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Till regeringen och LO 

Trixande i ar-
betstidsfragan 
• V i anser det angelaget med en fbr-
kortning av arbetstiden. Inom vSrt 
omride (Posten) har vi under senare 
i r i praktiken (trots en arbetstidsfbr-
kortning fbr vissa grupper) fatt bide 
Idngre arbetstider och ett hSrdare ar-
betstempo. Samtidigt har fbretaget 
gjort stora rationaliseringsvinster ge-
nom datautvecklingen och den maski-
nella sortering som mbjliggjorts ge-
nom denna. 

En arbetstidsfbikortning arnOdvandig 
av hide sociala skal och halsoskal och 
inte minst som en metod fbr att mera 
varaktigt bort arbetslOsheten. Hit-
tills ar det bara de stora kapitalagama 
och toppdirektbrema som fStt del av 
hbgkonjunkturen och rationalisering-
svinstema. Nu ska vi ha vSrt! 

V i protesterar mot denna bakgrund 
mot regeringens och LO-ledningens -
som vi ser det - trixande med arbets-
tidsfbrkortningen. Ett trbcande som 
syftar t i l l att ^rhala Mgan fram til l 
nasta lagkonjunktur - och d i lar det 
inte bli nigot resultat! 

V4rt krav ar en lagstadgad arbetstids-
fbrkortning fbr alia grupper ner t i l l 30 
timmars abetsvecka. Hur fort det ska 
g4 och formema kan diskuteras, men 
beslutet och tidplanen fir genomfd-
randet ska tas idag! 

Solna 2000-12-07 
SEKO Klubb Brev Tomteboda 

Las mer om avtalskrav pi sid 17! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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December och snart dags 
att oppna julklapparna... 
• Med sp9nd fbrvSntan ser jag fram emot 
vilken julklapp vSr terminalchef Peter Sa-
muelsson tanker ge oss. Konferensen den 
1 :a december dS 35 personer frSn terminalen 
deltog, daribland jag som SEKOs fftretrada-
re, bOr ha fitt honom att inse att det finns 
mSnga olika viljor och dsikter om hur vi ska 
organisera arbetet i vir terminal. Under 
tiden frin l:a december till den 11 :e de
cember fick alia p& terminalen mSjIighet att 
lamna in sina Ssikter till Peter. I skrivandets 
stund den 14:de december sS fijnderar han 
fbrhoppningsvis s i det knakar p i hur han 
ska besluta att ledningsgruppen ska se ut 
och vad chefema ska heta fbr de enheter han 
vill ha. Den 18:de december kommer Peter 
att meddela nuvarande ledningsgrupp sitt 
beslut. 

Engagerade 
Darefter blir det fftrhandlingar med de fac
kliga organisationema och den 22:a januari 
nSsta i r drar det iging. Nu verkar Peter vara 
en klok och eftertanksam man, s i han har 
sagt att vi fir utvardera bans beslut efter ca. 
6 minader och alia ar ffirstis valkomna att 
komma med fbrbattringsfbrslag. Det ar det 
som ar meningen, att vi ska bli engagerade 
och vilja fbrbattra vir arbetsplats. Jag stir 
fbr att forandringar miste fM ta tid fbr att bli 
bra, men det fir inte bli "lingbankar" fbr d i 
tappar alia intresset och tycker det blir 
jobbigt. Jag markte att Peter ar van vid 
betydligt snabbare tag nar vi pratade den 1 :a 
december, men fdrhoppningsvis s i kan vi 
frin SEKO-styrelsen f i honom att hitta 
nigon hygglig kompromiss mellan Postens 
vanliga lingsamma lunk och det tempo han 
ar van vid frin naringslivet. Jag ar inte saker 
p i att snabbast alltid ar bast i alia fall inte 
vid organisationsfbrandringar. 

Coaching 
Vissa medlemmar har uttryckt farhigor att 
jag ar fSrgad av projekt 2000 si jag skulle 
ha svirt att vara objektiv nar jag fbrhandlar. 
Nigra tror att jag "sitter i Christer Behnkes 
kna". Dessa farhigor uttryckte jag sjalv nir 
Christer Behnke ville ha t v i fackliga med i 
projekt 2000. Styrelsen sig faran men ansig 
att det var jatteviktigt att jag som var ordfb-
rande satt med. Det har varit intressant och 
redan innan jag satt med i projekt 2000 s i 
ansig jag att vi miste hitta sitt att lita 
produktions-personalen skfita produktionen 
fbr de vet bast hur det ska gbras och vi 
miste satsa mycket p i vira chefer, lagledare 

eller vad vi valjer att kalla dem. De miste f i 
stOd, utbildning och coaching (handledning) 
si de kan f i sina lag att fiingera som just 
lag. Kunskaper om grupprocesser och 
gruppdynamik bide i teori och praktik. 

Hyf sad kompromiss 
Dessa isikter har jag tryckt hirt p i iven i 
projekt 2000 och sedan har Lars Lavlie, 
Staffan Millner, Blanca Lucas, Gunilla 
Karlsson, Peter Norin, Irene Komarow och 
Christer Behnke fbrt in sina isikter. Vi har 
anvint referensgnippen fbr att n i ut till alia 
lag efter det att vi informerade alia lag. S i 
aven om jag tycker att Christer Behnke i r en 
positiv manniska med minga bra och spin-
nande id&r s i sitter jag inte i bans kna. Vi 
har ocksi en garanti fbr att vi kommer att 
beakta alia era isikter och det ar att vi inte i r 
ense i styrelsen hur vi b6r organisera Tomte
boda. Det g5r att vi Hi tvungna att hjalpas i t 
fbr at f i en s i hyfsad kompromiss som 
mbjiigt. Klassisk realpolitik. 

Aictiv f acicf oreningsrorelse 
Arbetsgivaren och aven en del medlemmar har 
kritiserat oss fbr att vi anvander " si mycket 
facklig tid". Jag tankte att vi ska iterkomma i 
nasta nummer med en artikel om vad vi egent-
ligen gOr i facket. Min personliga isikt Sr att 
den tid vi anvSnder ar val motiverad och det ar 
positivt fbr Tomteboda som arbetsplats att det 
finns en aktiv facktbreningsrOrelse. Mitt i 
denna aktivitet si ar det fbrstis klubbstyrelsens 
ansvar att se till att den fackliga tid vi anvSn-
der anvSnds till medlemmamas basta. Vi har 
varit klubb med det ansvar det innebar i ca. 9 
minader nu, si det ar fbrst nu som vi har 
erfarenheter att Jamfbra med si vi kan bli 
"effektivare". 
Eftersom det nar 
det kommer till 
kritan ar en 
vSrderingsfriga 
vad som Si med
lemmamas basta 
sibehOverviera 
isikter innan vi 
iker p i nasta irs 
planeringskon-
ferens i mars. 
Min nyirs-Ons-
kan i i r ar att minga kommer p i virt irsmOte 
10: mars si att vi kan stamma av inriktningen 
infbr det nya millenniet, fbr ni vet vSl att i r 
2000 ar sista iret i detta millennium. 
God jul och Gott Nytt Ar! 

Ake Anevad 
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Inga storre forandringar 

Medlemsf orsakringarna ar 2001 
• Inga fbrSndringar genomfbrs i de 
fackliga olycksfalls- och grupplivsfBrsak-
ringama 2001.1 hemfbrsakringen genom-
ftirs som vanligt vissa villkorsSndringar -
nigra t i l l det bSttre och andra t i l l det 
sSmre. Premien hfijs med 3 kr/min fbr 
grupplivet och sjukkapitalet i GF 15000 
och med 50 bre/min fbr olycksfallsfbrsSk-
ringen. Medlemsbam hbjs med 1 kr/min 
och hemfbrsakringen med 2-3 kr/min 
beroende p i var man bor. 

dverforsakrad? 
Det talas mycket om risken fbr att man i r 
underfbrsakrad. Den risken ska natur-
ligtvis inte underskattas, t i l l exempel nar 
det galler hemfbrsakringen. Saknar man 
hemfbrsakring kan det bli en bide dyr och 
sorglig historia om det hinder nigot. Det 
galler inte bara vid brand och stbld utan 
ocksi om du skulle druUa t i l l det och 
skada nigon annan minniska eller hennes 
egendom. Hemfbrsakringen kan ocksi ge 
ersattning om du sjalv skulle r ika ut fbr 
ett bverfall. 

Samtidigt ska man vara klar bver att 
hemfbrsakringen galler fbr alia familje-
medlemmar som ar mantalsskrixna pa 
samma adress. Kolla darfbr att inte bide 
du och din make/maka/sambo och kanske 

ocksi nigot vuxet bam, alia sitter och 
betalar p i varsin hemfbrsakring. Det i r 
bortkastade pengar! 

Och om du ska ut och resa: kolla fbrst 
reseskyddet som ingir i hemfbrsakringen, 
iiman de betalar fbr en sarskild resefbr-
sakring! 

Grupplivet < * 
Minga har tecknat den grupplivsfbrsak-
ring som ingir i GF 15000. Kom ihig att 
den fbrsakringen ocksi innehiller ett 
sjukkapital, vilket innebSr att du kan f i 
ersattning frin fbrsakringen om du varit 
lingtidssjuk (= 1,5 i r eller mer) eller att 
du beviljats sjukbidrag/fbrtidspension. 

Man bbr ocksi kanna t i l l att man som 
anstalld i Posten redan har en grupplivs-
fbrsakring, vilken ger de efterlevande som 
mest narmare 300.000 kronor. Den grup-
plivsfbrsakring som facket och Folksam 
erbjuder {dodsfallskapitalet i GF 15000) 
utfaller med som mest drygt 100.000 
kronor utbver den fbrsakring som s i att 
saga ingir i anstsllningen (men som regle-
ras genom ett avtal med facket). 

Huruvida man behOver denna extrafbr-
sakring eller ej, avgbrs av den egna fami-
Ijesituationen. Har man familj och bam 
och kanske ocksi hus och/eller sommars-

talle etc, finns det all anledning att noga 
se over familjens hela efterlevandeskydd. 
Det galler inte bara grupplivsfbrsakringar-
na utan ocksi exempelvis efterlevandes-
kyddet i premie- och avtalspensionen och 
ev. egna pensionsfbrsakringar. 

Om man daremot saknar familj och 
kanske inte ens har nigon som ar arvsbe-
rattigad ar det antagligen borkastade 
pengar att sitta och betala fbr en gmp-
plivsfbrsakring. 

Sjuicforsakringen upphdr 
Gmppsjukfbrsakringen upphbr belt vid 
irsskiftet. Inga nyteckningar har kunnat 
gbras efler den 1 juni i i r . De som haft 
fbrsakringen erbjuds att teckna en indivi-
duell sjukfbrsikring - med avsevart hbgre 
premie! 

"Folksampremie" 
Pi Ibnebeskedet redovisas fbrsakringspre-
miema i klump ("Folksampremie"), vilket 
gflr det svirt att veta vilka fbrsikringar 
man egentligen betalar fbr. Varje medlem 
som tecknat nigon eller nigra av de kol-
lektiva fbrsakringama f i r emellertid ett 
fbrsikringsbesked hemskickat vid irsskif
tet. Sparafbrsakringsbeskedet! Medhjalp 
av detta och uppgiftema nedan kan du 
kontrollera att beloppet p i ditt Ibnebesked 
stammer med avgiftema fbr de fbrsak-
ringar du vi l l ha - och tror dig betala fbr. 

Fragor? 
Om du har frigor kring de olika fbrsak
ringama kontakta din egen sektion! 
Tomteboda- och Arstaklubbama, tel 781 
76 14 respektive 781 56 07, kan ocksi 
svara p i frigor, liksom avdelningen, tel 
454 84 01. Man kan ocksi ringa direkt t i l l 
narmaste Folksamkontor. 

Ytterligare skriftlig information om 
fbrsakringama ges i den villkorsbroschyr 
som Folksam skickat t i l l alia fbrsakring-
stagare samt i det hafte som Termlnai
klubben skickar ut t i l l sektionema vid 
irsskiftet: VARA GRUPPLIVS- OCH 

OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR 2001. 

Denna lathund firms iven tillginglig p i 
klubbens hemsida p i Intemet. 

Jan Ahman 

FORSAKRING Premie/ Premie/ man 
man 2000 2001 

GF 15000 
Gruppliv med enkelt sjukkapital 

50:50 53:50 Medlem 50:50 53:50 
MedfOrsdkrad 50:50 53:50 
Pensionar 16:50 ;*16:50 
Pensionar, medfOrsSkrad 16:50 16:50 

TrygghetsfOrsSkring fritidsskador 
19:50 20:00 Medlem 19:50 20:00 

MedfOrsakrad 27:50 28:00 
Pensionar 8:00 8:00 
Pensionar, medfOrsakrad 18:00 18:50 

MEDLEMSBARN 
Per barn 38:00 39:00 

HEMFORSAKRINGEN 
Premien varierar kraftigt beroende §537:00-115:00 
p i var jag bor. 



remJwaFACKTUELLT 7/2000 Medlemsavgiften 

Pensions-
radgivare 
• Niir det avtal som regleiar \ar 
tjiiiislepensioii. ITP-P, skre^s iiiultr 
for drygt fcm :ir sedan, iittalade |)ar-
terna att man skulle komma overcns 
oni "heliov av luedcl fiir '^emensaiwmi 
uchpurtsvhu iiifoiillations- oc/i ulhild-
niitgsiiisittsi't". 
Sedan liiinde det inte sa mycket mer. 
Nu liar SF.KO:s koneemfiick iiioni 

Posten ta«U initiativ till att skapa en 
ors''«"isatioii med rcgionala pensions-
riidgivare. Klubbarna inom v a r j e ^ 
SKKO-sivdvlnln;^ ska ulse en riid^iva- I 
re, i Stockholm blir det UA. Dcssutom I 
ska dot Hnnas en riidgivare inom varje I 
vcrksnmhetskomniiltc. Vcrksamheleii I 
halts iliiip av en centralt ansvarig. 1 ^ 

Rodfiivaic 
Radgivarna kommer alt ulses under 
varen 2001. Tanken ar att de ska vara 
ett stod Tor dc lokala fackliga fiiretrii-
dsirna nar det giiller olika typer av 
pensionsfragor, oeh att de ska hjjilpa 
cnskikia medlemmar som har fragor 
kring sin pension, i ibrsta hand avtal
spensionen. 

Diirmcd uclisa sagt att det handiar 
om att ge information och radgi\g 
utifrhn de (agar och a\) som galler 
pa omnidct - och inte reklam for det 
ena eller andra bi>lagets pensionser-
bjudanden! /JA 

Medlemsavgiften 2001 
• Den sammanlagda medlemsavgiften 
Sr 2001 ar ofbrSndrad jamfSrt med 
fBregiende 3r. Fr.o.m. fbrra Sret bes-
tSmmer klubbarna sjalva 6ver sin del av 
medlemsavgiften. Bida klubbarna 
beslutade om ofbrMndrad medlemsavgift 
for 2001 vid sina medlemsmOten den 25 
november. 

studieavgift 
F6r den som studerar med studielSn 
finns nimiera en sSrskild lagre avgift. 
Man betalar 99 kr/mSn, varav merparten 
gkr t i l l A-kassan. Avgiften galler for 
den som imder studietiden saknar in-
komst av arbete och finansierar sina 
studier genom studielSn eller pengar ur 
madrassen. DSremot inte fbr den som 
har Ion eller bidrag (exempelvis CSN-
bidrag fbr kimskapslyftet). A r du oklar 
om du ar berSttigad t i l l den ISgre avgif
ten eller ej, kolla med avdelningsexpe-
ditionen, tel 08/454 84 01. 

Allt annat 
Du som jobbar i Posten men har en 
annan huvudarbetsgivare kan f l sankt 
medlemsavgift i SEKO. Forutsattningen 
ar att du ar medlem i den A-kassa som 
galler fbr det omride dar du har din 
huvudarbetsgivare. Du kan under dessa 

fbrutsattningar fk din medlemsavgift i 
SEKO reducerad med vSr A-kasseav-
gift. 

I medlemsavgiften ingir 80 kr t i l l A-
kassan. Likas i ingir premien fbr den 
olycksfallsfbrsakring (GF 15000), som 
ingir i medlemsavgiften. Och allt annat 
som man fin som fackmedlem! 

Fel inkomstklass 
Medlemsavgiften 2001 beraknas p i den 
Ibn som bestamts i Ibnerevisionen 2000. 

Om man har blivU inplacerad ifel 
inkomstklass eller om man far en va-
raktig fordndring av lonen, ska man 
snarast anmdla detta tillavdelningsexp 
(SEKOpost Stockholm), tel 454 84 01. 
Du mdste sjalv anmdla fdr&ndringar 
av det har slaget och glom inte att det 
ar mycket svart att gora rattelser i 
efterhand! Om du har frigor kring 
medlemsavgiften kan du vanda dig t i l l 
klubbamas kassbrer, Anders Bergstrbm, 
Tomtebodaklubben, tel 781 76 14, och 
Anders Viksten, Arstaklubben, tel 781 
56 07! 

Jan Ahman 

Medlemsavgiften 2001 i Klubb Brev Tomteboda och Klubb Arsta 
Postterminal enligt forbundsmotes-, avdelnings- samt klubbeslut: 

Avgifts-
klass Ldn Forbund A-kassa Avdelning Klubb 

TOTALT 2000 TOTALT 
1999 

3 0 - 5000 36 80 0 0 116 116 

4 5001 - 7 0 0 0 46 80 8 12 146 146 
5 70001 - 9000 71 80 13 17 181 181 

6 9001 - 1 1 0 0 0 91 80 18 22 211 211 

7 11001 - 1 4 0 0 0 111 80 23 32 246 246 

8 14001 - 1 7 0 0 0 136 80 28 42 286 286 

9 17001 - 2 0 0 0 0 146 80 33 37 296 296 

10 20001 - 23000 146 80 33 37 296 296 
11 23001 - 26000 146 80 33 37 296 296 
12 26001 > 146 80 33 37 296 296 

Studerande^' 99 99 

PensionSr 36 36 



rem?//ja/FACKTUELLT 7/2000 Verksamhetskommitten 

Gammalt vin i nya laglar 

Fdretagsfacket omorganiserar 
• Det ar som bekant inte alldeles enkelt 
att idag forsti SEKO:s organisation. 

Enligt fbrbundets stadgar ar det numera 
klubbarna som ar grundorganisationen. 
FOr vir del innebar det att Klubb Brev 
Tomteboda ansvarar fiir den fackliga 
verksamheten pi Tomteboda och Klubb 
Arsta Postterminal pi Arsta. 

Ovanfttr klubben delar sig forbundet i 
tvi grenar. Den ena gir via den nya 
Stockhohnsavdebiingen t i l l fbrbundsmO-
tet och fbrbundsstyrelsen. Den andra 
grenen gir t i l l Verksamhetskommitten 
och slutar hos Koncemkommitt^n. 

Intenmistiskt 
Verksamhetsrad 
Posten Produktion 
1/1 - 7/3 2001: 

• P O Brandeker - ordf - Brev 
(Arsta) 
• Christina Benglsson - Brt'\-
nio) 
• Eric Charlcsson - Brev (Norrkb-
ping) 
• Kenneth Pctersson - Brev (Mal-
mb) 
• Jan-Eric Runnqvist - saniord-
nandc H S O - Brev (Uppsala) 
• Kent AInicn - Utrikes 
• Sune Sjiidin - Paket 
• Fee Bolandcr - Paket 
• Coran Johansson - Paket 
• Conny Bergkvist - adjungcrad 
( H S O ) - P a k e t 
• Hiikan Hammarstrom - adjungc
rad (HSO) - Utrikes 

Verksamhetskommitten 
Verksamhetskommitten heter fram t i l l 
irsskiftet Fbretagskommitt6. Fbrutom att 
byta namn utvidgas verksamheten t i l l att 
omfatta hela Posten Produktion, dvs bide 
Riksnat Brev (som vi tillhbr) inklusive 
ePP, Riksnat Paket ( f d. Logistik) samt 
Utrikes produktion. Vid halvirsskiftet 
2001 uppgir Utrikes Produktion (=Arlan-
daterminalen) i Riksnat Brev och blir 
darmed den trettonde terminalen i vir t 
Riksnat. valkomna! 

Verksamhetskommitten ansvarar fbr de 
gemensamma fackliga frigoma inom 
Posten Produktion. Kommittdn samman-
trader 3-4 ginger per i r . 

Varje terminal inom de tre niten har ett 
grundmandat i Verksamhetskommitten. 
Dessutom tillkommer nigra ersittare fbr 
ledambter i Verksamhetsridet (se nedan) 
samt ett extra mandat fbr Utrikes. Sam-
manlagt bestir kommitten av 28 ledamb
ter (10 frin Paket, 16 frin Brev, inklusive 
ett mandat fbr ePP, samt t v i frin Utrikes) 

Klubb valjer 
Respektive klubb valjer ledambter t i l l 
Verksamhetskommitten. Frin Tomteboda 
ingir undertecknad och frin Arsta PO 
Brandeker samt Micke Tall (ersattare fbr 
PO Brandeker som sitter i ridet). 

Verksamhetskommittens arbete leds av 
Verksamhetsridet. Versamhetsridet bes
t i r av nio ledambter, inklusive samord-
nande huvudskyddsombud, samt t v i 
adjungerade. 

Koncernkommitten 
Det koncemgemensamma fackliga arbetet 
inom hela Posten skbts av Koncernkom
mitten, som i sin tur utser Koncemridet. 
Ledambtema i koncernkommitten viljs 
dels av den lokala postklubbama (geogra-
fiska mandat), dels av de olika verksam-
hetskommitteema (Posten Produktions, 
Posten Service, Postikeriets, etc). Dess
utom ingir Koncemridet i kommitten. 

De geografiska mandaten uppgir t i l l ett 
mandat per 2000 medlemmar inom re
spektive valkrets. Det innebar att post
klubbama i Stockholm f i r 4-5 mandat i 
kommitten. Verksamhetskommitteema 
utser ett mandat vardera. 

Koncemridet bestir (fr.o.m. irsskiftet) 
av ordfbranden frin verksamhetsriden 
samt fern bvriga mandat. 

Kostnaden 
Det ar klubbarna som numera finansierar 
det koncemfackliga arbetet. Vi betalar 3 
kr per medlem och minad (sammanlagt ca 
65.000 kr/ir fbr Arsta och Tomteboda) t i l l 
det gemensamma koncemfackliga arbetet. 
I i r och nista i r (och kanske nigra i r till) 
tas dock pengama frin de medel som 
fmns kvar frin den tidigare postavdel-

ningen i Stockholm. 

Forhinder 
Vira klubbar framfbrde infbr fbrra irets 
irsmbte i koncernkommitten kritik mot 
den arbetsordning som reglerar arbetet i 
s i v i l koncem- som fbretagsskommitte. 

Dels pipekade vi att de som valjs t i l l 
riden (=styrelsen fbr kommitten) bbr ingi 
i respektive konunitte p i egna mandat. 
Den saken har delvis itgirdats i och med 
de andringar som nu genomfbrts. 

Fbr det andra krivde vi att fbretagskom-
mittemas sammansattning inom rimliga 
granser ska spegla medlemsantalet hos de 
klubbar som ingir i kommitten. P i den 
har punkten har det innu inte skett nigon 
fbrandring. En klubb inom vir t Riksnat 
med 1100 medlemmar har, exempelvis, 
lika minga ombud (1) som en klubb med 
140 medlemmar. 
Overhuvud taget lider arbetsordningama 

inom Koncemfacket fortfarande av alltfbr 
minga bamsjukdomar. Med tanke p i den 
omfattande verksamhet det handiar om 
(aven ekonomiskt) ar det en allvarlig 
brist. 

Yttersta domen 
Det yttersta ansvaret fbr SEKO:s verk
samhet, vare sig den sker i avdehiingar, 
fbretagskommitteer, p i fbrbundskontoret, 
etc, etc, har fbrbundsmbtet, som samman-
trader vart tredje i r , och diremellan irs-
mbtena samt fbrbundsstyrelsen. 

Jan Ahman 

Facktuellt 

Ledande 
postfackljg 

tidning 

"Vi gor det som 
andra pratar om" 
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SEKO:s Koncernfack: 

"Medinflytandet har stora brister" 
Koncernprojekt for langsiktig 
personalfdrsdrjning i Posten 
Starten for detta koncernprojekt inleddes 
den 27 november i form av en "work
shop" med deltagare M n Postens ledning 
och representanter fbr de fackliga organi
sationema. Syftet var att genom denna 
arbetsform ta fram underlag fbr projektdi-
rektiv och projektorganisation. Arbetsgi
varen arbetar nu med att ta fram ett konk-
ret fbrslag utifi-in de diskussioner som 
fbrdes. En bedbmning ar att det kommer 
att vara klart inom nJgon vecka. 

VSr uppfattning har varit att detta kon-
cemprojekt i fbrsta hand ska riktas mot 
personal som mbter kund (Servicenatet 
och PostSkeriet) och produktionspersonal 
(Posten Produktion). Utan att vi annu har 
sett arbetsgivarens fbrslag t i l l projektdi-
rektiv bedbmer mbjlighetema att fS en 
sidan inriktning som goda. 

Kompetensutveckling 
I det stora och viktiga arbete som nu 
pSbbrjats ar det belt avgbrande att SEKO 
Posten bver hela linjen ar aktiva och 
pidrivande. V i mSste anvanda vSra ge
mensamma resurser p j basta satt, nSgot 
som naturligtvis ocks& inkluderar vira 
skyddsombud. Arbetsmiljbfragoma miste 
ges en central roll i detta arbete och vSrt 
arbetssatt bygger p i att integrera dessa p& 
ett naturligt satt i det fackliga arbetet. 

En annan avgbrande firiga fbr oss ar 
kompetensutveckling. V i ska kraftfuUt 
lyfta fram detta i syfte att dels hbja statu-
sen p i "postarbetet", men ocksS fbr att 
alia amtallda ska ha en mbjlighet att leva 
upp t i l l de krav som Postens vision staller. 
V i kan heller inte bortse frin att det ocksi 
kravs kompetensutveckling som syflartill 
att bka attraktiviteten fbr postanstallda p i 
den Ovriga arbetsmarknaden. 

Beldningsformer 
I projektet kommer sannolikt inte konkre-
ta Ibnefrigor att hanteras, inte minst p.g.a. 
att dessa i r reglerade i kollektivavtal 
mellan partema. Det hindrar naturligtvis 
inte oss att andi lyfta fram de problem vi 
ser, t.ex. nivin p i ingingslbner. Diremot 
ar det troligt att andra belbningsformer 
kommer att hanteras i projektet, och d i 

• SEKO:s Oppna brev till Pos
tens ledning resulterade 1 en 
uppgorelse med Posten pa en 
rad punkter: 

• MoJIighet for aldre anstallda 
som gors overtaliga att i sista 
hand - och sa lange de 
anslagna 150 mil jonerna rack-
er - ga 1 pension vid 58 ar. 

• Forlangning av avtalet om 
Futurum. 

• "Motivationsskapande pro
gram for postkassorer" (som 
snart ska sagas upp?!/red). 
Detta orwellska uppdrag "har 
overlamnats t i l l chefen for 
Servicenatet". 

• Sarskilda problem inom Servi 
cenatet som behandlas i en 
pa rtssammansatt grupp: s juk-
franvaro, gruppreklam, arbets-
belastning och arbetsorgani -
sation. 

• Utvardering av Basta Metod 
inom Servicenatet. Detta 100-
mil jonersprojekt ifragasatts 
alltmer - nu aven av ledande 
fackliga foretradare? 

• Koncernprojekt for langsiktig 
personalforsorjning i Posten. 

I det oppna brevet togs ytter l iga
re ett par fragor upp: 

• Besked om utformningen av 
och personalbehov i det nya 
(kassa)servicenatet 

• Postens ersattning for g rund -
laggande kassaservice. 

Koncemfacket har dessutom 
aviserat att de vi l l ta upp medin -
flytandeavtalet t i l l oversyn. 

Facktuellt publicerar har k o n -
cernfackets redogorelsefornag-
ra av punkterna i oppna bre-
vet/overenskommelsen. /Red. 

behbver det inte enbart handla om bonus 
som ar baserad p i Ibnsamhetsmilen. H i r 

v i l l v i f i t i l l en bredare diskussion om 
vilka faktorer som skall ge utslag ni r det 
galler bonus eller andra belbningsformer. 

Lokalt ledarskap 
Fbr SEKO Posten kanns det ocksi natur
ligt att lyfta fram det lokala ledarskapets 
betydelse. Det kinns mycket pitagligt att 
det firms mycket att gbra inom detta om-
ride. Befogenheter och ansvar gir enligt 
v i r mening alltfbr sallan hand i hand, oc*^ 
det brister uppenbart i kommunikationen 
mellan de olika niviema i Posten. De 
lokala chefema miste ges r i t t form av 
utveckling fbr att kunna klara det minst 
sagt svira uppdraget att vara operat?^ 
ledare i ett Posten som hela tiden fbrin-
dras. V i anser att man i dag som lokal 
ledare inte ges ratt fbmtsattningar fbr att 
klara detta. 

Postens ersattning for 
grundiaggande kassaservice 
Det har varit fbmyade kontakter med 
agaren i denna fbr vira medlemmar ange-
lagna friga. Utan att vara allt fbr fbrhopp-
ningsfuU tycks det som om agaren nu 
bbrjar fbrsti allvaret i denna fbr Posten 
och de anstallda mycket viktiga friga. 

Medinf iytandeavtaiet i Posten 
sverige AB ^ 
Jamsides med personalfbrsbijningsprojen.-
tet miste ocksi driva p i fbr att utveckla 
medinflytandet i Posten. V i kommer att 
begira en bversyn av avtalet, och skalen 
ar att det fortfarande, nasta fyra i r e f i^ 
starten, firms alltfbr minga signaler om <ta 
medinflytandet har stora brister p i alltfbr 
minga arbetsplatser. A andra sidan fmns 
det ocksi minga exempel dir bagge par-
ter upplever att det fimgerar mycket bra. 

Medinflytandeavtalet kraver en hel del av 
partema. Det handiar om fbrtroende, 
aktivt deltagande frin partema och det 
bygger dessutom ocksi p i att facket kom
mer in processen redan p i id^stadiet. Ett 
fungerande medinflytande kriver fbmtom 
en aktiv samverkansgmpp ocksi inne-
hillsrika arbetsplatstriffar. Sist men inte 
minst bygger avtalet ocksi p i utveck-
lingssamtalet mellan chef och medarbeta 
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III: Ake Carlsson. Ake Carlsson arbetar pi Arsta Smii och fn'lansar 
som tecknare. Han har under miinga ir medverkat med teckningar i 
olika fackliga sammanhang. 

lingssamtalet mellan chef och medarbeta 
re, och har fSr v i tyvarr signaler om sSda-
na belt enkelt prioriteras bort. 

Det faktum att utvecklingssamtalen inte 
ens genomfbrs p i minga arbetsplatser 
skapar av naturliga skal starka tvivel om 
Postens mOjligheter att p i ett seriOst sitt 
genomfbra begreppet Medarbetarkontrakt. 
Ett val fungerande utvecklingssamtal 
miste som vi ser det vara grunden fbr det 
"moraliska kontrakt" mellan chef och 
medarbetare som Postens har som ambi
tion att infbra i hela fbretaget, 

Medarbetarkontrakt 
I frigan om Medarbetarkontrakt har SE
KO Posten gjort fbljande stalhiingstagan-
den: V i r uppfattning ar att det uteslutande 
handiar om ett " moraliskt kontrakt" belt 
utan kopplingar t i l l gillande avtal och 
lagstiftning inom det arbetsrattsliga omri-
det. Vidare betraktar vi det hela som ett av 
flera verktyg fbr arbetsgivaren nir det 
galler att utveckla verksamheten p i ar-
betsplatsen. V i har inte "fbrhandlat" om 
ett infbrande, utan kommer i stallet att 
fblja utvecklingen med syfte att gbra 
medarbetarkontraktet t i l l en mbjlighet fbr 
SEKO Postens medlemmar. V i har natur
ligtvis ocksi i de diskussioner som fbrts 
lyft fram ett antal problem som kan up-
psti om respektive chef inte har fbrutsatt
ningar i form befogenhet och kompetens 

fbr att genomfbra detta. Medarbetarkon
trakt kan, om det anvands ratt vara en 
positiv mbjlighet fbr vira medlemmar, 
samtidigt som det kan stalla t i l l stora 
problem om det inte fimgerar enligt 
"manualen". 

Mer information 
V i iterkommer med mer information om 
det fortsatta arbetet med koncemprojektet 
fbr personalfbrsbrjning och andra frigor 
som ar en frukt av v i r t bppna brev t i l l 
Postens ledning. 

SEKO.s Koncernfack 

Mer material kring SEKO:s Oppna brev och 
resultatet av detta pa klubbens hemsida. 

Postpolitik fran nar 
och fjarran pa 

Tomtebodaklubbens 
hemsida: 

http://home.swip' 
net.se/posten.htm 

Tomteboda-
roster 

Paivi Latvala, Stora, dagtid. 

Har du trgffat nye chefen? 
Intryck? 
- Jo, det ar vSI han som heter 
Salomonsson. Han verkar helt ; 
OK. Vi har bara traffat honom : 
en gang. 

Vad tycker du om de olika 
organlsationsfdrslagen? NS-
gon favorit? 
~ Det ar mojiigt att jag har fatt 
forslagen, men jag har inte 
ISst dom sS jag vet inte vad 
jag ska svara. 

Hur firar du jul? Det basta 
p& julbordet? 
- Jag kommer att Ska ner till 
Smaland och fira jul med min 
mamma, mina syskon och sa 
min son forstSs. VI har ju 
finskt julbord och jag tycker 
om allt utom skinkan. 

Muhibul Ezdani Khan 

\
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"Kolla fakta" och andra Arstanotiser 
"Kolla fakta" 
I ordfSrandens ledare i Facktuellt nr 
5/2000 berattades att Sektion Sma/c5 
verkade ha ett battre grepp Over potten 
och antalet personer an ledningen. Denna 
ledning fbr enhet Sni§/c5 har nu hftrts av 
fbr ett tilhattalaggande. I mycket hbgt 
tonlage motsatte man sig den bild som 
fbrmedlades i Facktuellt. Skribenten 
uppmanades att "kolla fakta iiman det 
skrivs"?! 

NSval, efter att "kollat fakta" med 
sektionen kvarstir version nr 1. 

Tvasklf t ePP / Idrdagar 
Som tidigare berattat skall tviskiftet pk 
ePP innehaila tjanstgbring p i var 8:e 
Ibrdag. SEKO beklagar att detta miste 
ske, men accepterar arbetsgivarens skal 
t i l l detta. Det galler framst t v i saker: 
minska kansligheten p i produktion och 

RESULTAT AV SEKOS 
LONEREVISION 2000 

(TILLSVIDAREANSTALLDA 
FORE 1/6 - 00) 

ARSTA pt 
NYLON ANT VARAV 

KVIN-
NOR 

< 16000 14 6 
16000 - 16399 42 15 

16400 123 65 
16401 - 16500 179 61 

16501 - 16600 101 40 
16601 - 16700 82 23 
16701 - 16800 70 17 

16801 - 17000 77 22 
17001 - 17300 48 25 
17301 - 17600 27 11 

17601 - 18100 36 11 
18101 - 18600 20 4 

18601 - 19100 26 8 

19101 - 19600 12 2 

19601 - 20000 5 2 
20001 - 20500 7 2 

20501 - 21000 11 2 

21001 - 21500 8 2 
21501 - 22000 4 0 

> 22000 10 0 

SUMMA ANTAL 902 318 

darmed bvertidsuttaget. Fbrandringen 
startar 8 januari. Medlemsmbte om detta 
hblls 4 dec pi arbetstid. Medlemmama ar 
naturligtvis inte nbjda med den andrade 
skiftgingen, men ar beredda att prbva tills 
utvardering i april ( D i har i teorin alia 
arbetat t v i Ibrdagar). 

Sjukfranvaron atgardas 
Posten produktion^rev-paket, har beslutat 
om krafttag fbr att minska sjukfrinvaron. 
Arsta terminal hanger pi och vi har a t t en 
itgirdsplan presenterad i samverksgrupp 
terminal. SEKO betecknar den som bra. 
Bl a skall rehabutredning ske snabbare 
och kontakt med den sjuke tas pi ett bat
tre satt. Klubben tror att detta kan under-
latta fbr individen att snabbare kan kom
ma tillbaka t i l l arbetsplatsen. En annan 
viktig annan punkt pi itgirdsplanen: att 
organisera arbetet pi ett sitt som minskar 
risken fbr ohalsa. 

Ovrigt fran 
samverkansgrupp terminal 
Varje maskin som skall bullerdampas 
kommer att fbrses med en tidplan si att 
var och en kan fblja itgirdema fbr att 
minska bulket. Samverkansgrupp har 
antagit en etnisk mingfaldsplan, enligt 
intentionema fi-in den nyinstiftade lagen 
mot diskriminering. Fbr bvrigt kommer 
terminalen satsa en hel del resurser under 
2001 pi personalen. Det strategiska pla-
neraa fbr detta fmns nedskrivna, och ett 
antal frin personalen kommer att fi tycka 
t i l l om riktlinjema. 1092 (!) nya arbets-
kamrater kommer att hjalpa t i l l under 
jultrafiken 

Fest 
Lbrdagen 2 dec fick de anstallda pi Arsta 
avnjuta en vilfbrtjant fest i Solnahallen. 
Arrangemanget var proffsigt och i party-
hbgt tempo. Aven frigestunden innan 
maten hade sina hbjdpimkter. Den som 
var med och hbrde svaren pi frigan om 
"hemging" vet numera att klarar man 
nyckeltalen, behbver man inte dansa 
tango efter att posten ir fardigsorterad! 
I inledningstalet tar vi fasta pi terminal-
chefens ord om att "detta borde vi gbra 
oftare". 

SEKO Stockholm 
Sedan 1 april ir vir klubb med i nybilda-

de avdehiingen SEKO Stockhohn som har 
21 000 medlemmar. I den ingir fem 
branscher. Trafik (ex SJ-SL) , Civil (ex 
inom rattsvasendet), V i r d (ex fingvir-
den), Fbrsvar, privata Vigklubbar ur 
Vag&Ban och Post. Utanfbr just nu stir 
Energi, Tele, Sjbfolk och resten av 
Vag&Ban . P i expeditionen pi 
B a r n h u s g a t a n 8 f inns b l . a . 
Medlemsregister och a-kassa. Telenum-
mer ir 454 84 01. Micke Tall sitter i 
styrelsen. Det fmns tre ombudsman fbr a ^ 
hantera kollektivavtal pi nya fbretag o c ^ 
hjalpa klubbar vid irenden som kan 
innebara rattshjalp. 

Yrkeslnspektlonen 16-17 nov^ 
Yrkesinspektionen har besbkt Arsta ^ 
dagama tvi. De bbrjade med att triffa 
samverkansgrupp terminal och fick Arstas 
handlingsplaner fbr arbetsmiljb och 
riskanalyser. Direfter undersbktes varje 
lokal arbetsplats och lokala skyddsombud 
var med. Vid ett senare tillfSlle fick IRM 
besbk utan att nigon frin arbetsgivare 
eller skyddsombud ledsagade. Detta var 
ett bnskemil frin inspektbrema. Senast 15 
februari 2001 fir Posten utvirderingen av 
besbket ("inspektionsmeddelande"). 

USK 
Som alia val nu vet, si har Brevnatet fitt 
Utmarkelsen Svensk Kvalit6. Frin Pos
tens sida slir man pi stora trumman 1^ 
detta, och SEKO vil l inte vara simre. Det 
fmns anledning att vara stolt bver det 
arbete som gbrs i terminalema. Arsta ar 
starkt bidragande t i l l helheten och vi 
ligger hbgt pi jimfbrelselistan mel.^ 
terminalema. Den enskilde medlemmeh 
bbr veta att de som har kontroUerat vir 
verksamhet fbr USK, har varit chefer 
inom naringslivet. De har varit mycket 
imponerade av verksamheten. 

Medlemsmotet 25 nov 
Medlemsmbtet hblls pi restaurangen 
Arsta. Den stbrsta anledningen t i l l mbtet 
var antagandet av budget fbr 2001. Givet-
vis var aven Ibnerevisionen pi tapeten. 

Nedtecknat av 
Micke Tail, ordf Klubb Arsta pt 
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I 
Arsta 

viP-coach - vad ar det?! 
• Nar jag jobbade som fntidsledare i 
Lund p i 80-talet hande det ofta att det 
arrangerades olika typer av tumeringar. 
D i kuskade jag Lund och Malmo runt 
och "coachade" mina lag. Det innebar 
att jag stod vid sidan av planen och 
skrek uppmuntrande tillrop, plistrade 
om skadade ungar och torkade svetten 
ur pannan p i deltagama. Man holl helt 
enkelt ingan uppe och forsokte s i gott 
som mojiigt fa laget att kaima sig som 
vinnare, aven nar det gick dil igt . 

sma stjarnor 
N u ska v i p i Arstaterminalen begivas 
med ett antal "VIP-coacher". Vad dessa 
ska ha for uppgift har jag faktiskt inte 
riktigt klart for mig, men jag undrar 
bara... 

Ska dom med hurtfriska hejaramsor 
uppmuntra oss kollegor att fylla i VIP-
en,? 

Ska dom fk oss att svara mer positivt 
p i frigoma ? 

Kanske dela ut s m i stjamor, diplom, 
godisar eller extra biobiljetter t i l l alia 
som varit "duk-
tiga" och "gjort 
sin plikt". 

Skrota 
vlP-enl 
Ursakta m i n 
negativa syn p i 
det hela, men 
vore det inte 
dags att istallet 
ifrigasatta VIP-
en over huvud-
taget. Jag vet att 
det firms posti-
sar som liter bli 
att fylla i den av 
slohet, men det 
firms ocksamot-
satsen. Minga 
bojkottar VIP-
en medvetet, av 
ren ilska och 
frustration. F r i 
goma ar stallda 
s i att det ar o-
mqjligtatt vara 

saker p i att man verkligen svarat p i ratt 
friga. 

Numera fyller jag sjalv i VIP-en for 
jag vet att det ar ett matinstmment som 
Posten av nigon anledning ligger stor 
vikt vid. Ett uteblivet svar ger inget 
utslag i redovisningen, medan mina 
siffror andi mats. 

"VIP-coach" kan jag klara mig utan. 

Nagra exempel: 
Nar jag frigar vanner och kolleger vem 
dom avser nar dom betygsitter chefen, 
f i r jag olika svar. En del menar lagleda-
ren, andra tinker p i enhetschefen, och 
vissa g i r s i l ingt upp i hierarkin att 
dom i sin VIP betygsitter terminalche-
fen. Att ratt tolka resultatet av VIP-en 
borde darfbr vara om6jligt,eftersom v i 
inte har svarat p i samma friga. 
Samma sak med avsnittet som handiar 

om kunden. Alia tinkbara kunder finns 
med i den frigan. Marmen vid brevli-
dan utanfbr terminalen, biltransporten, 
brevbirare och storfbretag. 

Ett avsnitt handiar om mina mbjlighe-

ter att piverka min arbetssituation. Hur 
ska jag tolka en sidan friga ? Handiar 
det om ifall jag har mbjlighet att byta 
mitt sorteringspass med ett pass i video-
kodningen, eller handiar det om min 
mbjlighet att piverka arbetstidemas 
fbrlaggning, arbetstempot eller v i ra 
stopptider ? 

Panlkl 
Jag tycker nog att fbrslaget med "VIP-
coacher" verkar lite panikartat, och 
skulle bnska att man istallet lade ner 
energin p i att hitta ett eget matinstm
ment med lokal forankring, som gav 
direkt iterkoppling p i v i r terminal. D i 
skulle kanske mycket av det missnbje 
som fmns bli mer konkret, och mbjlig
het t i l l direkta aktiviteter bka engage-
manget bland medarbetama. 

Eva Brattstr&m, 
Arstaterminalen 

III: Ake Carlsson, 
Arsta Smd 
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USK-kommentar: 

"Kvalitet aven 
i personalf ragor" 
utmarkelsen svensk Kvalitet 
Riksnatet har erhSUit USK 2000, Utmarkel
sen Svensk Kvalitet. Ingen har val missat 
alia stora affischer om detta i Terminalen. 
FOr att fa utmarkelsen undersSker ett antal 
examinatorer verksamhetens olika omriden. 
T ex ledarskap, information och analys, 
resultat, medarbetamas utveckling och 
kundtillfredsstallelse. Enligt Bertil Nilsson, 
(i broschyren USK 2000, Riksnatet i tiden), 
si visar studier attforetag som systematiskt 
arbetar med verktyg av USK-typ har avse
vart battre jamfdrelsetal an andra foretag.... 
Vi kommer att fa en samsyn i hur organisa-
tionen styrs och leds...vifar en norm for att 
beskriva verksamheten. 

Kvalitet och personal 
Vi vet att produktionskvaliteten ar bra p i 
Arsta genom de olika mitmetoder som 
anvands. Vi vet samtidigt att vi har lagsta 
Vip i Riksnatet. Vip ar ju Postens matinstm
ment fbr hur personalen trivs och upplever 
sin arbetssituation. Ett slags kvalitetsmat-
ning av personalen. Liga Vip-tal oroar 
ledningen. Sjukfrinvarostatistiken siger 
ocksi en del om tillstindet i personalorgani-
sationen. Sjukfrinvaron ar hbg och 6kar. 

"Ett foretag som har fatt Ut
markelsen Svensk Kvalitet 

borde val ocksa ha hog 
kvalitet nar det galler 

personaldimensionen " 

sjukfranvaron skall sankas 
Det i r fbrvinande att Arsta har en sidan hog 
kvalitet vad betriffar produktionsresultatet 
om man beaktar under vilka omstandigheter 
personalen arbetat under det gingna iret. 
ArbetsmiljSn har varit och i r fortfarande 
tung. I langden gir naturligtvis inte detta. 
Ett foretag som har fatt Utmarkelsen Svensk 
Kvalitet borde vdl ocksd ha hog kvalitet nar 
det galler personaldimensionen. 
Frin Bo Alerfeldt, chef fbr Posten Produk

tion, har det utgitt ett brev till samtliga 
terminalchefer dar riktlinjer dras upp fbr att 
sjukfrinvaron successivt skall sjunka. De 
metoder han namner ar bl.a. ett tidigt reha-

barbete, tekniska hjilpmedel, friskvird, 
organisation av arbetet, kommunikation och 
delaktighet. Atgardema fbr att minska sjuk
frinvaron skall redovisas i den lokala sam-
verkansgruppen och aven rapporteras till 
den centrala samverkansgruppen i Brevni-
tet. Kommer detta att fungera i praktiken? 

"...bastasattetattfaen 
verklig forbattring av 

personalens trivsel och 
arbetssituation ar en serios 
satsning pa arbetsmiljon" 

Kvalitet och kvantitet 
Vi har stfitt och blott organisationsfrigor 
och arbetsbelastning valdigt gmndligt i 
Samverkan. Vi har ocksi diskuterat hur man 
skall kunna f i bukt med sjukfrinvaron. Vi 
har upplevt att det kvantitativa tinkandet 
Sverskuggar dessa frigor. En omorientering 
miste ske om man skall lyfta fram kvalitet 
till en likvirdig storhet som kvantitet aven 
nar det galler personalfrigor. 

Milkonflikter kan ocksi uppsti mellan 
produktivitetsbkning och sinkningen av 
sjukfrinvaron och aven nar det galler ge-
nomfbrandet av utbildningsprogrammet som 
lagts fbr nasta ir . Att h6ja det genomsnittli-
ga nyckeltalet fbr enheten, d v s brev per 
timme, genom att t ex snila in p i maskinbe-
manningen ser vi som uteslutet. 

Hojning av Vip 
En ambition fmns att hbja Vip i Terminalen. 
Darfbr har man tillsatt att antal Vip-coacher 
som skall verka fcSr att Vip hbjs. Vi tror nog 
att det basta sittet att & en verklig fbrbat-
tring av personalens trivsel och arbetssitua
tion ar en seribs satsning p i arbetsmiljbn. 
BuUret i r ett tydligt exempel p i dilig kvali
tet i arbetsmiljon. 

Susanne Halvardsson 

Susanna Halvardsson dr ordJSrande i sek
tion Sma/C5 pa Arsta 

Det bidde ingen 
arbetstidsfdrkort-
ning! 
• Som bekant sk6t socialde-
mokratema fdrhandlingama om 
en arbetstidsfOrkortning i sank. 
Efter en del trixande ti l lsam-
mans med LO-toppen avbrOt 
man fdrhandlingama med 
Vansterpartiet och MiljOpartiet 
och skOt pa fragan till nasta lag-
konjunktur - och da lar det j u 
inte bli nagot av. 

- Vi jobbar vidare mot 30-tim- ^ 
marsveckan och 6 timmars ar-
betsdag, sade Perniila Zethreus 
fran (v), nar hon gastade T o m 
teboda den 13 november. 

- Det Sr heltidsnonven som f 
ska sSnkas, men vi tSnkerinte i 
detalj tala om f6r folk hur arbe-
tidsfSrkortningen ska tas ut, fort-
satte hon. - Finansieringen ska 
ske dels av arbetsmarknadens 
parter, dels av statskassan. 

-Avde2 timmarsom vi krS-
verbehdveren timme ersSttas 
medan den andra betalas ge
nom friskare personal, fdrklara-
de hon. 

/JA 

LSs ocksi Tomtebodaklubbens utta-
lande pi annan plats i tidningen! 



Vad ar sam-
arbetsorganet 
SEKO post 
Stockholm? 
• Nar a v d e l n i n g S E K O p o s t 
S t o c k h o l m u p p h o r d e o c h 
g i c k in i d e n n y a a v d e l n i n g 
en S E K O S t o c k h o l m f i c k 
m a n beta la en " i n t r a d e s a v -
g i f t " . Nar de t ta var g j o r t 
f a n n s de t k a p i t a l over . F ra 
g a n v a r h u r de t ta k a p i t a l 
s k u l l e h a n t e r a s . 

Dela ut 
A n t i n g e n k u n d e m a n de la ut 
de t t i l l p o s t b r a n s c h k l u b b a r -
na e l l e r o c k s a beha l la d e t 
s a m l a t i n a g o n f o r m . Repre -
s e n t a n t s k a p e t b e s l u t a d e a t t 
ha l la d e t s a m l a t a t m i n s t o n e 
i n l e d n i n g s v i s . D a r f o r i n r a t -
t a d e s S a m a r b e t s o r g a n e t 
S E K O p o s t S t o c k h o l m , i 
d a g l i g t ta l k a l l a d " S a m o r -
g e n " . 

Myndigheterna 
U p p g i f t e n f o r S a m o r g e n ar 
a t t s k o t a k o n t a k t e r n a m e d 
s k a t t e m y n d i g h e t e r n a o c h 
a d m i n i s t r e r a a v g i f t e n t i l l 
K o n c e m f a c k e t s a m t a t t 
b e s l u t a o m e v e n t u e l l a b i 
d r a g t i l l o r g a n i s a t i o n e r m e d 
a n k n y t n i n g t i l l p o s t b r a n s -
c h e n . A t t s k a t t e a d m i n i s t r a -
t l o n e n f o r k l u b b a r n a h a n t e 
ras bar a r en f d l j d av b e -
d o m n i n g e n at t d e t in te f i n n s 
k o m p e t e n s f o r de t ta i a l ia 
k l u b b a r . 

H o g s t a b e s l u t a n d e o r g a n i 
S a m o r g e n ^r s t a m m a n , d a r 
a l ia k l u b b a r ar r e p r e s e n t e r a -
d e . 

Anders Viksten 

Anders Viksten ir kassor I 
Samorgen 
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Arstamiljon 
Sista julen med buller? 
• N u nalkas julen och det har val alia 
sett som jobbar pa Arsta, sorterings-
fack uppstallda lite overailt pa plan 2 
dar det firms lediga utrymme och dar 
var julforstarkning ska sitta. Julkort-
ssorteringen kommer att vara pa plan 
4 (tidigare t i l l fal l iga omkladnings-
rummet) och dar kommer det att j ob -
ba400 ungdomar under dygnet. Totalt 
kommer det att vara ca 1000 st julans-
tallda pa Arsta. 

Arbetsmiljon 
Bullerdampning pa maskinema ar de 
atgarder som det jobbas med nu, svart 
att satta en tidsplan innan bra atgarder 
har hittats. Nagra saker som ar pS 
gang att testat ar: pk F S M och 
GSMreraas inmatning dar ladoma 
kommer ut fran hissen, ska dampas 
for att slippa smallandet. Plastdorrar-
na pa F S M ska tatas med bullerdam-
pande material, sa far v i se om Ijudni-
van blir lagre. 

"At t det hSnder n igot fbre j u l tror 
jag inte" 

Enheten S m i har beslutat att kdpa in 
fler av horselskyddet Ultratech hi f i 
(musiker skyddet) eftersom minga ar 
valdigt nqjda med det. V i far anvanda 
oss av de hjalpmedel som finns fram 
tills det att bullerdampande atgarder 
har gjorts. De fiesta pa terminalen har 
fatt sina fbtter skannade, ca 250 st har 
fatt sina sulor och resterande kommer 
att fa sina sulor vecka 3. Efter manga 
manaders tjat har vattensifoner instal-
lerats och ribbstolar (ryggstrackare) 
har satts upp. Uppsamlingskajen 
utvandigt har fatt framkanten malad. 

Kodplatserna pa KSM 
Pa K S M har det bildats tva nya grup
per som ska jobba med bl.a. kodplat
sema, for att det ska handa nigonting. 
Skyltar har hangts upp v id de olika 
arbetsstationema, dessa bilder har 
tagits fram tillsammans med en ergo-
nom om hur man jobbar ratt. 

Yrkesinspektionen var har den 16-17 
november, I R M var inte i drift dessa 
dagar sa Y I i terkom den 23 pa kval-
len, dels for att bilda sig en egen upp
fattning om I R M , dels for att fa prata 
med den personal som jobbar dar. 
Skyddsombud fanns p i plats v id det 
senare tillfallet. 

uttalande fran YI 
Nagot uttalande fran Y I fSr v i inte 
fdrran den 01-02-12. 

Sa v i l l jag halsa alia en GOD JUL 
och GOTT N Y T T A R och med hopp 
om att det ska ga fortare att fa saker 
och ting atgardade pa det nya iret . 

Inger Donsenius 

Inger Donsenius Or Huvudskyddsombud pa 
Arsta 

Arstanotis 
Fackforening 
eiler bondfangare? 

• Efter arets lonerevision har 
atminstone en S T - m e d l e m pa 
Arsta forsokt varva over S E -
K O m e d l e m m a r g e n o m att 
utlova enorma loneforhojning-
ar. M a n kan undra hur detta 
skulle gS till? M i g veter l igen 
har ST och S E K O skrlvit under 
s a m m a Idneavtal m e d ganska 
biygsamt u t r y m m e for loneok-
ningar. O m inte ST har en 
oandl ig kalla att hamta pengar 
ifran borde m a n agna s ig at 
fackl ig verksamhet och inte 
bondfanger l . 

Anders Viksten 
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Tomtebodaklubbens medlemsmote 

Skepsis inf or kokongerna 
- och samre arbetsrotation 
• MedlemsmStet den 25 
november samlade ca 45 
medlemmar i Aulinsalen i 
Konserthuset 

Klubbens budget for 2001 be-
handlades. Sammanlagt omsSt-
ter klubben ca 270.000 kr. Det 
mesta av pengama gir t i l l sek-
tionemas verksamhet och 
klubbens medlemsmOten. 
Medlemsavgiften faststalldes 
t i l l ofiJrindrade belopp, vilka 
redovisas i en sirskild artikel. 

Forbattring 20007 
Forbattring 2000-gruppens 
fbrslag t i l l ny organisation p i 
Tomteboda redovisades. De 
fiesta talare uttryckte skepsis 
infbr fbrslagets "Icokonger", 
som Hannu Jokinen kallade 
dem. Fbrslaget iimebir att hu
set organiseras i 11 enheter 
med ca 50 anstillda i varje. I 
grova drag kan man siga att 
det skulle bildas en enhet kring 
varje maskin. Dessutom blir 
intemtransporten/omlasmingen 
p i plan 2 och DIL:en egna 

enheter samt inflbdet p i plan 3 
en egen enhet. Til l sist s i fb-
reslir projektet en pool med 
"nomader" som strbvar runt i 
huset och hjilper t i l l d i r det 
behbvs. Arbetsrotationen 
minskar (!) om fbrslaget ge-
nomfbrs, vilket ocksi vickte 
kritik och fbrvining. 

Bilge GbmUc berittade att 
hon redovisat fbrslaget fbr t v i -
skiftama p i Smi, "det slog ner 
som en bomb", sade hon. Fr.a. 
hade man reagerat p i att pos-
tbppningen skulle gbras t i l l en 
egen enhet, "det blir ett mycket 
ensidigt arbete med begrdnsa-
de rotationsmojligheter om det 
skiljsfran IRM:en". Man hade 
limnat ett eget fbrslag t i l l F6r-
bdttring 2000, "OK med en 
IRM-enhet, men inflbdesgmp-
pen miste slis samman med 
IRM:en". Hon uppmanade 
ocksi klubben att s i fort som 
mbjiigt efter den 1 december 
( d i Forbattring 2000:s och 
bvriga fbrslag ti l l organisation 
skall diskuteras vid en stor 
konferens) "horamedmedlem-
marna vad de tycker!" 

Fdrlangda mandatpe-
rioder? 
Huvudskyddsombudet fbre-
slog att mbtet skulle rekom-
mendera sektionemas irsmb-
ten att fbrlinga mandatperio-
dema fbr skyddsombuden med 
ett i r i avvaktan p i den nya 
organisationen. Skyddsombu-
dens mandat Ibper p i tre i r 
och alia Ibper ut samtidigt den 
31 mars 2001. Mbtet beslbt 
enligt HSO:s fbrslag. Styrelsen 
fbrvamade ocksi om att det 
kan bli akniellt med fbrind-
ringar i sektionsbildningen 
p.g.a. redan genomfbrda och 
ev. kommande omorganisatio-
ner i kiken och uppmanade 

alia att bbrja fimdera bver sa
ken. 

Ombyggnad 
Rapport limnades ocksi om de 
ombyggnationer som kommer 
att krivas p.g.a. att Grabe flyt-
tar in i huset. Som alltid i sida-^ 
na hir sammanhang i r det 
brik om vem som ska betala. 
Mbtet gav styrelsen i uppdrag 

Tomteboda-
nytt 
Nattgarage 
Nattare har i en skrivelse 
t i l l terminalchefen frigat 
om mSjlighetema fbr natt-
personal att anvinda gara-
get under natten. 

Svaret blev - nir SEKO 
tog upp saken vid samver-
kansmotet - att frigan kom
mer att tas upp nar sakerhe-
ten fbrbattrats i och kring 
garaget, vilket kommer att 
ske i april/maj. Bl.a. kom
mer det att krSvas passer-
kort fbr att ta sig frin gara
get upp i huset. 

att tillskriva ansvariga ml^ 
krav om att HK betalar fbr sig. 
Nya omkladningsmm kommer 
att byggas p i plan 3 och t r i -
ningslokaler p i plan 1. Det 
sker samtidigt en del fbrind-
ringar i pausrum och samman-
trideslokaler nir verksamheten 
frin nista i r - pga maskinflyt-
ten - kommer att koncentreras 
t i l l sbdra inden av lokalen. 
Tyvirr v i l l ledningen flytta ner 
klubbens expedition t i l l plan 
214 (nuvarande klubbexpedi-
tion blir omklidningsrum). 
Styrelsen fick mbtets stbd ftJr 
att kriva ersittningslokaler p i 

Brev till Lennart Grabe: 
"Angaende ombyggnad pa Plan 5 1 Tom
teboda postterminal 

Du har bestimt dig fbr att flytta t i l l plan 5 i Tomtebodater-
minalen med din stab. 
V i halsar dig varmt valkonunen t i l l varldens basta terminal! 
Samtidigt har det dykt upp ett problem, som bekymrar oss. 

P i plan 5 fiims idag vira omkladningsmm och friskvirdslo-
kaler samt nigra andra sociala utrymmen. 

De fbrslag t i l l ersittningslokaler som presenterats, tycker 
vi ar ganska bra. Problemet ar finansieringen av de ombygg-
nader som kravs. Numera jamfbrs alia terminaler med 
varandra nar det galler kvalitet och kostnader. V i anser det 
fel om det ar s i att v i r t resultat skall belastas med kostnaden 
fbr en ombyggnad som vi egentligen inte har behov av. 
V i v i l l inte betala omkladningsmm och friskvirdslokaler en 

ging t i l l , samtidigt som vi har stora behov av att investera 
i battre teknik. hivesteringar som skjutits p i framtiden 
darfbr att de anses kosta fbr mycket. V i behbver investera i 
lidtransportbrer, lidhissar osv. fbr att bli effektivare och 
kunna ta bort s i mycket manuellt arbete (tunga lyft) som 
mbjiigt. Ett arbete som v i har sett ger arbetsskador och 
darmed hbg lingtidssjukfrinvaro. 

Om vi skall kunna skapa virldens basta Post s i miste vi ha 
ratt verktyg! . 

Med vanlig halsning 

Ake Anevad 
ordfbrande SEKO Klubb Brev Tomteboda" 
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3 ran. 

Maskinflytt - men 
inga LTP 
Genomfbrandefasen av InflO 
desprojektets etapp 1 (= flytten 
av maskiner och handsorte-
ringen) har startat, Sven om det 
fbr dagen inte fanns s& mycket 
att rapportera. Klubbstyrelsen 
har protesterat mot att den and
ra etappen skjutits p i framti
den. Den skulle med sina nya 
LTP och l&dlager vid GSM 

Tomteboda-
nytt 
Elconomi 
Kostnaden per forsan-
delse sjonk n&got i okto-
b e r , t i l l 7 4 , 9 8 
ore/fbrsandelse. 

Resultatet ligger sa har 
langt pa -1,5 miljoner 
jamibr t med arsplanen. 
Rensat fran vissa frige-
tecken ligger v i pa ca -1 
mil jon. 

Avvikelsen beror fr.a. 
pk tappade volymer 
(=minskade intakter) och 
personalkostnadema. 

69,5 ore 2001 
Malet for 2001 ar 69,5 
ore enligt affarsplanen, 
Ambitionen fran led-
ningens sida ar att over-
traffa affarsplanen och 
ligga pa 65 5re senast i 
januari 2002. 

De avvecklade lokaly-
toma pa plan 5, K-huset 
samt garaget innebar 
nasta ar en besparing pa 
ca 3,5 ore. Genom att 
Sollentunas, Vallingbys 
samt HSsselby och 
Spangas "brevresning-
sposf tas in obearbetad 
t i l l terminalen beraknas 
en besparing pk ca 2 ore. 

/JA 

iimebira att det mesta av l i d -
lyften fbrsvann och antagligen 
vara den del i projektet som 
verkligen skulle bka effektivi-
teten. Frigan hade senast dis-
kuterats med Bertil Nilsson vid 
bans besbk hos klubbstyrelsen. 
Kanske gav den diskussionen 
en bppning: Kan ni tillsam
mans med Peter (Salomons-
son) rdkna hem den investe-
r ingen - sa OK d ter kom! 

Framtidsfragor 
P4 punkten Ovriga frigor tog 
Guy Bod6n upp nigra ytterli
gare framtidsfrigor. I den nya 
fbrstudie om en Arlandatermi-
nal som startar efter nyir 
nimns inte Tomteboda - men 
mbtet tyckte i n d i att Tomte
bodaklubben bbr vara repre-
senterad i utredningen. 

Guy frigade ocksi om Navet. 
Styrelsen informerade att f r i 
gan tagits upp med Bertil Nils-
son, men att projektet i r dbtt 
fbr nirvarande p.g.a. Grbn-
saksspirets tillkomst. 

Ta over HUB:en 
Tomteboda har erbjudits att ta 
bver Hub:en p i Arlanda frin 
nyiret, men fbr dagen fanns 
ingen aktuell information om 
det verkligen blir av. Styrelsen 
fick i uppdrag att ta upp frigan 
vid kommande samverkans-
mbte. Sak samma med frige-
tecknen kring P-platsemas 
framtid nir nya Huvudkontoret 
bbrjar byggas. Likasi frigan 
om den halvfirdiga avfarts-
rampen fr in Essingeleden, vi l 
ken avsevart skulle fbrbattra 
Tomtebodas tillganglighet fbr 
trafik norrifrin, om den blev 
fSrdigbyggd. I det samman-
hanget pipekade Magnus Rbn-
strbm bristen p i belysning 
langs den ging- och cykelvig, 
som an s i linge ar den enda 
del av avfartsrampen som an
vands. 

Til l sist informerade ordfbran
den att klubbens irsmbte preli-
minart kommer att hillas den 
10 mars. 

Jan Ahman 

Framdrift 
"Var trygghet ligger para-
doxalt nog i stdndiga for
andringar", sade Bertil 
Nilsson nSr han den 22 
november gastade Tomte
bodaklubbens styrelse. 

Nya projekt 
Diskussionema kretsade 
framfbr allt kring de nya 
projekt/fbrstudier som star
tar efter nyi r (och som v i 
rapporterade om i fbrra 
numret av Facktuellt). Tom
teboda namns inte i den 
fbrstudie om en ny Arlan-
daterminal, som i r ett av de 
tretton projekten. Posten for 
diskussioner med Luftfart-
sverket och andra intressen-
ter kring lokaler och spir-
anslutningar. Bertil Nilsson 
tror fortfarande p i en Ar-
landaterminal - "/ nagon 
form ", som han sade. Sam
tidigt som han konstaterade 
att "de mindre terminaler-
na tenderar att fungera 
bra". Det finns alltsi plus 
och minus med de nya stor-
terminaler som ska utredas 
(fbrstudiema ska j u Sven 
titta p i nStet i Sydsverige). 

~ Vi mdste kunna titta pa 
allt - men det ska ske oppet, 
lovade Bertil Nilsson. 

Infiodet 
Aven v i r t inflbdesprojekt 
(maskinflyttningama) togs 

upp t i l l diskussion. Fr in 
Tomtebodaklubbens sida i r 
v i j u irriterade bver att den 
etapp som bide skulle ge 
fbrbattringar i arbetsmiljbn 
och effektiviteten, skjutits 
p i framtiden. 

~ Med den osdkerhet som 
rader infbrframtiden kunde 
vi inte motivera en 30-mi-
Ijonersinvestering, svarade 
Bertil Nilsson. Men han 
gav samtidigt en bppning: 
"Om ni kan rdkna hem en 
ny investering tillsammans 
med Peter (Salomonsson) -
sdOKaterkom!" 

ROS 
T i l l sist s i gav han en le-
vande beskrivning av vad 
ROS ar fbr nigot. Vad i r d i 
ROS (Resultat Orienterat 
Styrsystem), Snnu ett av 
dessa "three-letter-word", 
som blivit s i populara inom 
Posten? Ingenting konstigt. 
En pedagogisk modell som 
ska hjalpa ledningen p i 
olika nivier att satta upp 
m i l och delmil, prioritera 
och tidssatta dem och fblja 
upp att de genomfbrs. Och 
det liter j u vettigt! 

Jan Ahman 

Bertil Nilsson dr chef for 
Brevterminalema inom 
Posten Produktion. 
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Arbetsmiljoprobiemen vid KSM 

YI kraver riskananlys 
• Yrkesinspektionen (YI) har mottagit 
en anmalan om belastningsskada vid 
klmnpsortering. Y I krSver att Posten g5r 
en analys av arbetsplatsen f&r att upptacka 
riskfaktorer. 

Arbetsgivaren kontaktade Previa, som 
gjorde en riskanalys som presenterades 
den 23 november i Sr. Previa har tittat p i 
arbetsbelastningen p i olika delar av rOrel-
seorganen vid dom olika arbetsmomenten. 
Si hir siger man : 

Tungt arbete 
• Arbetet vid kodstationeraabedOmervi 

som tungt p.g.a omfattningen och 
intensiteten av den manuella hantering-
en. 

• Arbetet i r hOgrepetetivt och ensidigt 
samt starkt styrt och bundet. 

• Arbetsiimehillet i r l igt . 
• Arbetscykehi i r mycket kort. 

• Kodstationema saknar individuell 
instalhiing i hOjdled. 

• Belysningen vid alia kodstationer utom 
en i r mycket di l ig, den skapar extra 
nackrOrelser for att kurma lisa koden.-
belysningen ger mycket reflexer i ar-
betsytor och i adresslapp. 

• Mycket blink i bildskirmama frin 
aiman belysning i lokalen. 

• Kodstationema i r inte optimalt utvec-
klade, nuvarande utformning leder t i l l 

arbete i ogyimsamma kroppsstilhiing-
ar. 

• Risken fbr framtida men bedbmer vi 
som stor fbr de som saknar fysiska 
fbmtsattningar och som har dilig ar-
betsteknik. Men det kan inte heller 
uteslutas att personer med bra fysik 
och bra arbetsteknik ocksi kan komma 
att utveckla belastningsrelaterade ska-
dor med nuvarande arbetsuppligg. 

Fdrandrad arbetsorganisation 
Vad rekommenderar d i Previa fbr i tg i rd: 
• Fortsatt utveckling av kodplatsema fbr 

att minska den fysiska belastningen. 
• Att fbrbattra belysningen for att skapa 

en reflex och blandfri arbetsmiljb. 
• Infbra arbetstidsbegransning vid arbete 

med nuvarande arbetsplatsdesign. 
• Utbilda personalen i arbetsteknik. 
• Fbrandrad arbetsorganisation kan vara 

ett satt att komma tilhatta med 
belastningsproblem i produktionen. 
Infbrande av tex. sjalvstyrande alt. 
Milstyrda grapper med bkat arbetsin-
nehill genom arbetsvidgning och ar-
betsfbrdjupnmg och att arbeta med 
standiga fbrbattringar. Aven adminis-
trativa arbetsuppgifter bbr ingi. 

Ny kodplats 
Vad gbrs just nu : 
• En ny kodningspulpet med stbrre mbj

lighet t i l l individuell anpassning bar 
installerats p i prov och skall utvirde-
ras. 

• T v i Ibsningar t i l l en ny arbetsplatsbe-
lysning har tagits fram och installerats 
p i prov. 

• En ny dataskarm skall installeras p i 
prov. Skarmen skall vara hbj och sank-
bar och avstindet t i l l kodaren skall 
vara reglerbart. 

• Nya skosulor, individuellt anpassade * 
skall skaffas t i l l dom som vill . Ortolab 
ar kontrakterade fbr att hjalpa oss med 
detta. 

Arbetet fortsatter tillsammans med perso ^ 
nalen. 

Lasse Ldvlie 

Tomteboda-
nytt 
Buller 
Bullerdraperiet som satts upp vid 
Smis handsortering har mottagits 
positivt. Enda klagomilet galler att det 
blir vamit i det "inhagnade" omridet. 
HSO fbrslog att man kontaktar Celexa 
for ev justering av flaktdonen. 

Terminalchefen informerade vid 
samverkan den 29 november att han 
beslutat att snarast (= fore irsskiftet) 
kbpa in ytterligare draper!. 

Han informerade ocksi om att han 
gett i uppdrag att undersoka buller
dampande itgarder Over maskinema. 

Draperiet har tillfalligt plockats ner 
fbr att fbrses med fler oppningar. 

Rdkning plan 2 
SEKO har i samverkansgmppen tagit 
upp den kritik som framkommit mot 
rOkningen p i plan 2 - det rOks t.o.m. i 
trapphusen. 

Anders Rydman - som ar ansvarig 
chef - svarade att man dels kommer att 
fbrbattra (fbrbuds)skyltningen, dels 
kommer att installera en ny rOkmodul. 

/JA 

Britt Lundgren vid kodningen i KSM. Uppfattningen om de nya kodplatsema Sr- minst 
sagt - delade bland personalen. 
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Vad ar 
Operatdrsunderhall? 
En av f5ruts9ttningarna fSr den Over
syn av organisationen p i Tomteboda, 
som nu diskuteras, Sr inflirandet av 
operatSrsunderhill (OP-UH) vid 
samtliga terminaler inom RiksnStet. 
Lasse L3vlie, huvudskyddsombud p i 
Tba, ftirklarar vad detta stora och 
lingsiktiga projekt handiar om. 

• Riksnatet har beslutat om en plan fbr 
att personalen p i terminalema skall kimna 
f i en battre kunskap och ett battre arbets
satt fbr att kunna Oka den s.k. drifttill-
gingligheten p i maskinema. 

Manga smastopp 
Riksnatet har insett att man inte kan an-
stalla s i minga tekniker som behOvs fbr 
att kimna ha stindig passning vid maski
nema. Det ar alldeles fbr minga smistopp 
p i maskinema och personalen (operatb-
rema), har fbr d i l ig utbildning fbr att 
kunna klara den tekniska delen, samtidigt 
som teknikema inte hinner med det s.k. 
fbrebyggande imderhillet och dom teknis
ka fbrbattringar som behbvs. Darfbr star
tar man nu en stor utbildningsomging 
med syfte att ge personalen den tekniska 
kunskap som behbvs. S i h i r siger man : 

Genom detta konceptfor Operatdrsunder
hall i Brev Riksnatet vill vi skapa en forut-
sdttningfor en effektiv produktion genom 
alias engagemang, delaktighet och syste-
matiska arbetssatt. Detta gor vi genom att 
ge alia ett okat ansvar for sin produk-
tionsdel i ansvarsomrddet och personlig 
utveckling. Med Operatorsunderhdllet 
kommer vi att fa ett arbetssatt som leder 
till stdndiga fdrbdttringar genom att 
arbeta pa ett systematiskt och strukturerat 
sdtt, dar vi mater och foljer upp effekterna 
ov Operatdrsunderhallets insatser. Vi 
kommer ddrigenom att fa faktabaserade 
beslut som leder verksamheten mot stdr-
ningsfria processer. 

Fora over arbetsuppgifter 
Det man gbr i r att fbra bver arbetsuppgif
ter frin teknikema t i l l personalen, vilket 
frigbr teknikema fbr andra arbetsuppgif
ter. 

Det krivs dock vissa fbmtsattningar fbr 

att kunna klara av en sidan stor fbrand
ring. 

Dom viktigaste fbmtsittningama ar 
fbljande: 

• En lamplig organisation. (uppdelning 
i ansvarsomriden.) En delaktig och 
aktiv ledning. 

• Fungerande kommunikation. 
• Motivation och gynnsam arbetsmiljb. 
• Ett klimat som underlattar ett larande 

arbetssatt. 
• Att operatbrema har f i t t en sakerhets-

genomging samt mbjlighet att ta mas-
kinkbrkort. 

Ansvarsomraden 
Fdr att Operatorsunderhdllet skall funge
ra dr det Idmpligt att dela upp terminalen 
i ansvarsomraden. Rotation mellan och 
inom ansvarsomrddena kan ske, men skall 
planeras sa noggrant att man hinner Idra 
sig maskinema grundligt inom ett omrade 
innan det dr dags att byta ansvarsomrdde. 
Planen talar vidare om utbildning i flera 

trappsteg: 

1 .Gmndlaggande rengbring av maskiner. 
2. Effektivisering av rengbring. 
3. Konfroll av utmstning och processpara-
metrar. 
4. Utveckling av fbrebyggande underbill. 
5. Instalbing av utmstningen. 
6. Sjalvstandigt Operatbrsunderhill. 

Bra for personalen? 
Ar d i det har bra fbr personalen ? 

Ja, defmitivt! Men det handiar om hur 
det genomfbrs och hur minga som f i r 
det. Det kan aldrig vara fel att hbja perso
nalens kompetens, iven om det t i l l en del 
handiar om rengbring av maskiner. 

Man har tillsatt en styrgmpp och nu 
fortsatter man med att skapa en bvergri-
pande plan fbr genomfbrande. Efter hel-
gema kommer man att g i ut med informa
tion t i l l personalen. 

Jag iterkommer med information ni r 
den fmns. 

Lasse Ldvlie 

Tomteboda-
roster 

Birgitta Vinberg, Klumpen, 
dagtid 

Har du traffat ny chefen? 
Intryck? 
- Ja, vi hade mote med ho
nom. Han verkar Sppen och 
trevlig, framit och enkei mSn-
niska. 

Asikt om de olika organisa-
tionsfdrslagen? Ndgon favo
rit? 
- Jag har inte hunnit att gS 
Igenom dom. Jag vet bara att 
Jouko har pratat om ett f6r-
slag som sSger att man ska 
jobba i team. jag kan inte 
svara pS din frSga. 

Hur firar du jul? Det bSsta 
pii julbordet? 
- Jag ska hem till min dotter i 
Solna. Min mamma kommer 
ocksa dit plus att det blir en jul 
med bam och bambamen. 
Sillen, snapsen och laxen Sr 
mina favoriter. 

Muhibul Ezdani Khan 



remj/na/FACKTUELLT 7/2000 Transporter & omiastning 

Nytt transportuppiagg 

Ekonomibrevstagen mllar igang 
• I februari 2001 startar Postens nya 
transportnat fbr ekonomibrev. Tidigare i 
hbst har Facktuellt kortfattat, och med 
smarre felaktigheter, beskrivit den nya 
jamvagsvagnen. Nu kommer artikeln om 
hur genomfbrandet av driften kommer att 
ske i etapp 1. Facktuellts utsande har 
traffat Reiner Granberg p i Rikstranspor-
ter. Extrem kortvariant av bakgrunden t i l l 
EBT-projektet i r att fbra bver s i mycket 
som mbjiigt t i l l t ig . 
Postens projektgrupp har fi-in start lefts 

av Lars Limdin f.d chef fbr Jimvagspos-
ten. Sedan i somras harprojektledare varit 
Bjbm Olsson, terminalchef i Sundsvall. SJ 
har skbtts av Hikan Sbderstrbm och up-
plagget fbr den iterstiende lastbilstrafiken 
har hanterats av Reiner Granberg. 

Driftstart 5 februari 
Driflstart fbr etapp 1 sker den 5 februari 
2001. Den mest markanta fbrindringen i r 
fler t i g med ett stbrre antal vagnar och 
ftrre lastbilstransporter. Nigra exempel 
som kan nimnas ar t v i t i g Tomteboda-
Sundsvall med avgingstid 01.40 resp 
02.57. Bagge tigen kommer dessutom att 
komma ta med A-post. Tigen kommer 
ocksi att ta med ekonomibrev t i l l Umei. 
T v i t i g kommer att trafikera Mahnb och 
ett nytt t i g kommer att g i t i l l Gbteborg 
med avging fr in Gbteborg 16.22, an-
komst Tomteboda 20.18 varefter tiget 
vinder tillbaka mot Gbteborg 23.59 med 

Gamla vagnar och nya 

ankomst 03.33.1 bbrjan kommer Tomte
boda - Malmb - GOteborg - Sundsvall, 
"benen" i systemet, att kbras iging, min-
dag t i l l torsdag kontinuerliga utvirdering-
ar kommer att ske. Osakerhetsfaktorer ar 
vagnsbehov och volymer, varfbr nogg-
rann statistikuppfbljning kommer att ske. 
Vidare kommer analyser att gbras om 
ytterligare A-post kan transporteras med 
EBT. Biltransporter Gbteborg - Mahnb -
Alvesta - Nassjb - Norrkbping kommer att 
finnas kvar. Ett upplagg med t ig fmnes 
men man vil l awakta med detta t i l l en 
senare etapp. Andra kvarstiende bihela-
tioner i r de terminaler som saknar t i -
ganslutning: Visteris, Uppsala, Umei och 
Karlstad (Umei transporteras dock med 
bil endast strickan Umei - Sundsvall -
Umei.) 

Hastigheten 
Den tekniska biten, vagnama, har tidigare 
beskrivits i Facktuellt, men huvudpunk-
tema ar hastigheten. Totalt 70 vagnar med 
stbrsta tillitna hastighet 160 km/h. Til l 
stbd har SJ skapat en transportlednings-
funktion i Hallsberg som helt skall igna 
sig i t posttigen. Den utgbres av 6 perso
ner varav 1 skall arbeta med kvaliteten 
och 1 ar produktionsansvarig. Mellan 
Postens transportledningsfunktion och SJ 
har ocksi upprattats en "hetlinje" fbr 
snabb direkt kommunikation. SJ har i nira 
samarbete med Posten klart fbrbatttat sin 

kvalitet. 
En av befintliga problem ar bristen p i 

spirkapacitet. Battre spiroch fler dubbel-
spir behbvs. Detta skulle medfbra battre 
tidshillning, konstantare kbrtider och i 
fbrlangningen mbjlighet att frakta mer 
postpijamvig. 

Heia vagnar 
Sival vagnar som tidtabell har varit i 
provdrift. Bagge har fungerat bra och de 
stbrsta problemet har visat sig vara v ix-
lingen och i det problemet har informa-
tionsdelen varit det som fungerat minst 
tillfi-edsstallande. 

Arlanda-HUB:-
en i Tba-regi 
• Efter trettonhelgen bbrjar ett nytt 
itagande fbr Brevterminal Tomtebo
das personal. Varje natt mindag ti l l 
torsdag kommer sex man att arbeta ute 
p i Arlanda. Arbetet ar fbrlagttill inri-
kes omlastniiung eller i dagligt tal: 
"Hub:en". 

Virtueii 
Hub-chefen Lars Lundin brukar 
beskriva organisationen som "virtu-
ell". Nigra f i i r anstallda av Rikstran-
sporter och all driftspersonal ar inlin-
da frin olika postenheter eller hyrs in 
frin bemanningsfbretag. Vad som ha 
hSnt ar att Utrikes har tagit tillbaka sin 
personal p.g.a. sitt GSM-fbrvarv. Det 
ar alltsi den personalen som vi skall 
ersStta. Under januari bvas personalen 
och frin och med februari ar v i i skarp 
drift. Ena natten bemaimas med perso
nal fi-in intemtransporten och eventu-
ellt frin Stora brev. Motsatta natten 
bemannas av personal frin Smi/C5. 

Verksamheten bestir av omiastning 
i anslutning till v i r t nattpostflyg. I 
nigot kommande nummer av Facktu
ellt ska vi fbrsbka oss p i ett arbets-
platsreportage. 

Guy Bodin 
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Befintliga avtal mellan Rikstransporter 
och brevtenninal Tomteboda kommer att 
justeras utifi-Sn den fbrtodrade verksam
heten i spirhallen. (nSst Drottninghol-
msposten Sveriges vackraste bygg-
nad/reportems aimi.) 

Rangering 
Verksamheten kommer att besti av dels 
lastning/lossning av EBT-vagnar samt 
totalt sju vagnar vars iimehdll skall omfbr-
delas ti l l andra vagnar. DSrutO ver kommer 
SJ att ha en omfattande rangering av 
vagnar mellan 22.00 - 24.00. Lastning av 
vagnar kommer i princip att ske under 
hela dagen. Sk lingt det Sr mfijligt kom-
mer "hela" vagnar att vara lastade fbr en 
destination i exempelvis att Sundsvall gbr 
en eller flera vagnar t i l l Gbteborg. Kvali
tet kommer Tomtebodas personal att gbra 

^ klara uppgifter. Det mesta kommer att 
hanga p i vixlingspersonalen! 

Latt for terminalema 
Ett av syftena i systemet i r att gbra det 
s i latt som mbjiigt fbr termmalema. Detta 
och miljbskal gbr att man tittar p i mbjlig
hetema att i nigon senare etapp dra "hel"-
vagnar t i l l grOnsaksspiret fbr Arstas be
hov. 

Etapp 2 av EBT-projektet iimebir ny 
transportlbsning i fi-edag-lbrdagstrafiken 
dar framst Gbteborg berbrs genom att 
t i g e t g i r 
direkt mot 
Stockhohn. 

Konceptet 
gir att utvec
kla ytterliga
re exempel
vis fbr A-
post. Framti-
den ser ljus 
ut mte minst 
fiir att SJ s i *- " 
i n t e n s i v t 
satsat bide p i resurser och kvalitet. 

Facktuellts fortsatta bevaknmg fokuseras 
i nasta nummer p i driftstarten ur ett tom-
tebodaperspektiv 

Guy Bodin 

GuyBoden arbetar pa Tba Stora och dr Tom
tebodaklubbens konsult i tagfragor. 

Krav inf or 
avtalsrdrelsen 
Klubb Brev Tomteboda stdller fb
ljande yrkanden infbr kommande 
avtalsrdrelse. 

• 2-irsavtal 
• 1.000 kr/min i Ibnepislag vardera 
iret 
• Hbjd ingingslbn och kortare trap-
pa. Ingingslbn 14.500 kr/min och 
slutlbn efter tre i r i n iv i med genoms-
nittslbnen inom omridet. 
• Helgsbndagar jamstalls med bvriga 
helgdagar = antingen tjanstebefirielse 
eller kvalificerad bt. 
• Analet semesterdagar iterstalls t i l l 
det som gallde fbre bolagiseringen (= 
28-31-34 dagar) 
• Avtalet ska ut p i omrbstning. Bl.a. 
mot bakgmnd av de grova misstag 
som gjordes i slutskedet av fbnra av-
talsrbrelsen 1998. 
• V i reser inga krav om avtalad ar-
betstidsfbrkortning utan anser att den
na friga borde ha Ibsts lagstiftningsva-
gen. V i kommer i en sarskild skrivelse 
t i l l regeringen och LO att protestera 
mot deras frixande med frigan och dir 
avsikten tycks vara att skjuta p i ett 
avgbrande ti l l nista ligkonjimktur! 

SEKO Klubb Brev Tomteboda 

Tba-roster 
Bengt Turesson, extremnatt, Klump 

1. Jag traffade honom en ging. Jag tycker 
han verkar bra. Sedan beror det p i hur han 
kan arbeta med sina planer och isikter 
framOver. Samt hur mycket sMJd han fir 
uppifrin fbr att lyckas med detta. Det 
kanske kostar en hel del pengar an fbr-
andra. Om han sedan inte fir fbrverkliga 
sina planer si blir han kanske missnbjd 
och fbrsvinner harifrin! 
2. Allvarligt talat s4 vet jag inte si mycket 
om fbrslagen. Men dom hir fbrandringar-
na ar inte si mycket fbr personalens basta, 
det liter s i Dom fiesta fbrandringama gftr 
man fbr att personalen ska jobba mera och 
spara mer pengar. Nej, jag har ingen favo
rit. 
3. Ska fira jul med min familj. I Kista. 
Sedan art>etar jag ocksi p i Annandag jul. 
Trivseln ar det basta med julbordet. 

Tba-roster 

Albert Lundgren, tvdskift, Smd 

Har du trSffat nye chefen? 
— Traffat har jag gjort, men inte 
pratat med honom personiigen. 
Jag awaktar att konnmentera ho
nom. 

Nagon favorit bland de olika 
organlsationsfdrslagen? 
- Det ar svart att uttala sig om de 
fOrslagen. Det har val ingen bety
delse hur det fungerar pa golvet? 
Det fungerar ju bra idag ocksa. 
Dom har inte redovisat hur forsla
gen ska fungera i praktiken. Nej, 
jag har inget favoritfOrslag. 

Det basta pa julbordet? 
- J a g firar inte jul. 

Hakan Maimgren, deltid, intem
transporten 

1 . Nej, jag har sett honom har nere 
men inte traffat honom officiellt. 
2. Sanningen att saga har jag inte 
sett forslagen an. Eftersom jag inte 
har last forslagen sa har jag inget 
favoritfOrslag. 
3. Med femiljen och syskonen som 
ska samlas hos mor i Huvudsta. 
Bast ar skinkan och revbensspjai-
len. 

Muhibul Ezdani Khan 

\ 
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Multietniska terminaler 

Mangf aldsplan pa gang 
• Den 20 mars Sgde SEKO Stockholms 
irsmOte rum. DSr valdes ny styrelse och 
presenterades fbrslaget t i l l verksamhets-
plan, Jag saknade integrationsMgoma 
och tog upp pS mbte. Svaret frin ordfb
rande var att den syndpunkten var rStt och 
den noterades i protokoUet. 

Femtiotal nationaliteter 
V i p& Klubb Brev Tomteboda skrev en 
motion "ang&ende integrationsfrSgor" t i l l 
fbrbundsmbtet i September 2000, dar vi 
yrkar bl.a. att SEKO verkar fbr att genom
fbra mingfaldsplan i hela koUektivet. 
Fbrbundsmbtet bifbll attsatsen i motionen. 
Gbran Olsson, fbrbundets integrationsan-
svarige valde tre kamrater: en vardera frin 
de tre storstadema, Stockhohn, Gbteborg 
och Mahnb, fbr att utforma ett bvergri-
pande projekt om integrationsfi-igor. Hos 
oss p i Tomteboda ar vi ett femtiotal olika 
nationaliteter och etniska grupper som 
speglar att vi ar en fungerande muhietnisk 
arbetsplats. 

Konkret plan 
Klubb Tomtebodas integrationsansvariga 

i samarbete med Arstas integrationsansva-
rig skrev en mingfaldsplan t i l l sina ar
betsplatser med konkreta fbrslag ti l l itgar
der: 

• Att Tba och Arsta infbr praktikplatser 
fbr arbetslOsa eller nykomna invandra-
re som behbver introduktion i arbetsli-
vet. 

• Att Tba och Arsta uppmuntrar de an
stallda med utlandsk bakgrund som har 
spriksvirigheter, att fbrbattra sina 
kimskaper genom lokal kompeten
sutveckling. 

• Att Tba och Arsta infbr mentorsprojekt 
inom olika omriden fbr att uppmuntra 
de anstallda med utlandsk bakgrund att 
sbka andra arbetsuppgifter eller hbgre 
befattningar. 

• Att Tba och Arsta aktivt sprider infor
mation och kunskaper, genom t.ex. 
fbrelasningar och seminarier om lagen 
mot etaisk diskrimmering i arbetslivet. 

Forhandlingar pagar 
(Pi Tomteboda och Arsta p ig i r just nu 
fbrhandlingar med arbetsgivama om 

mingfaldsplanen med positiva installing) 
Avdehiingsordfbranden och vice ordfb

randen kallade in fem kamrater t i l l ett 
mbte fbr att diskutera, planera och gbra 
konkreta insatser om integrationsfrigor, 
dar kom vi bverens att offentliggbra vir t 
arbete i representantskapet som igde rum 
20:e november. V i traffades fbr andra 
gingen och planerade en seminarium til l 
viren nista i r om integration och ming-
fald. 

solldaritet 
Jag bnskar att vi fbrtroendevalda svensk-
fbdda och ut
landsk fbdda 
t i l l sammans 
ska tillampa 
fbrbundsmb-
tesbeslutet. 

Packets soli-
daritetsprincip, 
m a n n i s k o r s 
lika varde och 
rattvisa ar v i r 
drivande kraft 
fbr att bekam-
pa diskriminering i arbetslivet 
• Bekampa segregation! 
• Bekampa invandrarfientlighet och be-
segra rasism! 

Gerardo Berrios 

Gerardo Berrios Qr - tillsammans medlzabelle 
Westin - integrationsansvarig i Klubb Tomte
boda. 

Tba-roster 
Mato Vidovic, extremnatt, S m i 

1. Ja, det har jag. Han verkar hoppfull. 
2. Jag tycker inte alls om fbrslagen fbr 
man fastnar pd samma omride. typ 
BRM. Det har ar Inte acceptabelt. Jag 
tycker att man ska gbra s& att perso
nalen f i r mer mbjiigheter att rotera p i 
sina arbetsuppgifter. 
3. Jag ska fira jul I Finland med min 
sambos fbraidrar men det beror p i min 
sjuka katt. Om katten dbr s5 Sker vi. 
Det basta p i julbordet ar snapsen, 
skinkan, morots- och kilrotslida med 
skinka. 

Tomteboda-
roster 

Margie Demel, dagtid pa DIL-
en 

Har du traffat nye chefen? 
Intryck? 
~ Ja, vi hade ett mdte i aulan 
dSr han presenterade sig sjSlv. 
Han verkar vara en trevlig per
son och det verkar vara latt att 
prata med honom. ^ 

Vad tycker du om de olika 
organlsationsfdrslagen? Na
gon favorit? 
- Ja, jag har last det men hui 
det ska fungera i praktiken dr 
svdrt att saga. Jag hoppas att 
det ska gS bra! 

Hur firar du jul? Det basta p4 
julbordet? 
~ Jag ar kristen sS sjSlvklart 
firar jag jul med famlljen. Mina 
favoriter Sr Janssons frestelse 
och lax. 

Muhibul Ezdani Khan 
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ism 
Sektion A r s i a Stora (sAs) 
start och smatt fran enhet Stora/Klump 

Fackexpeditionen dr oppen torsdagar 15-22, plan 4. Tel. 78158 67. 

Nya avtalsforhandlingar 

• Hur vill du att vi ska sStta lOner-
na 1 framtiden ? 

• Vilka andra grupper pS arbets
marknaden kan vi jamfdra oss 
med ? 

• Hur ser du pS mbjlighet till Bo
nus- och vinstdelningssystem ? 

• Hur ser vSr arbetsgivare pS pro
blemet med att arbetsmarknaden 
1 Ovrigt sOker frisk, initiativrik och 
vdlutbildad personal, och lockar 
med hOgre lOn och battre arbets-
villkor i Ovrigt ? 

• En hel del intema utbildningarfOr 
produktionspersonalen ar plane
rade och ska pabOrjas. Hur bor 
dessa bedomas vid lOnefOrhand-
lingar? 

Dessa frSgor borde vara av stort 
intresse for alia medlemmar. An sS 
lange finns det mOjIigheter att pSver-
ka fOrhandlingama 1 den riktning som 
medlemmama vill. Nya avtalsfor
handlingar pabOrjas 1 var och SEKO-
avtalet lOper ut nasta hOst. 
Laget pa arbetsmarknaden har fOr-
andrats drastiskt sedan fOn-a avtalet 
slots, vilket vi kan dra fOrdel av. 

Tag tillvara pa mOjIigheten att pa 
mOten med arbetsgivare och fackfo
rening fOra den har diskussionen 
med dina arbetskamrater. Kontakta 
gama oss styrelsen om du vill ha 
infomnation om lOnefOrhandlingar. 
Hur fOrhandlingsprocessen gar till ? 
Vilka vagar man ska ga om man har 
synpunkter ? Vilka riktlinjer som FOr-
bundsmOtet har beslutat om. 

Arbetsplatstraffar! 
Just nu ar Claes Brolenius och Owe Olausson ute pS 
lagen och hSlier arbetsplatstraffar. Amnet ar resul

tatet av arbetsmiljoronden och handlingsplanen som 
ska in i budgeten for nasta I r . Arbetsplatstraffar ska 
vara forumet dar personalen har mbjlighet att tycka 

till och komma med forslag. TrafFarna ska proto-
kollforas och protokollen ska anslls. Dessutom ska 
iSngsjuka och semesterledig f3 protokollen hem-

skickade till sia for information. 

L a g mot etnisk d i s k r i m i 
nering i arbetslivet. 

Sedan ett &r finns det en skdrpt 
lag som handiar om etnisk 

diskriminering i arbetslivet. 

Precis som Jamstaildhetslagen 
staller denna lag krav pS arbets
givaren. Bl a ska en handlings-

plan presenteras dar man ska visa 
vilka aktiva Stgarder man ska 

vidtaga for att ftamja en aitxts-
plats dar alia oavsett etnisk har-
komst har samma mOjUgheter. 

En sidan handhngsplan hiller nu 
p i att arbetas fiam. Tillsammans 
med Tomteboda har vi utarbetat 

ett fbrslag, och vi ser gima att du 
som har synpunkter kontaktar 

Rodrigo, Raul eller Eva. 

Nar planen v i l ar skriven ska den 
godkannas och aktivitetema som 

fbreslis ska in i budgeten. 
Givetvis ska handlingsplanen 

i^dan delas ut t i l l alia medart)eta-
re, s i att alia kan se om p! 

fbljs. 

J U L E X T R A ! 

Omdu jobbar extra i 
Jul sd uppmanar vi 
dig att dokumentera 

detta! 

Erfarenheter frin 
fbrra julen sager 

detta. 
Det blir fel i rappor-
tering och utbetal-

ningar och d i ar det 
mycket enklare, om 
den som pistir sig 
f i t t fel Ibn kan do

kumentera nar 
han/hon har jobbat. 

Jaime har agnat 
mycket tid och mbda 

med att uppmiik-
samma arbetsgivaren 

om detta problem. 

Sd skrtv upp ndr du 
jobbar extra! 

Stot pa oss i styrelsen om du vill tia utfoiligare infoiwation! 
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Stockholm Arlanda Utrikes 

Sveriges mest annoriunda terminal 
Vid halvirsskiftet 2001 fSrs ansvaret 
fSr Utrikesterminalen pi Arlanda 
5ver till Posten Produktion. Termina
len blir dirmed den 13:e terminalen i 
Brevs RiksnSt. Brevs Stockholmster-
minaler har en IMngre tid haft ett nira 
samarbete med Arlanda eftersom vi 
uppsamlingssorterat ankommande 
utrikes forsSndelser i t dem. F r i n och 
med i hfist har utrikes sjilva tagit 
hand om smibreven, men stora brev 
sorteras aven i fortsattningen pi Tom
teboda. 
Peter Andersson, vSlkind Tomtebo-

daprofil som flyttat dver till Arlanda 
utrikes, rapporterar frin plattan. 

• Frin att bara ha sysslat med uU-ikes 
ankomstbehandling och lossning samt servat 
virt inrikes produktionssystem med pos-
tOppning har nu Arlanda-terminalen tagit 
steget till att vara en "fiillsortiments-termi-
nal" vad giller smibrev. 

En GSM ar nu i tiill drift ute p i Arlanda. 
Terminalen uppsamlingssorterar nu alia 
smibrev som ankommer frin utlandet, 
maskinellt och manuellt, fbr vidare transport 
ut i riksnatet. Aven breven som ska ut ur 
landet sorteras nu maskinellt med hjalp av 
ett speciellt framtaget utrikesprogram. 

Nya fbrutsattningar 
Denna direkta koppling mellan PO/gransk-
ning och fortsatt bearbetning av smibreven 
maskineUt har gett en rad nya fbrutsattning-
ar. 

• betydligt langre ledtider, vi ligger ju 
placerade bara nigra meter frin land-
ningsbanan samt 5 minuter frin inrikes 
HUB'en dir alia flygbuma transporter 
avgir ifrin. Avstindet till omlastningen 
fbr markbuma transporter i r det samma 
som fbrut vid den tidigare hanteringen, 
dvs till Tomteboda. 

• en mOjlighet t i l l tidig total Overblick av 
inkommande volymer 

• en delaktighet och flexibiiitet som nog 
bara den "lilla" terminalen kan ge i form 
av varierande arbetsuppgifter, kompetens 
och ansvar. 

Detta bar redan nu gett som resultat: 

• en vasentligt bkad andel brev med kod 
• bver 90 % i huvudb-anspoit 

Vad gdr vi pa Arianda? 
Till skillnad frin fivriga terminaler i riksna
tet som pratar om uppsamlings- och 
spridningssortering resonerar vi om produk-
tionstegen import- och export. 

Dessa har naturligtvis likheter med 
uppsamlings- och spridningshantering men 
olikhetema ar ocksi minga. 

Importen 
Importposten flygs in hela dygnet under 
veckans sju dagar. Den skall lossas, vigas in 
(gud nide en miss i den hanteringen -
kansliet, som kontrollerar och fakturerar 
utlandet, sliter den skyldige i stycken) allt i 
eniighet med det intemationella avtalssys-
tem som fmns upprattat mellan virldens 
postbolag fbr ersattning av utfbrt arbete. 

Noggrann dekartering, mycket statis-
tik/kvalitetkontroller - ger tillfbrlitlighet i 
kvalitd och fakturering. 

Inkommande poststrOmmama separeras 
efter format och postslag: 

Intemationell vardehantering bunden till 
alia de regleringar som styr denna typ av 
verksamhet. 
EMS - en speciell "pakef'-produkt 

Posttullen specifika bantering tar tid och 
resurser naturligtvis, men miste skfitas efter 
ett reglemente som inte styrs av oss. Tull-
kontroll miste utfbras av post i bigge rikt-
ningar vilket ibland kan verka pifrestande 
p i postens effektivitet och vir Onskan om 
snabb produktion. 

Videokodningslcravande 
Urskiljning av klump - som transporteras 
till Uppsalas postterminal fbr bearbetning i 
deras klumpsorteringsmaskin. UU-ikes vo-
lym ar fbr liten for att det ska vara ISnsamt 
med en egen sidan maskin. 

PostSppning och granskning av storbrev 
fbr fortsatt manuell eller maskinell sortering 
p i Tomteboda. Samma skal igen, fbr smi 
volymer fbr en egen SSM. Men smibrev-
svolymen ar tillracklig fbr att det ska vara 
lOnsamt med en GSM. Vi Oppnar och 
granskar smibreven och, i princip, fyra 
meter ifrin, ligger inmatningen i den "nya" 
GSM, som ar ett hopplock frin en gammal 
Arsta-maskin och en ny Siemensdel. 

Denna maskinkOming ar antagligen den 
mest videokodningskravande som posten 
har p.g.a alia udda adresser och format som 
fbrekommer p i dessa brev frin utlandet. Vi 
skickar sedan vidare vira fMrdig-sorterade 
brev till Sveriges vintande FSM:er (lite 
manuell sortering blir ocksi till alia vira 

nattarbetande kollegor). 
Arlanda flygplats i r ett omride som Si 

skyddsklassat, detta innebar lite mer kom-
plicerade transportlfisningar (bl annat eskor-
terar vi lastbilama innanfbr stangslet) men 
igen bar ar det andra makter som styr regler-
na fbr detta. 

Exporten 
Den post till utlandet som ramlar ut i alia 
GSMdrs staplar och laggs ut i manuella 
sorteringsfack samlas upp och transporteras 
till Arlanda under kvillen o natten fcSr vidare 
bearbetning av nattlagen. 
GSM-mbjlig post kfirs numera i maskinen. 

Nya programvaror har installerats fbr att 
klara de speciella krav som en export-kCr 
ning kraver. I denna del av verksamheten 
kraver mottagande postbolag samma nogg-
rannhet, styrt av bide fbrordningar och 
avtal, som vi vill ha, vid mottagandet av 
importposten. Bland annat arbetas det med 
avtal om uppdelning av maskinmbjiig re
spektive manuellsorterade brev redan hos. 
det skickande landet/bolaget. m 

Tata kontakter med Bryssei 
Naturligtvis ar aven bar vardehantering, 
posttuU, tuUverket och krav p i karte-
ring/fbljesedlar, kannedom om transporter 
viktiga arbetsuppgifter. Transportuppfblj-
ning med betoning p i transportlinjer snarare 
an postnummer, upphandling av transporter 
m.m., finns ocksi med i det dagliga arbet^ 
ute vid flygplatsen. Aven planeringen ske. 
med hjalp av intemationella invagningssys-
tem fbr postvolymer. Alltsi tata kontakter 
med Kfipenhamn och Bryssel i det bar fallet 

Stockholm Arlanda Just nu 
Vi har sedan oktober arbetat efter det nya 
maskinkonceptet som uppbyggnaden av ny 
sorteringshall inklusive en GSM inneburit. 

Redan nu ser investeringskalkylen ut att 
hilla vad giller berakningama om Okad 
andel i huvudtransport - minga dagar ligger 
vi p i 100 %, oftast behSver bara mindre Sn 
5 % g i med sista turen. 
Tack vare den langre tid som vi har p i oss 
att bearbeta breven och inte minst narheteo 
till postOppning och granskning har lett till 
en markant akning av kodningsandelama av 
detta svirarbetade postslag. 
Mycke' video 6 d6! 

Annu fler brev 
Detta leder naturligtvis till att annu fler brev ̂  
kan hoppa Over minst t v i manuella sorl 
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Intrimning av Arlandas GSM under dverinseende avtvh Tomteboditer. artikelfdrfattaren 
Andersson tv, samt Christer Behnke, pmjektledare fbr FdrbSttring 2000. 

ringsomgingar, spar mycket arbete och tid. 
Dock fbrsOker vi inte "idiotkfira" igenom 
alia slags brev, flera av oss hSr ute har erfa-
renhet frSn FSM-k5mingar och vet vad 
dessa t&l. 

Vi vill alltsi inte som resultat av vSr verk
samhet Ska andelen rejekterade brev i sprid-
ningsledet. 

Tomteboda gjorde ett mycket bra jobb 
tidigare, n9r posten bearbetades dSr, men 
tiden var alltid knapp, det uppstod konkur-
rens om maskintid med inkommande brev-
resningspost och brev frin kontoren, arbets-
situationen var ofta hektisk. 

Jag, som arbetat p i bagge terminalema, 
upplever en stor lattnad fiver hur vi hinner 
bearbeta breven p i ett battre satt med mind
re negativ stress och med fikad arbetstill-
fredstallelse som fBljd. 
Kort och gott, vi kan gfira ett battre Jobb nu 
med dessa brev. 

Nattetid hiller vi p i att utveckla en Okad 
maskinhantering av Sveriges brev till utlan
det. Fler terminaler kommer att skicka bre
ven direkt till Arlanda. Farre utsorteringar i 
inrikesnatet konuner kravas - fler lediga 
staplar i GSM! 

Tva fack for utrikes 
En ny sak konuner nog att behOvas i framO
ver av landets sorteringsterminaler. 
Att man i manuella sorteringen har t v i fack 
fbr Utrikes Ovriga; ett fbr maskinmOjlig och 
fbr fortsatt manuell bantering. Allt fbr att vi 
ska hinna processa igenom si stor del som 
mbjiigt maskinellt. 

Maskinbearbetningen med dess snabbare 
flbde som resultat har gett utrikes en kon-

kurrensfbrdel som kommer bli mycket 
viktig framOver d i allt fler postbolag nafsar 
efter och iven redan tagit Over volymer frin 
oss. Nu kan Utrikes g i ut och salja en snab
bare, billigare och pilitlig produkt till intres-
santa avsandare. 

Inte bara f rid och f rdjd 
Nu ar inte allt frid och frOjd ute p i den 
trettonde terminalen. 

Vi lider av vixtvirk - minga nya som 
skall introduceras, utbildas och kSima sig 
hemtama. Alia vi gamlingar som skall lira 
oss det nya. Specialutbildningar ska genom-
fbras. Intensiv kodnings-utbildning - Mari
anne Hjerpe och Kenneth Levin, som stallt 
upp frin Tomteboda, bidrar bar med ett 
fantastiskt insttuktOrsjobb vilket lett till en 
kraftig tillvaxt av kodare p i terminalen. 

I princip skall alia postanstallda, oavsett 
bvrig arbetsuppgift, kunna ta ett kodning-
spass d i och d i utOver de som jobbar i 
sorteringshallen. 

Vi skall alia hinna lara oss att jobba prak-
tiskt med den nya utrustningen, GSM, ALO, 
LTP, nya granskningsstationer m.m. allt 
mycket valplanerat och utfbrt - Kent Plog 
och Hikan Karlsson har gjort ett jobb vir-
digt en stab av KTH-utbildade projektingen-
jbrer. 

Begagnad maskin 
GSM var frin bOrjan tankt att inkOpas ny -
nu ar halften av maskinen begagnad med 
utgingen garantitid - detta beslutades av en 
numera pensionerad teknikmistare som 
drabbades av spariver p i hOsten av sitt 
yrkesverksamma liv vilket resulterat i va

sentligt simre prestanda an vad 
vi skulle fitt med en helt ny 
Siemens-maskin. Posten miste 
nu investera i utbyte av lasare fbr 
att maskinen ska kunna bearbeta 
kuvert med svirlista fSrger. Det 
som blir kvar av den gamla 
GSM6n efter en sidan uppdate-
ring blir ett skal som kostat val
digt mycket pengar. 

Minga av de nya, som utbildat 
sig och tagit till sig det nya sittet 
att jobba, ar endast visstidsans-
tallda vilket Okar risken fbr att vi 
fbrlorar vardefiilla pesonalresur-
ser. 

Framtiden 
En blandad utbildning fbr ny 
teknik, produktionssystemet, 
postnummer och postgeografr 
finns det behov av. 

Utveckla en tydligare arbetss-
Peter truktur i takt med att allt fler fir 
f-. en kompletterande utbildning 

och kompetens. Ledningsgrup
pen ar inne i ett viktigt arbete bar. 

Vi kommer att Oka vira kodningsandelar 
med fbljande resultat fbr riksnatet. Varje 5-
procents Okning innebar, fbr riksnatet, att 
bver 2 miljoner brev per i r kommer hamna 
i en trans-bunt hos brevbiraren, 
m.a.o hoppat Over tre manuella sortering-
sled. 
Oavsett om ny inrikesterminal projekteras 

och byggs vid Arianda miste stora delar av 
vir nuvarande verksamhet skOtas inom 
sakerhetsklassat omride och efter de regler, 
avtal och transporter som Sr speciella fbr 
utrikes posthantering. 

Sta stilla 
Det som skulle kunna fbras bver, utan prob
lem, t i l l en ny terminal ar det som Tomtebo
da tidigare gjorde dvs sortering av ankom
mande utrikes. En sidan lOsning skulle ge 
att "utrikes"-GSM skulle sti stilla halva 
dygnet och att vi tappar den suverina narhe-
ten mellan lossning - Oppning - granskning 
- GSM som denna lay-out visat sig vara. 

Jag tippar att det kommande projektet 
snabbt lamnar Arianda Utrikes terminal 
utanfbr sitt arbete fbr att inte drunkna i alia 
specialregler som galler och riskera den 
effektivitet vi nu hiller p i att jobba upp i 
vir nya inrikessortering av ankommande 
utrikes brev. 

Tidigare lagledare, BRM-projektare. m.m. 
pa Tomteboda postterminal numera 
arbetande vid Stockholm Arlanda Utrikes 

Peter Andersson 
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Internationellt 

"Free and Fair" 
• Det later s i vackert nar man sager 
det pa engelska: free andfair. 

Men orden kan ocksa missbrukas. 
Nyligen bildades i Bryssel en lobby-
grupp som tagit sig namnet Free and 
Fair Post Initiative (FFPI). "De som 
dr emot liberaliseringen avpostmark-
naden dr sa hdgljudda och de hors 
over hela Europa", klagade forening-
ens ordfbrande, Philippe Bodson, nar 
han citeras i Post-express. 

Om det vore sa val! 
~ FFPI.s mal ar att ge rost at dem 

som tror att utan ett sista datum for 
liberaliseringen och en oppen mark-
nad ("level playing field"), blir det 
ingafdrbdttringar i den postala servi-
cen, uttryckt i termer av kvalitet, val-
frihet och pris, deklarerade Bodson. 

cityMail 
Vilka vander han sig da t i l l? Fbrutom 
nigra privata fbretag, inklusive svens-
ka Ci tyMai l , pastar Bodson att grup-
pen stbds av - h i l l i er nu! - de frans-
ka, belgiska och svenska fackfbreni-
gama! Den svenska fackliga organisa
tion det i sa falla skulle vara fraga om 
ar i fdrsta hand SEKO, eftersom det ar 
v i som organiserar de allra fiesta pos
tanstallda. 
~ Ingetjag kdnner till, svarar Stellan 

Mattsson pa fbrbundskontoret, nar 
Facktuellt fragar honom om uppgiften 
i Post-express. Stellan Mattsson an
svarar fbr de intemationella kontak
terna inom postomradet. 
~ Later ocksa otroligt med uppgiften 

att franska och belgiska (fackliga) 
organisationer skulle stodja ettsadant 
syfte, tillagger han. 

Canada Post 
Pa andra sidan Atlanten gor UPS, 
varldens stbrsta lattgodsdistributbr, 
nya forsbk att spranga sbnder den 
kanadensiska postservicen. UPS an-
klagar den kanadensiska posten fbr att 
korssubventionera sina expressforsan-
delser sa att man kan halla ett lagre 

pris an UPS. 
"Hur kan de vara s i mycket billigare 

an vi?", gnaller en UPS-direktbr och 
tar ett exempel dar UPS taxa ligger 
370 procent hbgre an Canada Post for 
en likadan forsandelse. 
Ja, hur kan de det? Tank om det ar sa 

det ar det helt enkeh blir dyrare nar de 
privata graddslickama gar in pa mark-
naden! 
N u tanker UPS stamma Canada Post 

for brott mot N A F T A , det nordameri-
kanska frihandelsavtalet. 

saltade rakningar 
Samtidigt ar UPS fbremal fbr under-
sbkning hos de amerikanska rattsliga 
myndigheterna. Tio fbretag har ankia-
gat bolaget fbr att ha saltat rakningar-
na. UPS pastas i nagot fall ha lagt pa 
100 miljoner 
dollar (= 1 m i -
Ijard kronor!) 
pa rakningen, 
ha tagit ut ex-
traavgift fbr 
paket som pas-
tatts vaga for 
mycket men 
inte gjort det 
och som grad-
de pa moset tagit betalt for forsandel-
ser som inte existerat! 

Jan Ahman 

Jan Ahman dr redaktor for Facktuellt 

Fler 
intemationella 

nyheter pa 
Tomtebodaklubbens 

hemsida! 

Stockholmstermina-
lernas datafdrening 

Oppen fdr dig som arbetar pi 
Arsta eller Tomteboda. 

Fdreningen disponerar en 
valutrustad lokal 
plan 2V2, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ir. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 8516 
Hemsida: 

http://home.swipnetse/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

Oppen fdr alia anstallda Inom 
Posten i Sth. UtstSllningsloka-

ler pa plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 

sMtter in minst 100 kr/man pa 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan kOper konst fdr. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

httD://w1.875.telia.com/-
U87S09607. 

Postens fotoklubb 

Oppen fdr dig som Mr postan-
staild och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

vaiutrustat mdrkrum pa plan 5 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 

Medlemsavgift 150 kr/ar 
Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 

tel 781 76 04 
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SEKO:s medlemsstudier varen 
2001 pa Tomteboda och Arsta 

TOMTEBODA 
• I Facktuellt nummer 5/2000 aimon-
serades fem studiecirklar inom Data, 
anordnade av S E K O Klubb Brev 
Tomteboda i samarbete med Stock-
hoimsterminalernas Dataforening 
(STDF)under hosten 2000. Tre av dessa 
SI genomfbrda ( t v i nybbrjarcirklar och 
en IT-kbrkort modul I + I I ) , medan t v i 
skbts upp t i l l viren 2001 (en IT-kbrkort 
modul I + I I och en IT-kbrkort modul 
I I I ) . Dessutom deltog ett flertal SEKO-
medlemmar i t v i cirklar anordnade av 
STDF (en nybbrjare och en Intemet 
grundkurs). 

Datakurser 
Under bbrjan av viren 2001, planeras 
nu fbljande datakurser i samarbete mel
lan SEKO Klubb Brev Tomteboda och 
STDF. En nybbrjarkurs, en IT-kbrkort 
I+I I och en IT-kbrkort I I I . Preliminirt 
blir tiden 
15.30 -18 , och nybbrjarkursen planeras 
t i l l tisdagar, IT-kbrkort I + I I t i l l onsda-
gar och IT-kbrkort I I I t i l l mindagar. 

med kursstart vecka 3 2001 (15/1,16/1, 
17/1) 

Avgiftsfria 
Som framgick i Facktuellt nr 5/2000, i r 
kursema avgiftsfria fbr SEKO-medlem-
mar (avgiften ingir i SEKO-medlems-
kapet) - ett vanligt pris hos ett studie-
fbrbund skulle vara mellan 800 och 

inden) i Tomteboda Postterminal, som 
har plats fbr sju elever, vilket innebir att 
deltagarantalet i r begrinsat. Den som 
anmaler sig fbrst f i r plats fbrst. Om en 
kurs blir fiilltecknad, ges fbrettade t i l l 
SEKO-medlemmar f r in Tomteboda, 
eftersom kiusema anordnas av SEKO 
klubb Brev Tomteboda. Intresserade 
som inte i r SEKO-medlemmar hanvisas 

Kursnamn Fdrkuns-
kapskrav 

Fret. 
Startdatum 

Antal trMffar 
(prel.) 

Klockslag 
(prel.) 

NybSrjarkurs Inga Tis 16jan 6 1530 -18.00 

IT-k6rkort 
I+U 

Nyb.kurs/-
motsv 

Ons 17 jan 6 15.30 -18.00 

IT-k5rkort III IT-k I+II/-
motsv 

M i n 15 jan 6 15.30 -18.00 

1500 kr per kurs. Cirklama bedrivs p i 
deltagamas fritid. Kurslitteratur ftims att 
t i l l g i under kurstiden, men om man v i l l 
l ina hem nigon bok f i r man lamna en 
deposition. Ev kbp av litteratur betalas 
av kursdeltagaren. Kurslokal Sr prelimi-
nSrt STDFrs lokal p i plan 2/2 (sbdra 

t i l l STDF:s kurser, som ar bppna fbr alia 
anstallda vid Stockholmsterminalema. 

Forts&ttning ndsta sida! 

Jag anmaler mig harmed till fbljande avgiftsfria datakurs i Tomteboda under varen 2001 

• Nyboijarkiirs 
• IT-korkort I+II 
• IT-korkortlll 

Anmilan ska vara SEKO Klubb Brev Tomteboda 
tiUhanda senast mindag 8 januari 2001, kl. 12.00. 
Den kan postas med denna portofria talong eller 
limnas p i klubbens expedition, plan 3'/4. 

Namn: Tel Mobil: 
Adress hem: Tel hem:... 
Arbetsplats: Tel arb:.... 
e-post: 
Forkunskaper: 
Jag har tillgang till dator (ja/nej): 



ARSTA 

• A r 2000 har v a r i t ett magert 
a r i i i i r det galler medlemsstudi
er pa Ars ta , men nu skall v i 
b i i t t r a oss infbr nas tkommande 
ar. V i har haft ute en fbrfragan 
om v i lke t intresse n iedlemniar-
na har, och svaren som k o m m i t 
in visar pa intresse inom f r a m -
fura l l t data, men ocksa andra 
intressen ar med. V i k o m m e r 
under varen 2001 att anordna 
tva g r u n d u t b i l d n i n g a r pa Ars ta 
och pa hosten k o m m e r det at t 
t lnnas bade g r u n d u t b i l d n i n g 
och en for tsa t tningskurs . 

Pensioner 
V i k o m m e r att anordna en stu-
d iec i rkc l i ak t i e r & fonder samt 
en om pensioner. 
Det finns inte t i l l r a c k l i g t s tor t 

intresse for sprak ( tyska, 
spanska och engelska), och inte 
heller nar det gi i l ler EU / E M U 
och fackliga fragor/avtal eller 
enklare b i l repara t ioncr , sa v i 
ser g i i rna att det kommer in 
l l e r anmi i ln ingar t i l l dessa c i r k 
lar . 

Vieeversa 
Den som urhctar pa Tomteboda 
oeh vill nd}ion eirkel som 
anordnas pa Arsta och vice ver
sa dr vulkommen att ansiiku. 
Dock kommer siikande fran den 
ef^na terminalen att prioriteras, 
om det Jin ns fler siikande tin 
platser 

Owe Olausson 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndring: se nedan\ 

Blndande anmalan 
OBSI Aven om kurserna dr avgiftsfria, 
betraktar vi anmdlan som bindande. 

Ett avhopp utan mycket goda skal staller 
t i l l stora problem, bl.a. hindras nigon 
annan frin att utnyttja platsen, och kan 
medfbra att man kommer i sista hand nar 
det galler turordning t i l l kommande kur
ser. 

Mer information om kurserna lamnas 
av S E K O Klubb Brev Tomtebodas 
studieansvarige: 

• Janis Rubulis (mobU: 070-SlS 8516, 
e-post: Janis. rubulis@posten.se) 
• Klubb Brev Tomteboda p& telefon 08/ 
781 7614 

30%rabatt 
pa ABF! 

Som fackmedlem har du 
3 0 % pa de fiesta cirklar i 

ABF :s kataiog. Glom inte att 
ange facktilihorighet nar du 

anmaler dig! 
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Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
Plan 372 

173 00 TOMTEBODA 
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