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"Regnar det pa prasten sa stanker det pa klockaren" 

Cratif ikation pa 3.800 kronor 
• Senaste numret av Facktuellt innehoU 
en rcdogorclse over dc stora gratifikatio-
ner som tilldclats ett antal chefer inom 
Bre\sRiksnat med hiinvisning t i l l USK-
utmarkelsen. 

Regnar det pa prasten. sa stanker det 
som bekant pa klockaren. Bo Alerfelt. 
chef (or Postcn Produktion. beslot den 23 
februari. cftcr en samverkansforhandling, 
att avsiitta 25 miljoncr "till de anstcillda 
inom Produktion Brevnatets terminaler, 
som genom sina arhetsinsatser med\'er-
kat till att Produktion Brevnatet erhallit 
Utmdrkelsen Svensk Kvalitet". 
Pengama (ordclas t i l l terminalema uti-

fran antalet arsanstiillda den 31 december 
2000. I underlagct medraknas inte an-
stallda vid gruppreklamscentralerna. men 
dcssa kommer andock att fa del av grati-
fikationcn. 

3.800 kronor 
Tomteboda far drygt tre miljoner. Belop-
pet ar en bruttosumma. innan utbetalning 
skcr ska arbetsgivaravgifter pa 44.7 
procent dras ifran. Nar det ar gjort aters-
tar 2.2 miljoner. Per person blir det ca 
3.800 kronor lore skatt. 
Detta belopp far den som ar heltidsans-

talld och varit i tjanst hcla tiden mellan 
1/7 2000 och 31/12 2000. 

For att ovcrhuvud taget la nagra pengar 
sa maste man ha varit anstalld den 1 ju l i 
forra arct och fortsatt varit anstalld pa 
Tba och GRMC den 28 februari i ar. Om 
man under "de senaste manaderna " (det 
star sa i protokoUet) overgatt t i l l annan 
enhet inom Posten omfattas man dock av 
gratifikationen (galler exempelvis dem 
som flyttat over t i l l Arlanda utrikes). 

Deltidsanstallda far ett belopp som 

motsvarar anstallningsprocenten. Den 
som haft forhqjda ataganden far aven 
tillgodorakna sig den tiden. 

Avdrag 
Semester. vSrd av sjukt bam. ledighet 
med fbraldrapenning samt facklig ledig
het berattigar t i l l ersattning. Vid annan 
ledighet, t.ex. studier och sjukdom etc 
gors avdrag for den tid man varit franva-
randc. Aven kompledighet ger avdrag. 
men a andra sidan tillgodoraknas mertid 
och overtid (upp t i l l full tid). Detta ar i 
cnlighct med de regler som gallde for 
bonuscn haromSret (men da fick inte tid 
for fbraldraledighet med fbraldrapen
ning medraknas). 

Till sist sa ska den anstallde betala skatt 
pa det belopp man far for de fiesta av oss 
drygt 30 procent. 

Malsiittningcn ar att gratifikationen ska 
bctalas ut p3 marslonen. 

inget alternativ 
Enligt det centrala beslutet skulle det 
ocksa erbjudas ett alternativ t i l l kontant 
betalning. Poangen med detta skulle vara 
att man t i l l e.xempel kan gora nSgot for 
pengama utan avdrag for arbctsgivarav-
gift och personlig skatt. Man mSste i 
sadana fall emellertid halla sig inom 
skattelagstiftningens ramar och exempel
vis anordna en konferens. Samverkans-
gmppen pa Tomteboda har beslutat att 
inte erbjuda nagot alternati\ t i l l kontant-
betalning. Dels for att inte forsena de 
kontanta utbetalningama. som vi tror att 
de allra fiesta kommer att viilja, dels for 
att det skulle iruiebara stora administrati-
va resurser/kostnader. 

Jan Ahman 
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CIdm inte 

Klubbens arsmote 
LdrcJag 10 mars kl. 14.00 

Lokal: Konserthuset, Aulinsaien 
Efterat middag pa Backahasten 

Anmal dig senast onsdag 7 mars till 
klubbexp eller ditt lokaia fackombud! 

Valkomna! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminaiklubben/ 



TomtebodaFACKTUELLT Extra mars 2001 Uppsamlingsprojektet 

Nya volymer till Tomteboda... 
... men skarpta krav pa ekonomiska resultat 

• Det projekt som utrett uppsamling
ssorteringen inom StockholmsomrSdet 
har nu avslutat sitt arbete. Projektet, som 
letts av Bjom Olsson, terminalchef i 
Sundsvall, hade i uppdrag att analysera 
tv^ delmSl och lamna forslag t i l l beslut. 

Delmdl 1 har varit att se over den sam-
manlagda OCR-kapaciteten for sma/C5 i 
Stockholm, bade pa kort och lang sikt. 
Delmal 2 att bedoma om iiuiktningen ska 
vara att flytta volymer eller maskiner. 

Som ett fbrsta resultat av utredningen 
bcslutade Brevnatsledningen den 26 
februari att hrevvolymer motsvarande 
100.000 fr.o.m. maj (nar v3ra maskin-
flyttningar ar klara) flyttas fr^n Arsta t i l l 
Tomteboda. 1 gengald skarps budgetkra-
ven ph Tomteboda fram 71 t i l l 67 
ore/fbrsandelse. De 100.000 breven upp-
ges motsvara 2 arsarbetskrafter. I det 
beslut som fbrst mailades ut angavs - i 
enlighet med utredarens forslag - att de 
100.000 breven skulle besta av Bank-
girots volymer. I sista stund andrades 
detta efter intervention av avg^ende och 
tilltradande chef pa Arsta. 

Terminalledningen pa Tomteboda far 
ocksa i uppdrag att "oingaende vidta 
dtgdrder " med anledning av de volymer 
som i hostas flyttades ti l l Arlanda utrikes 
- i klartext att snabbt minska personals-
tyrkan. 

Utredaren far i uppdrag att fortsatta 
analysera maskinbehovet inom 10-19-
omridet samt delmal 2. Forslag ska pre-
senteras senast den 30 September i Sr. 

Tva nya IRM? 
Det kan darfbr vara av intresse att studera vad 
Bj6m Olsson sdger i dessa frSgor i beslutsun-
derlaget. 

• AngSende maskinutbytesplanen anger han 
som ett tankbart scenario att tv5 nya IRM-
anlaggningar iniorskaffas till Stockholm och 
att en vardera placeras p5 Tomteboda respek-
tive Arsta. I sa fall flyttas en av Tomtebodas 
nuvarande GSM (Alcatel) till Arsta eller 
MalmO. Detta skulle gc en sSnkt investering-
skostnad pa ca 10 miljoner jamfbrt med den 
tankta utbytesplanen for maskinema i natet. 

Samtidigt framfbr utredaren en reservation 
angSende behovet av ytterligare IRM:ar pS 
grund av att det - enligt honom - idag inte g4r 
att faststalla - varken fbr Tba eller Arsta eller 
6vriga terminaler i natet - hur stor andel 
annan post an brevresningsvolymer som 
sorteras i IRM:ama. 

Reflektioner 
Utredaren gOr ocksS ett antal reflektioner 
angiende delmal 2. Han inleder med att 
konstatera att "kapacitetsxitnyttjandet pd 
Tomteboda ar generellt lagt, sannolikt den 
terminal som har det Idgsla kapacitetsutnyt-
tjandet Overdygnet". "F6r Brevndtets bdsta " 
Ibreslar han nagra alternativ som borde stude
ras "Jbr att utnyttja brevndtets totala maskin-
och sorteringskapacitet pd ett bdttre sdtt": 

• Det tas idag in en del utrikespost i Goteborg 
(5 ton per vecka) som skickas till Malmo och 
sorteras dar. Olsson foresldr att det projekt 
som ska utreda uppsamling ekonomibrev (ett 
av 13-projekten) ska studera konsekvensema 
om man istallet liter Tomteboda sortera den 
posten. Inte minst mot bakgrund av att posttA-
gen har kapacitetsproblem p5 linjen MalmO-
Goteborg samt att Malmotcrminalen har prob
lem med stopptidema for uppsamling ekono-
mi (och nya kunder pa vag in...). 
• Konsekvensema av att flytta Gotlandsvoly-
mema frSn Noirkoping till Tomteboda borde 
studeras. Det handlar om ca 20.000 brev per 
dag plus FAKTAB. 
• Ett utekat samarbete mellan Uppsala och 
Tomteboda bor studeras mot bakgnmd av 
Uppsalas problem under en langre tid att 
klara uppsamlingssorteringen av normalbrev. 

Heta ksinslor 
Utredningar av det har slaget vScker heta 
kanslor i alia lager: applader hos "vinnama" 
och bu-rop hos "fbrlorama". Vi har redan sett 
hur starka reaktioner fbrslaget att flytta 
100.000 fdrsandelser vackt ute pa Arsta! 

For att utredningar av det har slaget ska bli 
framgangsrika, kravs ett deltagande fran 
samtliga berOrda parter - inklusive facket! 
Antagligen fmns det en fbrbattringspotential 
i det avseendet i det fortsatta utredandet. 

Det bor till sist ocksa poangteras att om vi 
pa Tomteboda nu fSr in ytterligare volymer i 
huset sa galler det att klara av dessa, annars 
blir det bara pinsamt! 

Jan Ahman 

uppsagningar? I 
Vid staddagen i ISrdags informera-
de ledningen pa Tomteboda om 
dcras planer pa att dra igang en 
overtaiighetsprocess i april. 

Inga forhandlingar har hallits om 
detta men ledningen har nyligen 
aviserat att de kommer att kalla till 
forhandlingar i slutet av mars. De 
avser da att faststalla en dvertalig-
het (30 - 50 AA ) utifran den budget 
som redovisats i bl.a. Facktuellt och 
Tomtebodanytt. Syftet ar att darigc-
nom fa tilltradc till Futurum och 
erbjuda detta alternativ istallet for 
uppsagningar. 

Den ovcrtalighet man nu talar om 
har raknats fram ur budgeten. SE-
KO:s uppfattning idag ar denna: 

• Situationen ser olika ut i huset. -
Finns det en for stor kostym sk ska 
det klaras ut var den i sa fall Anns. 
Det far inte bli sa att denna process 
Icder till (annu storre) snedfiirdel-
ning mellan enhctema. 
• Vi har tidigare papekat det sars-
kilda ansvar som de nygamla pro-
duktionschefcrna har for denna 
situation, och de konsekvenser som 
en overtaiighetsprocess bor fk for 
dem. 
• Vi kan inte acccptcra nagra upp
sagningar. Den ovcrtalighet som ev. 
fmns ska losas med andra metoder. 
I fiirsta hand genom att erbjuda 
pensionslosningar (vi vet att det 3r 
svart, men hogre instanser i Posten 
borde ta sitt ansvar for den extrema 
^dersprofil som r^der p^ termina
lema) och i andra hand med Futu
rum. 

SEKO Tomteboda 

\

Klarlciggande. 
Ingen chef pa Tomteboda 
(varken Serbaz Shali som 

varit tillforordnad eller Peter 
Salomonsson som tilltradde 
i slutet av aret) har fatt del 
av den stora gratifikation 

som betalats ut till 
terminalcheferna. 


