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Lbnerevisjonen klar
• Forhandlingarnaavslutades den 10
Jecember. Darmed ar lonerevisonen
fardig for den har gangen och de nya
ionerna h inne r betalas ut pa decem-
berionen. aven de retroaktiva.

Resultatet av fo'rhandlingarna. som
sker enhetsvis. blev an alia enheter
natt upp t i l l en strukturniva pa Idgst
15.200 kr/man. Manga enheter har i
praktiken natt hb'gre nivaer. Minst
!50 kr/man har betalats ut generellt,
men aven har ar del litet olika mellan
enheterna och pa vissa hall har man
lagt ut mer generellt.

Kollektivavtal
Sektionerna kommer att informera
om utfallet under denna vecka. Pd
torekommen anledning finns det skal
att papeka, art lonerevisionen ar ett
kollektivavtal. Avtalet ar - t i l l skill-

nad fran mycket annat inom Posten
numera - inte hemligt. Varje medlem
har ratt art fa den information han/hon
kraver om avtalet.

Jan Aliman

Bild: Robert Nyberg

onskar Terminalklubbsstyrelsen

Klubbens
arsmote
halls lordagen den 21 febru-
ari kl. 13.00 i ABF-huset pa
Sveavagen.

Fbrbunds-
mbtet 1998
halls 25 - 27 maj i Stock-
holm.

Motioner
Man kan numera skicka

motioner till forbundsmdtet
bade genom klubben och
avdelningen.

Motioner till forbundsmd-
tet som ska ga genom klub-
ben direkt till forbundsmo-
tet, ska vara klubben tillhan-
da senast 7 februari for att
darefter behandlas vid klub-
bens arsmote.

Motioner som man vill
skicka genom avdelningen
ska vara avdelningen till-
handa senast 13 februari.
Dessa motioner bor be-
handlas pa sektionsmdte
innan de gar in till avdel-
ningen.
Avdelningen har i ar 14

ledamdter till forbundsmd-
tet. Nomineringar ska vara
hos valberedningen senast
25 februari.

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Vara konkurrenter:

CityMail

CityMails lysande affarer
CityMail ar som bekant den storsta av
Postens konkurrenter pa brevmarkna-
den.

I t t r \ ck t med andra ord kan man
heskma CityMail som en torped som
staten och pnvata finansiarer skickat
ivag tor spranga so'nder en val tunge-
rande postmarknad i syfte art art skapa
en ny ordning. Sa har langt har man
ocksa lyckats med sin krigforing.

Bror Anders Mansson, Mats Odell,
Inez l u s m a n och de andra generaler-
na har \erkligen lyckats med art sanka
kostnaderna och hqja vinsterna tor de
stora kunderna/kapitalen. Priset ar an
v i som utfdr jobbet har fatt kraftigt
torsamrade vi l lkor och art postservi-
cen i a l lmanhet torsamras.

Forlustaffarer
Pa sa satt ar CityMail en lysande af-
farside! Sett ur ett snavt foretagseko-
nomiskt perspektiv ar bilden en an-
nan. Visserligen kunde Bror Anders
Mansson och bans kumpan Malcolm
Hamilton och de ovriga sju i styrelsen
dela pa 1.85 miljoner i Ion och ersatt-
ningar under 1996 - men bolaget gick
med en forlust pa 80 miijoner. Rorel-
sens kostnader var nastan dubbelt sa
stora som intakterna (184 respektive
103 miljoner.

Enl igt delarsrapporten for fb'rsta
halvaret -97 fortsatter fdrlustaffarer-
na. Omsattningen har tredubblats
(bl.a. beroende pa expansionen i G6-
teborg och Malmo) till 116 miljoner.
Forlusterna vaxer inte lika snabbt,
men har fordubblats t i l l 40 miljoner
for fbrsta halvaret.

Nyemission
Bolaget genomforde i maj en nyemis-
sion om 90 miljoner. CityMail a'gs
idag av Deutsche Bank, Orkla, Procu-
ritas(dar foretag som Bikuben Giro-
bank A/S, Nova Life Insurance, Po-
hjoia. Nynex Pension Fund och Wasa
Life MA ingar), Mercury Asset, Han-

delsbanken Fonder. S-E Banken. Hen-
derson Investors och fdretaEsiedninti-
en.

Jan Aliman

Not. Bror Anders Minsson ar VD tor
CityMail. Malcolm Hamilton ar vice VD.
Mats Odell. kristdemokratema. var kom-

munikationsminister i den regenng som
drev igenom avreglennsen och bolagise-
nngen. Inez Uusman. socialdemokratema.
ir an sa lange kommunika tmnsmin i s t e r i
den nuvarande regenngen. som tbrtsatter
avreglenngspoiitiken.

City Mail gjorde sin andra konkurs i
december 1995, men startade om i ianuan
1996.

Uttalande om SEKO och CityMail:

Javisst ar en del av brevbararna pa
CityMail ocksa medlemmar, men det
ar inte det som vacker var ilska.
Forbundet har lamnat ut ett arbete
med tryck och utskick t i l l ett
mailing-foretag. Man har inte brytt
sig vidare om hur arbetet skulle
utforas utan nqjt sig med billigaste
pris, tur att det inte var ett foretag
som jobbade i kontakt med ett laglo-
neland ocksa! Nar det senare visar
sig att CityMail har tagit hand om
stora delar av utdelningen och vi,
medlemmar, blirfbrbarmande, kom-
mer ett lamt forsvarstal dar torbun-
det blandar in den sk "marknaden"
kontra monopoi och liknade tjuvk-
nep t i l l argument.

Foljande galler:
• Vi ar, annu. inte en bransch, typ
transport, med ett otal foretag som i
adel tavlan slass om uppdrag.
• CityMail-fo'retaget har (haft?)
som affarside att misskreditera pos-
ten och dess personal, vi medlem-
mar, som sloa. opalitliga och dyra.
• CityMail-foretaget har ocksa
overlevt tack vare div konkurser
och/eller betalningsinsta'llelser.
• CityMail-foretaget lever mycket
pa att agare i bakgrunden ger aktiea-
gartillskott for att bibehaila fdreta-

gets konkurrenshot mot Posten AB.

Denna osunda konkurrens har lett
t i l l prissankningar for stora foretag
(CityMail-agarna?) och samre eko-
nomi for posten vilket astadkommit
en fortlopande forsamring for oss
SEKO-medlemmar i posten for inte
tala om den servicetorsamring
svenska folket fatt betala.

Vi ar inte sura pa vara kollegor i
CityMail utan fb'retaget CityMail
samt forbundet som utan eftenanke
gor ert sadant har utskick och sedan
nar stormen kommer har mage och
skylla ifran sig pa att man (utan
intern debatt) beslutat ge sig ha'n at
marknaden".

Sektion TBA-S vid Klubb Stock-
holmsterminaierna protesterar
enha'Higt mot detta felgrepp.

Forbundet uppmanas att vara
mer noggrant i framtiden.

Antaget vid allmdnna medlemsmotet
den 29 november 1997
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My organisation pa stora/klump i Arsta
Under hosten har ett projekt sen over
organisationen av stora/klump pa
Arsta.

Projektet, under Tommy Franssons
iedning, har haft till inriktmng art si
langt som mojligt engagera persona-
len i fb'randringsarbetet, vilket ocksa
sjalva projektbeskrivningen skvallrar
om.

Forutom samverkansgruppen har en
arbetsgrupp bestaende av arbetsgivar-
representanter, fackliga och represen-
tanter fran personalen arbetat med an
ta fram underiag fdr besiut.

Dessutom har en referensgrupp med
representanter fran alia atta lagen fatt
paverka utgangen av projektet.

Referensgrupp
Referensgruppen har bl.a. haft till
uppgift att forankra ideer i lagen och
an fora fram personalens yilja till
arbetsgruppen.

I van tycke har derma modell varit
iyckad da vi ocksa tycker att den haft
en demokratisk pragel.

Starten var kanske nagot trog efter-
som det farms en viss misstanksamhet
gentemot arbetsgivaren men sa smi-

*^ ningom strdmmade ide"erna till.
Resultatet hitintills har blivit att man

gar fran en atta-lagsorganisation ned
till fyra lag, dessa fyra lag kommer att

^^ innehilla fyra altemeringar vardera.
Laghomogeniteten kommer inte att

bli lika stark som fSrut men enhetens
homogenitet kommer fbrhoppningsvis
att bli battre.

Ny alternering
Tva nya alterneringformer tillfors
enheten, vilket ger personalen en
stb'rre valfrihet att valja arbetstider.
Oessutom ges personalen inom vissa
granser en mqjlighet att valja insta'l-
lelsetider till tjanstgdring.
Grundkraven fran arbetsgivarhall har

varit att halla samman organisationen
battre och att pa ett bSttre satt fdlja
flfidet, personalens krav har varit
bibehallna fridagar, ej fb"r tidiga mor-

nar och i stort satt bibehallna aiteme-
ringar. (Och aldrig mb'tas de ruO.
Nej, skamt asido, det hela har i stora

drag lopt pa ett srrxidigt satt och vi
hoppas art den nya organisationen i
nagon man kan diimpa stressen pa

enheten.

Janne Gebring

Janne Gebrmg ar ordfbrande i sek-
non Arsta

ARSTAS LONEREVISION
...OCH EN BLALADA

Alldeles innan julcilrkusen utbrbt,
avsiutades lonefbrhandlinarna. Vi
kan med gladje konstatera att vi fir
Ion i ar ocksa. Lite mera Ion till och
med, aven om det svenska 90-talets
lOneutveckling inte direkt kan kallas
progressiv.

HSr kommer en kortfattad resul-
tatsrapport:
Alia far ett genereilt paslag pi 150

pengar. Normalldnen ligger nu pi
ca. 15.300.

Vi ar rika!
Om du vill veta mer, ar du va'lkom-

men att hora av dig till sektionen.
Har du fragor kring din Ion, lovar vi
att svara och om nodvandigt hina pi
nigon lamplig ursakt.

BUUAdestnoden.
Har kommer en till. Annu nyare,

annu bliare. annu battre! Meningen
var att kantema skulle ftrstarkas
och darmed mista sin siaddriga kon-
sistens. Lit oss fastsla att meningen
var god. Denna valvilliga produkt
gar emellertid inte att anvanda i
SSM-maskinen. Inte i ALA heller.

SSM vill bara ata flexibel lida.
ALA ocksi. Enda sattet att hindra
SSM och ALA fran sammanbrott a^
att skilja ut de nya lidorna frin de
nygamla; ett arbetsmoment som
kraver saval tilamod som avsevard
kompetens, di lidorna ar manga och
ser likadana ut. Teknologi skapar
jobb! Intressantajobb!

Fortsattning foljer...

Jansson, Arsta

Kvalitetspremien
Enligt vad Facktuellt erfar fortsSt-
ter arbetet med att ta fram en kva-
litetspremie inom Rlksnatet. Det
blirtroligen inget beslut fore arss-
kiftet och ingen premie forran
mars-98.
Det trotiga ar att det till en borjan

blir en premie som tar fasta enbart
pa kvalitctsmalcn (kvariigg. kod-
ningsandelar, huvudtur, etc) och

inte de ekonomiska mat som ock-
sa foreslagits.

Bcloningcn skulio i sa fail bli
max 3000 kr/ar for den som ar
anstalid pa en enhet som uppfyllt
samtiiga mat under hela aret.

Facktuellt aterkommer i fragan!
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Satsning pa utbildningar 1998
Vj bar i tidigare nummer av
Facktuellt redovisat de daliga
ViP-siffrorna inom Posten
Brev i allmanhet och Stock-
holm i synnerhet. Den sjalvkla-
ra fragan bar varit om arbets-
givaren tagit resuitatet pa all-
var, och vad man i sa fall bar
tankt att gora at saken.

Vi bar ocksa kritiserat avsak-
naden av utbildning inom Ter-
minal.
Det ar darfbr gladjande att vi

i det bar numret kan redovisa
en rad utbildnings- ocb andra
aktiviteter sum planeras inom
stockholmsterminalerna under
det kommande aret.

• Alia anstallda har inom kort gitt
klait ISO-utbildningen. For nasta ar
planeras Itta timmars uppfOljning i
ISO.

• Den utbildning som kravs for
Termmalkdrkortet ska genomforas
under 1998. Se vidare sarskild artikel.

vip-enkaten
• En rvadagars utbildning/konferens

med temat Det personliga mOsterska-
pet (se artkel om Brevfonden) pabor-
jas i September 1998. Eftersom alia
anstallda ska delta och det handlar om
internal kommer Det personliga mas-
terskapet att ta en ar att genomtttra.

• En kampanj for att oka svarsfre-
kvensen pi ViP:en planeras. De
enheter som uppnir milet att 80 pro-
cent svarar fir ett presentkort.
Resuitatet av ViP-enka"ten ska delas

ut pi enhetema vid varje kvartalsre-
dovisning.

Chefema ska ga igenom ViP:en
dllsammans med lagen och lagledarna
minst tva ganger per ar.

Utvecklingssamtal
• De Utvecklingssamtal som enligt

samverkansavtaiet ska hallas varje or
ska ocksa genomforas. Cheferna
ilaggs att fortlopande redovisa hur
manga samtal man har genomfort
under aret Milet ar att 20 procent ska
vara klara till 1 mars, 40 procent 1

maj, osv ..for att vara helt genomfbrda den 1
riovember.
• Arbetsmiljoronderna ska ha genomforts

pa samtiiga enneter senast 1 juni.
• All personal ska erbiudas art ta det s.k IT-

centraia beslut och darftir ar inte tidspla-
nen klar.

• "NStverket". som innebar art man i
mindre grupper gbr smdiebesbk vid andra
:erminaler inom Riksnatet. Vasteras.

k6rkortet. Har ar man beroende av en del Norrkbpmg och NassjO har namnts som

Gratis korkort!
• I September nittonhundrasextionio
befann sig undertecknad, nigot nervbs,
ombord pa taget till Norrtalje. Jag hade
fatt uppkbrmngstid (en bnstvara di) och
skulle alltsi salla mig till de bilikandes
skara. Uppkomingen gick bra och under
returresan kunde jag battre njuta av land-
skapets granna hostfarger. En vecka sena-
re var fbrresten tigtrafiken Rimbo - Norr-
talje nedlagd.

Tjugoatta ar senare skall alltsA all sorte-
ringspersonal i Terminalregionen lycklig-
goras med ett gratis korkort. Tyvarr duger
det inte att kora bil med!

75 timmar
Efter drsskiftet kommer alltsi utbildningen
att borja och malsattningen ar att cirka 2/3
av personaien skall vara fardigutbildad till
sista mars.

Utbildnings skall ges pi samtiiga sorte-
ringsmaskiner, LTP, ALA och ALO:n. I
korkortet ingir aven ISO-utbildningen.
Vidare ett videokodnings- och ett manuellt
sorteringsprov. Slutligen ingir all nodvan-
dig truckutbildning. Bara maskinutbild-
ningen kriver ca 75 timmar/anstalld.
Kodningen kraver individuell Ovning tills
man nitt fttrsta nivin 1560 ftrs/tim. Det ar
alltsi en mycket stor och resurskravande
utbildening!

OAV-siffror
FOrutom att kflrkortet inte galler for mo-
torfordon, firms det di nigra andra hakar?
Stefan Lundmark, Carlos Caviedes och jag
sjalv kom mycket sent in i korkortsproces-
sen. N9r nu produkten ligger fardig kan vi
konstatera att "firman" tagit till sig nastan
alia vara synpunkter. Dar vi inte lyckades
paveika (ftrutom beteckningen "korkon")
ar kodnings- och det manuella sortering-

sprovet. Var grundinstallning ar an norm-
tal i postsonenng stnder mot Arbetsmiljb-
lagen 3 § 3. Dar sags bl.a. aa "Arbetsgiva-
ren skall genom an anpassa arbetsfOrhal-
landen ... ta hansyn till arbetstagarens
sarskilda tbrutsartmngar f8r arbetet". Varje
form av skada eller fysiska defekter kull-
kastar di iden om normtal i sonering! De
normtal som galler ar 70-talets OAV-
siffror: smibrev 2150 RJrs/tim och stora
1900 fbrs/tim (bagge formatenm med max
0,3 procent fel. Videokodningen 1560/tim
(max 2 fel) och efter tre minader 1800/tim
(max 3 fel). Vidare kan man mvanaa mot
det manueila soneringsprovet att det
bygger pi en fbrsandelsestruktur som den
manuella posten inte langre har! Tidigare
gjorda prov skall givetsvis galla, dena
bekraftat direkt frin Alf Friman (97-12-
04).

Norrtalje
Finns det di nigot an oroa sig fbr kring
delta? - NEJ! Utbildning i maskinkunskap
ar ett krav bide frin Arbetarskyddsstyrel-
sen och oss sjaiva. KOrkortet kan ses som
en fonnalisering av nigot som de fiesta
redan kan mycket om. Kodnings- och
manuellt sorteringsprov ar fardighetsrela-
terade och indidivden avgor sjalv nar
hon/han ar mogen fbr provet. Dessutom ar
det mycket gladjande att regionen satsar si
mycket pi vidareutbildning av personaien.
Tidsramama fffr utbildningens genomfft-
rande verkar orealistiska men nigon oro
verkar obefogad.

Det var betydligt tuffare i NorrtaMje den
dar septemberdagen for tjugoitta ar sedan!

Guy Rodin

Guy Bodin ar ordfSrande i sektion Tba-K
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jxempei pa "studieobjekt".
• Lagen ska halla kommuerliga och

schemalagda mdten dar dagordning
ska fmnas och minnesanteckningar
tbras. Cheferna ska bli mer tillgangli-
ga i produktionen. Lagledarna ska
genomga samma arbetsmiljbcemfie-
nng som produktionscheferna. An-
svarstbrdelnmgen i lagen ska fdrtydli-
gas: kvalitet, sakerhet. ViP. statistik.
miljo, etc.

Trendbrott
De nya postpolitiska beslut som for-
bereds kommer att innebara ytteriiga-
re bekymmer for Posten (Vi aterkom-
mer till dem i nasta nummer av Fack-
tuellt). Vi rapponerar ocksa om 3-2
utredningen. som kan fa stora konse-
kvenser for alia som jobbar vid
Stockholmstermmalema.

Det ar bra att det trots dessa "hotbil-
der" nu planeras fbr en utbildning-
ssatsning mom Stockholmstermina-
lema. Forhoppningsvis ar detta ert
trendbrott; ett slut pi Brevnatsrbran.
Nar det nya Brevna'tet planerades och
genomfordes lades som bekant all
serios utbildning ner - i ett lage nar
det behovdes mer utbildning an tidi-
gare!

Yrkesutbildning
Nar det galler ISO-utbildningama och
maskin- och IT-korkorten ser vi fran
SEKO dessa utbildningar (och vida-

--— reutbildningar) som delar i en ny eller
aterupprattad yrkesutbildning fbr
sorterare. Utbildningar som inte bara
bidrar till att vi kan utfbra vara jobb
battre utan ocksa ger sorterarjobbet en

*~ hOgre status. Avsaknaden av relevan-
ta utbildningar under den senaste
tioarsperioden ar en ofbrskamdhet.

I de fiesta utbildningar genomfbrs
nagon form av kunskapskontroll. Sa
var det i de gamla pj-, opj-, ux- m.fl
utbildningama inom Posten, och sa
blir det ocksa med de nya utbildning-
ama. Syftet med kunskapskontrollen
ar att betona vikten av utbildningarna
och det kunnande som de represente-
rar. Klarar man inte proven ska man
ges kompletterande utbildning. Sa ser
i alia fall vi inom SEKO pi saken.

Vi kommer ocksa att fortsa'tta att enga-
gera oss i utbildningsfragorna fbr att bl.a.
se till s£ att inte det nymornade intresset
for utbildning blir en dagssianda utan ett
staende inslag i sorterarvardagen!

Jan Ahman

Hastens U-korHciiife

Utbildning

• Ru IT-k6rkor{ ar en cerlifivring MHH
visaratt man liar dcbaskutiskapersoHi

I kravs lor att hantera en dator, saint
grundla'ggande kunskajx>r i de vanll^as-

: tc programracn.
I'oslens IT'korfcort Joli*^ Uat»fi»rc*

n ingens EIj-standard och kalias : f<Sr
ECDL (Europcjm Computer :l)rivinR
Licence). D$tta ;ir cu s(a nda rd sow for
nflrvarande firms i tio EU-landcr.

Exuiniiicringcii skcr pa ett uuktorise-
rat Jestcenter. Det ka» Lex, vara I uagoo

; ay Postcns utbiid a i ngslokalcr «JIer ho»
en utbildntngsleverrtntoiY

lT-k<irkor<et innelcillcr sju avsnittr
Ailmau II -kunskap, Anvtin lining av I'C
ocb filhnnl«ring, Onlbehaodlingsprog-
»a m, Kalkylprogram, Kartotck ocb
databaspro^rain, Presentations" ocb:

- ritprogram och Nalverkstjanster.

iVfsild ar att 20.<H)0 av Postenv an-
stallda ska vara cxainincrudcar 2tH)0.

Inga fiirkuaskaper .;:•:'
Utbiidningen kan skc gcnom sjiiiv!itudi»
cr CutbiJdniagsprogrjiR |>a CD-skiva)
och/cHer lararJedd uthtldning. Det l>e-
iiovs inpa forkunskapcr lor att gcnomga
ulbildningcn. For f i t nylMir ja i t i da-
taanviindning licraknar man att det tar
ca 3U Umman. >jah studicr med uja'lp av
CD-sklva« 0r att kbra de test som
avslutar utbildningen.

Utbiidaing$maU;ri»i etc. tus fraoi av
Posten centralt nten sjalv a uthildningen
gcnvmfors iokalt Hur delta ska ga till
iiiom btrockholmstcr m ina lerna och
vilka sont far utbilda sig i fiusta om-
gangen, osv, koramer att besiutas under

Stockholmstermmalema ansoker om

1,8 miljoner ur Brevfonden
Certifiering av chefers och lagledares
arbetsmiljokompetens
Under 1997 har ca 30 chefer inom Termi-
nal Stockholm genomgatt en arbetsmi-
Ijoutbildning som bestatt i omfattande
sjalvstudier, en lararledd tvSdagarsutbild-
ning och som avslutning ett kunskapsprov.
De som klarar provet blir certifierade.
Utbildningen omfattar fbrutom lagar och
fbrordningar ocksi sadant som kommuni-
kation och konflikthantering, stress och
krisbeteenden, fbrandringsarbete, rehabili-
tering, droger, krSnkande sarbehandling
ochjamstalldhet.

Under 1998 skall lagledama inom regio-
nen, ca 90 personer, genomga samma
utbildning. Fttr detta ansOker man om
240.000 kronor ur Brevfonden.

Mentorprojekt fOr kvinnliga ledare
I syfte att fl fram fler kvinnliga lagledare
och chefer planeras ett mentorprogram
med utbildning, seminariedagar, samtals-
grupper, mm. For detta ansflks om 55.000
kronor ur fonden.

"Det personliga masterskapet"
"FOr att stOdja processen i 2000-talets

arbetsplats vilket ocksi torde generera
hflgre VIP-varden", som det formuleras i
ansokan, har regionen beslutat att paborja
ett utvecklingsprogram fbr all personal
under 1998. Programmet ska kretsa kring
fbljande teman:

• Det personliga stallningstagandet - vill
jag vara med och bygga det framtida
Posten?

• Utveckla och modifiera tankemodeller
• Skapa en gemensam vision
• Samverkan
• TSnka i helhet - Ett Posten

Programmet riktar sig till alia anstallda
och 3r tankt att genomfbras som ett tvada-
garsintemat (i Tallberg??) med bOrjan
hOsten -98.

Terminalklubben ar beredd att satsa de
400.000 kronor som avsattes fbr kompe-
tensutveckling i 1996 ars lOnerevision -
under fbrutsattning att vi far vara med och
utarbeta programme! fbr Utbildningen.

Totalt berakna programmet kosta 7,7
miljoner att genomfbra och av dessa har
1,5 miljoner ansbkts ur Brevfonden.

Jan Ahman
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Svar till "gammalmodige" Magnus:

Debatt

Skall facket marknadsanpassas?
• Magnus beskrev hur ban kande sig
"mobbad" pa en facklig kurs dar ban
tog upp den sjalvklara fragan att vi
lever i en kapitalistisk varld, och att
facket maste lara sig hur denna varld
fungerar.

Det ar illavarslande for medlem-
marna om vi bar fackliga ledare som
nonchalerar och skamtar bort en allt
brutalare och tydlig verklighet. Nar vi
varje dag pamins om marknadens
okande makt och facket forlorar infly-
tande over utvecklingen.

Politiken bar avsagt sig makt till
denna marknad, genom att avreglera
finanssektorn och oppnat granserna,
slopat statliga monopol och oppnat
for en obegransad spekulation i aktier
och obligationer. All makt at Borsen
och dom rika ar trenden for '
dagen.

Barn, gamla och sjuka betalar
dom offentliga nedskarningarna, dom
arbetslosas skara b'kar medan speku-
l an tern a badar i pengar. Magnus
papekar hur torn George Soros oroar
sig over hur den nyliberala hysterin
skapar instabilitet och hotar det oppna
samhallet. Soros bar sjalv bidragit till
denna utveckling, det ar bans spekula-
tion som skapar instabilitet och hotar
samhallet. Soros och bans nyliberala
vanner utgor ett hot mot den stabila
valfardsstaten och demokratin. men ar
bans oro arligt menad? Dom senaste
15 arens utveckling visar att Soros
prat ar nyliberalt flum, den kapitalis-
tiska overklassen bar hela denna pe-
riod angripit den reglerade ekonomin,
anvant valutaspekulation mot lander
som inte tillrackligt snabbt anpassat
sig till den "fria marknaden". Lanserat
teorier om det "odemokratiska folk-
styret", och "majoritetens diktatur"
etc, allt i syftet att bryta upp folkfler-
talets inflytande over politiska besiut,
och nedrusta valfardsstaten. Som

gradde pa moset bar vi fatt nya "teori-
er", om ekonomins globalisering som
i sin extrema form jamfb'r stater med
foretag, alia skall konkurrera med
varann pa en totalt avreglerad varl-
dsmarknad.

Vem tjanar pa denna utveckling nar
foretagen och jobben flyttar, nar ans-
tallningstryggheten fb'rsvinner, och
dom arbetslosa bara blir fler, vem
skall kb'pa alia varor som produceras.
Att det internationella aktie och
fmanskapitalet Okar sina vinster ser
vi tydligt, vinstnivaerna ar idag torn
for hoga fb'r att kunna baras av en

minskande produktionssektor (mins-
kande efterfragan). Det ar alltsa bad-
dat for en vaxande kris. Fragan ar om
facket skall intaen fdretagsekonomisk
attityd eller fb'ra en sjalvstandig in-
tressekamp, bli en motkraft mot kapi-
talets offensiv, bade nationellt och
intemationellt. Vi bar inte sett myck-
et av motkraft trots talet om markna-
dens globalisering, eller bar facket
tankt aka med pa taget. Det tycks inte
fmnas nagon plats for medlemmarna
pa den resan.

Janne Hoglin/Klara St/Kl

Svar fran Magnus:
• Ett fortydligande: Jag kande
mig inte mobbad pa kursen.
Jag har tillrackligt med sjalv-
fortroende for att saga ifran
om sadana tendenser skulle
uppsta. Snarare kande jag mig
missforstadd. Missforstadd
kan man t ex bli om man ut-
trycker sig oklart - Jag ar inte
alltid ett under av stringens.
Jag beskrev heller inte nagon
nonchalans fran fackliga leda-
re. Bland de fackliga ledare
som jag samarbetar med upp-
lever jag tvartom att det ar
ovantat hogt i tak for olika
asikter. Men ibland har man
olika uppfattningar och man
kan uppleva sig missforstadd.

Klargora
Med den upplevelsen som ut-
gangspunkt skrev jag en arti-

kel till mina medlemmar i sek-
tion Foretagsposts tidning
(FP-NYTT 97-3) for att klargora
mina egna ideologiska stand-
punkter och eventuellt starta
en diskussion. Darifran togs
artikeln till Facktuellt nr 8.

En in debatt
For snabba slutsatser om fac-
kliga ledares eventuella bete-
enden kan skapa en onddig
missamja. En fri och bra de-
batt ar jag daremot helt for.
Din artikel for ovrigt ar intres-
sant och tankevackande.

Med vanlig halsning

Magnus Ronstrom
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Sommaranpassningen 1998

Diverse

• Redan i varas aviserade terminalled-
ningen att man ville koncentrera produk-
tionen till farre enheter under lagtratl-
kveckoma i juli och augusti fbr att spara
pengar. Forslaget innebar att Arsta inte
skulle ha nagon uppsamlingssortering alls
och Klara inte nagon uppsamlingssorte-
ring av ekonomibrev. Dessutom skulle del
ske en samsortering av spridning brev och
ekonomibrev pi natten. Vi tyckte di att
detta var alldeles fbr sent pitankt eftersom
alia redan hade lamnat in sina semeste-
ronskemil. Man accepterade detta men
ville komma tillbaka i frigan fbr att kunna
genomfbra iden sommaren 1998. Vi awi-
sade inte tanken helt och kom bverens om
att ta upp frigan pi nytt i november.

Under tiden undersokte vi hur man stall-
de sig till detta pi framfbr allt Arsta efter-

som de var de som drabbas hirdast. Vi
kunde di konstatera att fbrslaget inte
stbtte pi nigot stOrre motstind.

Individuella losningar
Efter att vi fatt lofte om att ingen skulle

behova drabbas familjesocialt av detta
accepterade vi att man kunde planera
sommaren med de har fbrutsattningama.
Vi aviserade ocksi att vi vill vara med i
den planeringen pi respektive stalle vilket
inte mOrie nigot hinder.
Nedan fbljer ert citat ur beslutet:

"En arbetsgrupp ska starta i januari
1998 fbr att detaljplanera och samordna
sommaranpassningen 1998. Arbets-
gruppen leds av Rudolfo Ilic med en
deltagare frin vardera Tomteboda,

3-2-1 utredningen
"Vad stort sker, sker i tysthet"

Nigonstans sitter ett antal manniskor
och arbetar med den nya stockholmsu-
tredningen, den som kan avgdra framti-
den fbr vira tre terminaler. Gruppen
leds av Ake "vi-ska-inte-vara-i-den-
branschen" Andersson.
Faktainsamlingen ska vara klar till den

15 december.

Inga papper
Facktuellt har bett att fa ta del av pro-
jektkontraktet och namnen pi dem som
utreder, men hittills (14/12) har vi inte
sett till nigra papper.

Daremot utkastet till en artikel i en av
vir konkurrenter. Dar framgir att fbljan-
de "frigor miste besvaras" av utredning-
en:

• kostnader per fbrsandelse och effekti-
vitet vid respektive terminal

• kvaliteten vid respektive terminal
• logistik och transporter
• var firms kundema
• miljflaspekter kring distribution i

storstad

Under rubriken "Strategier - viktiga

hansynstaganden" namns bl.a. fbljande
punkter:

• Vi ska ta hansyn vid ev. avveckling
av en terminal om den gar an hyra ut
eller salja si att vi kan fbrbattra vira
kalkyler

• Vi ska skapa fbrutsattningar fbr ett
effektivt omlastningsnav fbr tran-
sporter

• Vi ska skapa mbjlighet att, i direkt
anslutning till omlastningsnavet, ha
inlamning av kundsorterad post och
erbjuda kundunika Ibsningar med sen
inlamning

• Vi ska fbrlagga en stor del av pro-
duktionen i markplan fbr att fi en
kostnadseffektiv produktion

Utifrin dessa punkter stir det var och en
fritt att spekulera i var utredningen kan
tankas landa. Facktuellt tanker inte
bidra till ryktesfloran - vis av erfarenhe-
ten att det som ar en sanning i Posten
idag, kan vara en dubbel Ibgn i morgon.

Utredningen ska vara klar den 1 mars
1998.

/JA

Klara och Arsta. /..-'
Personalorganisadonema ska medver-

ka med en representant i arbetsgruppen
pi respektive terminal.

Betraffande Arsta ska arbetsgruppen
bevaka individuella Ibsningar for de
medarbetare som inte tar semester un-
der derma period."

Anders Viksten

Anders Viksten ar Terminalklubbens
ordforande

Arsskiftet
Sjukpenning - foraldrapenning
Den I januari hojs sjukpenningen frin 75
till 80 procent _/r.o./n. den 29:e sjukdagen.

Regeringen hade planerat att samtidigt
fbrsamra villkoren fbr underlaget till
sjukpenningen - och darigenom betala en
del del av kostnaden fbr den hojda sjuk-
penningen - men har nu dragit tillbaka det
fbrslaget.

Det ar i dagslaget oklart hur det blir med
sjuklflnen under de forsta 28 dagarna,
som arbetsgivaren betalar. Dar blir ersatt-
ningen fortsatt 75 procent. Tills vidare, i
alia fall. (Den I april 1998 "iterstalls"
sjuklbneperioden frin 28 till 14 dagar)

Aven foraldrapenningarna hbjs till 80
procent frin den 1 januari. Likasi rehabi-
literingspenningen.

A-kassan
• Ersattningen delas upp i en grundfbr-
sakring, som ersatter KAS, och en in-
komstbortfallsfbrsakring, som motsvarar
den tidigare arbetslbshetsfbrsakringen.
Bida fbrsakringarna administreras i fort-
sattningen av arbetslttshetskassorna (de
"fackliga" och den "kompletterande").
• En ny kompletterande A-kassa inrattas
fbr dem som inte vill vara med i nagon av
de "fackliga" A-kassoma.
• L3gsta dagpenning hfijs till 240 kr/dag
och hflgsta till 580 kr/dag.
• Medlemsvillkoret skarps nigot Det nya
kravet blir att man maste ha arbetat minst
17 timmar per vecka i fyra veckor under
en femveckorsperiod.
• Aidersgransen nar man far stampla i
450 dagar hojs fran 55 till 57 ar. /JA
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Jag gillar inte Lisa
LO:s lonebildningsmodell, LISA,
gillar inte jag. LISA ar fb'rkortningen
for Loner, Inflation, Sysselsattning
och Arbetsmarknad.

Den bar Lisa kommer inte att ge
nagra tier arbetstillfallen. Jag tror inte
att en lonebildningsmodell med ins-
krankningar i fbrhandlings- och kon-
fliktratten kan vara en vag till fler
jobb. Jag tycker problemet ar lite mer
komplicerat an man kan tro. Att 16sa
detta problem kraver en strategi som
aven maste omfatta arbetstider, ar-
betsratten, vinstfbrdelning och val-
fardssystemet.

Lonebildningen
Ingemar Gbransson (en av Lisas pap-
por) fran LO argumenterar utifrin
antagandet att vi kommer att leva
under en strikt inflationsrestriktion
ling tid frambver. Darfbr belibvs en
alternativ inflationsdampare till mas-
sarbetslbsheten. Lonebildningen skul-
le kunna vara ett sadant alternativ,
menar han. Jag gillar inte det har
fbrslaget. Lonebildningen ar en viktig
fraga. Darfbr ar det viktigt att facket
hittar en sidan modell, som aven
starker sammanhallningen. Lisa ar en
for defensiv modell och tar inte den
nbdvandiga kampen mot kapitalet.
Facket maste bli en kamporganisation
som genom kollektiva avtal skall
skaffa lonehb'jningar, kompetens-
utveckling, och arbetsmarknads- och
sociala forsakringar.

Riksforlikare
Jag gillar inte heller det bar med riks-
forlikningsman. Jag uppfattar honom
ett intrang i konfliktratten. Den per-
sonen far ocksa mvcket makt att bes-
tamma vilka avtalsomraden som blir
loneledande. Lisas fb'resprakare lovar
regeringen att halla arbetarklassens
loner lagre an i EU landerna. Sa tror
de att man kan losa arbetsloshets-
problemen. Vi har redan idag en lag,
Iflneokninstakt, men fdretagen har

flerdubblat sina vinster utan att skapa
fler arbetstillfallen. For mig ar det helt
ofattbart att vi fackliga kan forsvara
vara medlemmars intresse med Lisa.

Inga fler jobb
Genom Lisa kommer man inte att
skapa fler jobb. Lisa ar en Ibnedamp-
ningsmodell som i sin tur kommer att
hjalpa arbetskbparen att utbka sina
skyhbga vinster. Lisa ar en EU pro-
dukt.

EU ar inte nagon organisation som vi
arbetare har skapat, tvartom den ar en
lyxklubb for rika och multinationella
fbretag. Darfbr gynnar inga beslut
som fattas i EU vara intressen. Kapi-
talet ar pi vag att politiskt krossa
fackfbreningsrbrelsen i Europa. De
vill gama se ett Europa dar facket inte
existerar och armen av arbetslbsa
m^nniskor vaxer. Ett Europa dar
arbetaren kanner sig helt maktlbs och
med mycket svag arbetsratt.

Lisa kommer att hjalpa dessa pen-
ningsugna och hansynslbsa mark-
nadskrafter.

EU:s normer
Jag tycker att vi inte behbver vara
passiva och acceptera Lisa, som bara
hjalper EU:s normer for framtida
Ibneforhandlingar. Jag tycker fack-
ledningen borde se till att inte lata
marknadskrafterna/'kapitalet diktera
lonefdrhandlingama och inte lata Lisa
hindra den fackliga kampen.

Jag gillar inte Lisa och kommer aldrig
att gora det. Lika bra att hon forsvin-
ner for gott!

Masood Punjabi/Tba-K

Masood Punjabi ar styrelseledamot i sektion
Tba-K.
Artikeln har tidigare publicerats i Sektion
Tba-K:s tidning DIN ROST.

Ldnepolitik

Arbetstiderna
• Svenska Dagbiadet rapporterar
den 26 november om innehallet i
den lagradsremiss som regering-
en vantas lagga fram fore jul.
Dagen efter dementerar Ulrika
Messing via TT uppgifterna om
tidspianen - men inte innehallet.
Det kommer "defmitivt ingen
lagradsremiss i ar och det ar osa-
kert om det bverhuvud taget
kommer nagot forslag fore valet",
sager hon i TT-telegrammet.

Enligt SvD skulle lagradsremis-
sen innehalla flera av de forsam-
ringar som arbetstidskommitten
foreslog:

• Nuvarande regler om en beg-
ransningsperiod om 40
tim/vecka i snitt under 4 veckor
ersatts med EU-direktivet om
maxarbetstid som innebar 48
timmar i snitt per vecka (ordina-
rie arbetstid och b'vertid) under
en period om 4 manader.
• De lokala parterna tillats att
gora avsteg fran lagen
• Overtiden begransas till 100
timmar per ar. MEN om b'vertid
utbver 100 timmar betalas med
kompledighet blir det tillatet att
gabver 100-timmarsgransen!
• Mertidsbegreppet tas bort,
vilket innebar att deltidsanstall-
da far bvertidsersattning sa fort
man arbetar mer an anstallning-
satagandet.
• Nattarbetsfbrbudet bibehalls.

nA

Facktuelltnr 10/1 997

av Termlnalklubben
i Stockholm

Tel: Klara - 781 56 60
Tba-7817614
Arsta - 781 58 67
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Kultur

Konstforeningen 50 ar - bii medlem!
I Tomtebodapostens konstforening,
som ar 6'ppen for alia postanstallda.
kan du sjaiv bestamma vilken konst
du v i i l kopa t i l l reducerade priser.

Foreningen anordnar 6-8 utstallningar
under September - maj da erkanda
svenska konstnarer presenteras. Un-
der sommaren gor vi ett avbrott och
oppnar skapen for vara "egna" ^pos-
tanstallda) konstnarer och for foto-
klubben.

Utstallningarna ager rum pa Tomte-
boda. plan 5, utanfb'r restaurangen.

Olika stilar
Konsten som stalls ut representerar
manga olika stilar och tekniker (litog-
rafier, olja, akvarell mm).

I vara glasskip presenteras dessutom
glas, tra och keramikforemal.

Allt till salu och allt till rabatterade
priser for medlemmar.

Varje ar i oktober, i samband med
arsmotet, lottar vi ut nagot tiotal verk
av de konstnarer som sta'llt ut under
aret, sa du har ocksa mb'jlighet att
vimla en tavla gratis.

Spara - och kop konst!
Medlem satter in lagst 100 kr/man pa
ett eget konto i foreningen. Du far
ingen ranta pa dessa pengar (de an
vands av foreningen vid inkop av

vinstertill konstutlottningen >. Vil l du
kopa konst och inte har tillrackligt
med pengar innestaende far du lana
rantefritt av foreningen. Lanet ska
betalas tillbaka pa ca 12 manader.
vilket innebar att du kanske far spara
lite mer per manad. Har du person-
konto sa sker sparandet lattast genom
loneavdrag som satts in pa fb'rening-
ens postgiro, annars betalar du sjalv in

pa postgirot.

Medlemsavgiften. f.n. 100 kr/ar dras
fran ditt konto.

Har du nagra tragor. sa hor av dig,
antingen ti l l kassor Kjell Lundin, tel
781 7503 eller sekreterare Margareta
Schulstad,tel781 7502

Konstforeningen firar
50-arsjubileum 1997.
S toe kh o Jm Ba n s ko n stf ore -
ning, som foreningen tiette
fran borjan, bildades den 24
oktober 1947. (Namnet andra-
des efter nagra ar till Bang?
ardspostens Konstforening).

Att foreningen fyller 50 ar
uppmarksammas pa olika
sStt, bl.a. med en jubileum-
sutstallntng; som pagar fran
September till december i ar.

Under hefa den perloden
kommer vara utstall-
ningsskap pa plan 5 i Tomte-
boda att vara iyjl|da med
konstverk. *K!-:*K '<•• • J::i%

Manga kanda konstnarer
finns bland utstallarna, bl.a.

Erik Hoglund, PG Thelander,
Bjorn Undberg, Alt Qlsson,
Philip vonSchantz, Sven
Lindgardz, Torsten Fridh,
Lena och Gosta Linderhotm,
Jan Lundqvist, Maria Bocew-
$ka, B/o'm Lindroth, Mona
HussWallin, Igge Karlsson,
Pentti Kaskipuri, Hans Lin~
droth, HansWigert, Britta
Rolander von Schantz, Eva
Holmer Edling, Lars Linde*
berg, Staff an Snidare.

Ja, jag vill bli medlem i Tomtebodapostens konstforening!
Talongen skickas till Konstforeningen, KjellLundin, 173 19 TOMTEBODA
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