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Extrainkallad Arbetsmiljokommitte:
Alia har ra'tt till arbetsrotation
och kompetensutvecklmg!
Pa SEKO:s initiativ kallades Ar-
betsmiljokommitten in till ett ex-
tramote den 7 mars for att disku-
tera fragorna om arbetsrotation
och personlig kompetensurveck-
ling. Detta mot bakgrund av de
atgarder mot arbetsrotation som
regionledningen f.n genomfor pa
samtliga terminaler i Stockholm.
Lasse Lovlie, samordnande

skyddsombud i regionen, rappor-
terar.

Ett extra arbetsmiljokommittemote har
hallits for att belysa arbetsmiljoproblemen
vad galler ny teknik och arbetsorganisa-
tion.

Vid motet gick man igenom vad som
star att lasa i lagstiftning och foreskrifter
samt allmanna rad fran Arbetarskyddssty-
relsen.

Kommitten beslot darefter att arbetsorga-
nisationen skall utformas med tanke pa
att:

• Arbetsrotation skall flnnas av me-
dicinska och ergonomiska skal,
men aven for att ge dom anstiillda
en yrkesmassig utveckling.

• Alia skall ha riitt till en personlig
kompetensurveckling enligt gallan-
de affarsplan.

• Alia uppgifter som hor till produk-
tionen skall om det ar rationellt
delegeras till och utforas av lagen.

• Malet skall vara att alia kan och
har utbildning for att kunna:
Folja och fiirsta flodet inom den
egna enheten och kunna paverka
det, overblicka den egna insatsens
bidrag till slutprodukten och kon-
trollera resultatet och kvaliten av
sitt arbete.

Vad betyder da det har? Enkelt uttryck
betyder det att vi skall ha arbetsrotation

och utbildning for att kunna skota vart
jobb, men ocksa att fler arbetsuppgifter
skall delegeras ut i produktionen. Detta ar
viktigt for att vi inte skall bli nagon sorts
maskinuppassare som ar latt utbytbara.
samtidigt som " experter" anstalls for att
skota dom "svara" arbetsuppgifterna.

Lasse Lovlie

///: Robert Nyberg

Terminalklubben pa internet:
http://home2.swipnet.se/~w-27a85/index.htm
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Annu ett projekt
cemensam Fdretagspost i Stockholm
I februari startade ett projekt for
att genomfora en gemensam led-
ning for Foretagsposten i regionen
med Lars-Erik Westerberg som
projektledare.

Fackliga informationsmottagare
ar: Anders Viksten (Arsta), Jesper
Eriksson och Magnus Rb'nnstrom
(Klara) samt Anders Bergstrom
(Tomteboda).
Projektet ar indelat i 5 arbctsgrup-
per:

• Arbetsgrupp Brevladepolicy ska
planera och genomtora andringen av
brevladeansiagochtbmningstider. Har
har vi inte sett nagon anledning t i l l
facklig medverkan.

• Arbetsgrupp Totalkontroll ska ta
fram rutiner och organisation for den
totalkontroll som fb'reskrevs i samband
med senaste portoreformen (Berit).
Det har gatt ut en intresseanmalan for
att fa jobba i den nya kontrollgruppen.
Vi har tagit del av utformningen av
intresseanmalan och lamnat vara syn-
punkter.

• Arbetsgrupp Produktionsplanering
ska arbeta med system och rutiner tor
gemensam produktionsplanering och
utarbeta gemensamma aviseringsruti-
ner. I dagslaget hanterar vi dessa fra-
gor vid de informationstraffar vi har
med Lars-Erik.

• Arbetsgrupp Utbildningsplan ska
se over vilka utbildningsinsatser som
behovs for att kunna utfb'ra totalkon-
trollerna,det som arbetsgivaren garna
vill kalla "spetskompetens". Pa inbju-
dan fran Lars-Erik har SEK.O utsett
Ann Byhlin att delta i arbetsgruppen.
Vi i SEKO har inget emot att persona-
len far utbildning, tvart om har vi
efterlyst det. Vad vi daremot inte stal-
ler upp pa ar att endast ett fatal hand-
plockade personer far del av utbild-
ningen. Vi har darfb'r kravt att samtliga
som arbetar med direktinlamning pa
sikt ska fa samma kompetens.

• Arbetsgrupp Organisation har annu
inte kommit igang men redan nu har vi
fram fort farhagor om vad en ev. renod-
lad Fbretagspost kan ta for konsekven-
ser for t.ex. arbetsrotation och vettiga
arbetstider.

Oppen dialog
Lars-Erik Westerberg har fort en ovan-
ligt bppen dialog med oss fackliga vid
de informationstraffar vi haft (c:a I
gang i veckan) vilket vi upplever som

positivt. Detaren himmelsvidskillnad
mot hur det var nar forstudien av Fore-
tagsposten genomtordes. Om det fort-
satter lika bra som det startat och ar-
betsgivaren lyssnar pa vara synpunkter
kanske inte projektet behdver bli en
totalkatastrof for de pa respektive
Foretagspost.

Anders Viksten

Terminalklubbens
arsmbte den 1 mars
Ca 80 medlemmar hade hbrsammat
kallelsen till klubbens arsmbte den I
mars.

Styrelsens verksamhetsberattelse
godkandes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet for det gangna aret.
Kritik riktades mot det svaga arbetet
for jamstalldhet inom klubben och
regionen. Likasa fick den nya styrel-
sen i uppdrag att prioritera arbets-
tidsfragorna under det kommande
verksamhetsaret.

Omvald ordforande
Anders Viksten omvaldes t i l l ord-

forande, PO Brandeker t i l l kassdr
och Jan Ahman till sekreterare. Till
ordinarie styrelseledamoter valdes
Guy Boden/Tba-K, Marek Jaros-
zek/Tba-F, Monika Lindberg/Tba-
S, Gunnar Hovding/Biltransporten,
Irja Larsson/Klara-U, Micke
Tall/Klara-Ess, Peder Ols-
son/Viirdet samt Linda Jans-
son/Arsta.

Till ersattare Erhan Gomiic/Tba-
U, Carlos Caviedes/Tba-Taby, Je-
sper Eriksson/Klara-F samt Mats
Persson/Teknik & Service.

Dessutom valdes revisorer och le-
damoter till avdelningens represen-

tantskap. Till valberedning omvaldes
Barbro Sb'derberg/Klara och Miro-
slav Jelic/Arsta samt nyvaldes An-
ders Bergstrom/Tomteboda.

Arsmb'tet behandlade ocksa de fern
motioner till forbundsmotet som
inkommit. Dessa redovisas pa annan
plats i detta nummer av Facktuellt.

Ett uttalande om postpolitiken an-
togs. Uttalandet aterges nedan.

Arbetsutskott
Vid styrelsemotet den 5 mars utsags
Micke Tall t i l l vice ordforande och
Gunnar Hovding t i l l vice sekreterare.
I arbetsutskottet ingar Anders Viks-
ten. PO Brandeker, Jan Ahman.
Micke Tall samt en femte ledamot
som alternerar inom styrelsen.
Till ansvarig for studier utsags Owe

Olausson och arbetsmiljbfragor Las-
se Lovlie. Irja Larsson ar ansvarig
forjamstalldhetsarbetet.

JA

Pa Terminalklubbens hemsida pa Internet
publiceras aktuell information frdn styrel-
semolena.
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Uttalande om postpolitiken
Till statsministern och riksdagens traf ik- och naringsutskott

VEM TAR ANSVAR?
Experimenterandet inom postomradet har
nu gatt sa langt att utvardering samt snab-
ba atgarder maste ti l l snarast. Postens
stallning hos den Svenska opinionen har
forsa'mrats markant. Allmanheten som i
stort ej varit med om 1993 och 1994 ars
diskussion om bolagisering av Postverket
tick aldng klart fbr sig vilka konsekvenser
delta skulle fora med sig. Brevnatets
tbrcerade genomforande och den senaste
ponoreformen analyseras inte mot denna
bakgrund och "agaren" tiger.

Det underkapitaliserade fbretaget Posten
har stressat fram fbrandringar. Posten har -
med ledningens goda minne, men mot
vara protester - tvingats in i en oreglerad
avreglering, tvingats agera pa en marknad
dar spelreglema 3r oklara. Spelregler som
statsmaktema svarar fbr, samma statsmak-
ter som a'ger fb'retaget, men som inte tagit
sitt agaransvar.

Denna ohallbara situation ska tydligen tl
fortga annu ett tag innan utredningar,
overklaganden och hostens proposition
eventuellt skapar klarhet. Under denna tid

r-^startar dussintals nya postoperato'rer som
tor tillbaka postmarknaden till ett la'ge
som paminner om det for 150 ar sedan.
Russinplockning tillats i tilltagande uts-
trackning; nyliberala avregleringskrafter

,—ach deras Overstepra'ster i bade PTS och
•nkurrensverket undergraver statliga
retags stallning pa ett framgangsrikt

iatt.

VACKRA MALILACEN
Det vi ser framfbr oss ST fbljande situa-
tion. Trots fina lagtexter och deklarationer
kommer det inte art fmnas resurser - inte
hos Posten och framforallt inte i statens
budget - fbr att uppfylla postlagens mal.
Servicemalen kommer att hotas, den
dagliga postutdelningen kommer enbart
att fmnas kvar i stb'rre stader. Segrege-
ringen av Postens service och utbud -
sava'l geografiskt och klassmassigt - kom-
mer att oka.

Postens mojligheter att bidra till den med-

borgerliga infra- och rattighetsstrukturen
minskar.

Statsmaktema tolererar en situation pa
"postmarknaden" som under en langre tid
och nu i accelererande takt hotar Postens
mojligheter till fiverlevnad; redan idag ar
det ekonomiska laget anstrangt. Om Pos-
ten enligt nuvarande affarsplan inte ens
kan leva upp till statens avkastningskrav
fern ir etter bolagiseringen (1999), maste
givna forutsattningar vara felaktiga.

KONSEKVENSER FOR OSS
ANSTALLDA
"Fdretaget" Posten kommer att bloda och
rOda siffror undviks framst genom stOtvi-
sa avskedanden av personalstyrkan under
ett tiotal ar.

Personalpolitiken kan mot sadan bak-
grund endast malas i nattsvarta farger:

• mojligheten til l normal personalutvec-
kling och utbildningsinsatser hotas av
brist pa kapital, som kravs til l nodvan-
diga maskininvesteringar.

• den genom alia uppsagningar snedv-
ridna alderstrukturen i Posten medfbr
ytterligare problem for saval psykoso-
cial som fysisk arbetsmiljcx mojlighe-
ter till rotation och modernare arbets-
organisation inskranks nar medel och
resurser saknas for att bemota namnda
problem.

• fackliga mojligheter till paverkan och
omstrukturering fbrsvaras i en situa-
tion nar "fbretagets" mojlighet att
planera forsvagas genom agarens
otydlighet.

VAD KRAVER VI AV STATEN?
Regeringen och riksdag har inte klarat av
att ordna en solidarisk finansering utav de
samhalls-ataganden som Posten tagit pa
sig. Regeringen och riksdag tolererar nu
att oklarheter rider betraffande spelregler
for postverksamhet. (Konkreta forslag ar
koncessionsavgifter pa lOnsamma delar av
marknaden.)

Bada dessa forhallanden maste det bli
andring pa. Det ar barockt att agaren
accepterar att framst det egna "fbretaget"
skadas. Det ar aven ett svek mot oss an-
stallda att vi fbrvantas bara bOrdan fbr den
uppkomna situationen. Varfbr ska vi
anstallda ta pa oss de samhalleliga kostna-
der som rikstackande service, "rabatter"
till privatpersoner och fbreningar de facto
kostar Posten - genom avskedanden,
genom 6kad hets och stress i pro-
duktionen och o t i l l rack l iga resurser fbr
vidareutbildning i fbretaget.

Den nya tekniken medfbr samtidigt moj-
lighet till forandring och utveckling av det
statliga postfbretaget som borde kunna
vara t i l l gagn bade fbr oss anstallda och
allmanheten. Vi tror att medborgarnas
tillgang till, behov och utveckling av en
demokratisk infra- och rattighetsstruktur
bast kan utvecklas och genom foras av det
statliga postfbretaget. Aven om det ur
kameral synpunkt ma verka enklare att
inskranka ett framtida Posten till traditio-
nell postverksamhet, ser vi anstallda hell-
re att Postens olika grenar tillsammans
med andra statliga bolag tillats utnyttja ny
teknik for att kunna erbjuda samhallet en
utveckling och kombination av nya pro-
dukter och tjanster.

En naringspolitisk strategi fbr Posten som
kombinerar utvecklandet av ny teknik
med ett samarbete med statliga och kom-
munala servicestrukturer skulle kunna
aterge oss anstallda en storre tilltro till
agarens fbrmaga att vara arbetsgivare.

Antaget pa ars motet for SEKOporf
Klubb Terminaler Stockholm 1
mars 1997

4SEKO
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Motloner till f orbundsmotet
SEKO haller numera fb'r-
bundsmote varje ar. I ar halls det
den 16 - 18 juni. Avdelningen bar
sammanlagt 14 ombud till
forbundsmotet; i ar blir det Micke
Tall och Monika Lindberg som far
representera Terminalklubben.
Terminalklubbens arsmdte be-

handlade sex motioner till for-
bundsmotet; samtliga bifolls av
motet. Facktuellt aterger de sex
motionerna.

Paskynda fbrbundets
iT-satsning.

Vid forbundsmotet 1996 fanns en motion
som efterlyste en skyndsam satsning pa IT
i fdrbundet. I ett inlagg pa forbundsmotet
understroks kravet och det framfordes
ocksa krav pa att tillsatta en ny grupp for
andamalet eftersom den existerande tydli-
gen inte fungerar.

Fo'rbundsledningen gav till svar att det
visst inte behovdes nagon ny grupp och att
det var full fart pa byggandet av Sekonet.

"Lev upp till forbumlets
nainn!"

Till dags dato (nio manader senare) har
vi inte sett nagot tillfredsstallande resultat.
Vi kan t.ex. annu inte kommunicera med
var avdelning via data.

Det ar skralt att vi ska behb'va fb'rlita oss
ti l l arbetsgivaren for att fa tillgang till
moderna arbetsredskap.

Lev upp till fb'rbundets namn, Packet for
Service och Kommunikation!

Vi yrkar darfor:

att Forbundet frantar de som nu ansvarar
for IT det uppdraget och tillsatter en
ny, engagerad och kompetent. ar-
betsgrupp for IT-satsningen.

Klubb Terminaler Stockholm

Procentskatt

Sedan en lang tid tillbaka. har posten haft
for vana att ta en sarskild skatt for de
tillagg som betalas ut i Ion. pa annan tid.
an direkt pafb'ljande lonetillfalle. Det
innebar att om ex. en person arbetar over-
tid och det slarvas vid lonerapporteringen,
sa att ersattningen inte betalas ut forran
vid darefter pafoljande lonetillfalle. sa
kommer den anstallde att fa betala en sk.
procentskatt. Den har varit 50 procent
eller mer, men har numer blivit nagot
lagre.

"Det var NU (let behovdes
pengar"

Om man papekar att det har lonerappor-
teringssystemet ar felaktigt, sa svarar ex.
lonekontoret att de pengar som man har
betalat in. som for mycket skatt, kommer
tillbaka nasta ar, efter deklarationen.

Om en person har arbetat, sa att det skall
medfora nagon typ av tillagg, s& ar det
svaret inte till nagon gladje, eftersom det
var NU det behovdes pengar och inte om
kanske ett ar.

Annu mer anmarkningsvart ar det. nar
loneavtal betyder Ib'neb'kning ex. l i a j u l i
och arbetsgivaren haller pa pengarna. med
den forevandningen att de lokala bverens-
kommelserna skall bli klara fbrst. Det kan
ta resten av aret innan nagra pengar kom-
mer. Eftersom det handlar om retroaktiva
pengar, sa kommer det naturligtvis en
procentskatt pa dessa. Det betyder att det
blir ganska stor skillnad pa nettobeloppet
med en procentskatt i jamfb'relse med att
lonebkningen kommer pa toppen av den
ordinarie lonen.

Med ovanstaende som bakgrund, foreslar
jag att forbundsmotet tar beslut om:

att det blir en ordentlig bversyn av lone-
rapporteringssystemet.

att agera for att arbetsgivaren skall betala
ut de pengar som parterna ar overens
om, sa fort avtalet trader ikraft. Samt
att den nya lonen skall laggas pa top-

pen av den ovriga Ib'neutbetalningen
och darmed inte belastas med pro-
centskatt.

att fa arbetsgivaren att inte ta procent-
skatt pa ersattningar/tillagg, som pa
grund av arbetsgivaren sjalv inte
blivit ratt redovisade och pa det sattet
fflrsenade.

Anders Bergstrom - Sektion Tba-F

Uppvaktning vid pen-
sionsavgangar ~

Under manga ar har fackfbreningen tagit
ansvar, for att de medlemmar som gar i
pension, blir uppmarksammade. Ibland
med pompa och stat, men oftast. under
lugnare former, har dessa gamla slitvargar
fatt visad, vederborlig respekt och upp-
skatming.
Sedan ett antal ar tillbaka, har denna fina

tradition avtagit.

Fackforeningen har bbrjat delegera ansvar
nedat i organisationen och det medfbr
ocksa att, ex. sektionerna sjalva far ta
hand om pensionsavgangarna. Med den
trots all begransade ekonomin. sa finns det
oftast inte nagra resurser till ett rimlig!
avtackande.

"Visa uppskattningfor trogen
solidaritet"

Arbetsgivaren bibehaller fortfarande tradi-
tionen, av ett avtackande. Aven om det
inte ar lika hogtidsfullt som tidigare, sa
blir i alia fall pensionaren avtackad.

Packet behover vara med och visa upp-
skattning for medlemmars, kanske 30 ar
eller annu iangre tids. trogen solidaritet.
samt med sin medlemsavgift, varit ett
nb'dvandigt stb'd. at det fackliga arbetet.
Det ar ocksa viktigt att de fackliga far vara
med pa scenen och visa att de finns och
inte har glb'mt sina medlemmar. Det ar
viktigt att medlemarnas fortroende for
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fackfbremngen inte blir skadad. pa grund
av ex. att medlemmarna inte upplever
Jacket som sin trygghet. Det maste vara en
ambition tor organisationen att se t i l l , sa
inte den situationen uppstar.

Vied ovanstaende som bakgrund. tbreslar
jag att tbrbundsstyrelsen tar beslut om.

att de som skall ga i pension, uppvaktas
pa en traditionellt och trevligt satt.
Ex. med en fin gava, som fb'rbundet
eller avdelning bb'r skanka.

^

att det kan bildas nagon slags fond, som
kan vara avsedd, f5r att anvandas t i l l
pensionsavgangarna.

att klubbar eller sektioner, bb'r anordna
avtackningarna pa sin lokala arbets-
plats. (Om sa bnskas, far nagon fran
avd. eller fbrbund. ga'rna gasta tills-
ta'llningen).

Anders Bergs from - sektion Tba-F

inskrank arbetsgivarens ratt
att beordra overtid.

BAKGRUND: Arbetsledningen vid enhet
Sma/ C5 / Uppsamlingen pa Sth Klara har
sedan en langre tid begagnat sig av mbj-
ligheten att beordra personalen t i l l bver-
tidsarbete efter ordinarie sluttid. som ar
22.15.

^"~- Detta sker periodvis enligt vad som
rentav maste uppfattas som satt i system.
(Dessutom ti l l mertidsersattning tor del-
tidsarbetarna, vilket sektionen och klub-
ben gemensamt motionerat om t i l l fjol-

x-~arets fbrbundsmote. sedan klubbens med-
lemsmbte antog motionen 960202.)

"Beonlrail ih'crtid satt i
system"

Da detta leder till stort missnbje fran all
personal och till starlet misstroende fbr den
fackliga aktionspotentialen - och har befa-
rar jag for framtiden en risk for medlemss-
vinn da den utomstaende a-kassan kom-
mer igang - sa yrkar jag darfor:

att Klubb Terminaler Stockholm antar
motionen till fbrbundsmotet om att

verka tbr art andra lagtexten som gbr
det mbjligt for arbetsgivaren att beor-
dra overtid.

att verka tor att avtalstextens formule-
ring "hor" skall a'ndras t i l l "s/aj"dar
texten ( i PBA) lyder att "arbetsgiva-
ren 'hor i tbrsta hand anlita tjanste-
man som frivi l l igt atar sig overtid och
mertid"

Stockholm den 17' 2' 97

Elsie Berg - sektion Klara- Uppsaml

Fdrtydliga reglerna for arsmo-
tet och listval.

Eftersom sektionerna ofta har oerfarna
fbrtroendevalda och medlemmarna ofta
begar att fa ha listval eller allman omrbst-
ning och reglema om hur man gar t i l l va'ga
med listval inte finns nedskrivna i klar

"Iifter\(nn rci*lcrini om listvul
inte finns ncdskrivnu i klur-
tcxt, l\(in konjliktcr uppslu"

text, kan konflikter uppsta. I stadgarna
finns inte i klartext beskrivet hur och i
vilken ordning listval (allman omrbstning)
skall fullfbljas. Kan/skall man t.ex va'lja
hela styrelsen pa samma gang och vid
samma tillfa'lle? Eller ar det bast att tbrst
vid ett t i l lfa ' l le va'lja ordfbranden och
kassor separat och da'refter bvriga leda-
mbter vid ett annat t i l lfalle?

Jag yrkar darfor att torbundet verkar tor:

att regler for listval/allman omrbstning
antingen fbrtydligas i stadgarna eller
formuleras i skriftliga rekommenda-
tioner fran FS.

Keshii Nathanael - sektion Tba-K

information om och fordel-
ning av medlemsavgiften

Bara ca tre procent av medlemsavgiften
hamnar pa sektionsniva. Na'r vi i SEKO
fbrsbker att fbrstarka den lokala fackliga

verksamheten bbr vi aven torstarka de
lokala kassorna. Medlemmarna ifragasat-
ter ofta hur deras pengar anvands och vad

"Rant trc procent tir medk'in-
MIl'giftl'H /Ulllllltir pit

torbundet och avdelningarna gor med
resten dvs 97 procent av medlemsavgiften.

Viforeslar darfor

att Fbrbundstyrelsen informerar alia
medlemmar pa ett enkelt satt hur
medlemsavgiften anvands, och;

att Forbundsmotet 97 tar upp fragan och
beslutar om att fbrbundet verkar tor
att fbrsta'rka klubbarnas och sektio-
nernas kassor.

Erhan Gomiic, Peter Jarmeus, Janusz
Zylberstein - sektion Tba-U
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Regeringsforsiag om A-kassan
Skarpta arbetsvillkor och hbjd avgif11 juli • Ersattningen hbjs till 80 procent
f ran 29 September • LO accepterar bortre parentes

Den 14 mars lamnade regeringen
sin proposition till riksdagen om
forandringar i arbetsloshetsfor-
sakringen. Propositionen utgar
(Van den uppgorelse som gjordes
mellan regeringen, centern och
LO i februari. Riksdagen fattar
beslut den 30 april, och om de da
foljer regeringens forslag innebar
det foljande fbrandringar.

• Ersattningen hojs t i l l 80 procent (idag
75 procent) fr.o.m den 29 September i ar.
Den 29 december h6js golvet i ersattning-
en fran 230 til l 240 kr/dag och taket fran
564 til l 580 kr/dag (= max 12 760kr/min -
tore skatt).

skarpt arbetsvillkor
• Arbetsvillkoret skarps. De nya kraven
tor att fa ersattning blir sex minaders
arbete med minst 70 tim/manad eller
minst 450 timmar under en sammanha'ng-
ande tid av sex manader (under den senas-
te tolvmanadersperioden): Idag kravs 80
dagar tbrdelade pa minst fem manader.
Det skarpta arbetsvillkoret galler redan
fr.o.m den 1 ju l i i ar (bar bar regeringen
tidigarelagt forsamringen med tre mana-
der jam tort med uppgorelsen med LO).
• Man har idag ra'tt t i l l 300 ersattningsda-
gar; daretter maste man kvalificera sig pa
nytt. Pa den bar punkten blir det inga
rbrandringar.

Den som ar aldre an 55 ar kan enligt
nuvarande regler stSmpla i 450 dagar. Har
foreslar regeringen en skarpning genom
att hoja aldersgransen till 57 ar.

Avgangsvederlag
• Om man tSr avgangsvederlag utgar idag
ingen A-kasseersa'ttning under den enkla
uppsagningstiden enligt vart avtal. Daref-
ter far man ersattning. Enligt de nya reg-
lema kan man aldrig fa A-kasseersattning
under den tid avgangsvederlaget omfattar.
Daremot fir man tillgodorakna sig tiden
for att upprylla arbetsvillkoret nar man
ska borja stampla. Trader i kraft 1 juli.
• Idag kan man vara helt arbetslos och fa
ersattning fbr delta och samtidigt inneha

en bisyssla, exempelvis arbeta deltid pa
Posten. Enligt regeringens fbslag infors en
inkomstgrans fbr bisyssla. Tjanar man
mer an 1 400kr/vecka pa bisysslan sa
reduceras A-kasseersattningen med half-
ten av den del av inkomsten fran bisysslan
som overstiger 1 400 kr. Den har andring-
en galler fr.o.m 29 September.

26 kr i hbjd avgift
• Idag betalar vi drygt 40 kr/man t i l l A-
kassan (ingar i medlemsavgiften). Redan
den I ju l i i dr hojs avgiften med i virt fall
26 kroner; en drygt 50-procentig okning!
Tank om loneokningarna lag pa samma
niva! Det ar annu inte beslutat hur SEKO
kommer att flnansiera hojningen - genom
att helt eller delvis hoja medlemsavgiften
i motsvarande man?
• 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
nuvarande A-kassorna. Huvudman fbr
den nya kassan blir Foretagarna. fackfor-
bunden och LRF.

Bortre parentesen
• Fragan om den bortre parentesen. nar
man inte langre kan fa nagon ersattning
fran A-kassan (tre ir har foreslagits) ut-
reds pa nytt. De nya regler som man kom-
mer tram t i l l ska galla tidigast fran 1 jul i
1999 (efter valet!). Det ar viktigt att note-
ra, att LO tycks ha accepterat en bortre
parentes (i det har fallet, men inte fbr
karnkraften!!), men dels skjuts beslutet
fram till 1999, dels har regeringen gett
"garantier fbr offentlig sysselsattning...
och inkomst genom arbetscentrum, som ar
tankt att vara ett samarbete mellan kom-
mun, naringsliv och samhalle" (LO-tid-
ningen 6/97).

LO:s installning
Det ar anmarkningsvart att LO sta'llt upp
pa de fbrandringar som nu foresla's (och
som med storsta sannolikhet tas av riksda-
gen). Visserligen hojs ersattningen till 80
procent men kostnaden far vi och de
arbetslosa sja'lva bara. Dels genom att

A-kasseavgiften hojs, dels genom allmant
hardare villkor. Aven pd den har punkten
har LO-ledningen missuppfattat sitt upp-
drag.

Jan Ahman

Terminal-
klubben pa
internet
Klubben finns sedan ett par
manader med en egen hem-
sida pa Internet
(http://home2.swipnet.se/-w-
27485).
Vi - och nagra av vara sek-

tioner - var de forsta post-
fackliga organisationerna i
Sverige med egna hemsidor
(och ar det fortfarande!) och
det ar vi stolta over! Nu har
vi ocksa hunnit fyHa dem
med en hel del matnyttigt.

Pa klubbens hemsida kan
du t.ex lasa snabbrapporter
fran styrelsen sammantra-
den och Facktuellts artiklar
finns som regel tillgangliga
da'r nagon vecka innan den
tryckta tidningen ges ut.

Dar finns ocksa "basfakta"
om exempelvis A-kassan,
forsakringspremier och
medlemsavgiften. Liksom
information om bolagsavta-
lets alia delar, pensionsavta-
let, mm, mm.
Och nar du ledsnat pa klub-

bens hemsida sa finns det
lankar bort till andra sajter....

Webmaster
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OPPET BREV TILL BERTIL JONSSON
l:a maj narmar sig ater. Dagen da arbetarna varlden
over gar ut och demonstrerar for en rattvisare varld mot
fortryck och orattvisor.

I Sverige har vi haft en lang tradition genom den
svenska arbetarrorelsens historia art en stor del av
fackforeningsrorelsen och det Socialdemokratiska
arbetarpartiet(SAP) gemensamt stravat mot gemensam-
ma mal som arbete och rattvisa at alia och manifesterar
detta samarbete och denna enighet genom art tillsam-
mans marchera pa 1 :a maj, arbetarnas dag.

Socialdemokratin har varit en del av arbetarrorelsen.

Sa ar det inte langre. Hur ska man annars tolka den
arbetarfientliga politik
som forts de tva senaste I
aren i detta land? En
politik som drabbat
fra'mst fack-
foreningsrorelsens
medlemmar och de re-
dan utsatta och svaga i
samhallet. Besparingar-
na och nedskarningarna
som har svept over lan-
det med en arbetsloshet
som okar i dess skugga.
Vi kan idag knappast ge
en bra och vardig vard
till vara gam la och
sjuka. Manga knaar av
okad arbetsborda me-
dan andra gar arbets-
losa. Inskrankningar i
arbetsratten, forsam-
ringar i barnomsorg och
tandforsakringen pga
nedskarningar och be-
sparingar. Ja, listan kan
goras lang pa atgarder
som fra'mst drabbar de
som redan har det svart.

Samtidigt som det fortfarande utloses fallskarmar i
Sverige idag; samtidigt som politiker i riksdag och
regering hojer sina loner medan det ma'ssas om ater-
hallsamhet i loneforhandlingar, samtidigt som vi hor
om direktorsloner som ter sig smatt overkliga och
vansinniga for en vanlig arbetande manniska och sam-
tidigt som vi har en bors som gjorde annu ett rekordar
1996. Klyftorna i samhallet okar mellan fattig och rik

Det ar ledsamt att behova stalla sig fragan: Vart har
rattvisa at alia tagit vagen? Varfor skall bara delar av
samhallet betala vara sk gemensamma skulder? Varfor
ska de som redan ar drabbade dra det tyngsta lasset?
Det skamligaste i he la situationen ar att det ar en
regering som utger sig for att vara ett arbetarparti som
sitter vid makten och administrerar det hela!

- Kan vi mot bakgrund av vad som sker i Sverige
idag verkligen gemensamt ga ut pa gatorna och
demonstrera pa l:a maj med socialdemokraterna
nar det ar pa grund av dem klassklyftorna okar i
vart samhalle? Kan vi demonstrera med dem som

star for orattvisorna
idag?

- Ar det inte battre
att visa var vrede
och vart missnoje
med den forda politi-
ken genom att avsta
tran att marschera
tilisammans med
SAP i ar och pa det-
ta satt visa for soci-
aldemokratin att den
slagit in pa en myck-
et felaktig och oratt-
vis vag?

- Sjalvklart skall vi
demonstrera pa l:a
maj, men lat oss i
fack-
foreningsrorelsen i
ar bilda vart eget l:a
majtag och demons-
trera for en mer soli-
darisk och rattvis
varld och mot
orattvisorna har

LO: De korslagda armarnas revolution!

hemma och i varlden.

Det ar viktigt att veta var LO-styrelsen star i denna
fraga.

Jamshid Ghassemi, ledamot i styrelsen for
ESS/Transportor



Term/na/FACKTUELLT 3/1997 Klara

Formatenheter pa Klara 1 maj -
och brev till Yrkesinspektionen!
For den trogne iasaren av Temi-
na/Facktueilt, vill klubben beratta
otn den trakiga fortsattningen av
forhandlingen pa Klara. Den slu-
tade nu i oenighet, utan att lyftas
till nasta niva. nied reservation
fran SEKO. Klubbens fb'rslag ha-
de i alia fall inneburit att aven del-
tidnatt (ca 60 personer), hade haft
chans att soka till bada enheterna.
Nu skyfflas man bara over till
Sma/C5-enheten!

Arbetsgivaren var villig att lata
Stora/Klump-enheten arbeta med sma/c5-
brev, men eftersom det bara blev 60 tim-
mar/dygn mot nuvarande 350 timmar
kunde klubben inte komma overens.
Darmed blev det ocksa brev till Yrkesin-
spektionen om minskat antal arbetsupp-
gifter = minskad rotation = risk for
ohalsa/arbetsskador (Arbetsm i Ij 6 lagen
kap2:l).

Yrkesinspektionen
Yrkesinspektionen gjorde sig underkun-
ning om fragestallningen, vid besflk 13
mars. Darefter har Posten uppdrag att
kartlagga arbetsmomenten fore och efter
1 maj pa Stora/Klump. Detta ska utfors av
Previa, bestamde arbetsmiljoutskottet pa
enheten 3 april. Sedan tidigare har utskot-
tet " kort over " den lokale chefen och
motsatt sig omorganisation. Det arendet ar
nu hanskjutet till Arbetsmiljokommiten.

Extremnatt
Pa Sma/c5-enheten har sektionen kommit
overens om arbetstider/alternering. Ar-
betsledningen ville infora minskat rotation
och "elitlag" pa maskiner, dessutom pas-
tod man att det skulle bli ett dverskott pa
82 st deltidare. Det overskottet och elitla-
gen ar nu sparlost borta! Diverse lagledare
(+ maskinoperatorer och natdirigenter) pa
bada enheterna ar nu tillsatta. Resten av
flocken ska nu soka till onskade lag/enhet.
Forhandlingar om arbetstider pa Sto-
ra/Klump har inte gatt lika smartfritt. Att
torlora arbete pa natt, staller till det for
"rena'' nattlag. Parternas nodlosning for
extremnatt har inte appladerats av med-

lemmarna. Men forhoppningen ar att
verkligheten efter 1 maj kommer att for-
battra listorna. SEKO reserverade sig
eallande deltid kvall.

ceografisk??
Slutligen vill TerminalFacktuellt inte
undanhalla lasarna foljande: SEKO har
under ett antal ar bekampat formatenheter
pa Klara med argumentet geografiska

Arbetsmiljonyheter
Buller- och magnetsfalts-
matningar
Matningar av buller och magnetfa'lt
pagar vid samtliga terminaler inom
natet. Rapporten fran Arsta ar klar nu
och visar att vi kan glomma det da'r med
magnetfalt. Siffrorna visar pa ytterst
laga magnetfalt vid maskinerna.

Bullret daremot visar att leverantoren
inte har klarat gransen pa 70db. Vid
vissa arbetsplatser kommer man upp till
76db. Det ar fortfarande under Arbetars-
kyddsstyrelsens gransvarden, som ligger
pd 85db, men borde vara anledning till
atgarder, framror allt av sociala ska'l. Vi
vantar med spanning pa rapporterna fran
Klara och Arsta.

Miljoproblem pa Tba
En skrivelse har gatt till Ledningsgrup-
pen pa Tomteboda angaende vissa ge-
mensamma problem. Detta galler
damm, framfor allt vid rengoring av
maskinerna, det galler bullerdampande
atgarder och det galler den daliga venti-
lationseffektiviteten.
Nar det galler damm och buller sa har

vi an sa la'nge inte fitt n&got svar annat
an att man jobbar pa det, men nar det
galler ventilationen pa plan 3, sa har
Postfastigheter lovat att gora en rok-
provning under vecka 15. Det gar till sa
att man sprutar in rok genom ventila-
tionsdonen och videofilmar for att se
hur luften sprids. Detta atgardar natur-
ligtvis inte problemen, men kan ge det
underlag som behovs for atgarderna.
Dom ovriga problemen kommer att tas
upp pa nasta mote med Arbetsmiljo-
kommitten.

Utrymningsplaner
Nya Utrymningsplaner pa Tomteboda
plan 2 och plan 3 kommer att bli klara
under april manad, vilket innebar att
man kan starta med utrymningsbvningar
efter det. Ett gott rad till alia ar att titta
pa dom sa fort som mojligt for att lara
sig hur man tar sig ut om det skulle
borja brinna.

Problem vid maskiner och
videoskarmar
Det har kommit signaler om att en del
manniskor har kant av vissa besvar efter
att ha jobbat mycket vid maskinerna och
med videokodningen. Detta foranleder
skyddsombuden att under april och maj
ga ut och intervjua manniskor for att
kunna dokumentera besvaren.

Ett gott rad for dom som inte vill utsa't-
ta sig for den har risken ar att inte jobba
for lange med samma arbetsmoment.
Krav att fa rotera pa olika arbetsuppgif-
ter! Det ar det basta sattet att undvika
arbetsskador enligt all tillganglig exper-
tis.

Det har upptackts vissa ventilationsp-
roblem i videokodningsrummen. Luften
racker inte riktigt till vid full bemanning
utan att satta pa s.k. forcerad ventilation.
Da blir det emellertid drag istallet, vilket
kan vara nog sa besvarande nar man
sitter still. Felet beror troligen pa att
ventilationsdonen inte passar for rum-
men. Diskussion pagar med "experter"
pa omradet.

Lasse Lovlie
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enheter a la Tomteboda. Dvs forutom
Foretagsposten dela upp huset i tva delar.
Exempelvis Norrmaim och Sodermalm pa
ena halvan. och resten den andra. Termi-
nalen bar tva SSM o s v. Det har ailtid
tillbakavisats. Nu har region ledningen
bestamt an

"Klaras geografiska omrade delas i kund-
processen betraffande uppsamling och
spridningssortering exklusive storkunder:

• Stora/Klump - Norrmaim och Soder-
malm

» Sma/C5 - r ester ande

mr man ska uppna derma GEOGRAFIS-
.•^A kundprocess med formatenheter, ar
tydligen alldeles for avancerat art forklara.
da varken lokala chefer eller regionled-

| 'ngen lyckats prestera nagot svar! ! !

Micke Tall

Facktuelltnr3/1997

Facktuellt ges ut av
Terminalklubben Stockholm

Du nar oss pa tel:

Klara781 56 60
1 Tomteboda781 76 14

Arsta781 58 68
''S

E-mail:
^kopost.stockholmster-

minalerna@swipnet.se

URL:
http://home2.swipnet.se/

-w-27485/

Svarsposten - ett terminal-
eller utdelningsarbete?
Terminal/sortering "ager" enligt affar-
somrade Brev sorteringen av 5-posi-
tionsnummer pa brev. Vem som utfor
arbetet med art sortera bestammer Ter-
minal. Exempelvis kan Utdelning uttora
sortering at Terminal pa entreprenad.
Svarspost 110 00 sorteras pa kund-
nummer. Vem som da "ager"sorteringen
kan diskuteras. Sadan sortering utfores
hur som heist pa Foretagsposten - Klara
under nan. En stor del av dem som
arbetar med produkten ar tidsbegransat
anstallda.

Bereda plats
I januari fick Terminalklubben pa om-
vagar reda pa att Utdelning City ansag
sig "aga" sorteringen enligt gammal
kutym. Nu var man intresserad av an "ta
tillbaka'' sorteringen.

Detta for att kunna bereda plats for
brevbarare som av olika anledningar
onskar andra arbetstider. Man informe-
rade intresserade fran utdelningen att
det skulle starta 1 februari. Nar SEKO
fick reda pa det, kallade man till for-
handling. Det ar namligen praxis att
man forhandlar vid forandringar i verk-
samheten. SEKO inkluderade a'ven
Brevbararklubben City. Arbetstiden
skulle vara 0.00 - 8.00. Da fast anstallda
pa Foretagsposten har andra tider pa
heltidssidan ansag SEKO att i gorligaste
man brevbararna skulle fa samma
"manskligare" tider.

Dessutom brukar terminalpersonalen
alternera mellan svarspost och annan
mer lattsorterad post.

Lyft forhandling
Vid fbrhandlingen i februari var chefen
for Klara Foretagspost forhandlingsan-
svarig och chefen for Utdelning city
bitradande. Arbetsgivaren ansag inte att
man kan kunde andra pa sitt forslag, da
det enligt uppgift fran terminalregionen,
inte fanns nagot arbete fore 0.00, som
kunde gora att listorna blev likvardiga
med Foretagspostens. Da SEKO inte
fann nagon som heist vilja att mera
grundligt undersoka mOjligheterna till
eventuella arbetsuppgifter pa antingen

terminal eller Utdelning fore midnatt.
begardes lyft forhandling. Dessutom
framfbrde SEKO sin uppfattning om an
sorteringen tillhor terminal och darmed
borde anamma det som ga'ller for perso-
nalen pa Foretagspost. De brevbarare
som redan fanns pa Foretagspost skulle
under tiden fa fortsatta, tills det var slut-
forhandlat. Inga fler skulle komma in.
Det blev tydligen nagot misstorstand.
eftersom det fortsatte att dyka upp nya
brevbarare. Vara kollegor fran Klubb
City, ordf Ewa Edstrom och P-O Fall-
man gjorde ett fbrtjanstfull insats i kons-
ten att overtyga en chef om sakernas
tillstand (decibelmataren spracktes ...).
Brevbararna har naturligtvis blivit bes-
vikna pa att inte fa borja pa utsatt da-
tum. Forhoppningsvis har de efter infor-
mation forstatt anledningen.

Kraftfullt
Efter manga om och men tycks det nu
foreligga en alterneringslista. som inklu-
derar bade extremnatt ( = lediga varann
vecka ) och rena nattveckor med 0.00 -
8.00. I rattvisans namn ska arbetsgiva-
ren ha en eloge, for att man verkligen
forsokt hitta arbete fore 0.00. Medlem-
marna pa Foretagspost har med stor oro
foljt utvecklingen, da man fruktat att
listor med 0.00 - 8.00 skall vara en test
for att radikalt forandra arbetstider.
Terminalklubben har fatt olika vardeful-
la tips fran personalen och Sektion
Foretagspost. Klubben anser att man pa
ett kraftfullt satt markerat, om vad som
bor galla vid omorganisation. arbetstider
inom terminals omrade. Det lar inte
behovas en lyft forhandling, men denna
strid om arbetstider ar bara borjan, se
exemplet pa Malmoterminalen med
forslag om 3.00 - 11.30 / 40-timmars-
vecka!

Posten vill ju vara varldens modernaste
kommunikationsforetag, sa da borde
man val uppfattat att debatten i samhal-
let handlar om att forkorta arbetstiden
och/eller flexibla losningar dar bada
parterna ger och tar!

Micke Tall, Klara
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"Kunskapslyftet"

Sarskilt utbildningsbidrag
Fran och med hostterminen 1997
flnns det en mojlighet att studera
med 75 procent som rent bidrag.
Studierna ar avsedda for de per-
soner som vill komplettera sin tva-
ariga gymnasieutbildning till tre-
arigt gymnasium (eller lagre). Del-
ta galler aven arbetslosa som vill
komplettera sin utbildning iikaval.
For dessa galler avsaknad av
karn- och teoretiska amnen. Dess-
titom Kan undantag goras p.g.a
andra sarskilda skal.

De grundlaggande kraven ar som
foljer:

• Minst 25 ar. hogst 55 ar.
• Uppfylla vi l lkor tor A-kassa eller

KAS.

For arbetstagare:

• Att din arbetsgivare forbinder sig
art anstalla en langtidsarbetslos.

• Arbetat minst halvtid i minst fern
ar (som arbete kan vard av barn
jamstallas under max. tva ar).

• Aven tid som du har varit rorhin-
drad an arbeta p.g.a. sjukdom far
medraknas.

For arbetslosa:

• Anma'ld som arbetssb'kande vid
studiernas borjan.

For vilka studier?

• Orienteringskurser (t.ex. utvar-
deringskurser av tidigare kunska-
per)

• Studier pa gymnasie- och grunds-
koleniva.

Studierna skall bedrivas inom ramen
for kommunal och statlig vuxen ut-
bildning eller vid folkhogskola (aven
ABF borde vara godkant). Studierna
skall bedrivas pa heltid eller deltid,

minst 25% och omfatta minst tva
veckor. Om resurserna inte racker t i l l
for alia som soker maste CSN gora ett
urval bland de sokande. Stodet skall
da i fb'rsta hand beviljas utbildning
motsvarande grundskola, oriente-
ringskurser samt vid gymnasieniva
motsvarande karnamneskurser.

Hur mycket pengar kan du fa?
Med samma belopp du skulle kunna
fa vid arbetsloshet. For en heltidsstu-
derande innebar det lagst 5.070:- och
hogst 12.420:- per manad. Inkomsten
ar skattepliktig. For en deltidsstude-
rande beraknas det i forhallandet t i l l

studiernas omfattning, d.v.s. 25-90
procent av helt bidrag.

Ansokningstider
Tva manader innan utbildning startar.
t.ex. tor en utbildning som startar i
September blir det sista ansdkningsda-
tumet 15 juli. Ansokningsblanketter
tar du via arbetsfbrmedlingen. skolar
eller hos CSN (tor Stockholms Ian.
r ingt i l lLinkoping013- :3 59 00. Ev.
Gar det aven bra att fa information via
1 nternet http/:www.csn.se).

Jesper Eriksson/Christine Roos

Vad gor Terminalklubben?
Under onsdagen den 9 april
kommer fragan att tas upp pa
ett mote med Alf Friman, da
arbetsgivarens installning ar
av storsta vikt ifall att nagon
av oss skall kunna ta del av
det s.k. friaret eller kuns-
kapslyftet. SEKO post har
skickat ut information till
samtliga arbetslosa, och yt-
terligare information kommer
i nasta nummer av Spridaren.

Farre anstallda
Om det framkommer att arbets-
ledningen inte vill delta pa nagot
satt for att personal skall kunna
vidareutbilda sig, och pa sa satt
undvika arbetsloshet nar uppsag-
ningama inom regionen val kom-
mer, galler det att stalla krav
gentemot arbetsgivaren. Givetvis
skall SEKO ta sin del, men med
hja'lp fran den stora massan av
personal okar mojligheten till att
detta kan bli verklighet.

Om du under langre tid har haft
som avsikt att borja studera, och
pa sa satt kunna byta arbetsgiva-
re, bor du utreda om detta kan
vara en mojiighet till nystart. For
trots allt sa har de senaste arens
utveckling visat att Posten AB
kommer bli ett fbretag med farre
och farre anstallda. De som idag
jobbar i produktionen kommer
vara utsatta for ett reellt hot att bli
uppsagda, och fa av oss har kun-
skaper eller erfarenhet att kunna
hitta ett nytt jobb. Detta p.g.a. av
de fbrandrade villkoren allmant
sett, samt behov av kunskaper
inom data.

Inspiration
Sa om du har fatt inspiration till
att forandra ditt liv, bbrja med att
ta kontakt med din kommun, och
ta reda pa vad som galler i ditt
enskilda fall. Mer information
kommer fran SEKO nar det finns
nagot att informera om.

Jesper Eriksson/Christine
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Personallaget i regionen sommaran-

—

I mars fanns det sammanlagt ca
120 tidsbegransat anstallda och
anstallda med forhojda atagan-
den inom regionen. Eftersom de
flesta bar relativt sma atagan-
den, sa blev sumnian, matt i
ararbetskrafter, bara ca 30 AA.
Det ar en kraftig minskning
jamfort med hosten -96, da re-
gionen som mest hade drygt
200 AA tidbegransat anstallda
och forhojda ataganden.

Den hardaste nerdragningen i perso-
nal bar genomrorts pa Arsta om man
mater i procent och pa Tomteboda.
matt i antal AA:
Nagon fullstandig utvardering av
siffrorna bar inte gjorts an - t.ex. i
forhallande t i l l volymerna, men in-
tressant att notera ar att Tomteboda
t.o.m bar overskridit det cheferna dar
utlovade i samband med budgeten.
Men sa ar det ocksa snalt med folk pa
enheterna!

Klara ar, som allt id i sadana har sam-
manhang, ett sarskilt kapitel. Den
kraftiga - orimliga! - nerdragning som
cheferna dar utlovade i hostas hanger
samman med den forsenade omlagg-
nig som ska goras. Och vilken knap-
past resulterar i den minskning av

personal, som berdrda chefer planerat.
Kanske ar det sa att Klaras siffror inte
har sa mycket med verkligheten att
gb'ra. utan mer ar ett uttryck tor att
pappas pojkar velat visa sig pa styva
linan?

Na'r det t i l l sist galler Arsta sa kan
man konstatera att man dar bade lovat
och hallit en hardhant nerdragning av
personal.

Facktuellt aterkommer i fragan!

Jan Ahman

Jamforelse nov 96 - mars 97, utfall mot personalplanering:

Terminal

Klara
Enligt PA-planering
Utfall

Tomteboda
Enligt PA-planering
Utfall

Arsta
Enligt PA-planering
Utfall

Differens matt i AA

-141,0
- 55,93

-83,18
-107,25

- 56,42
- 47,55

I procent

-16,6
-6,58

-9,29
-11,98

-17,05
- 14,37

I

passningen
Riksnatet. den enhet inom
Brev som ansvarar for termi-
nalerna i landet, hade i ar
tankt sig att stanga service-
temninalerna under en del av
sommaren. I linje med detta
sa hade var regionledning
ideer om att "sommaranpas-
sa" terminalerna i Stockholm
genom att bl.a. stanga Arsta
(forutom spridning natt).

Efter en del turbulens drog
Riksnatet tillbaka stang-
ningshotet mot servicetermi-
nalerna och efter forhand-
lingar har i Stockholm avsk-
revs planerna pa stangning
av Arsta den har sommaren.

Istallet blir det en traditionell
sommaranpassning, men en
mer hardhant sadan an forra
aret (da sommaren, pga
brevnatsroran, gick pa 16-
pande rakning). Kraven pa
maluppfyllelse, 80 procent,
galler aven for sommarperio-
den.

Mellan den 14 juli och 10
augusti ska all uppsamlings-
sortering av klump ska ske
pa Tomteboda och ekono-
mibrev spridning ska sam-
sorteras med normalbreven
pa natten. Utifran dessa
forutsattningar ar det upp till
produktionscheferna - i sam-
arbete med i forsta hand ov-
riga chefer pa respektive
terminal - att planera som-
maren.

Besluten om nasta ars som-
maranpassning tas i borjan
av hosten, efter en utvarde-
ring av arets sommartrafik.

/JA
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Hojd avgift men fortsatt lag sjukpenning

1997 ars egenavgifter
For att betala del fortsatta stodet
ti l l stortoretagen och skattesank-
ningarna for de rika. hojdes ateri-
uen skatterna for oss v anliga dodli-
Ua vid nyar. Skatter fb'rresten.
numera kallar man det hellre tor
"avgifter".

1996 betalade vi 4.95 procent av
brurtolonen i s k egenavgifter: en pro-
cent t i l l pensionssystemet och 3.95
procent t i l l sjuktorsakringen. 1997
Ii6|s uvgiften till sjukjorsiikringen
med en procent t i l l 4,95procent (1998
hcijs s|uktorsakringsavgtrten med yt-
terligare en procent t i l l 5.95 procent).

Sjukavgiften
Sjukforsakringsavgiften intbrdes 1993
dartbr att man ansag att sjuktorsak-
ringen kostade mer an vad de arbetsgi-
varavgifter som hittills tlnansierat
forsakringen drog in t i l l statskassan.
Idag ar det tvartom. sjukforsakringen
beraknas 1997 (tack vare egenavgifter-
na och den la'gre sjukfranvaron) ge ett
overskott pa 27 miljarder (Riksrorsak-

nngsverket - LO-tidningem. Dot skulle
racka t i l l att bade hoja sjukpenmngen
> > c h . exempelvis. dra t i l l b a k a iorsam-
nngarna i tandvardstorsakringen. Men
Jet b l i r det na tu r l i g t sv i s inte tal om.
Stortb'retagen. dessdirektoreroch EU-
tja'nsteman behover pengarna t i l l sina
utdelnmgar och mi l jon loner !

I'ensionsavgiften
Egenavgiften till pensionssystemet.
forbl i r en procent under I99~. men
malet ar q.25 procent. Det nya pen-
sionssystemet och tlnansieringen av
delta \lire \ard en egen massa. Jag tar
liar begransa mig t i l l foljande. Idag
finansieras pensionerna (folkpension
och ATP) genom arbetsgivaravgifter.
1997 uppgar dessa t i l l 18.5 procent.
Meningen ar an denna arbetsgivarav-
gift skall halveras genom de 9.25 pro-
cent som vi i framiiden (del ar inte
bestaml niir) skall betala i egenavgif-
ter. Enligt de poliliker (m-fp-c-s) som
beslutat om del nya pensionssytemel ar
tanken att icinerna ska hbjas den dag

arbetsgivarav girierna sa'nks och ersiitts
av egenavgitter. (-"an tro't!

(iynnar hogavlonade
Jag besknver i tbljande tabeil nettoet-
tekterna av arets egenavgitter. Pa lone-
heskedet redovisas hur stor del av
preiiminarskanen som utgors av ege-
navgifler. Det belopp som anges da'r a.
hrutlo. dvs sammaniagt 5.95 procent
av bruttolonen. Vlen ertersom egenav-
Liirlerna ar avdragsgilla v id deklaratio-
nen sa b l i r den verkliga kostnader^
la'gre. Fypiskt nog sa gynnar aven
detta hogmkomsltagarna. vi lket ocksa
Iramgarav tabellen. Likasadrasavgit-
ten enbart pa inkomsler upp t i l l 7.5
basbelopp. vi lket 1997 innebar en Ion
pa 22 688/man. De som tja'nar mer
slipper saledes betala egenavgifter tor
den del av lonen som oversliger 22
688kr.

Jan Ahman

1997 ars egenavgifter
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Koncernfackligt

Festen som inte blev av ....
Inget extranummer fran Nyhetspos-
ten. inget gladjetal Iran VD heller. De
som jublade tor tre ar sedan, i brol-
lopssviter och pa andra stallen. de
forblev relativt tysta. Postens PR-
maskin marks knappast. Postens fo'r-
maga art tranga igenom EPA-journa-
listiken och art atminstone ti l l viss
del soker torklara postpolitiken i det
liar landet (eller avsaknaden av den) -
den tormagan saknas idag.

helgen ordnade
Goteborgs postanstallda en demons-
tration som tor den breda allmanhet
papekade den koppling som finns
mellan bolagisering/avreglering.
servicetorsamringar. nedskarningar -
och portohqjningar.

I postisars hjartan har motstandet
mot bolagiseringen nu byggts pa
med en kansla av obehag som smygit
sig in. Kommer vi verkligen kunna
bli av med allt trollpack och sattyg
som avregleringsfanta'sterna bjudit
upp til l dans. Alia dessa snart over

x-*temtiotalet postoperatorer som pop-
par upp i dagarna. Alia dessa posto-
peratorer. ivrigt pahejade av fantas-
terna - som an en gang kommer att
stalla till ett ela'nde for kunderna

"" eftersandningar t ex) nagot som for-
modligen ingen Postfreesare tankt pa.
Blakulla ligger narmare an vad man
tror.

Vi mom Rest-Posten
far leva med den verklighet som kan
komma over oss. En budget (och
affarsplan) ska tala om hur resurserna
inom foretaget ska anvandas och be-
ra'knas. 1997 ars budget lar vara en
aning ...... oviss - for art uttrycka sig
milt. Trots detta anser ledningen (vad
ska de annars gora?) att Brev kommer
art bidra sin del till koncernens bud-
aet.

Oversatt t i l l vardagligt tal kan det -
just tor Terminals del - bli en rysare.
Pa affa'rssvenska heter det: Ao Brev
har stora forhoppningar pa att Termi-
nal ska generera vinster. Kompisarna
inom utdelning far slicka sina sar
under tiden.

Kvalite och indragna
ser\'iceterminaler
Det som susen skall gora ar hqjd kva
lite i produktionen. Vem kan vara
emot det? Hur manga maskinoperato-
rer har inte aratit blod over den

uteblivna eller otillrackliga utbild-
ning vi kravt - bade fore och efter
natstarten? Det finns dock fler "fak-
torer" som maste rattas t i l l innan s-
ystemet (Natet) kan fungera pa ett
onskvart satt. Fran forhand-
lingsgruppen kommer vi inte att vara
sena att patala dessa "ovriga fakto-
rer".

Natet har drabbats av ett ova'ntat baksiag;
den t f Natchefen ar langtidssjukskriven
(vi onskar Peder Lejon allt gatt framover!)
och ersatts med annu en t f - den bl a fran
Tba valkande Nisse Persson. Fran for-
handlingsgruppen onskar vi art en defmi-
tiv chef tillsatts snarast; vi ar dock lika
mvcket intresserad av att denne har ratt

kompetens. Tillkomsten av Brevnatet har
som vi refererat till i tidigare nummer inte
"kannetecknats" av det.

Salja Norrland till Alaska?
Serviceterminalernas vara ar ifragasatt
sedan den dag da SEKO's foretradare sag
till att de skulle vara kvar. Postala foretra-
dare ur olika viktklasser har uttalat sina
'"prognoser" tor lange sen. I Hassleholm.
Lulea. Trollhattan och Ostersund har
fackliga grupper bildats som forbereder
sig for fbrhandlingarna. Kan man forvanta
sig en framstot fran Posten runt manadss-
kiftet? Fran torhandlingsgruppen har vi
bega'rt att Arbetstagarkonsult kopplas in.

Det som Posten inte kan
tillata sig ar att servicen torsamras for
fler hushall, fr f a i glesbygd. Visserli-
gen ligger varken Hassleholm eller
bilbyggarstaden i glesbygd, men kanske
det kunde underlatta om "omradet norr
om Dalalven" fdrsaldes till utlandet - da
firms det forutsattningar att lattare klara
Postlagens mal. Vem vet en pressad
finansminister kanske kan overtygas?
Vad sager f d postkassoren Inez? For en
miljard guldrubelAdollar?

Prototypen som fbrsvann?
Nar landet har blivit fattigare sa far man
gladjas at det lilla. Att tanka och snida
ar gratis - det sade redan Dodarhultaren.

Vara natkonsnoiktorer har som bekant haft
ytterligare en maskin pa, forlat, nathinnan
- en, man kan na'stan saga helautomatisk,
brevresningsmaskin. Inget land i varlden.
ja inte ens i Skandinavien har en sadan
motsvarighet. Eller har planerat kopa en
sadan.

Pga vissa omstandigheter kommer vi inte
fa se denna maskin under de har aret
(patankt pilot: Goteborgs Pt). Pga andra
oklarheter har vi inte fatt denna infor-
mation genom vara representanter i pro-
jektgruppen (Allan Abrahamsson. Sth
Klara, och
Roger Eriksson. Gpt) utan genom andra
ka'llor. Kul in i det sista!

PO Bmndeker
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Haftigt Uffe - med haftenl!
Oftast behover jag kaffe tor
att vakna. Man behover bara kanna doften
av det. sa blir man pigg. I mandags mor-
se fick jag dock i mig dubbel doping:
redan innan kaffepannan borjat vissla toll
min blick pa DN och rubrikerna om att
Posten var raddat.

Antligen - skrek jag, sa att barnen vakna'
t i l l och "chefen" visade sig utan papiljo-
ter. Ogon tick man stora som tallrikar, var
det verkligen sant det som stod i tidning-
en? Var det antligen over? All den oro
man kant sen han borjat experimentera
tor nagra ar sedan? Sen sag jag, hoppsan,
det har handlade ju om Kassan. om post-
kontor som raddats - inte om hela Posten
som jag forst trodde!

Men anda! Va' fint, antli-
gen nagra positiva rader
Om Posten, inte bara skit som en Bill
eller Bull har vrakt ur sig. Inte bara tonte-
rier som Marjasins kompis Sivert sla'ppt
ifran sig. Har gar generalen, forlat VD, ut
och sopar banan med alia kritiker! Vante-
tid belonas/ersatts med ett femkronors
marke - vilken grej.

Men det var ingenting mot vad som van-
tade mig pa pendeln till stan. Dar traffade
jag en av dessa postisar som annars bara
gnaller. -Har du last tidningen, fragade
jag ivrigt. Han blev alldeles rod i ansiktet
och borjar plotsligt prata om pyramidspel
och sant. Jag sag ut som ett fragetecken.
Killen var tidigare kommunist. Han oste
pa - med Loket och letter, blandade in
Dahlsten och OS ar 2004 i varannan me-
ning - och jag fattade fortfarande ingen-
ting. I Spanga lyckades jag stoppa hans
ordflode och fragade vad han menade.
Forst teg han. glodde pa mig, suckade och
sa: "fattar du ingenting? Ar du helt ...
(osv)." Sen bdrjade han att torklara.

- Vem ska betala alia dessa
frimarken. Kassan som redan gar

back, sa'ger upp kassorer pa lopande

band och ska salja, sa det tjanar ihop
mer an vad de gjort hittills. Nu ska
dom dela ut frimarken.haften kanske
.... Da maste dom anstalla en vakt-
mastare som delar ut frimarken till
alia som kommer, en tidtagare som
haller Roll pa kunderna. en trafikover-
vakare om dirigerar folk till olika ko-
er enligt femminuters intervaller.
Folk far jobb med andra ord och det
ar bra for landet.

- Sen kommer alia A-lagare
pa att har har man en fin chans till en

liten extrainkomst. Kan dom salja
kolappar utanfo'r bolaget, sa kan dom
salja kolappar pa Posten. Tank pa alia
pensionarer som kommer att organ i-
sera smagrupper, skicka fram nan seg
gubbe eller gumma, bara for att fa
tiden att ga .... Frimarken gar at som
smor, fattar du.

- Det har maste forstas be-
talas pa nagot satt. Men killen har

en plan, jag ar overtygad. Du vet i
Centralposthuset sitter det Kassafolk
pa minst tva vaningsplan, inte dom pa
bottenvaningen, dar har man ju stangt
, dom nej hogre upp i huset. Inte fan
behovs det sa mycket folk for att ad-
ministrera Kassan. Jag ar bergis pa att
dom delvis har andra uppdrag. Jag
tror dom jobbar pa internationella
marknaden - med kapitalaffarer. Sat-

sar stalar och sant. Har du inte last att
engelska book-makers har Stockholm
som femma. Vilka otroliga odds, fat-
tar du!

- Har kommer dom har
fran centralposthuset in: de
maste ha knegat och lagt'i och knytit
sina slipsar och knytblusar i flera ar -
for oss. Flugit till London, minglat
och sant. Dom har tagit fram hemlig
information, spritt rykten. gatt pa ratt
party's och lurat engelsmannen. Nu
aker Uffe dit och satsar stalar pa
Stockholm som OS-stad. Sen kommer
han tillbaka med kosingen ...

- Sa slar man tva flugor
med en small. Kontoren slipper
stanga, stalarna rinner ut till pensionarer
och andra behovande, kunderna blir
nqjda. Sverige tar hem OS och vi tjanar
miljoner pa offensiva satsningar i Lon-
don. Kar'n ar ett geni. forstar du, vilken
ledare! Dessutom maste frimarken anvan-
das. sa det bli fler brev som skrivs och det
ar bra for er i terminalen och for oss i
baringen!

Nu rullade taget in pa Centralen och vi
trangdes mot rulltrappan. - Det dar med
pyramidspel, ropade jag, hur kommer det
in? Men polaren hade redan forsvunnit i
vimlet. Jag stod kvar. alldeles omtumlad.

Som tidningslasare och
SvenSSOn forstar man kanske inte
riktigt alia strategiska drag, men kompis-
en tecknade en framtid i ljusgula farger.
Vilken morgon, ta'nkte jag och skulle
runda hornet vid utgangen. Da stotte jag
ihop med Ann fran Kassan.

- Djavla idiot, sa hon och forsvann. Ty-
piskt postisar, ta'nkte jag , aldrig far man
vara riktig glad.

PO Brandeker
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