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uppgorelse om A-kassan
Skarpt arbetsvillkor • 80 procent i ersattning fran 1 oktober

<*~'ecember drog riksdagen i sista
u.inuten tiilbaka de forsamringar i A-
kassan, som skulle ha tratt i kraft vid
nyar. Men samtidigt forklarade man
att besparingar skall goras. senast vid

>Hvarsskiftet i ar.
_fter del att regeringen. LO och

centern i forra veckan gjorde upp om
A-kassan. vet vi i stora drag viika
forandringar som kommer.

• Ersattningen hojs t i l l 80 procent (idag
75 procent) fr.o.m den ! oktober i ar.

Den I januari 1998 hojs golvet i ersatt-
ningen fran 230 t i l l 240 kr/dag och taket
fran 564 t i l l 580 kr/dag (= max 12
760kr/man - tore skatt!).
• Fragan om den bortre parentesen. na'r
man inte la'ngre kan fa nagon ersattning
fran A-kassan (tre ar har foreslagits) ut-
reds pa nytt. De nya regler som man kom-

Terminalklubben
kallar till

ARSMOTE
Ldrdag den 1 mars kl.13.00

Lokal: Aulan i Centralposthuset
Master Samuelsgatan 70, ingang fran ljusgarden

Pa dagordningen:
Arsmbtesfbrhandlingar

Behandling av motioner till forbundsmdtet
Aktuella rapporter

Efter motet bjuder klubben pa middag.
Anmalan senast 24 f ebruari

Valkomna!
/Styrelsen

mer fram ti l l ska galla tidigast fran I juli
1999. Det ar viktigt att notera. att LO (i
det har fallet. men inte for karnkrarten!!)
tycks ha accepterat en bortre parentes.
men dels skjuts besiutet fram t i l l !999.
dels har regeringen gert "garantier for
offentlig sysselsattnmg... och inkomst
genom arbetscentrum. som ar tankt art
vara ett samarbete mellan kommun. na-
ringsliv och samhalle" (LO-tidningen
6/97).

vem betalar?
Men dessa tbrbattrmgar ska ocksa betalas.
och naturligtsvis ar det vi som ska gora
det.

• Arbetsvilikoret skarps. om an inte lika
hart som regering och riksdag ta'nkte sig i
hostas. De nya kraven tor att fa ersattning
blir sex manaders arbete med minst 70
tim/manad alternativt sammanlagt 450
timmar under sex manader (under den
senaste tolvmanaderspenoden). Idag
kra'vs 80 dagar fordelade pd minst fem
manader. Det skarpta arbetsvillkoret gal-
ler fr.o.m den I oktober i ar.
• Idag betalar vi drygt 40 kr/man t i l l A-
kassan (ingar i medlemsavgiften). Redan
den I ju l i i ar hojs avgiften med drygt 20
kronor; en 50-procentig okning! Tank om
loneb'kningarna lag pa samma niva!
• Utbetalningarna fran A-kassan kommer
att ske en gang per manad (idag var I4:e
dag).
• En ny A-kassa inrattas for dem som inte
vi l l eller kan vara med i nagon av de nu-
varande A-kassorna. Huvudman for den
nya kassan blir Foretagarna. fackforbun-
den och LRF.

Jan Ahman

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/~w-27485/index.htm
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Forslag till
Arbetsordning for Terminalklubben
1. Verksamhetsomrade
Klubben utovar sin verksamhet inom Region
Stockholmsterminalerna, Affarsomrade brev,
Posten Sverige AB

2. Organisation
Klubben bedriver sin verksamhet genom klubb-
styrelsen, sektioner och kontaktombud

Foljande sektioner finns inom klubben:

Arsta
Klara-F
Klara-Uppsamiing
Klara Ess-Transportor
Vardet
Biltransporten
Tba-F
Tba-K
Tba-S
Tba-Taby
Tba-U
Teknik&Service

3. Motesverksamhei och verksamhetsplan
Tyngdpunkten pa motesverksamheten ska
ligga pa sektionerna.
Utover arsmotet kan klubben vid behov anord-
na medlemsmoten.
Skriftlig information ska regelbundet lamnas till
medlemmarna.
Klubbens verksamhet ska bedrivas genom ett
nara samarbete med sektionerna och arbetsmi-
Ijoorganisationen.

4. Klubbstyrelsen och utskott/arbetsgrupper
Klubbstyrelsen bestar av:

- Ordforande, kassor, sekreterare och atta
ovriga ledamoter med en mandadtid pa
tva ar.
- Ordforande, kassor och sekreterare vaijs
sarskilt
- Dessutom valjs fyra styrelseersattare,
tva revisorer samt tva revisorsersattare
med en mandattid pa ett ar.

Vid konstitueringen ska vice ordforande och
vice sekreterare utses.

Styrelsen ska inom sig utse ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet samordnar den omedelbara
ledningen av klubben arbete och ar ansvarig
for kontakterna med regionledningen.

For beredning av vissa fragor kan utskott/ar-
betsgrupper bildas.
Arbetsordning och befogenheter for dessa fast-
stalls av klubbstyrelsen.

5. Inriktning av styreisens arbete, samman-
sattning och arbetsformer
Styrelsen ska genom representativ samman-
sattning verka for att kunskaper och erfarenhet
sprids till och tas emot fran foretradare i alia
sektioner.
Styrelsearbetet ska bedrivas med ett brett del-
tagande och en sa langt gaende delegering
som mojligt.

Klubbstrukturen och arbetsformerna ska utvar-
deras arligen och eventuella andringar i arbet-
sordningen beslutas av ett medlemsmote.

6. Sektioner
Sektionerna ar klubbens underorganisation och
ska primart verka inom respektive enhet.
For sektioners uppgifter galler forbundets stad-
gar for sektioner samt gallande arbetsordning
och meddelade befogenheter.

7. Kontaktombud
Kontaktombud kan vid behov utses av klubb
eiler sektion.

8. Giltighetstid
Denna arbetsordning galler fr.o.m. 1 mars 1997
och har antagits vid klubbens medlemsmote
samma datum.
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SEKO Klubb Terminaler Stockholm

VERKSAMHETSBERATTELSE 1996

KLUBBENS BILDANDE
Sa har da Terminalklubbens forsta ar gatt till
anda.

Klubben bildades som en foljd av att termina-
lerna i Stockholm blev en egen region 1/7-95.
•^marbetet mellan sektionerna i terminalerna
hade inletts redan tidigare men nar det blev
dags att bilda klubb blev det livliga diskussio-
ner om klubbens sammansattning och arbets-
wmer. Diskussionerna utmynnade sa sma-
lungom i uppfattningen att styrelsen skulle
vara sa stor att alia sektioner blev represente-
rade, vilket ocksa arsmbtet beslutade.
Arbetsmodellen har bl.a. inneburit en snabb

och bra dialog mellan klubb och sektioner vil-
ket visat sig nb'dvandigt for att kunna ha'nga
med i Postens allt hb'gre tempo vid forandring-
ar.

Det har inte varit helt la'tt att jamka samman
de olika fackliga kulturerna men efter hand har
formerna for styrelsearbetet satt sig.

Klubben och sektionerna har under aret haft
manga fragor att brottas med bl.a. omorgani-
^tioner, Ib'neforhandlingar och inte minst alia
tidsbegransade anstallningar.

Sa trots att manga med sorg i hjartat lamna-
de sina gamla klubbar har man nu funnit en ny
*~^klig identitet och ser framtiden an med till-
rorsikt.

STYRELSENS SAMMANSATTNING

Marek Jaroszek

Ordforande

Kassor

Sekreterare

Vice

Vice

ordf

sekr

Ledamot

it

it

Anders Viksten

P-O Brandeker

Jan Ahman

Micke Tall

Erhan Gomuc

Janne Gebring

Irja Larsson

Pia Lindqvist

Monika Lindberg

Keshii Natanael

Ersattare Gunnar Howdmg

Carlos Caviedes

Peder Olsson

Lasse Jansson

Till styrelsesammantradena har fb'rutom ordi-
narie ledamb'ter ocksa samtliga ersattare samt
HSO:na kallats.

STYRELSENS ARBETSFORDELNING
Arbetsutskott. Anders Viksten, PO Brandeker
och Jan Ahman har utgjort styrelsens arbet-
sutskott. Fran slutet av -96 utokades AU med
ytterligare en styrelseldamot, som tjanstgjort
enligt ett rullande schema.
Studieansvarig. Owe Olausson har varit studi-
eansvarig och har i den egenskapen adjunge-
rats till ett flertal styrelsembten.
Informationsansvarig. Jan Ahman. med Micke
Tall som bitradande.
Ungdomsansvarig. Pia Lindqvist.
Jamstalldhet.Mor\\ka Lindberg.
Budgetfragor - Posten. Micke Tall
Lagar & avtal. Jan Ahman
Utvecklingsfragor - Posten. Anders Viksten
Teknik & Service (regionnivan). PO Brandeker
Fackligt-politiskt. PO Brandeker med Erhan
Gomuc och Janne Gebring som bitradande.
Datafragor. Erhan Gomuc t.o.m nov-96, daref-
ter Anders Viksten.
Arbetsmiljoansvarig (i styrelsen) PO Bran-
deker.

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit Lennart Johans-
son och Ingvar Hartler, med Hakan Hiilerstrom
och Raphael Bonneau som ersattare.
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.BEREDNING
bro Sb'derberg, sammankallande, Peter
lersson och Miroslaw Jelic.

\ OCH KLARA-UTSKOTTEN
Larsson har varit ansvarig for Klarautskot-
Dch Jan Ahman for Tba-utskottet.
skotten. som bestar av iedamb'ter fran sek-
erna inom respektive terminal, har sam-
itratt regelbundet. I utskotten samordnas
etet i de fragor som ar gemensamma for
Dektive terminal.

PRESENTATION INOM SEKO

KO post Stockholm representantskapet
iinarie: Anders Viksten. P O Brandeker,
lan Gomuc, Jan Ahman, Marek Jaroszek,
s Lbvlie, Allan Abrahamsson, Janne Geb-
1, Owe Olausson. Mats Ljungberg, Orjan
xj, Irja Larsson, Mirosiaw Jelic, Hans Ro-
i, Gunnar Hovding, Carlos Caviedes, Peder
;son. Lasse Jansson.

sattare: Leif Ljunqvist, Magnus Norden, P O
stavsson, Monica Lindberg, Solveig Jans-
i, Per Grundstrb'm, George Ribbing, Anders
>mberg, Erkki Peltomaa, Akbar Chovdhury,
ter Jarmeus, Mikael Tall,-Tony Eriksson,
T Westerdahl, Constantinos Dimadis, B-A
alifa, Mikael Ragnar, P A Nyberg, Erzebeth
dolfsson. Ann Byhlin, Ylva Dahlman, Hakan
tosson, Elsie Berg, Stefan Lundmark, Hakan
lerstrbm. Anne Pahlsson, Anders Bergs-
m, Staffan Millner.

:KO:s forbundsmote 4 - 6 juni 1996
dinarie forbundsmotesombud: Anders Viks-
i och Irja Larsson.

irhandlingsgrupp Terminal
} Brandeker

/RIG REPRESENTATION

sgion Stockholmsterminalernas styrelse
•odde Zetterlund (t.o.m 30 juni), Anders Viks-
n (fr.o.m 1 juli)

egionaia arbetsmiljokommitteen

Ordinane: Anders Viksten, P O Brandeker.
Lars Lb'vlie, Allan Abrahamsson.
Ersattare: Tony Eriksson, Janne Westerdahl,
Hakan Ottoson, Barbro Soderberg.

LO-distriktets representantskap
Ordinarie: Owe Olausson
Ersattare: Barbro Soderberg

LO-distriktets Agenda 21
Owe Olausson

ABF Stockholms representantskap
Ersattare: Hakan Hillerstrb'm

MOTESVERKSAMHET
Ett medlemsmote, arsmb'tet/konstituerande
mote, genomfbrdes den 16 mars 1996.

Styrelsen har under verksamhetsaret genom-
fort 19 protokollfb'rda sammantraden.

En planeringskonferens, med styrelsembte i
anslutning dartill, genomfordes den 20-21/1
1997.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Medlemsantalet var vid utgangen av verksam-
hetsaret 2.230.

SEKTIONERNA
Inom klubben finns tolv sektioner:

Sektion

Arsta

Klara-F

Klara-Uppsamiing

Klara Ess-Transportor

Vardet

Biltransporten

Tba-F

Tba-K

Tba-S

Tba-Taby

Tba-U

Teknik&Service

Ordforande

Anders Viksten

Pia Lmdqvist

Irja Larsson

Mikael Tall

Peder Olsson

Gunnar Howding

Marek Jaroszek

Keshii Natanael

Ake Anevad

Jan Ahman

Erhan Gomuc

Lasse Jansson
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STUDIEVERKSAMHETEN
Fbrutsattningarna for studier fbrandrades en
hel del under 1996. Under en lang fbljd av ar
har totalkostnaderna for studier bkat ar for ar.
Under varen genomfbrdes alia planerade med-
lemsutbildningar och detta gav till resultat art
SEKO post Stockholms studiebudget for hela
1996 hade bverskridits redan fore sommaren.
Detta fick till foljd att avdelningen satte

klackarna i golvet och hojtade ptroo, ptroo och
gay ut skarpta direktiv nar det gallde genomfb-
r. det av hbstens medlemsstudier. Detta re-
sulterade i att Norra inte genomfb'rde nagra
cirkiar och i city och sbdra genomfordes ett
kraftigt reducerat program.

Pa SEKO post Stockholms representantskap i
november 1996 fattades beslutet att kostnad-
sansvaret for fackliga studier skulle fbras over
till klubbarna och budgeteras dar. En studie-
budget faststalldes och fbrdelades mellan de
olika klubbarna i fbrhallande till antalet med-
lemmar. Detta far som konsekvens att studie-
planeringen maste gbras mer genomtankt an
tidigare, inte minst ur ett ekonomiskt perspek-
tiv. For terminalklubbens del nar det galler
planeringen infbr 1997 har man tagit principen
om att ha en jamn fbrdelning mellan medlem-
sutbildning och fbrtroendemannautveckling av

resurser som finns.

Medlemsstudier
Som tidigare namnts var det mycket studier
ujider varen 1996 och lite studier under sam-
r, . host. Nar det galler cirklarna har det amne-
somrade som varit av storst intresse varit data
som i olika kombinationer med andra amnen
haft det fiesta antalet ansbkningar. Intresset
for studier har som vanligt varit bra och det ar
trakigt att vi maste ga ut med samre fbrutsatt-
ningar na'sta ar.

Fortroendemannautveckling
Behovet av facklig utbildning for fbrtroendeval-
da ar alltid stort och det har varit en omfattan-
de utbildning som agt rum under aret. Det har
varit mer an 60 anmalningar till kurser som
fbrtroendevalda genomgatt under aret och mer
an 30 % av dessa har varit grundutbildning.
Dessutom har det genomfbrts ett antal data-

kurser som riktat sig mot fackligt fortroendeval-
da. SEKO post Stockholm har haft 2 temada-
gar under aret som riktat sig mot skyddsombu-
den och dessa teman har varit vallandebeg-
reppet och rehabilitering.

Daremot har det varit grus i maskineriet nar
det galier arbetsgivarens ansvar for grund-
utbiidningen av skyddsombuden och det ar
manga som vantat i snart ett ar och sa far det
inte ga till.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Den viktigaste formen for information inom
fackforeningsrorelsens ar den muntliga. Sek-
tionerna har huvudansvaret for den muntliga
informationen genom de samtal som dagligen
fors pa arbetsplatserna och genom de
informations- och mediemsmbten som halls.
Terminalklubbens ansvar ar att halla sektio-
nerna informerade och det har huvusakligen
skett genom de tata styrelsembtena, dar samt-
liga sektioner getts en utfbrlig och aktuell infor-
mation. Dessutom genomfordes i november
en seminariedag kring den nya arbetsratten,
med Lars Ahnberg som forelasare.

Det framsta medlet for skriftlig information ar
var tidning Facktuellt, som har utkommit med
12 nummer under verksamhetsperioden.
Dessutom har nagra av sektionerna egna in-
formationsblad.

Vid nyaret 96-97 oppnade Terminalklubben
dessutom en hemsida pa Internet. Hemsidan
ar ytterligare ett satt att snabbt na ut med aktu-
ell information, men ocksa ett medel for att
gbra grundlaggande facklig information om
bl.a. avtal och forsakringar tillganglig dygnet
runt, aret runt!

FORHANDLINGSGRUPP TERMINAL
Foretradare for Stockholms Brevterminaler har
sedan flera ar sokt fbrbattra det interna samar-
betet mellan sorterarna. Avdelningens tidigare
sorteringsutskott gav mbjlighet till visst samar-
bete, men sedd i backspegeln kan man kons-
tatera att detta hade kunnat vara betydligt mer
intensivt. Infbr besluten om Brevnatet pabbrja-
des ett samarbete med andra storstadstermi-
naler och gladjande nog lyckades vi fran sorte-
ringen pa ett battre satt placera oss pa den
"postfackliga" kartan.

Nar sa fbrbundets omdaning fullfbljdes bbrja-
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de tie spontant tillkomna "terminalkonferenser-
na" fa officieil status. Antligen blev det lika
rumsrent med rikstraffar for sorterare som for
chaufforer eller kassorer. Bildandet av termi-
nalklubben starkte vara forutsattningar i
Stockholm art pa ett mer renodlat satt kunna
diskutera yrkesfragor.

Under 1996 harfb'ljande kamrater haft mojlig-
het att bevista yrkeskonferenser for Terminal:
Hakan Ottosson, Micke Tall, Allan Abrahams-
son och PO Brandeker for Sth Klaras rakning.
Marek Jaroszek, Janne Ahman och Keshii
Nathanael for Tomteboda. samt Tony Eriks-
son. Janne Gebring och Anders Viksten for
Arsta.

Slutligen aviostes Brodde Zetterlund som
Stockholmsrepresentant i forhandlingsgruppen
av PO Brandeker.

Allan Abrahamsson och PO Brandeker ansva-
rade for bevakning av oiika delprojekt; aven
Lasse Jansson var inbiandad. Allan fick aven
hjalpa till i EPP-fragor pa riksniva. Projekten
handlade om Vardebehallare, nya underhails-
systemet och nya BRM (automatisk brevres-
ningsmaskin) samt Ink Jet-utrustning. I for-
handlingsgruppen utgjorde naturligtvis utva'r-
deringen av Brevnatet en standig diskussion-
spunkt. Vid bade informella som formella traf-
far bearbetades foretradare for Brev Fait och
medlemmars asikter fordes fram. Regionled-
ningens placering i Na'tets styrgrupp underlat-
tade ofta paverkan.

FQRHANDLINGSVERKSAMHETEN

Brevnatsstarten 1 april
Den 1 april 1996 genomfordes de storsta for-
andringarna pa sorteringsterminalerna sedan
1968. "
Jarnvagsposten lades ner, antalet terminaler

minskades till 13 huvudterminaler och (an sa
lange) fern serviceterminaler. En (nastan) fulls-
tandig maskinsortering infordes. Under aret
har samtliga planerade GSM, SSM och KSM
tagits i drift i Stockholm. Det som nu aterstar
ar LTP-anlaggningen pa Tba som tas i drift i
februari-mars 1997 och till sist de fern BRM
(brevresningsmaskiner) som kommer att ins-
talleras i Stockholm under 1998.

Brevnatsstarten den 1 april genomfordes i for
bade kunder och anstallda oacceptabla former
och praglades av kaotiska arbetsforhallanden
och allvarliga brister i servicekvaiiteten.

Den framsta orsaken var den ansvarslosa
planeringen: for mycket gjordes vid ett tillfalle,
vid fel tidpunkt och daligt forberett.
T.ex. sa var manga maskiner knappt mer an

uppackade nar de den 1 april forvantades ga
med full effekt. Man startade i paskveckan,
den nast efter julen mest postrika veckan un-
der aret. Pa Tomteboda genomfordes samti-
digt en stor omorganisation, dar Maskeinenhe-
ten lades ner, Tabyenheten flyttades in till
Tomteboda och anstallda fran Utrikes flyttades
over till inrikes. Osv.

Dessa problem praglade mycket av arbetet
och den fackliga verksamheten under resten
av varen och langt in pa hosten.

I slutet av hosten var den varsta paniken over
och verksamheten borjade att fungera igen.
Det skulle nu bli dags att ta itu med de fragor
som sopats bort i och med Brevnatsstarten;
fragor som utbildning, arbetsrotation, delege-
ring, etc.

De skarpta budgetkraven for 1997 i kombina-
tion med en regionledning som saknar verkligt
intresse :r dessa fragor har emellertid resulte-
rat i nya panikartade atgarder som f.n. ateri-
gen forsamrat mojligheterna att ta itu med
dessa fragor. Istallet planeras nya omorgani-
sationer som gar stick i sta'v med de riktlinjer
for ett battre arbete som formulerats i olika
avtal och policydokument som 2000-talets
arbetsplats, Vision -97. Stockhotmsutredning-
en, m.fl.

Personalplaneringen/rekryteringen
Personalplaneringen ar en av det gangna
arets skamflackar inom regionen.

Infbr Brevnatsstarten aviserade arbetsgivaren
att samtliga tidsbegransade anstallningar skul-
le uophora. Nagra veckor innan insag de att
det mte skulle ga och resultatet blev att alia
(plus en del nya) fick anstallning t.o.m augusti.

Fr.o.m September tillampade man sedan
enmanadersanstallningar for merparten av de
tidsbegransade, sammanlagt ca 200 arsar-
betskrafter (AA) inklusive dem med forhojda
ataganden. I upprepade forhandlingar kravde
Terminaiklubben att de tidsbegransat anstallda
skulle ges anstallning aret ut, men arbetsgiva-
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ren tillbakavisade detta och fortsatte under
resten av -96 att utnyttja de (stora) kryphal
som finns i Lagen om anstallningsskydd.

Fr.o.m januari -97 minskade antalet tidsbeg-
ransade kraftigt, till ca 50 AA.

Budget
I forhandlingen om budget 1996 reserverade
sig SEKO, eftersom resultatet skulie uppnas
pa de tidsbegransat anstalldas bekostnad. Dvs
alia skulle avskedas fore 1 April 1996. Da'rmed
skulle kostnaden minskas med ett antal miljo-
ner, aven forhojda atagande skulle begransas.
V^'et alia hur det gick. Brevnatet kostade mer
an det smakade. Terminalklubben hade fullt
sja med att bevaka alia "foretradesrattslistor"
aret ut. trots Postens bestamda uppfattning att
ajla skulle vara va'ck fore 31 augusti. I princip
a.^etade alia vara tidsbegransat anstallda
kamrater aret ut, trots olika ansta'llningsdatum.
Da'rmed kunde inte budgeten hailas, precis
som SEKO hade forutspatt i forhandlingen.
Nostradamus ar en smahandlare jamfort med
Terminalklubbens profeter.
Arets forhandling liknade mest en fars. Mot-

parten kallade till en "fbrutsattningslbs" diskus-
sion om framtiden 9 okt innan forhandling om
budget. Da'rmed kom inte klubbens budgetbe-
vakare att vara med.Vad som hande var att att
affarsplanen redovisades! Detta ar nastan
viktigare an sjalva budgetsiffrorna, eftersom
planen skall redovisa hur Posten avser att
t"~iriva sin verksamhet. Sedan foljde na'sta
overraskning: 22 oktober kom kallelse med
ofullstandigt underiag till forhandling 24 okto-
ber! Terminalklubbens styrelsembte hade lang
c^kussion om SEKO overhuvudtaget skulle
aeitaga. Vi besta'mde oss for att ga dit, men
markera att detta bara kunde betraktas som
information, ej forhandling. SEKO genomled
"informationen" och fick till sin forvaning ett
forsiag till fbrhandlingsprotokoll (trots sin mar-
kering) ett antal dagar efterat!

11 november hade SEKO genomgang med
motpartens ekonomiske controller om diverse
fragetecken i budget och affarsplan. Efter den-
na information bestamde sig SEKO for att
reservera sig. Detta beroende i princip pa
samma resonemang som for 1996: avveckling
av pesonal ar ej verklighetsbaserad. 232 ar-
sarbetskrafter enligt budget, men personalpla-
neringen sager ytterligare 128. Det betyder att
regionen avser att minska sin personalstyrka

med mer an man behbver enligt budget!!!
Dessutom skrev Terminalklubben en protokoll-
santeckning, dar vi klargjorde vart stora miss-
nbje med budgetprocessen. vars scenario
sopade bort allt eventuellt infiytande .

L6NEREVISIONEN (RALS:en)
1996 ars lonerevision ("RALS") handlade om
att fordela drygt en miljon kronor. Forhandling-
arna fordes den har gangen till storre delen
lokait ute pa enheterna och resultatet kom
darfor att se litet olika ut. En gemensam na'm-
nare ar dock att golvet sattes till 14 950 kr/man
pa alia enheter. De allra fiesta har samtidigt
fatt mer an 225 kr/man i generellt paslag och
manga av de tidsbegra'nsade har fatt rejala
paslag.
Fordelningen av potten skedde pa regional

niva. Principerna for fordelningen var att alia
enheter skulle ha rad att hoja dem som lag
under ett golv som ungefar motsvarar det som
blev resultatet och att alia skulle ha rad att
betala ut mer an 225 kr generellt.

Likasa skulle det finnas pengar til! de enheter
som har manga tidsbegransade och darmed
storre kostnader for att atminstone nagot hoja
deras usla loner.

Resultatet blev i stora drag det fbrvantade
aven om det naturligtsvis finns en del variatio-
ner mellan enheterna. "Golvet" sattes till
14.950 kr och de allra fiesta fast anstallda bor i
och med arets lonerevision ha natt upp till det-
ta. De tidsbegransade har dock som regel en
lang bit kvar till malet. Det nuvarande lonesys-
temet innebar ju att de som regel har en Ion pa
10 300 - 11 000 och potten skulle inte ha ra'ckt
till for att hoja alia upp till en mer anstandig
niva. Trots att det innebar att vi som ar fast an-
stallda avstatt fran en del av de pengar som vi
genererat och trots osakerheten kring om/hur
lange de tidsbegransade far stanna sa har
atminstone en del av tidsbegransade fatt upp
mot en tusenlapp i paslag.

Respektive sektion har informerat narmare
om utfallet pa den egna enheten.

Det som nu aterstar av 1996 ars lonerevision
ar fordelningen av den s k kompetensutvec-
klingspotten, som uppgar till 444 000 kronor
for hela regionen. De pengarna kommer att
fbrdelas i en sarskild forhandling.

De nya Ibnerna, inklusive det retroaktiva,
betalades ut pa novemberlbnen.
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ARBETSMILJOARBETET
Organisation:
Regionen har under aret haft 62 ordinarie
skyddsombud. Ett skyddsombud pa varje ter-
minal harvarit Huvudskyddsombud. (Tony
Eriksson/Arsta, Allan Abrahamsson/Klara,
Lasse Lovlie/Tomteboda). Ett av Huvudskydd-
sombuden har under aret fungerat som sa-
mordnande Huvudskyddsombud. (Lasse Lb'vli-
e).
Ett skyddsombud fran varje enhets Arbetsmi-
ijb'utskott (13 st), hartillsammans med Huvud-
skyddsombuden bildat ett Arbetsmiijorad, for
att snabbare kunna inhamta och sprida infor-
mation.

Moten under aret:
Skyddsombudsmoten med alia skyddsombud
Tva rnoten (var och host)

Arbetsmiijorad
Sju moten

Amk-moten
Fem moten ( varav ett om budget)

Huvudskyddsombudskonferenser
Tva moten plus sex moten med HSO-Stock-
hoim

Resp HSO har aven haft ett antal moten med
skyddsombud inom sin terminal.

HSO har ocksa deltagit i Terminalklubbens
styrelsemb'ten, samt pa varje terminals uts-
kotts moten.

Storre fragor under aret:
o Vi har haft en ganska stor satsning pa reha-
butbildning under aret. Cheferna och lagledar-
na har drillats att klara av rehabutredningar
och rehabplaner. Behovet av rehabatga'rder
inom Posten a'r mycket stort.
Samtidigt har Seko haft en stor utbildning for

all postens skyddsombud i Stockholm, (ca
SOOst). Alia sektioner har numera en fackligt
rehabansvarig for att kunna ge medlemmarna
basta mb'jliga stod.

o Vi har fatt en handlingsplan vad det galler
krankande sarbehandling och en policy om
rokning pa arbetsplatsen. Tanken a'r att vi skall
fbrsoka leva upp till dom lagar som finns.

3 Mer utbildning! Den har gangen gallde det
arbetsmiijoutskotten och hur dom skall jobba.

o En krisplan har fardigsta'ilts under aret.
Samtidigt har man tagit fram pa'rmar" Om det
hander", som skall finnas pa alia arbstsplatser
inom regionen. Tanken a'r att man snabbt skall
kunna se vilka atgarder som man skall vidta
om det hander en olycka, eller ett bombhot,
eller vad det kan vara.

o En ny trucktyp har tag its fram pa Tomtebo-
da tillsammans med en trucktillverkare. Truck-
en skall eliminera risker for olyckor och tillbud
av de slag som vi har haft sa ofta med framfb'r
allt dom nya behallarna och ladvagnarna.
Dessutom bidrar den nya trucken till battre
ergonomi for truckfb rarna. Har har skyddsom-
buden pa Tba-F lagt ner ett fantastiskt jobb.
Stort tack! Hoppas bara att vi far kbpa in till-
rackligt manga truckar.

o Arbetsmiljoreglerna, t.ex. Arbetarskyddssty-
relsens foreskrifter, finns numera pa PC-natet
pa forslag ifran facket. Nu borde man inte kun-
na skylla pa att man inte visste vilka regler
som galler!

o Beslut om certifiering av chefer och lagleda-
re i arbetsmiljokompetens har tagits av Amk.
Detta skall genomforas under dom tva nar-
maste aren.

o Utbildning och instruktioner vid dom nya
maskinerna var fran borjan en ren katastrof.
Detta foranledde en stor diskussion i Arbetsmi-
Ijokommitteen. Det resulterade i att arbetsgiva-
ren lovade att fb'rbattra sig pa alia punkter.
Och visst har det blivit battre, men vi tycker
fortfarande inte att det a'r bra. Framfb'r allt blir
man lite bekymrad over att personalen inte
alltid har fatt instruktioner om vad man far och
inte far gbra vid ex. lastnings- och lossningsro-
botarna. Risken for oiyckor ar fortfarande stor.

Installation av maskiner och LTP:
Manga maskiner har installerats pa terminaler-
na under gangna aret for manga pengar. Vissa
saker a'r positivt, en del arbete underlattas,
t.ex. lyft av lador, andra saker ar negativt, t.ex.
arbetsorganisationspaverkan. Dock la'r maski-
nerna ha kommit for att stanna, sa vi far va'l
gbra det basta av situationen. Det svaraste ar
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och blir att ta fram ett bra och manniskovanligt
satt att organisera jobbet runt dom. Dar lar vi
inte fa sa mycket hjalp av arbetsgivaren, dom
verkar mest intresserad av att infora en Taylo-
ristisk organisation a'la'Chaplins Moderna
Tider. eller Henry Fords "lopande band" pa
trettiotalet. Nu kallas det dock for "Formatorga-
nisation", men betyder i princip samma sak. Vi
tror dock pa att det gar att gora mycket for att
anpassa arbetsplatserna efter manniskans
forutsattningar, som det star i Arbetsmiljola-
gen. Viktigaste forutsattningen for det ar att
personaien far vara med och paverka utvec-

Under tiden far vi vai gladjas at att installatio-
nerna hittills har gatt relativt smartfritt. Vi har
ii?**1 haft nagon stor olycka pa nagon arbets-
piats an, trots att installationerna har pagatt
samtidigt med produktionen. Vilka som vi skall
tacka for det vet jag inte exakt, men jag vet att
manga Skyddsombud har gjort ett valdigt bra
jobb med att bevaka arbetspiatserna och att
manga tekniker har gjort ett valdigt bra jobb,
dar man har satt sakerheten framst.

Lars-Erik Lbvlie
Samordnande Huvudskyddsombud.

FACKLIGT-POLITISKT
aktiviteter i facklig-politiska fragor

eAploderade ungefar samtidigt som forslagen
till ny postlag kom. Full fart blev det sen under
andra halvaret. Riksdagsledamoter och minist-
raj;, men aven Postens foretradare blev varse
\ .a resurser aktiva medlemmar kan utgora.
Ju langre tiden gick sa mb'tte vara aktiviteter
runt demonstrationen for lika konkurrensvillkor
for Posten mer och mer fb'rstaelse bland med-
lemmar, andra postanstallda och allmanheten.
Kamraterna i landsorten uttryckte respekt och
tacksamhet for vart agerande.

Flera medlemmar fick sig en tankestallare nar
de pa nara hall bereddes mojlighet att traffa
kanda rikspolitiker. Avdelningens initiativ att
organisera arbetsplatstraffar och besbk med
kandisarsom Ingemar Josefsson, Marita Ulvs-
kog och Gudrun Schyman foil mycket val ut.
"Vadda - det ar ju inte ens val i ar?! Varfb'r
kommer dom hit da?" - utbrast nagra som tidi-

gare inte viile hb'ra talas om politikerbesbk.
Haftiga diskussioner om arbetsratt och forsam-
ringar i a-kassan agde rum. Nagra kamrater
fortsatte diskussionen aven vid ett senare riks-
dagsbesok.

Gladjande nog kan noteras att Stockholms-
terminalernas medlemmar har satt sig i re-
spekt hos manga politiker, vilket bevisar att
paverkan lonar sig. Slutligen ska det aven
namnas viiket stort intryck klubbens konstnar-
ligt utformade afficher och plakat gjorde pa
massmedia och allmanheten.

ARBETSRATT
Riksdagen beslot i december om en del and-
ringar i Lagen om anstallningsskydd. De kryp-
hal i lagen som var regionledning anvant sig
av under flera ars tid tapptes naturligstvis inte
till; istallet oppnades ett nytt. Det blir nu tillatet
for arbetsgivaren att anstalla fern tidsbegran-
sade utan att ange nagot skal alls. Som tur ar
raknas Posten i detta sammanhang som ett
fb'retag och andringen kommer darfor inte att
fa sa stor betydelse for var del.

Uppsagningstiden forsamrades for dem som
ar aldre, men sa lange vi (postbranschen) kan
behalla vart ett eget avtal om uppsagningstider
sa paverkas vi inte av denna fb'randring.
Vikarieanstalldas mbjligheter till fast anstall-

ning forbattras nagot - men forst efter ar 2000!
Fbretradesratten kan tjanas in under en lang-

re tid (tre ar istallet for som hittills tva ar) men i
gengald behaller man den under en kortare tid
(nio manader istallet for tolv).
En fb'randring till det battre, som far direkt

betydelse for oss, ar att deltidsanstallda far
foretradesratt till utokad anstallning, om ar-
betsgivaren har behov av att utoka personals-
tyrkan.

Klubben antog under varen ett uttalande mot
de (da an varre) forsamringar i arbetsratten
som planerades.

Klubben anordnade i november en seminari-
edag for fortroendevalda kring den nya arbets-
ratten, med Lars Ahnberg som forelasare.
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SLUTORD
Forutsattningar for var verksamhot har borjat
forandras i allt snabbare takt. Paverkan utifran
pa Posten och var levnadsviilkor medfor att det
inte ra'cker med rent snavt fackligt arbete.
Som klubb maste vi da diskutera hur vi internt
pa basta satt ska organisera och prioritera vara
resurser. Decentraliseringen av det vardagliga
fackliga arbetet till sektionsniva, skolning av
och delegering till lokala foretradare ar en an-
passning till dessa nya viilkor. Delegeringen pa
rbetsgivarsidan och den okade forandringstak-
ten tvingar oss att forankra det dagliga fackliga
arbetet sa nara golvniva det bara kan ske. En
medverkan fran alia medlemmarna genom nya
kanaler for paverkan ar darfor ett maste. Ska
Posten kunna utvecklas sa kravs det att vi an-
stallda tar for oss i helt annan utstrackning an
forr. Att vanta pa att arbetsgivaren ska komma
med initiativ och order kan aldrig losa de upp-
gifter som ett modernt produktionssatt staller
oss infor.

Kampen for en annorlunda organisation pa
arbetsplatsen vore naturligtvis lattare att fora
om inte Posten hamnat i den ekonomiska kni-
pa som var bolagiseringsfixerade ledning lett in
oss i.
Tyvarr ar det langt ifran sjalvklart att Postens

ledare inser hur viktigt det ar att alia vi an-
stallda bereds mdjlighet till utbildning i arbetet.
Kampen for en hogre kvalite i var produktion
kan ej vinnas om inte resurser for utbildning
och kompetenshdjning langsiktigt stalls till for-
fogande.

Har gar det alldeles utmarkt att forbinda sada-
na stravanden med en ordentlig arbetstidsfor-
kortning. Flexibilitet kan aven tolkas ur arbets-
tagarens synsatt!

Aven om VD Dahlsten har sin uppfattning om
vem som ar "utvecklare" och vem som ar
"avvecklare" sa ska det diskuteras och ageras
fran vart hall hur det har foretaget ska utvec-
klas och forandras. Den nytiilsatta Brevledning-
en kommer sakerligen att vilja rationalisera
"Natet", dar vi i Stockholmsterminalerna utgor
en viktig kugge i systemet. Det nyss sjosatta
pris- och produktsystem kommer eventuellt att

paverka oss mer an vi idag kan ana. Kommer
vi att kunna organisera det aktiviteter som eng-
agera vara medlemmar i den grad vi behdver?
Hur manga kommer att forlita sig pa Kamrat
"Nagon Annan" elier Kamrat "Ingen"? Statsve-
tare och journalister har i media uttryckt sin
forvanad over det okade antalet
demonstrationer som agt rum under 1996. vad
kommer de att tycka om ar 1997? Svaret ligger
aven i vara hander. Vi over 2 200 medlemmar
har vart ansvar. Ma vi lyckas! Upp till
kamp!

Anders Viksten. P O Brandeker. Jan Ahman,
Erhan Gomuc, Mikaei Tall. Janne Gebring, Mo-
nica Lindberg, Keshii Natanael, Pia Lindqvist.

Irja Larsson, Marek Jaroszek.
Gunnar Hovding, Carlos Caviedes, Peder Ols-

son. Lasse Jansson.

Den ekonomiska berattelsen delas ut vid
arsmotet
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