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Lonerevisionen avslutad
14 950 lagsta sorterarlon - utom for de tidsbegransade

A-kassan

• • 1996 ars lonerevision
("RALS") luuulhule om att torde-
la drygt en niiijon kronor. Fb'r-
handlingarna. som nyligen avslu-

^^ tades. har i ar t i l l storre delen
torts lokalt utc pa enhetcrna och
resultatet kommer darter att se
liter olika ut. En gemensam na'ni-
nare iir dock att sjolvet satts til l
14 950 kr/nuin pa alia enheter. De
allra flesta liar samtidigt i'att mer
an 225 kr/nian i generellt paslag
och manga av de tidsbegransade
har fatt rejiila paslag.

Fordelniniien av potten skedde pa regio-
nal n i \a . Pnnciperna for fordelningen var
att alia enheter skulle ha rad att hoia dem
som iag under en goi\m ungerar mot-
svarar det som h i e \t oeii att alia
skul le ha rad att betaia ut mer an 225 kr

f^ generelit.
Likasa s k u i i e del r";:inas pengar t i l l de
enheter <om iiar manga tidsbegransade
och darmea storre kostnader tor att at-
minstone naeot hoia deras usla ioner.

r
Tidsbegransade

Resultatet liar i stora drag b l i \t det tor-
va'ntade a'ven om det :iaturligts\ rlnns en
del var ia t ioner mei lan enheterna. ''Gol-
vet" ar satt t i l l 14 ^50 kr och de a l l r a fies-
ta fast anstallda bb'r i och med arets lone-
revision ha nan upp t i l l detta. De tidsbeg-
ransade har dock som regel en lang bit
kvar t i l l m a l e t . Det n u \ a r a n d e !o'!ies\ste-
met innebar I L I att de som regel har en ion
pa 10 300 - i 1 000 ocii potten skulle belt
enkeit into ra'cka t i l l a t t hoja a l ia upp t i l l
en mer anstandig niva. Trots att det inne-
bar att vi som ar rast anstallda avstatt Iran
en del a\e pengar som \ uenererat och
trots osakerneten k r ing om bur iange de
tidsbegransade far stanna sa har atminsto-
ne en del a\e fan upp mot
en tusenlapp i paslag.

Respekti\ sektion har/kommer att in-
formera narmare om utfallet pa den egna
enheten.

Det som nu aterstar av arets lonerevision
ar fordelningen av den s k kompetensut-
vecklingspotten. som uppgar t i l l 444 000

kronor for hela regionen. De pengarna
kommer att fb'rdelas i en sarskild ix>rhand-
ling,

De nya lonema. inklusive det retroakti-
va. kommer att betalas ut pa novemberlo-
nen. Jan Ahman

Demonstration i finanskvarteren.
Ewa Edstrom fran b'tdeiningsklubben i City overlamnar ett gavobrev till Konkur-
rensverket, som beloningfor deras langvariga strdvan efter att sla sonder den
dagliga postsercicen. Las mer pa sid 6
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VISION 2 • I f

Andra sidan

• • SEKO ska bli ett mer "medlems-
nara" forbund ar det tankt. Ett steg i
den riktningen ar framtidsprqjektet
Vision 2000. Samtalet som alia med-
lemmar ar inbjudna att deltaga i bar
pagatt pa arbetsplatserna under hos-
ten.
Lonepolitk. arbetstider, kompetensutvec-
kling, ndringspolitik, arbetsorganisation
och arbetsratt ar huvudomraden i vision-
sarbetet. Det firms sex delprojektgrupper,
ett for varje omrade, de ska sammanstalla
de synpunkter som kommer in .

Vill du vara med och paverka och
forma det fackforbund du vill ha i
framtiden eller bar du nagra fragor
direkt till Gunnar Erlandsson, var
forbundsordforande: Faxa da in till
forbundet pa Gunnars Fax: 08-411 77
74.

Fortryckta faxblanketter firms hos ditt
fackliga ombud.

Det firms aven mqjlighet att fa arbets-
platsbesok fran forbundsstyrelsen, pro-

jektledningen, SEKO-ombud och ovriga
funktionarer for att medverka p£ moten.

Tv& fbrtroendevalda brevbarare fran
Sb'dra brev, som ingar i den grupp som
fatt i uppdrag att aka runt och i smagrup-
per diskutera SEKO post Sthlms hand-
lingsprogram FRAMTIDENS AR-

BETSPLATS och Vision 2000, ar just nu
pa Tomteboda och ska sedan vidare till
Klara och Arsta.

Irja Larsson

Tidplan for Vision 2000
Okt-Nov 96 Samtal om Vision 2000 pa arbetsplatserna
Nov-Dec 96 Inkomna synpunkter sammanstalIs
Jan-Mars 97 Sammanstallningarna skickas till avdelningarna

och klubbarna. Popular version av sammanstall-
ningen skickas till arbetsplatserna. Medlemmar-
na har mojlighet att skicka motioner till forbun-
det. Gunnars Fax ar fortfarande oppen

April 97 Slutliga forslaget till framtidsprogram
Juni 97 Besluttas pa forbundsmotet om Vision 2000.

Dags att skriva motioner till
forbundsmotet!?
• • Motion kallas det nar man till
SEKO:s hogsta beslutande organ
Forbundsmotet skriftligen fbreslar
hur man vill att forbundet ska agera
/ besluta etc i olika fragor.
Forbundsmotet ager rum en gang per
ar. Ett antal delegater fran SEKO:s
olika branscher sammantrader under
dagarna tre. Forbundsmotet beslutar
bara om motioner som har inkommit
i ratt tid! Dessa kan ocksa ha antagits
av avdelningar (ex SEKO post
Stockholm), klubbar (t ex var
Terminalklubb), men man kan ocksa
skicka in den som enskild motion.
En enskild motion maste dock
behandlas vid klubb- eller
avdelningsmote. Foljande datum
galler for Forbundsmotet 1997:

• Om man vill fa motionen antagen
av Terminalklubben - lamnas till
styrelsen ca tva veckor fore arsmotet,
som preliminart halls den 1 mars
1997.

• Om man vill fa den antagen av
SEKO post Stockholm (avdelningen)
ska motionen vara inskickad till
avdelningsexpeditionen senast 28
februari 1997. Avdelningen
behandlar motionerna vid sitt
arsmote den 20 mars.

Numera racker det med att klubben
behandlar motionen.

4
Exempel pa hur en motion kan se ut:

Namn...
Actress...
Personnummer

Rubrik...

Amne... (motivering).

Jag/Vi yrkar darfor
Forbundsmotet beslutar....
(likatydande ordval maste alltid inga
i motion)

att... Ex. forbundet verkar for
egenavgifternas avskaffande .

Micke Tall/Klara
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Samma kamp har som dar

vara brittiska kollegor strejkar
Jag har i det jag skrivit om Posten
- avregleringen, bolagiseringen,
City Mail - forsokt att aven disku-
tera det internationella perspekti-
vet. Nar systemskiftet slar sender
brevbaringen, nar kassakontoren
stangs och terminalerna plagas av
en panikartad omstallning ar det
inte bara vara egna profitjagare
jch deras politiker som bar skul-
den; ytterst ar det varldsmarkna-
den som talar.

Darfor blir ocksa postpolitiken i
x-^grunden likartad i de fiesta lander

- och kampen mot den densamma!
Och gemensam!

I USA anordnar fackforeningarna
picket-lines i en "Save our Service" -
kampanj for att sla vakt om postservicen,
jobben och anstandiga arbetsvillkor. Jag
skrev litet om det i ett tidigare nummer av
Facktuellt.

Aven i Storbritannien pagar en utvec-
kling som i mycket liknar var. Av de 1500
postkontor som fanns 1988 aterstar idag
mindre an halften. Resten har blivit
"downgraded" - trots en ofta stark lokal
opinion emot. Men precis som hos oss
lamnas kontoren over ti l l snabbkop och

^^andra privata firmor. Den fackforening
som organiserar de fiesta postanstallda.
Communication Workers Union. CWU,
kampar tor att behalla postkontoren i
postal regi under mottot Save our Crown

Offices. Det man har lyckats uppna
^ hittills ar att takten i privatiseringen och

nedgraderingen har bromsats upp.

Hardare strid
Samtidigt pagar en annan och an hardare
strid inom Royal Mail, som det fortfaran-
de heter dar borta.

Det brittiska postverket distribuerar idag
60 procent fler forsandelser an 1980 -
med lika manga anstallda. Drygt halften
av de anstallda har fortfarande en sexda-
garsvecka som omfattar 41,5 timmar.
Arslonen uppgartill knappt 10.000 pund.
CWU:s medlemmar har under senare ar
varit overens med arbetsgivaren om inlo-
randet av "a mass of new technology" och
man har accepterat en rad omorganisatio-
ner liksom en oversyn av gruppreklamsut-
delningen. Sa beraknas ocksa vinsten

uppga till 500 miljoner pund i ar!
Vad ar da tacken for detta?
Fortsatta rationaliseringar forstas. Royal

Mail och regeringen gar fram efter tva
linjer, som bada forefaller bekanta.

Dels vill arbetsgivaren infora vad som -
lika vackert som hos oss - kallas for team-
working. Dels hotar regeringen med att
upphava brevmonopolet.

The Heart of Town

Den brittiske arbetsgivarens uppfattning
om teamworking, lagarbete, innebar,
enligt Martin Spellman fran CWU:s av-
delning i West of London, att

• tjanstealdersbegreppet ("seniority")
ska bort och "tjanstetillsattningar"
istallet ska ske "by management discre-
tion"
• ingen ska ha nagra personligt definie-
rade gb'romals/tjanstgoringslistor utan
alia har enbart "laguppgifter"
• lagets eller gruppens egen beslutan-
deratt ska ersattas med en lagledare som
ar chef
• "vikarierna" i lagen ska bort; de ordi-
narie ska tacka sjuk- och andra ledighe-
ter.
• principen om rattvis fordelning av
overtid tas bort och ersatts med ledning-
ens "favouritism".
• lagen ska ha en 100-procentig ma-
luppfyllelse, i alia avseenden (arbetska-
pacitet, produktivitet, kvalitet och kost-
nadseffektivitet)
• ett minimum av arbetsrotation

Rdstat nej
Medlemmarna i CWU har rostade i som-
ras nej (i Storbrittanien rostar man fortfa-
rande om sadana har saker!) till den har
sortens teamwork. Del ar inte sa konstigt -
samtidigt som jag nog tycker att det ger
aven oss en tankestallare om vad vi haller
pa med. Istallet har britterna genomfb'rt ett
antal en- och tvadagarsstrejker for sina

krav: ett bevarat statligt brevmonopol,
jobben kvar och battre lone- och anstall-
ningsvillkor.

En annan sak som paminner om vara
forhallanden ar deras problem med La-
bour Party. Partiet Sr i "opposition" men
valdigt suget pa att erovra taburetterna;
bland annat darfor ar deras stOd for de
fackliga kraven svagt, for att uttrycka sig
milt. Det ar t o m sa att de fackliga led-
arna pa grasrotsniva borjar uppfatta Tony
Blair, labours partiledare, som en mots-
tandare. Trots det harda motstandet fran
arbetsgivaren, regeringen och det "egna"
partiet rostade vara kollegor nyligen i en
andra omrostning yes till att fortsatta
strejkerna.

Jan Ahman

WWW:
K&llorna till artikeln har hamtats via Inter-
net.

Den fmlandska posten har lankar till
andra postfbretag pa sin hemsida
(http://www.posti.fi/plinks). D8r kan man
bland annat hitta det brittiska postverket
Vart eget posten har ungefar samma lan-
kar pa den interaa hemsidan,
http://www.Lposten.se, men inte pa den
externa, http://www.posten.se).

CWU nar man pa http://www.cwu.org.
Mer informationen om strejkerna hittar
m a n p a L a b o u r n e t
(http://www. gn. ape. org/labournet) och
Labour Left Briefing links
(http://www. labournet. org/llb/links), som
ocksa har manga lankar till fackliga och
politiska organisationer i Storbritannien
och andra lander.

Vill man lasa en utomstaendes syn pa
CWU-ledningens taktik kan man gora det
pa den amerikanska Strike Page som finns
pa http://www.igc.apc.org/strike.

Till sist en paminnelse om SEKO:s egen
hemsida, http://www.seko.se. Den ar val
inte sa f-t rolig, men den innehaller en hel
del bra lankar. Dels till nagra lokala fack-
foreningar (titta t ex pa Verkstadsklubben
vid Scania i Sodertaljes hemsida!), dels
finns massor av lankar till olika tidningar,
inte minst sadana som enbart publiceras
pa Internet.
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Kamp lonar sig!

Andringarna i A-kassan senarelaggs
• • De fbrsamringar i A-kassan
som Facktuellt redogjorde for i ett
tidigare nummer - och som skulle
ha tratt i kraft vid nyaret - skjuts
upp.

Det ar belt och ballet ett resultat
av de demonstrationer och moten
och andra opinionsyttringar som
fr a lokala fackliga organisationer
anordnat under hosten och dar
den ena ministern efter den andra
blivit utskallda och avhanade for
sin arbetarfientliga politik.
Nu ska man inte inbilla sig att regering-

en gett upp bara tor att de lovat att riva
upp ett redan fattat riksdagsbeslut. De har
samtidigt sagt, att de 700 miljoner som de
skulle dra in pa de forsamringar som nu
skjuts upp, ska tas igen pa nagot annat
inom samma budgetomrade.

NY forsamring
n Antingen genom att hitta pa nagon ny

typ av forsamring. Den vagen far nog
anses som sta'ngd just nu, med tanke pa de
forsmadligheter som ministrarna utsatts
for.

D Ett andra alternativ a'r.att oka inkoms-
ternatill arbetsloshetsersattningen genom
att hqja de s k egenavgifterna. Det ar ju sa
att av medlemsavgiften t i l l facket sa gar
ca 40 kr/man t i l l A-kassan. Man diskute-
rar nu att hoja denna avgift.
n Det skulle ocksa ligga i linje med det

tredje alternativet, vilket innebar att man
skyndar pa genomrorandet av de forslag
till andringar i arbetsloshetsforsakringen,
som regeringens sarskilde utredare (Bir-
gitta Isaksson Perez) toreslagit. I det
forslag som hon lamnade i borjan av
oktober ingar bl a en hqjning av egenav-
giften med 25 kr/man, vilket sags ge ca I
miljard i okade statsinkomster. Hon fb-
reslar ocksa en rad andra forandringar, de
fiesta liknar dem som riksdagen hade
ta'nkt genomtbra vid nyaret:

• Den nuvarande arbetsloshetsforsak-
ringen och K.AS, kontant arbetsmark-
nadsstod. slas samman t i l l en ny torsak-
ring. Den nya rbrsakringen bestar av tva
delar. en obligatorisk och en f r i v i l l i g .

Den obligatoriska forsakringen o-
mfattar alia, bara man uppfyllt arbetskra-

vet i forsakringen, och ger ett fast grund-
belopp som uppgar till 295 kr/dag (nuva-
rande minimibelopp uppgar till 230 kr).
Arbetskravet i den nya forsakringen ska
vara 75 timmars arbete i nio manader
(riksdagens beslut innebar 80 timmar i
nio manader).

80 procents ersattning
Den frivilliga forsakringen kraver att

man forutom att uppfylla arbetskravet
ocksa ar medlem i en A-kassa (och, for

att kunna fa ersattning, varit det i tolv
manader). Den frivilliga forsakringen
skulle, tillsammans med grundbeloppet,
ge 80 procent av den forlorade arbetsin-
komsten. Dock firms ett maxbelopp som
uppgar till 590 kr (idag 564 kr), vilket
innebar art man i praktiken bara skulle fa
80 procents ersattning upp till 16 250 kr
ilon.

A-kasseersattningen ska ra'knas upp
med de generella okningarna i kollekti-
vavtalen. Sa ar det idag men har har det

Till SEKO forbundsstyrelsen

Riksdagen tog den 12 juli beslut om forandringar i A-kassereglerna. Detta
ledde till en rad protester runt om i landet. Regeringen tog till sig av kritiken
och river upp beslutet. Pa postterminalerna var det den skMrpning av
arbetsvillkoren som kraver minst 80 timmars arbete i manaden for ratt till
ersattning, som vallade oro och vrede hos manga deltidsarbetare som
arbetar har. De nya A-kassereglerna skulle innebara att de som arbetar
mindre an 50 procent blir utan ersattning. Stockholms terminalregion bar
2 519 anstallda, darav ar 277 deltidsanstallda pa ataganden under 50 pro-
centNagra av de fragor och krav dessa medlemmar stallde var:

• Vad kan vi gora sa att vara politiker lyssnarpa oss?
• Vad ska vi leva av om vi blir arbetslosa?
• Vad Itander med de pengar som vi har betalt in till A-kassan under alia

ar?
• Vad gor facket for att trycka pa arbetsgivaren nttr det galler hdjning av

de deltidsanstdllningar under 50 procent, som maste vara ett fackligt
krav eftersom de annars inte kvaliflcerar till A-kasseeersattning?

• Vad gor facket for att paverka vara politiker?

Vi har givetsvis fran Terminalklubben forsokt att besvara medlemmarnas
fragor och tillmotesga de krav som stalls pa oss som fortroendevalda. Bl a
har vi pa de produktionsenheter dar dessa deltidsataganden fmiis, stallt krav
pa att de hojs till minst 50 procent fran nyaret. Annu har vi inte fatt nagot
svar. Vi undersoker aven vilka andra LO-f6rbund som ar berorda och om vi
kan gora nagot tillsammans med enad kraft.

Fastan beslutet rivs upp anser vi att fragan fortfarande maste bevakas - den
A-kasseutredning som pagar och ska vara klar i mars/april kan ju komma
frarn till samma forodande resultat.

Klubb Terminaler vill veta er installning i fragan. Har ni vidtagit, eller
kommer ni att vidta, nagra atgarder?

Med vanlig halsning
Klubb Terminaler Stockholm

Irja Larsson
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cirkulerat olika forslag om forsamrade
berakningsmodeller. Minimi- och maxi-
mibeloppen ska knytas t i l l ett "inkoms-
tindex" som motsvarar den ekonomiska
utvecklingen for dem som bar jobb. For
narvarande bar dessa belopp legat stilla
i flera ar.

Ersattningsperioden
• Ersattningsperioden i den nya forsa'k-

ringen begransas t i l l 3 x 200 dagar med
full ersattning. Mellan varje 200-dagar-
speriod maste man kvalificera sig pa nytt
genom jobb eller arbetsmarknadsatgarder

^__i minst sex mana-
ler. Nar man for-

Det bar ar alltsa ett utredningsforslag,
men mycket talar for att regering och
riksdag kommer att gora atminstone en
del av forslagen till sina.

Det kommer darfor att kravas nya opi-
nionsyttringar for att bl a forhindra att
forsamringarna for de deltidsanstallda blir
verklighet. Vi bar fran Terminalklubben
skrivit till forbundsledningen och begart
att man aven pa den nivan tydligare ska
engagera sig i den har kampen. Brevet
aterges pa foregaende sida.

Jan Ahman
Presstopp: se nedan!

brukat de 3 x 200
dagarna kan man
fa ett "efterskydd"
i 200 dagar dar
irsattningen upp-
gar t i l l grund-
beloppet. Utre-
daren fores lar ock-
sa en bortre grans
for ersattningen pa
fyra ar, oavsett om
man hunnit fbrbru-
ka de sammanlagt
800 dagarna eller
ej-

• For den som
inte kunnat kvali-
ficera sig ens for
den obligatoriska
f o r s a k r i n g e n s

/•*••* grundbelopp in-
fors en sk nytill-
trddesersdttning,
som innebar att
om man fyllt 20

*~- ar och arbetat
eller studerat pa
hogskola i minst
fyra manader kan
man fa ersattning
med ett grund-
belopp i 200 da-
gar.

• En ny "fri-
staende" A-kassa
inrattas. 1 forsta
hand tor dem
som bara far
grundbeioppet (=
dem som idag har
KAS), men ocksa
for dem som mle
vili vara med I en
facklig A-kassa.

FAKTA om A-kassan
idag galler foljande villkor for att fa ersattning fran
A-kassan:

• Man maste vara arbetssokande hos Arbetsfor-
medlingen

• Man maste ha varit medlem i A-kassan i minst
tolv manader

• Man maste de tolv manaderna narmast fore
arbetslosheten ha arbetat minst 80 dagar forde-
lade pa minst fern manader. Endast dagar da
man arbetat minst tre timmar raknas in i de 80
dagarna.

• De tolv manaderna far forlangas med tid som
man inte kunnat arbeta pga ledighet med foral-
drapenning, sjukdom, varnpliktstjanstgoring,
arbetsmarknadsutbildning, heltidsutbildning
som antingen foregatts av minst fem manaders
sammanhangande heltidsarbete eller avslutats
efter fyllda 25 ar

• Ersattningen fran A-kassan - dagpenningen -
uppgar enkelt uttryckt till 75 procent av den
forlorade arbetsinkomsten - dock la'gst 230 kr
och hogst 564 kr per dag. Ersattning betalas
bara ut for veckodagar, vilket innebar att den
hogsta ersattning man kan fa ar 22 x 564 kr =
12408 kr/man. Ersattningen ar skattepliktig.

• Man kan maximal! fa 300 ersattningsdagar -
darefter maste man kvalificera sig for att fa en
ny ersattningperiod. Den som har en fast ans-
tallning och samtidigt deltidsstamplar kan bara
fa en ersattningsperiod.

• De fem forsta dagarna fa man ingen ersattning
alls, de utgor karensdagar. Om man sjalv sagt
upp sig och darigenom blivit arbetslos galler 45
karensdagar.

• Kontrollera att arbetsgivarintyget stammer med
din egen uppfattning om vad du tjanat och hur
mycket du har arbetet under de senaste tolv
manaderna!

Brev fran
Dahlsten....
• Terminalklubben genomfbrde tidigare
i host en namninsamling pa terminalerna.
Protesten riktade sig fr a mot det satt som
var regionledning utnyttjar de tidsbegran-
sat anstallda. Drygt 400 skrev pa listorna,
som overlamnats till Dahlsten.

Han beskriver i sitt svar inkomingsp-
roblemen for Brevnatet och den hardnan-
de konkurrensen och drar mot den
bakgrunden slutsatsen att

"Aven om det personalpolitiskt ar en
svar situation for de tidsbegransat an-
stallda med korta anstallningstider som
forlangs temporart ar det anda mest
korrekt i radande situation. Vi bor inte
lova mer an vi kan halla och eftersom
antalet anstallda beraknas minska va-
sentligt under hOsten kommer merpar-
ten av de tidsbegransat anstallda att
avvecklas under hosten/vintern enligt
regionens bedomning."

Dahlsten har skrivit ett utfb'rligt svar efter
att ha informerats om vart missnqje med
personalpolitiken i terminakegionen. Det
tackar vi for. Att nan sedan dragit fel
slutsatser far tillskrivas den osakliga in-
formation han fltt fran terminalledningen.
Det ar ju namligen inte alls sa att de tids-
begransat anstallda "minskat vasentligt"
under hosten, de har konstant varit ca 200,
raknat som arsarbetskrafter. Enmanader-
sanstallningarna har darfor varit onodiga
och enbart ett uttryck for en personalpoii-
tik som ser dem som nagot som kort och
gott kan avvecklas nar det inte langre
passar.

JA

Presstopp!
om A-kassan
Den 12 november enades (s) och (c) i
finansutskottet att foresla riksdagen att
riva upp de forsamringar som beslutades
i somras - med ett undantag: trearsgransen
blir kvar. Den innebar att man kan & A-
kassa i hOgst tre ar, raknat fran den 1
januariiar(1996).

Vad galler finansieringen ar man inne pa
ungefar den linje som skisseras i artiketa
ovan.
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Terminalkonferens pa Arlanda:

Orn serviceterminaler,
om en dumborn,
och om oss och politikerna
idyllen
Medan suoflingor sakta dalade till mar-
ken, och tankbilar forsiktigt tog sig fram
i backarna runt Arlanda lyssnade 24 kon-
ferensdeltagare uppmarksamt pa fore-
dragshallarna i salen. Brevterminalernas
SEKO-representanter var samlade till
konferens. Brevledningens creme de la
creme hade mott upp, mycket farms art
fortalja. Ralf Johansson himself, sjalvaste
Nat-Johnson och Rikstransportchefen
Bjarne Eriksson var pa plats. Enligt infly-
tandeavtalets anda bjods det pa en komp-
rimerad informationsuppvisning med
riklig mqjlighet art stalla fragor. Ett bra
t:!lfa!le som enligt uppgift regelbundet
SKU Sterkomma. Ba'ttre art fa reda pa nyhe-
ter direkt ur .listens mun, an att avvakta
foradiingsprocessen i den postala infor-
mationsstrukturen.

Aderton eller tretton?
Alia terminaler forutom Sundsvall och
Ostersund var representerade. Serviceter-
minalernas folk ville naturligtvis ha bes-
ked: fmns det en chans till overlevnad
eller ej. Natpappa HY darrade inte pa
manschetten och kom med glasklara
besked. Kompisarna fran Norr fick ta sig
en extra 61 till kvallen. Ralf Johansson
fbrvirrade oss dock genom ett kryptiskt
tillagg som eventuellt kan tolkas sa har:
serviceterminalernas lage ar visserligen
nattsvart, men det kan handa att andrat
kundbeteende (??) sasom ficklampor kan
lysa upp den postala Nordkalotten. Fragan
ar bara den om Hassleholm och Trollhat-
tan underforstatt ligger inom Nordpolens
iskalla nejder eller inte.

Om vi tidigare trodde att forhandlings-
rundan om serviceterminalernas vidare
framtid skulle avgoras redan i borjan av
1997, sa pekade "informationen" pa att
visst tankearbete pagar inom Hk som kan
fordroja processen.

Pa vag mot den
absoluta nollpunkten
Foredragningen om det ekonomiska till-
standet inom koncernen var mig veterli-

gen unik. Med bedarande oppenhet besk-
rev Johansson ett Ifige vilket man som
plikttrogen "Nyhetsposf'-lasare har svart
att smalta. Efter alia framtidsvisioner med
GD-Worldwide och TNT (eller var det nu
hette), efter all kaxighet och alia storstila-
de maner, efter all marmor och allt flis
som satsats pa forsaljningspalats och
attachevaskor, efter all dessa sa nodvandi-
ga hogloneanpassningar som marknaden
"tvingat fram", efter alia dessa bedom-
nuigar om konkurrensens vitaliserande
kraft har vi plotsligt hamnat i ett lage dar
vinstmaskinen Brev har rejala problem att
klara ekonomin.

Huspostillan
Har "Nyhetsposten", huspostillan, rappor-
terat fel? Har informationsproffsen egen-
maktigt forskonat laget och med basta
avsikter matat oss med optimistiska histo-
rier och dittan och dattan? Alia ar av
ljusgula reportage och artiklar maste val
ha aterspeglat ledningens di aktuella
budskap?

Det plotsliga vaderomslaget pa "post-
marknaden" kan inte heller forklaras med
en bristande form§ga att forutse Brevna-
tets inkorningsproblem. Hur kan det k-
omma sig att hotfulla marknadsmoln
plotsligt tornar upp sig pa den ljusblaa
postala himmel - och som hotar kasta
iskalla skuggor pa koncernens framtid?

Vilken analys gor de hogsta chefer? En
postledning som har frambesvurit mark-
nadskrafternas ande i tron att allt skulle
ordna sig till det basta. En postledning
som nu star mallos, med byxorna nere och
skaller pa ojusta speh-egler som den sjalv
varit med om att dra upp. Experimentet
med den avreglerade posrmarknaden i
nuvarande Svensk tappning som man sa
framgangsrikt manipulerat fram med hjalp
av hogergrupperingar inom ett antal parti-
er - det experiment star snart vid sin vags
ande.

Naiv ledning - gillar laget?
Aven om den nufortiden kanske gor an-
norlunda bedomningar an vid bolagise-
ringstillfallet, sa verkar Postens ledning

nast intill paralyserad. Kan man vara
forvanad over att Overste avregleringsp-
rasten Holgersson tolkar den Bildtska
konkurrenslagen precis som den tilldelats
honom? Kan man vara forvanad over
generaldirektor Freese som agerar konse-
kvent och arrogant enligt sin morkblaa
varldsbild?

Aven om postledningen forsoker for-

Hemdatorerna
f orsenade -
i basta fall!
Efter manga om och men
beslot sig regionledningen till
slut for att bestalla 150 hyrda-
torer till dem som blev utan i
somras. Bra, ta'nkte vi som
ramlade utanfor kvoten.

Da uppstod ett litet problem.
Det avtal som Posten hade
med Owell, som levererat da-
torerna, lopte ut den 30 Sep-
tember!

Nu har man skrivit till huvud-
kontoret for att undersbka om
det inte gar att fa loss datorer,
trots att avtalet har upphbrt.
For sakerhets skull har dato-
rerna dessutom lagts in i 1997
ars budget.

I basta fall kan det alltsa bli
sa att datorerna kommer, men
forsenade. I varsta fall (om det
inte gar att fbrlanga/skriva ett
nytt avtal eller om budgeten
blir underkand pa hbgre niva)
sa blir det inga datorer alls....

"En som blev utan dator"
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svara sig sa gott den nu kan, maste man
som postanstalld undra over den begran-
sade ambitionsniva man skonjer. Ralf
Johanssons funderingar och tankar pamin-
ner om en lojal foretagsledare som troget
anpassar sig till "agarens" direktiv? "Gi-
vet dessa forutsattningar, ser jag foljande
problem och foreslar darfbr foljande
alternativ och atgarder ....!" Atgarder som
kommer att svida pa oss, atgarder som
kommer att markas nar servicen inte kan
uppratthallas pa nuvarande niva.

Opinionen och politikerna
Som facklig representant kan man inte
undga att forundra sig over hur pass ytlig
agarens kunskaper och analys ar. Att
"Reportrarna" efter manader av forbere-
delser och forseningar inte kunde astad-
komma en battre produkt an vad dom
gjorde, det forvanar inte. Fa journalister
har hittills presenterat seriosa artiklar om
Postens situation och problem. Bland det
mest lasvarda horde en artikel i gratistid-
ningen Metro, signerad Janne Sundling.

TV-kanalers bevakning har an sa lange
kannetecknats av snuttifiering, skjut-
jarnsjournalistik och populistiska per-
spektiv. Ta "Reportrama" haromveckan.
Gnallet over Posten har antagit groteska
proportioner. Berattigad kritik over brev-
natsforseningar och servicefbrsamringar
for glesbygd blandas med skandaljourna-
listik som kokas pa tunn soppa. Att Posten
syns i reklamkampanjef klandras. Att
reklam for Posten t o m varit lyckosam

,»— och belonats na'mns inte med nagra ord.
Huvudtesen i programme! var att Posten

inte ska syssla med moderniseringar eller
gora det lagom konservativt, halla ett
omfattande postkontorsnat vid liv, att man

/••̂  inte ska grunda bolag och dotterbolag,
aven om man har blivit bolag. Samt att
man inte ska klampa in pa nya marknader,
det ska tydligen vara forbehallet fmare
foretag.

Danska Posten
Visst ingick tontiga pastaenden! Ta
berdmmet for Danska Postens mojlig-
het att halla 0-1 befordran, som ska
jamforas med den Svenska Postens
mqjlighet att verka i nagot annorlunda
topo- och geografi. Ta konkurrenten
"Bussiga Tomas" Georgsson som
uttalar sig om skattemedei som finan-
sierar Posten!!
"Reportrarna" har tydligen forsokt sig

pa en popularvariant av undersflkande
journalistik. Trakigt anda att de bara

skummar pa ytan. Det som totalt sak-
nades var det enklaste forsok till ana-
lys av fOrutsattningarna som Posten
idag far arbeta under.

Hellre en dum
f.d. minister...
Redaktionen gav t o m lika okunniga
politiker som Per Westerberg mqjlighet
att osa galla over Posten. Per Westerberg
som i riksdagsdebatten anforde foljande
om vissa forandringar i defmitionen for
vad som ska inga i den grundlaggande
postservicen (citat): "Snarast fmns det
anledning att misstanka att det ar det
tidigare Posten Lattgods ekonomiska
problem att konkurrera med sina privata
konkurrenter, och aven statliga, som har
foranlett denna forandring av lagstift-
ningen." Tank att den kar'n fick sitta som
naringsminister i ett antal ar! Vilka djupa
insikter...
Trakigt ocksa att en gammal lantbrevba-

rare som Centerns Sivert Carlsson inte
lyckats lyfta blicken utan framforallt
snoar in pa problemet med avgifter for

Gudrun Schyman
pa Tomteboda
Gudrun Schyman besokte
Tomteboda den 5 november.

Sektion Tba-K och fackligt-
politiska projektet hade ordnat
ett mote med vansterpartiets
ledare och 60 fackliga repre-
sentanter fran respektive avdel-
ning, klubbar och sektioner, for
att diskutera aktuella fackliga
och politiska fragor. Bl.a. dis-
kuterades EMU-fragan, 6-tim-
mars arbetsdag, Kon-
kurrensverkets beslut och den
nya postlagen.
En glad och oppen partiledare

som tycker om att traffa LO-
medlemmar och lyssna pa de-
ras krav och synpunkter om
politiken. Hon siutade sitt be-
sok med ett besok hos Kistaen-
heten, dar vantade henne ca 65
medlemmar som ocksa ville
sta I la aktuella fragor om tex.
sjukpension, arbetslosheten,
eventuell samverkan mellan (s)
och (v) i valet -98, etc.

Gerardo Berrios

enligt Posten felplacerade brevlador.
Markligt med politiker som i dagens
svangremstider har mage att havda att
Postens ekonomi ska mqjliggora den
service som utlovas i Postlagen nar man
samtidigt tillater "russinplockning" som
underminerar Postens ekonomi. Ibland
passar det att aberopa konkurrenslagen -
som ska leda till billigare priser (for vilka,
forresten), och ibland gar det lika bra att
aberopa postlagen som ska garantera den
eller den servicen. Lagar som star i kon-
flikt med varann! Kallas det att ta politiskt
ansvar, nar man samtidigt sitter pa tva
hastar?

Varfor valde "reportrarna" inte att inter-
vjua Miljopartiets representant som till
skillnad fran Westerberg verkar vara
palast och insatt i problematiken? Kanske
inte lika popular! att intervjua en av de
yngsta kvinnliga riksdagsledamoterna?

Regeringen da?
Mer beklammande ar att man inom rege-
ringen tydligen inte har bestamt sig for
hur man ska ha det. Naringsminstern
berommer Konkurrensverket for att klam-
ma at Posten, han tyckte det var bra att
man hotar med 50-miljoners viten. Tja,
det var den norrlanningen det. Inez Uus-
man, med allt Estoniaelande om halsen,
verkar ha det svart i umganget med alia
grabbar som tydligen bestamt sig for att
inte gora nagot som kan irritera den heliga
marknaden. Sossarna inom Trafikutskottet
har visat viss forstaelse for var problema-
tik, fragan ar bara hur val de kan havda
sig inom den socialdemokratiska regn-
bagssfaren.

Fragan om hur den postala infrastruktu-
ren kommer att se ut framover ar en viktig
fraga for demokratin (Ar det bara Bjorn
Rosengren som insett det bland alia hqj-
dare?). Sjalvklart maste fragan ses i ett
storre sammanhang. Forsamringar av den
postala infrastrukturen gar hand i hand
med en fordyring for den enskilde med-
borgaren. Paralleller fmns till andra delar
inom samhallet "dar man slapper in mark-
naden". Det europeiska integrationskon-
ceptet bygger f n pa marknadsliberala
va'rderingar. Nedrustningen av den "of-
fentliga sektorn" ingar rydligt i denna
schablon. Moderaternas projekt for en
nedrustning och avreglering av den posta-
la infrastrukturen ingar saledes i ett storre
sammanhang; manga iakttagare och in-
tressenter i utlandet foljer med intresse

Forts, pa nasta sida: Arlandakonferensen
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Solen skiner over
maskininvesteringama
• • Hosten ar budgetdags inom
Posten. 1997 ars budget for Ter-
minalregionen omsluter hela 900
miljoner; av dessa ar ca 600 miljo-
ner personalkostnader. Det ar allt-
sa stora pengar det handlar om.
Arbetsgivaren informerar facken
och forhandlar om budgeten i en
vanlig MBL-forhandling. Denna
forhandling ar annu inte avslutad.
Dessutom behandlar Arbetsmiljo-
kommitten budgeten utifran sitt
uppdrag. P-O Brandeker, en av
Terminalklubbens ledamoter i
AMK, kaserar.

I mandags holl arbetsmiljokommitten
sitt arliga budgetmote. Tre miljoner
har och sex miljoner dar, 2 200 000
kronor till 150 hemdatorer, vilket ar
runt "fjorton och sex" per burk. Fjor-
tonochsex i utgifter har och xxx i
intakter (hyreskostnader) dar - pa en
annan budget.

Siffrorna haglade ett tag genom
luften - kliniskt ren fran varje tobaks-
molekyl tack vare rokpolicyn. Hu-
vudskyddsombuden for upp och ner
pa sina stolar och forsokte penetrera
stora chefens bepansrade hud och
planbok. Argument vassa som Wil-
kinssons rakblad for genom luften,
studsade mot Rc:s hud , men han bara
vinkade avvarjande med ena handen
och de fackligas attacker foil platt till
marken. Hur de an forsokte alltid
hade han ett svar.

Skingra dimman
Raddningsstationer eller akutvaskor,

gaffeltruckar eller ROCLA-truckar,
kopiatorer for 66 lakan eller 100,
moduler till SSM och fonster till
Tba:F. Allt fick sin forklaring. Under
en och en halv timme varade ovning-
en, sen nalkades motets slut.

Ordforande skingrade dimman och
sammanfattade ungefar sa har:
han bad om ursakt da nagra enheter
hade missat att informera sina

skyddsombud, a andra sidan hade i
representanter visst varit inblandade, j
aven om facket havdat motsatsen.
Arbetsmiljoronder har genomforts j
med olika ambitionsniva och allvar;
manga investeringar tas upp for saker-
hets skull, d v s de flnns med i budge- I
ten, vilket dock inte betyder att de
automatiskt kommer att "avropas" (= !
aktiveras). Nagra poster kan t o m
ifragasattas, men "ingen investerings-
budget har hittills fdljts slaviskt" |
(nagot som redaktoren verkligen kan
intyga).

Ldsbudgeterat
Dessutom - och nu aterkom Re till ett
av sina trumfkort - har regionen los-
budgeterat med 1,5 mille som kan 1
anvandas for oforutsedda utgifter.
Forfaringssattet har visat sig vara
ytterst praktisk och har med framgang |
anvants under tidigare ar. Nyheten var j
bara den att man (fel: "han'') den har j
gangen aberopade denna "komplette-
ringspost" minst sex ganger - for |
olika andamal.

Men hava trost kamrat postiljon i
terminalriket: vad ar dubbel italiensk
bokforing mot enkel smalandsk? — ;
En piss i Mississippi

P-O Brandeker

PS Allan Abrahamsson, valbrand
HSO fran Klara, avgick med en delse-
ger. Den fargpyts han utlovades pa
forra motet (for att frascha upp
sryrketraningsrummet!) drogs ej till-
baka.

\ SEKO
Forts fran foregaende sida:

Arlanda-
konferensen
om man kommer att lyckas med att knac-
ka Svenska Posten och oss postanstallda.

Vad hander om vi...
Regeringar och politiska partier utsatts
aven de for en slags marknad - benamnd
demokratisk kontroll. 51.000 anstallda ar
vi f.n. inom Posten. Hur kommer vi att
agera infOr nasta val? Om vi postanstallda
bestammer oss f8r att mycket noggrant
fb'lja de politiska partiernas agerande i
postfragor framover, si ar jag saker pa att
vi kan fa en och annan tongivande politi-
ker att lyssna pa vara krav. Om vi dess-
utom bestammer oss for att lagga pi ett
par kol extra och engagera oss litet mer i
denna fraga, si finns det an stOrre mqjlig-
heter att uppni resultat. An har vi knappt
borjat!

Terminalkonferensen pi Arlanda bes-
tamde att fragan ska behandlas pi den
kommande koncernkonferensen den 28
november. Tanken ar att vi tillsammans
med andra kamrater inom Posten och
Forbundet ska starta en samordnad kam-
panj for att tala om for allmanhet och
politiker hur vi ser pa detta och andra
avregleringsproblem.

Valkommen till att medverka i en harlig
fight!

P-O Brandeker

PS
Konferensen pi Arlanda ar ett styrkebevis
for de nya samarbetsformer som vaxer
fram inom fb'retagsfacket. Stort tack till
Tom Tillman som suverant ledde tillstall-
ningen. Stort tack till Postens representan-
ter som i ett viktigt skede forsig ossrmed
omfattande information. I ett kommande
nummer iterkommer vi med en mer detal-
jerad redogorelse.

Ett stort tack ocksa till Lars Lundin,
chefen fbr omlastningsterminalen pa
Arlanda, som ordnade ett nattligt studie-
besdk, just nar vadergudama var som
argast! Vi forsags med ypperliga guider.
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inga tidsbegransade efter nyar? n

osakert om personallaget

'

r

• • Under november manad finns
det inom regionen tidsbegransat
anstallda och forhojda ataganden
som motsvarar drygt 190 arsar-
betskrafter. Det ar en minskning
med ca 10 AA jamfort med fore-
gaende manad. De tidsbegransade
som nu jobbar i Terminalregionen
har anstallning aret ut. Men vad
bander sedan?
Terminalcheten har deklarerat att alia

tidsbegransade ska bort vid arsskiftet.
Mojligen kan nagra fa stanna i januari,
men sedan ar det slut. Vi har fran termi-
nalklubben ifragasatt hur derma kraftiga
personahninskning ar mqjlig att genom-
fora. Laget ar ocksa olika pa enheterna.
Vissa har knappt nagra tidsbegransat

anstallda, medan Arsta Stora/Klump,
Klara-Foretagspost och Tba-Taby och
Uppl/Vasby har ett betydande antal. Om
de tidsbegransade pa dessa enheter sags
upp maste antingen folk flyttas dit fran
andra enheter - eller post dirigeras om.
Forutsatt att det verkligen finns andra
enheter som har for mycket folk eller
kapacitet att ta emot mer post. Den saken
ar ocksa - milt uttryckt - oklar.

Personalplanering
Vi har begart att det gors en personalpla-

nering for nasta ar som visar laget for hela
regionen. Det ar nodvandigt om man ska
kunna fora en series diskussion i fragan.
Nar detta skrivs (21/11) har nagon sadan
planering annu inte presenterats.

Jan Ahman

Regeringen och centern har
lamnat ett forsiag om andringar
i arbetsratten till riksdagen.
Det mesta handlar om forsam-

ringar: kortare uppsagningsti-
der, hardare press pa lokala
fackliga organisationer, mm.
De deltidsanstallda foresias fa

1st foretradesratt till Iorhojt
atagande om arbetsgivaren
behover utoka sin verksamhet.
Mojligen innebar detta en reell
forbattring; det beror pa hur
tagtexten ar utformad.
Facktuellt aterkommer i nasta

nummer med en utforiigare
presentation.

*

'
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1996 ars lonerevision i siffror
I tabellen redovisas medellonerna ar Teknik & Service, som ytterligare steg i arets lonerevision, narmare bes-

e och efter arets lonerevision och befaster sin stallning som bast avlonad tamt med 19 kronor! Skillnaden arfort-
eskillnaden mellan kvinnor och man produktionspersonal i regionen. Men farande 175 kronor, vilketbl. a. beror pa
;gionen. Beraknuigen galler SEKO- aven Klara Sma/C5, Arsta och Biltran- att det finns sa fa kvinnliga lagledare.
dlemmar, inklusive lagledare men sporten, tre lagloneenheter, har fatt hoj- Ett GRATTIS! till Klara Foretagspost,
:1. administratorer och produktions- ningar over medelnivan. Den genom- som ar den enda enhet dar kvinnolonerna
fer. Aven tidsbegransade ar exklude- snittliga hojnmgen i regionen ar 544 i genomsnitt ar hogre anmannens! Men
e, vilket gor att siffrorna blir nagot kronor. ocksa till Tba-U, som ar outstanding pa
ssvisande for de enheter som har Om vi jamfor lonerna mellan kvinnor Tomteboda.
nga tillfalligt anstallda. Arets vinnare och man sa har vi tagit ytterligare ett litet /JA

Biltransporten
Teknik & Service

Klara F-post
Klara Sma/C5
Klara St/Klump
Klara Varde
KIARA TOTALT

Medellon fore lonerev 96
alia kvinnor

14 714 \ 465
15 220 1 14 668

14862 14870
14569! 14515
147901 14693
15005! 14884
14 744 ! 14 645

\a F-post

Tba Kista
Tba Solna
Tba Taby
Tba UA/asby
TBA TOTALT _

14938! 14852
14862! 14741
14943! 14843
15092! 14883
14871 14830
14 915 14 820

Arsta 14 625 14 488

man
14771
15308

14856
14627
14831
15022
14802

14976
14908
15024
15244
14890
74963

14742

HELA REGIONEN 14 804 14 679 14873

Medellon efter lonerev 96
alia

15318
16181

15387
15194
15352
15453
15314

15457
15277
15426
15555
15328
15379

15231

15348

kvinnor
75056
75467

15452
15143
15278
15300
75245

15347
15159
15332
15471

man
75378
76293

15341
15249
15384
15474
75354

15507
15322
15502
15615

15278 15350
75 293 75 423

75 094 ! 75 349

Loneskillnad kvinnor - man
fore

-306
-640

14
-112
-138
-138
-757

-124
-167
-181
-361
-60

-743

-254

75235! 15410 -194

efter
-322
-826

111
-106
-106
-174
•109

-160
-163
-170
-144
-72

-730

-255

-175

forandr
76

786

-97
-6

-32
36

-48

36
-4

-11
-217

12
-73

7

-19



rerm/na/FACKTUELLT 10/1996 Forsakringar

Medlemsforsakringarna 1997

Sjukbidragskapital nyhet i OF 15000
Oforandrad premie for hemforsakringen • Frivillig sjukforsakring pa gang

Vid arsskiftet sker som vanligt en
del andringar i vara medlemsfor-
sakringar. Premierna ligger i stort
sett kvar pa samma niva. I GF
15000 aterinfors fortidskapitalet
vid sjukbidrag, men nu kallas det
sjukbidragskapital och ger en be-
tydligt lagre ersattning an det van-
liga fortidskapitalet. Fb'rbundssty-
relsen bar tecknat en frivillig med-
lemssjukforsakring, som ar tankt
att komplettera sjukpenningen fr
o m den 9l:a sjukdagen.

Den som ar medlem i SEKO och bar
tecknat en frivillig grupplivfbrsakring (GF
15000) kan fa ett s k fdrtidskapital om
man blir fbrtidspensionerad. Ersattningen
uppgar som mest till tre basbelopp eller
108 900kr (1997). Tidigare kunde man fa
ett fdrtidskapital redan nar man beviljades
sjukbidrag (som ju offa fdregar en fdrtid-
spensionering). Den mdjligheten togs bort
ur fdrsakringen 1995. helt enkelt darfdr
att Fdrsakringskassorna 'da beviljade sa
manga sjukbidrag och fdrtidspensioner att
forsakringen holl pa att ga overstyr. Nu ar
fdrhallandet det omvanda: allt farre bevil-
jas fdrtidspension och da'rfor aterinfors
mdjligheten att fa ett (starkt reducerat)

FORSAKRING

GF 15000
Gruppliv med enkelt fortidskapital
Medlem torn 65 ar
Medforsakrad torn 65 ar
Aldre medlemmar
Aldre medforsakrad

Trygghetsforsakringfritidsskador
Medlem torn 65 ar
Medforsakrad torn 65 ar
Aldre medlemmar
Aldre medforsakrad

MEDLEMSBARN
Per barn

Premie/
man 1996

58:00
58:00
16:50
16:50

19:00
22:50
6:50
16:50

29:50

Premie/
man 1997

58:50
58:50
16:50
16:50

18:50
22:50
7:50
16:50

29:50

fdrtidskapital vid sjukbidrag. Den nya
ersattningen kallas kort och gott for sjuk-
bidragskapital och uppgar till 10 procent
av det vanliga fortidskapitalet (=10 890
kr). Men till skillnad fran fortidskapitalet.
som ar ett engangsbelopp. kan man fa
sjukbidragskapitalet under max tva ar,
vilket innebar att man som mest kan fa
10 890 kr x 2 = 21 780 (med 1997 ars
basbelopp som exempel). Fdrandringen
trader i kraft den 1.1.1997.

Fullt arbetsf or
Den som tecknar grupplivrorsa'kringen
efter den 1 januari 1997 maste. for att
kunna fa ersattning. antingen vara fullt
arbetsfor vid intradet i forsakringen eller
vara fullt arbetsfor i minst 30 dagar i fdljd
darefter. Om man redan ar med i forsak-
ringen vid arsskiftet men da inte ar fullt
arbetsfor kan man i alia fall fa ersattning-
en - fdrutsatt att man tidigare uppfyllt
kraven. Ett andra villkor for att fa sjukbi-
dragskapitalet ar att sjukbidraget trader i
kraft efter nyaret oavsett nar sjalva beslu-
tet om det tas.

Sjukforsakring
Forbundsstyrelsen liar fattat beslut att

teckna en medlemssjukforsakring hos
Folksam. Forsakringen bl i r f r ivi l l ig och

den som
ar intres-
s e r a d
k o m m e r
att fa an-
mala sig
g e n o m
den blan-
kett som
kommer
att skick-
as ut till
alia med-
l e m m a r
nar vill-
koren i
f o r s a k -
ringen ar
k 1 a r a .
Forsak-
ringen ar

tankt att dels komplettera sjukpenningen
fran 90:e dagen, dels att vara ett komple-
ment till sjukbidrag och fortidspension
( u t o v e r f d r t i d s -
kapitalet/sjukbidragskapitalet i GF 15 000
om man har den forsakringen). Storleken
pa premien liksom ersattningen ar inte
faststallda, men klart ar att premien kom-
mer att bli hdgre ju aldre man ar - risken
for langa sjukskrivningar dkar med al-
dern.

,̂ —

Hemforsakringen
Premien for hemforsakringen ar - hdr och
ha'pna - oforandrad for 1997. Premiens
storlek - som styrs av var man bor - fram-
gar av tabellen harintill.

Pa lonebeskedet redovisas fdrsakringspre-
mierna i klump ("Folksampremie"), vilket
gdr det svart att veta vilka forsakringar
man egentligen betalar for. Varje medlem
som tecknat nagon eller nagra av de kol-
lektiva fSrsakringarna far ett fdrsakrings-
besked hemskickat vid arsskiftet. Spara
fdrsakringsbeskedet! Med hjalp av detta
och uppgifterna nedan kan du kontrollera
att beloppet pa ditt lonebesked stammer
med avgifterna for de forsakringar du v i l l
ha - och tror dig betala for.

Fragor?
Om du har fragor kring de olika fdr-
sakringarna kontakta din egen sektion!
Vi pa terminalklubben, tel 781 56 60/76
14, kan ocksa svara pa fragor, liksom av-
delningen, tel 24 34 00.

Ytterligare information ges ocksa - fdru-
tom i den broschyr som Folksam skickat
till alia fbrsakringstagare - i det ha'tte som
regionklubben skickar ut till sektionerna
vid arsskiftet: VARA GRUPPLIVS- OCH
OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR 1997.

Jan Ahman
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Fdretagsposten utreds pa nytt
Regionchefen bar beslutat att gora
en torstudie over foretagsposten
vid samtliga tre terminaler i
Stockholm.

Som niotiv for projektet anges de
forandringar som kan tiinkas k-
oin ma i och med att de nya kund-
segmenten inrattas och det okade
antal kundunika losningar som
bl a denna reform forvantas leda
till.

Forstudien ska

• klarlagga var granssnittet bor ga
mellan F-posten och sorteringsorga-
nisationen.

• belysa resursbehovet i lokaler, ut-
rustning, kompetensutveckling

kundsegmentens (saljteamens) be-
hov av dialog och genomfdrande av
kundunika losningar
hur paverkas behovet av kontroll
och aterkoppling till kunder och
saljare nar kunden iamnar in via
olika distributorer och d& mb'ter
olika inlamningsftinkrioner beroende
pa geografisk belagenhet
saljteamens behov av dialog for
kundunika losningar tor de storsta
kunderna
vilka stordriftsfbrdelar finns genom
att samordna forljesedelsregistrering
och produktionsplanering
hur paverkas mojligheten till en
samordnad planering av volymer
samt belaggningsplanering pa sorte-
ringsenheter och mojligheten att vid
behov styra inlamninaar till mest

"

'

Premier for kollektiv

Lin och post- Tariff- Minads-
nummer cmrdde premie

AB Stockholm* Ian

10005-11229 13
11230-11289 12
11292-12059 13
12060 14
12080-12206 13

12231 -12239 14
12240-12248 13
12260-12266 14
12286-12324 13
12332-12386 12

12387-12476 13
12500-12546 12
12551 -12559 13
12571 -12586 12
12600-12726 13

12730-12761 12
12780-12807 13
12820-12885 12
12900-12923 13
12930-12944 12

12945-12949 14
12950-12955 13
13025 5
13033-13043 9
13054-13061 5

13100-13129 10
13130-13152 11
13155 13
13160-13187 11
13189 13

13200-13383 11
13400-13481 9
13500-13529 11
13530-13537 10
13540-13639 11

13640-13649 10
13650-13691 11
137 00 — 1 37 42 1 0
13754-13757 9
13791-13794 10

13800-13822 11

90
83
90
98
90

98
90
98
90
83

90
83
90
83
90

83
90
83
90
83

98
90
47
65
47

71
77
90
77
90

77
65
77
71
77

71
77
-J-4
1 1

65
71

77

hemforsakring
Lin och post- Tariff- Manads-
nummer omrade premie

13830-13837 10 71
13840
13900 -13936
13940 -13941

13950 -13990
14100 -14139
14140 -14149
141 50 -14175
141 80 -141 88

141 91
14200 -14229
14230 -14291
14301 -14303
14330 -14347

14400 -14480
14500-14559
14560-14569
14570 -14590
14600 -14654

14700 -14707
14721 -14725
14730 -14755
14760 -14771
14780 -14785

14791 -14925
14930 -14945
14950 -15023
15100 -15192
15200

15205 -15297
15300 -15307
15321 -15395
15500 -15501
15521 -15534

15591 -15594
16100-161 19
16124-16129
16130 -16359
16360

16361
16362-16374
16380
16385

11 77
9 65
8 60

9 65
12 83
13 90
12 83
13 90

12 83
11 77
12 83
13 90
14 98

10 71
13 90
14 98
13 90
11 77

12 83
11 77
12 83
5 47

11 77

5 47
6 51
5 47

11 77
4 43

11 77
8 60
5 47
4 43
5 47

6 51
12 83
6 51

12 83
15 106

12 83
15 106
12 83
14 98

1997

Lan och post- Tariff- Uanaos-
nummer omraOe premie

16387-16499 12 83

16500-16577 11
17065-17199 12
17200-17249 11
17280-17289 12
17290-17296 11

17300-17381 12
17500-17539 11
17540-17549 9
17560-17564 11
17570-17577 10

17585-17589 11
17800-18023 5
18100-18190 9
18200-18383 11
18400-18660 9

18670 5
18686 9
18691 -18697 5
19040-19047 8
19100-19162 12

19170-19179 11
19181 -19196 12
19.300-19391 8
19400-19793 9
76010-76394 5

C Uppsala Ian

74010-74599 4
74601 -74695 5
75001 -75188 7
75217-75275 8
75309-75452 7

75591 -75598 4
75643-75655 8
757 52 - 757 58 7
81060-81065 3
81401 -81495 4
81501 -81595 3

D Sodermaniands Ian

61050-61381 4
61895 2

77
83
77
83
77

83
77
65
77
71

77
47
65
77
65

47
65
47
60
83

77
83
60
65
47

43
47
55
60
55

43
60
55
40
43
40

43
37

lampliga sorteringsenheter
• hur kvalitetssakra foljesedelshante-

ringen fore och i samband med ev.
samlingsfakturering fran kundseg-
meneten

• vilka arbetsuppgifter kan flyttas till
andra enheter i organisationen sa att
koncentration sker pa huvud-
uppgifterna.

En chef
A lit detta ar sakert fragor som behover
analyseras. Men projektet ska ocksa - och
framforallt - studera hur foretagsposten
ska se ut rent organisatoriskt. Regionled-
ningen foresprakar ett alternativ dar

• Fdretagsposten organiseras under en
chef med verksamhet pa Tomteboda,
Klara och Arsta och ev. utlokaliserad
verksamhet.

Men utredningen ska - efter forhandling
med facket - utredaj^ra alternativ. De tre
b'vriga alternativen lyder

• Varje enhetschefi sortering ansvarar
for sin egen direktinldmning, med vissa
gemensamma funktioner pa respektive
terminal.
• Fortsatt drift enligt nuvarande orga-
nisation.
• Nuvarande organisation pa Arsta och
Klara, men gemensam F-post pa Tomte-
boda.

Det kan inte nog understrykas att projek-
tet ska utreda^ra likvardiga alternativ;
ingen fixad utredning, tack!.

Klart 20 december
Forstudien ska vara klar den 20 decem

ber och de forandringar som kan bli folj-
den tra'da i kraft den 1 mars nasta ar. Anna
Greta Thegle ar projektledare och som
fackliga representanter ingar Anders
Sjoqvist, Anders Bergstrom och Carlos
Caviedes.

Jan Ahman
Kundsegmenten ar ett resultat av Kundfokuspro-
jektet och innebar att kundema grupperas i nio
kundsegment. Banker och liknande verksamhet
inordnas i ett segment, stat, kommun och lands-
ting i ett annat, stora privatfbretag i ett tredje,
osv. Den nuvarande saljorganisationen - dar
varje affarsomrade har egna saljare - bryts upp
och istallet organiseras saljarna kring kundseg-
menten.
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Nytt avtal om medinf lytande
Samverkansgrupper • Arbetsplatstraffar • Utvecklingssamtal • Okat inflytande?

• • Arbetsgivaren och de fackliga
organisationerna inom Posten bar
nyligen slutit ett Medinflytandeav-
ial.

Avtalet sags vara ett led i processen for
•andet av 2000-talets arbetsplats och

• t i l l

ett effektivare beslutsfattande dar
mindre tid gar at till formalia och for-
mella forhandlingar och mer tid Ran
a'gnas at gemensamt ansvarstagande for
att effektivt kunna na Postens tre mal
om Kundnojdhet, Lonsamhet och Per-
sonal som trivs".

Den fordjitpade samverkan och effektiva-
re beslutsfattande som avtalet efterstravar
ska uppnas med hjalp av tre instrument:
Samverkansgrupper. arbetsplatstraffar
samt utvecklingssamtal.

Samverkansgrupp
: varje resultatomrade ska det inrattas

"'•kansgrupp.
isgruppen ska besta av lokala

.^.ure for arbetsgivaren och det
lokala racket. Tanken ar att man dar "i
samverkan ska bereda och utveckla alia
strategiska och operativa fragor av bety-
delse tor enhetens/regionens verksamhet"
(dock inte pensioner och loner och andra
tormaner och inte heller disciplinarenden.
Dessa fragor ska som tidigare regleras i
normala MBL- och avtalsforhandlingar).

Poangen med samverkansgrupperna
ar att i och med att en fraga behandlats
dar (eller pa en arbetsplatstraff) sa bar
ocksa arbetsgivaren fullgjort sin skyl-
dighet att informera och forhandla
enligt Medbestammandelagen (MBL §§
11, 12, 19 och 38) liksom ban bar upp-
fyllt Arbetsmiljolagens och
Arbetsmiljoforordningens (AML 6kap
samtAMF§12)villkor.

inga protokoll
Det innebar att nuvarande MBL-for-

handlingar, "MBL 19-infon" och
Arbetsmiljoutskott/kommitte ska ersattas
av Samverkansgrupper pa regional och
lokal niva (enheterna).

Det behover inte foras nagra protokoll i
samverkansgrupperna, utan fragorna som
behandlas kan "dokumenteras vid behov"
och "eventuell avvikande mening skall
framga av dokumentationen". som det sa
torment neutralt star i avtalet. Forment
darfor att arbetsgivaren ju inte behover
dokumentera nagot, eftersom det fortfa-
rande ar arbetsgivaren som bar beslu-
tanderatten. Dar har man inte luckrat upp
nagonting; tvartom poangteras i avtalet
att den urgamla orattvisan fortfarande
galler:

"Vidare ar par-
terna overens
om att avtalet
inte innebar
nagon andring
av arbets-
givarens nuva-
rande besluts-
ratt."

Kommer man
inte overens i
samverkansgrup-
pen kan facket,
enligt avtalet,
fora fragan vida-
re t i l l central
forhandling en-
ligt MBL § 14.
Men det kraver
naturligtsvis en
dokumentat ion
av vilka fragor
som behandlas i
samverkansgrup-
pen och vilka
"beslut" som tas.

Det maste dar-
for vara en
grundregel att
det fors proto-
koll vid samver-
kansgruppens
moten.

Arbetsptatstraffen
Nasta steg i samverkansavtalet ar arbets-
platstrdffarna:

"Pa varje arbetsplats traffar arbetsgivaren
regelbundet de anstallda i arbetsplatstraf-
far for att diskutera och tolja upp alia de
fragor som ar av vikt for verksamheten pa
den egna arbetsplatsen."

"Arbetsplatstraffen ska vara ett forum
for informationsutbyte. ideutveckling och
ett salt att ta tillvara de olika kompetenser
och erfarenheter som finns pa en arbets-
plats ... skapa delaktighet mellan chefen

Fran demonstrationen den 23 oktober
Hur ska det fackliga arbetet utformas i de harda tider
som nu rader inom Posten?
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r\h de anstallda"

Sa har langt paminner arbetsplatstraf-
farna, som de beskrivs i avtalet. om de
basta av de infonnationsmoten som idag
halls (dar de halls!) pa enheterna. Det
vore naturligtsvis bra om avtalet kunde bli
t i l l hjalp for att hqja standarden pa de
lokala infomotena. Men samtidigt har
avtalsskrivarna tankt sig att ga ett steg
langre och delegera ut fragor fran sam-
verkansgrupperna till arbetsplatstraffarna.
Och da fmns det inte langre plats tor de
slarvigt genomforda "moten". som vi
ocksd ser exempel pa idag.

Utvecklingssamtal
Den tredje byggstenen i samverkansavta-
let ar utvecklingssamtalet. som betraktas
som en nvckelaktivitet for de anstdlldas

ucveckling och delaktighet :
Utvecklingssamtalet forekomrr.er ju re-
dan, men under ett annat nan;n: plane-
ringssamtal. Eller ska forekomma; det ar
val litet si och sa med hur det genomtors
pa olika enheter.

r

Fran demonstrationen den 23 oktober.
Konkurrensverkets representant pamins om vad som horde
galla inom postbranschen: Konkurrens pa lika villkor!

Syttet med Medinflytandeavtaiet ar att
losa upp de relative sett tydliga ochfor-
mella regler och krav som flnr.s i MBL
och AML och ersatta dessa med ett mer
informellt satt att behandla dessa fragor.
Det later tjusigt och sa fungerar det fak-
tiskt ocksa pa de stallen dar man har ett
hyggligt forhallande meilan aen lokale
chefen och det lokala facket: en forhallan-
de som bygger pa att parterna respekterar
varandra och de lagar och avtal som gal-

ler. Men pa alia
andra stallen. och
pa storre enheter -
t ex pa regional
niva?

Fbrsvara
Dar kan Medin-

flytandeavtalet
snarare komma att
forsvara medin-
flytandet och det
fackliga arbetet
istallet for att un-
derlatta det. De
chefer som har en
" J c o n t o r e t - p a -
f i c K a n - i n -
stal lning" och fat-
tar snabba och
ofta odokumente-
rade beslut utan
att ens informera
och forhandla
med facket begar
idag faktiskt ett
lagbrott - som
alltfor sallan beiv-
ras.

Medmflytande-
avtalet ska ses
som en erinran
mot dessa chefer;
det ska vara ett
medel for att ant-
ligen fa dem att
folja lagen och
atminstone infor-
mera och radgora
med personalen
(oftast genom

facket) innan nan fattar besiut. Det ar den
positiva tolkningen av avtalet. och sakert
kommer det att kunna anvandas sa i en del
fall. Den andra tolkningen. enligt min
mening den mer realistiska. ar att avtalet
snarast kommer att legitimera denna
chefsstil. som vi ju ser en hel del av inom
Terminalregionen. De kan skaffa sig ett
alibi genom att - heist odokumenterat -
dra fragorna i en samverkansgrupp.

Det ar trist att SEKO sjalvmant luckrar
upp tillampningen av de paragrafer som vi
faktiskt har en del nytta av (sedan fmns
det andra paragrafer i MBL som vander
sig mot oss - de rubbas typiskt nog inte av
det har avtalet).

Parterna har genom samverkansgrupper-
na dvergdtt till ett nytt satt attforhdlla sig
[ill varandra. star det i avtalet. Fan tro ' t .
Fragan ar istallet om inte SEKO-ledning-
en gjort sjalvmal med det nya avtalet; man
har missuppfattat vilka tider det ar som vi
lever i idag. Vare sig regeringen eller
postledningen - och de som star bakom
dem - kommer f r iv i l l ig t att backa en turn
fran den inslagna vagen mot en siimre och
dyrare postservice och an hardare villkor
for oss som ska utfora den. Det kan darfor
knappast bli fraga om nagot gemensamt
ansvarstagande utan snarare ar det harda
och tydliga forhandlingar som galler!

Medinflytandeavtalet galler fr o m den I
januari 1 997. Tillampningen av det ska
regleras i ett regional! avtal. Dessa for-
handlingar har inte paboriats an.

Jan Ahman

Insandare?
Har du synpunkter pa laget
inom terminalregionen, i Pos-
ters i siort - eller din egen ar-
betsplats? Kanske du vill saga
nagra ord om facket! Skriv gar-
na till Termma/Facktuellt! Nasta
nummer beraknas komma ut
redan i mitten av december.

rerm/na/Facktuellt ges
ut av Klubb Terminaler
Stockholm.
Tel 781 56 60 - Klara

781 76 14 - Tba



Normaibrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA

Forstasigpaarna Iran Brev Fait uttalar sig:

Formatenheter pa Tomteboda!
• • I uppfoljningen av den olycksaliga
Brevnatsstarten ingick - som en del i
Operation finslipning - att en control-
lergrupp skulle aka runt till termina-
lerna och inspektera. Gruppen bar nu
besokt samtliga tre terminaler i
Stockholm, men endast rapporten
fran Tomteboda foreligger an sa
lange.

Gruppen besokte Tomteboda under tre
dagar (14-17/10) och man sammanfattar
sina erfarenheter i 46 punkter. Som alia i
huset kanner till, firms det fortfarande
mycket som behover rattas till och/eller
kan forbattras; detta aterspeglas i rappor-
ten. Dessa iakttagelser horde spridas till
all personal pa enheterna och en serios
diskussion fb'ras om vad vi kan gora for
att forbattra saker och ting. Eftersom
detta inte tycks ha skett s& bjuder Facktu-
ellt pa spaltutrymme sa att alia kan lasa
rapporten och bidra till de fbrbSttringar
som kan och b6r goras.

Anmarkningsvart
Istallet tycks arbetet sa har langt ha tagit

fasta pa andra saker som ocksa star att
lasa i rapporten. Ar det inte anmarkning-
svart att gruppen, efter tre dagar i huset,
kan uttala sig sa tvarsakert som i punkter-
na 27 och 43: Sid omedelbart ihop enhe-
terna Tba-T och Tba-U! De foresprakar
ocksa en formatindelad organisation
(punkt 42), vilket, om det togs pa allvar,
aterigen skulle innebara en total omorga-
nisation pa Tomteboda - som om det skul-
le bidra till att Ib'sa alia de faktiska prob-
lem som gruppen raknar upp!. Har uttalar
sig nu controllergruppen inte lika katego-
riskt, men jag namner saken eftersom
denna punkt minsann omedelbart har re-
sulterat i atgarder fran terminalledningen:
det pagar nu pa Tomteboda nagot slags
projekt som pekar at "formathallet". Fack-
tuellt aterkommer nar vi vet mer: facket
har naturligtsvis inte informerats om sa-
ken.

Det ar ocksa si f-t typiskt att control-
lergruppen inte med ett ord namner na-
gonting om det som "Operation finslip-
ning" ocksa skulle granska, namligen var

2000-talets arbetsplats och kompeten-
sutvecklingen blivit av i det nya Brevna-
tet!

Jan Ahman

Controllergruppens rapport:
1. Infbr snarast en enhetlig brevlidepolicy i
regionen som dessutom vad galler sista-minu-
ten ska fblja den centrala policyn i Brevnatsu-
tredningen. • 2. Brevladetomningarna ska
koras direkt till Tomteboda, vilket ger ett bat-
ire inflode och ett battre resursutnyttjande. •
3. Utnyttja effektema av forskottstomningarna
genom att ta hand om posten direkt.Tom kl.
14.00 for att & in mera post. Forsla upp pos-
ten fnSn kaj omedelbart. • 4. Infor kontrollsys-
tem for brevladetomningen. • 5 Informera
kunderna om att rikspost som laggs pa de bid
lidorna riskerar att fbrsenas. Inforskaffa stam-
pel med information till mottagaren om att
brevet blivit forsenat p g a postning i bli lida.
• 6. Ga igenom alia avtal med Posten Fo'r-
sdljning och Utdelning. Komplettera avtalen
med anvisningar om vilka lastbdrare som ska
anvdndas. • 7. Infbr daglig slumpmSssig kon-
troll av hur postkontoren skbter sitt itagande,
ca 5-10 kontor/dag. • 8. Skaffafram alia avtal
fran Forsdljning och Utdelning om produk-
tionsvillkoren i kundavtal, hdmta/ldmna avtal
etc. • 9. Forbattra rutinerna vid foravisering •
10. Infor rutinerfor och genomfor avtalskon-
troller • 11. Infbr daglig slumpmassig gransk-
ning av kunders direktinlamnade post • 12.
Infor omedelbart ett kontrollsystem for av-
prickning av ankommande transporter • 13.
Anvand LBF-systemet i regionen for uppfolj-
ning och kontroll av lastbarare • 14. Organi-
sera returflodet av lastbdrare fran postkontor
och utdelningskontor. Det ska vara Terminal
som ansvararfor detta • 15. Inratta en flbde-
sansvarig pa respektive enhet, fbr att kvalitets-
sakra inflode, utslag och utflbde • 16. Lagra-
de brevbehallare insdttes i drift • 17. Anvand
lagerbehlllare for skrot och andra bvertaliga
grejer • 18. Utse en ansvarig kontaktperson
fran Tomtebodaterminalen gentemot Ndtdiri-
genten • 19. Anpassa raster och pauser i for-
hallande till urslagstider si att si mycket som
mojligt hinner sorteras och expedieras med
huvudtransporterna • 20. Kor maskinerna
kontinuerligt med rastavlosning • 21. Atgarda
uppsamlingsflbdet for att ra'tt kunna utnyttja
ALO och bvrig teknik. • 22. Kajvakt skafin-
nasfor sakra snabba interntransporter upp till
sorteringshallen • 23. Anpassa bemanningen
i de olika funktionerna efter flodet • 24. Oka

flodet till maskinerna • 25. Infor tydligare
markning • 26. En speciell samordnare (diri-
gentfunktion) utses som har helhetssyn over
maskinkapaciteten rakt over alia tre Tba-en-
heterna • 27. Sli ihop T- och U-enheterna fbr
effektivare maskinutnyttjande • 28. Utsorte-
ring ska ske till masltin direkt fran brevresninj.
• 29. Ta bort gummistamplingen till allt annat
an klumpfbrsandelser. Metallstampel ska an-
vandas fbr handstampling av vanlig brevpost
• 30. Se till att alia enheterna gor kontrollav-
tryck av alia stdmplar i stdmpelliggare • 31.
Byt ut resningsborden fbr battre effektivitei
och arbetsmiljb • 32. Forbattra disciplinen
vid urslag till huvudtransporten, speciellt pa
Tba-K • 33. Informera all personal om vikten
av att sa mycket som mojligt kommer med
huvudtransporten • 34. Samordna sorteringen
mellan enheterna sa att ingen enhet paborjar
t ex spridningssortering innan alia enheter ar
fdrdiga med uppsamlingssorteringen • 35. In-
och utregistrering av lastbarare ska infbras
omedelbart • 36. Samlastning ska ske pi lid-
vagnar fbr transport till lidcentralen for att
sakerstalla uthanteringen till huvudtransport •
37. Dela upp lastplatserna mellan yt och fly g
for att undvika ono'dig lockning av lador • 38.
Klartecken ska ges till bilarna innan de far
avgi • 39. Bilarna ska prickas av och
avgangstiderna ska noteras • 40. Personal
frin enheterna ska delta i lastningen av sprid-
ningsbilarna for att sakerstalla nodvandig
prioritering av post • 41. En helhetssyn maste
flnnaspa Tomtebodaterminalen. Aven om den
internt ar delad i tre, evfyra enheter forutom
Foretagsposten sa ar terminalen ur ndt-
synpunkt en enda terminal. Det innebdr bl a
att alia enheterna maste koncentrera sig pa att
gemensamt klara all produktion av ex vis upp-
samlingA under kvallen innan spridning A far
borja och att koncentrera sig pa spridning A
under natten i forsta hand och inte paborja
uppsamling B som kan dventyra stopptidenfor
A-posten. Den valda geografiska uppdelning-
en medfor att belastningen pa enheterna ar
ojdmn savdl ur tids- som volymhanseende •
42. Se Over organisationen och skapa ett jamnare
ilsde och ett helhetsansvar fbr hela terminalens
produktion. En formatindelad organisation kan
vara ett battre alternativ speciellt nar SSM:na kom-
mer igang. • 43. Sla omedelbart ihop enheterna
Tba-T och Tba-U till en enda • 44. Utveclda rutiner
fbr den skriftliga informationen sa att den blir till-
ganglig fbr alia • 45. Sakerstall teknikertillganglig-
het pa plats dygnet runt nar SSM:na salts igang •
46. UndersOk ett billigare alternativ till transport av
vx:na mellan Tba och Klara.
• •••••••Din chef har utfbrligare information!


