns aldrig art vi sjalva
at nagra.

Det fanns kraftor sa det rackte at
alia, som var intresserade. Men det var
battre fiske pa vissa stallen, och samre pa
andra - sa sades det i alia fall. Hursom-
helst sa slog avundsjukan rot hos nagra av
bonderna i byn och bondhatet gjorde res-
ten. Byns vatten var oskiftat och var och
en fiskade av gammal sedvanja langs en
viss stracka. Vi var de enda som bodde
vid sjon och sjalvklart fiskade vi nedanfor

garden. Men varfbr skulle vi, som inte
hade sa mycket mark, fiska med sa manga
redskap? Och dessutom pa den basta de-
len av byns vatten, fragade storbondmo-
ran anklagande. En kvall star hon och
nagra karlar i vart kok och begar art vi
ska skriva pa en ansokan om art vatrnet
ska skiftas - sa art hon fir mest, men det
sade hon inte. Men vi, och andra som
skulle fa maka p& oss, sade nej, och dar-
fdr blev det inget av med skiftet, och fis-
ket skulle darfbr ske pa samma satt som
tidigare.

Den forsta kvallen det aret, vid
niotiden nar det blivit ordentligt morkt,
kommer en tungt lastad eka roende mot
var strand. Den far in bland vara redskap,
man plaskar med arorna och lever djavu-
len bland floten och havar. Vi barn blir

Redaktoren
tar sista

ordet

naturligtsvis forskrackta och springer upp
och hamtar de vuxna. Vi anar vilka det ar,
men kan inte se det sakert i morkret. Nar
vi kommer ner t i l l stranden igen, sitter de
tysta i baten utanfor stenbryggan. De sa-
ger ingenting, dar den svarttjarade ekan
glider fram i morkret.

En stark ficklampa kommer fram och da
hander det fantastiska: Nar vi lyser pa
dem satter de alia upp varsin tidning for
ansiktet. Fern uppslagna dagstidningar
grinar mot oss i det ljumma augustimork-
ret, pa en liten insjo i Roslagen, langt
borta fran den varld dar man annars bru-
kar se sadana syner.

Pa nagot satt kommer jag att tanka pa
denna bild nar jag ser vara chefer roa sig
med Kyssogram-flickorna i Expressen.
Hur garna skulle de inte, sa har efterat,

Fyra kraftor
velat ha den dar tidningen framfbr ansik-
tet!

Det ar inte av omtanke om oss eller
om Postens kunder, i varje fall inte de
mindre kunderna, som Expressen avslqjar
vad Dahlsten och de andra herrarna tyck-
er ar roligt. Skriverierna ar naturligtsvis
vanlig profitskapande kvallstidningsjour-
nalistik, men de ingar ocksa - omedvetet
naturligtsvis, vara journalister ar inte sars-
kilt medvetna om vems arenden de gar -
som ert led i den politik som jag skrivit
om tidigare i Facktuellt:

De utredningar (om Posten) som gjordes
(fore avregleringen och bolagiseringen)
kom alia fram till att "Posten befordrar
brev till lag kostnad och hog tillforlitlighet"
liksom att det skulle bli dyrare om man
slappte in "flera aktorerfor lokal- och riks-
befordran av brev". Men varfor ordinerade
da de styrande just den politik som alia
utredningar forklarade orationell? S& har
besvarade jag den fragan i samma nummer
av Facktuellt:

Man kan efter den har genomgangen fra-
ga sig om de som fattar besluten om Pos-
tens bolagisering etc dr idioter. Det ar de
naturligtsvis inte. Fragan dr bara vilka
intressen de foretrdder. Den hastkur som de
styrande nu skriver ut till ett friskt fore tag
blir obegriplig om man inte ser den mot
bakgrund av samhdllsutvecklingen i start
de senaste aren. Marknadsekonomin dr
inne i sin vdrsta kris pa flera decennier. De
stora svenska exportkapitalen, vars intres-
sen styr det har landet, slass pa liv och dod
pa vdrldsmarknaden. Alia resurser ska nu
frigoras for att stotta dem. Ddrfor far vi
offra inte bara pensioner och sjukforsdk-
ringar - utan ocksa postservicen och
anstdllningsvillkorenfor oss som utfor den.

Ddrfor bolag - med sdmre service, samre
avtal och med fler entreprenader.

Jag har senare ocksa berattat om Ulf
Dahlstens roll i denna historia. Dahlsten
ar en fd statssekreterare som atog sig upp-
draget att verkstalla den har politiken
inom Posten; en femtekolonnare skulle-
man kunna saga. Darfor grater man inga
tarar nar han skandaliseras i tidningarna.

Forts pa foregaende sida: Fyra kraftor


