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35 overtaliga 
erbjuds Futurum 

Nr 2/April 2001 

• Sedan nigra veckorpagar 
fbrhandlingarom overtalig-
het pa Tomteboda. Enligt 

^arbetsgivarens berakningar 
jppgar overtaligheten t i l l 
50 A A . Nar kanda pension-
savgangar raknats ifran 
kvarstar ca 35 A A som 
maste lamna huset. 

Andra dras in 
Avsikten ar att ga ut med 
ett erbjudande om Futurum 
under maj manad. Om t i l l -
rackligt manga soker frivil-
ligt behovs inte de uppsag-
ningar, som man annars 
tanker dra igang i borjan av 

hosten. I sa fall riskerar 
aven Arsta och andra termi-
naler i Stockholm att b l i 
indragna. 

Bakgrunden t i l l overtalig
heten ar att Tomteboda 
maste ner t i l l samma kost-
nadsniva som ovriga termi-
naler. 

Forhandlingama med 
facket fortsatter denna 
vecka och avslutas den 6 
april . 

Jan Ahman 

Utforlig artikel om overta
ligheten inne i tdiningen! 

"En dodssynd att 
skylia pa 

personalen" 
Intervju med nye 

Arstachefen 

Mittuppslaget 

Urrok och makadam.... 
Ekonomibrevstaget harjust invigts i spirhallen pi Tomteboda. 
BoAlerfelt, chef for Posten Produktion, forklarar tagets fordelar 
med Lennart Grabe miljdminister Kjell Larsson (skymd) och 
Jan Bundling fran SJ:s Green Cargo som sekundanter. 
Facktuellts reportrar var pa plats - las artikel inne i tidningen! 

Tomtebodaklubbeii pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 

Personal- I vinstoch 
fonden • forlust 

avvecklas • sidan4 
Sidan 9 I 
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Nya vindar pa Comfort 
Farm, f driat Arsta?! 
• Vi har fStt oss en ny terminalchef -
Troels Nielsen - pS Arsta. Han har steg-
vis gktt in i verksamheten. Samverkans-
gruppen har med den nye chefen, defmi-
tivt lamnat detaljfrigoma frin projekt Syd 
bakom sig. Nu nar siffroma for produktio-
nen ar ph topp, har chefen aviserat att 
framtidsMgoma skall ha storsta utrym-
met p& samverkansmoten. En sSdan 
utveckling valkomnar SEKO. (Arbetsmi-
Ijofi-igoma star dock fortfarande hogt pS 
dagordningen). Nu ar det dags att inleda 
det "stora sprSnget" som vi tidigare avise
rat. Amnen att beakta i arbetsgrupper kan 
vara: 

• Hur vill vi arbeta i Arsta 
• Vilket ansvar kan ytterligarehanskjutas 

till lagen 
• Hur kan vi oka intSktema 
• Fler och nya ledare kan behovas etc? 

Till hosten kan denna fdrdjupning starta 
pa allvar. 

Framtidsvisioner 
I ovrigt skall det bli spannande att ta del 
av nye chefens framtidsvisioner. Nar han 
har satt sig in i Arsta struktur kommer han 
att aterkomma med funderingar om det 
han sett. SEKO har sjalv funderingar pa 
ledarskapet inom terminalen. Vi ar ett 
modemt processforetag och kan behova 
fomya/modemisera ledarskapets satt att 
leda eller delegera. Fragan arom medlem-
mama ar beredda att ta mer ansvar? Klub-
ben har framgangsrikt drivit fiigan att fa 
betak nar man vikarierar pa kanda befatt-
ningar. Svarare ar det att ha en fardig mall 
nar det galler uppdrag som inte var kSnda 
nar vi kom overens om viktillaggen. Ofta 
ar det sa att varken arbetsgivare eller 
medlem informerar om att ett nytt upp
drag ar pa gang. Darmed kan inte klub-
ben/sektionen bevaka att det blir bra. Det 
ar fbrst nar medlemmen upp lever problem 
som vi fir veta nlgot. For 6vrigt tror jag 
att okat lagansvar lika med forbattrad 
loneutveckling ar en forutsattning. 

Nygammal styrelse 
Arsmotet gav klubben en styrelse som inne-
hailer manga "gamla" namn. Liksom pro-

duktionen har vi, framst tack vare anstall-
ningsstoppet, ett underskott av 
anstallda/medlemmar i aidrama 20-35. Detta 
gor att en storre nyrekryteringen av fortro-
endevalda inte skett. Med fortsatt behov av 
nyanstallning pa fast basis, finns det atmins-
tone hopp om rekrytering. Det ar klubbens 
ansvar, med benagen hjalp av sektioner, att 
medlemmar kanner att det ar viktigt att ta pi 
sig fortroendeuppdrag. Sjalv borjade jag 
som studieombud 1988 innan jag blev ord
forande pa Intemtransporten Klara 1990. Di 
var jag 34 ar och hade arbetat i Posten sedan 
1981. Om klubbens/sektioners satt att arbeta 
forhindrar att fler vill bli fortroendevalda, sa 
vill vi gama veta detta, det ar en overlev-
nadsfraga for SEKO. 

cratifikation 
Helt frackt anser jag att vart brev till vd 
Grabe om gratifikationer var en mycket 
bidragande orsak att fragan fick den losning 
som den fick. Undertecknad och Ake Ane
vad frln Tomteboda fick p.g.a brevet traffa 
Bo Alerfeldt, chef Posten produktion. Dar 
fick vi svar pa hur VardeBaserat Styrsystem 
kan fungera som bonusmodell. Som fortro-
endevald ar det inte min framsta uppgift att 
stalla upp pa bonusmodell, utan att kampa 
for fast lonepaslag. Men VBS kan vara en 
bra modell som get bade lokal paverkan och 
hur det gar for hela Posten. 

Flerarigt arbete 
Klubb Arsta hade som utgangspunkt for 
gratifikationen att det har varit ett flerarigt 
arbete som ligger bakom USK. Darfor kan 
man inte anvanda narvaromodell frln bonus 
1999. Det har vi fin gehor for och darfor 
blir det manga fler som fir fullt, men sum-
man blir lagre an for ren narvarotid. Skillna-
den ar ett par hundralappar. 3500:- som 
mest ar ett bra utfall andS. Frin borjan var 
det ju ingenting! 

Avtalsrorelsen 
Avtalsrorelsen har inletts och 18 april spikas 
kraven i Postbranschen. I Arsta avser klub
ben att till hosten pi allvar diskutera med 
alia medlemmar om kriterier for lonesatt-
ning. Detta ar prioriterad fiiga for klubben, 
det kan vi marka av reaktionema efter se-
naste lonefbrhandlingen. 

Micke Tall 

Micke Tall ar ordforande i Klubb Arsta 
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Tomtebodaklubbens arsmote 

Tio eller fjorton, det ar fragan? 
• Tomtebodaklubbens Srsmote samlade 
drygt 40 deltagare, vilket motsvarar ca 7 
procent av medlemsantalet. En tankestal-
lare: ar intresset si svagt eller hills mote-
na p i fel tid och fel plats? 
Klubbens verksamhetsberattelse (presen-

terad i forra numret av Facktuellt) liksom 
den ekonomiska rapporten godkandes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det 
gingna iret. 

Onodig forvirring 
En stor del av motet kom darefter - tyvMrr, 
enligt undertecknads uppfattning - att 
handla om hur minga ledamoter det ska 

^ya ra i styrelsen. Arbetsordningen - fast-
''^'stalld si sent som fcjrra iret och efiter en 

ingiende debatt - foreskriver sju ordinarie 
ledamoter samt det antal ersattare som 
irsmotet beslutar. Styrelsens forslag var 
att fblja arbetsordningen samt besluta om 
tre eller fyra ersattare, beroende p i valbe-
redningens forslag. Nigra talare ville 
emellertid utoka styrelsen till sammanlagt 
fjorton ledamoter, "for att uppni en battre 
representativitet av kvinnor och invandra-
re". Vilket inte hindrade att fdrslagsstal-
lama, efiter att ha forlorat voteringen om 
antalet ledamoter, avsade sig sina kandi-
daturer och darigenom aventyrade just 
kviimorepresentationen i styrelsen. Det 

^ska ocksi tillaggas att valberedningens 
virriga forslag bidrog till roran. 

Omval och nyval 
Hursomhelst si genomfordes till slut 

^^alen. 
Anders Bergstrom/Tba-F omvaldes till 

klubbkassor. 
Jan Ahman/Stora samt Bertil Carl-

sson/Smi omvaldes och Monica Lind-
berg/Klumpen nyvaldes till ordinarie 
ledamoter. Janis Rubulis/F-posten om
valdes och Staffan Millner/Klumpen 
samt Mohibul Ezdani/Stora nyvaldes 
som styrelseersattare. Styrelsen under 
2001 bestir darmed av de ledamoter som 
redovisas harintill. 

Orjan Skog/Smi omvaldes till den 
viktiga posten som ordinarie revisor i 
klubben. Kerstin Sinisalo/Stora och Han-
nu Jokinen/Klumpen valdes till ersattare. 
Undertecknad valdes till klubbens ordi

narie representant i SEKO:s Verksamhets-

kommitte inom Posten Produktion. Ake 
Anevad, Anders Bergstrom samt Inge 
Sved/Stora valdes till ersattare. 

Ake Anevad/Smi och Gerardo Ber-
rios/Flode foretrader klubben i avdehiing-
ens representantskap. 

Till valberedning ut-
s l g s E r h a n 
G6muc/Smi(samman-
kallande), Stefan 
Granbomm)a-F,Paivi 
Latvala/Stora, Marek 
Jaroszek/Klumpen 
samt Guy Bod^n/Stora. 

delning samt mfitessekreteraren Hasse Ros6n, 
for dagen inlinad frin Arsta! Bjame Isacsson 
passade i slutminutema pi att overlamna ett 
standar med avdelningens nya fana till klubben. 

Jan Ahman 

Litet fackligt 
I pausema mellan om-
rostaingama hanns det 
med nigra fackliga 
snabbrapporter om de 
stundande overtalig-
hetsfdrhandlingarna, 
det nya Arlandaprojek-
tet samt avtalsrorelsen. 

Till sist ett varmt tack 
till motesordfbranden 
Bjame Isacsson, till 
vardags ordforande i 
SEKOrs Stockholmsav-

Tomtebodastyrelsen 2001 

Namn Uppdrag Mandat-
period 

Enhet 

Ake Anevad Ordforande 2000-2001 Sma 

Anders Bergstrom Kassor 2001-2002 F-post 

Jan Ahman Sekreterare 2001-2002 Stora 

Inge Sved Ledamot 2000-2001 Stora 

Gerardo Barrios Ledamot 2000-2001 Flode 

Bertil Garlsson Ledamot 2001-2002 Sma 

Monica Lindberg Ledamot 2001-2002 Klump 

Janis Rubulis Ersattare 2001 F-post 

Staffan Millner Ersattare 2001 Klump 

Mohibul Ezdani Ersattare 2001 Stora 

Rostraknama Blanca Lukas (med korgen), Magnus Ronstrom och Guy Boden harjust 
tagit emot Rut Andersson rost. I tur darefter Louise Thulstrup. 
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Verksamhetskommittens arsmote 7-8 mars 

Fackligt samarbete inom Posten 
Produktion 
Det fackliga arbetet inom Posten 
bedrlvs numera i Koncernfackets 
regi. 

Koncernfacket utgor en trestegs-
raket. Klubbarna pa (i vart fall) de 
olika terminalerna ar grundorgani-
sationen. Nasta steg ar Verksam-
hetskommitten. Alira sist (och 
hogst upp) kommer Koncernkom-
mitten dar den fackliga verksam
heten inom hela Posten samlas. 

Var Verksamhetskommitte arbe-
tar inom Posten Produktion. Varje 
terminal inom Brev- och Paketna-
ten samt Utrikes pa Arlanda har 
var sitt mandat i Verksamhets-
kommitten. Jan Ahman, som rep-
resenterar Tomtebodaklubben, 
rapporterar fran kommittens fors
ta arsmote. 

• Den "nya" Verksamhetskommittens 
forsta irsmote startade med att valja 
Verksamhetsr§d (=styrelse) fbr de t v i 
kommande iren. PO Brandeker f r in Arsta 
valdes till ordforande. Ovriga ledamoter 
redovisas i rutan harintill. 
Nasta instans efter Verksamhetskommit-
ten (och hogsta inom Koncernfacket) ar 
Koncemkommitten. PO Brandeker ingir 
med automatik i Koncemkommitten i sin 
egenskap av ordforande i Verksamhets-
kommitten. Dessutom har vi ytterligare ett 
mandat och till detta utsigs Sune Sjodin. 

Till valberedning for Verksamhetskom-
mitten valdes Bo Enar Karlsson (samman-
kallande), Maria Johansson, Peter Davids-
son samt Anders Viksten. 

Bemanningsforetag 
Gabriella Lavecchia frin forbimdskonto-
ret hade bjudits in for att beratta om det 
nya avtal medbemanningsforetagen, som 
bSrjar galla inom kort. Avtalet slots i 
hostas mellan LO och bemaimingsforeta-
gen, men trader i de fiesta fall i kraft den 
1 april i §r. 

Avtalet innebar att de anstallde vid ett 
bemanningsforetag (Manpower, Olsten, 
Proffice, etc) i botten har ett avtal om lon-

och anstalhiingsvillkor som slutits mellan 
fbretaget och ett av fackforbunden (olika 
beroende p i var i Sverige och inom vilken 
bransch bemanningsforetaget huvudsakli-
gen arbetar). Det intressanta ar att nar den 
anstallde ar utbokad (som det kallas) si 
omfattas denne av de arbetstidsregler som 
galler p i den arbetsplats dar arbetet utfors 
och lonen ska vara densamma som ge-
nomsnittet hos jamforbara grupper p i 
arbetsplatsen. 

For ovriga anstallningsvillkor (sjuklon, 
semester, ledigheter, etc) galler det grun-
davtal som bemanningsforetaget slutit 
med ett av fackforbunden. 
Klubbamas uppgifter blir att 

* Hilla koll p i vilka bemanningsforetag 
som anlitas 
* Kontrollera hos avdelningen (SEKO 
Stockhohn) vilket avtal som fbretaget har. 
Se till att Posten endast anlitar foretag 
som slutit det nya Bemanningsavtalet! Ta 
fram uppgifter om snittlon etc till avdel
ningens ombudsman, som skoter alia 
fbrhandlingarkring bemanningsfdretagen 
inom virt omride (klubbarna fir inte gora 
det). 

* Varva oorganiserade som medlemmar. 

Arbetsordningen 
Arbetsordningen (=stadgar) for Verksam-

VerksamhetS' 
kommitten 
• PO Brandeker, Arsta (Brev), 
ordforande 
• Christina Bengtsson, IWalmo 
(Brev) 
• Erik Charlesson, Norrkoping 
(Brev) 
• Jan-Eric Ronnqvist, Uppsala 
(Brev), HSO 
• Kenneth Petersson, Malm6 (Brev); 
• Sune Sjodin, Ange (Paket) 
• Peo Bolander, Boras (Paket) 
• Goran Johansson, Orebro (Paket):-
• Kent/5(men, Arlanda (Utrikes) 
• Hikan Hammarstrom, Arlanda 
(Utrikes), adjungerad HSO 
• Conny Bergkvist (Paket), 
adjungerad HSO .^^i^^^ymf-,^ 

Verksamhetsrddet: Forsta raden fr.v.: Conny Bergqvist, Gdran Johansson, Hikan 
Hammarstrom. Bakre raden fr.v.: Sune Sjodin, Erik Charlesson, PO Brandeker, Jan-
Eric Ronnqvist, Kenneth Petersson, Peo Bolander Christina Bengtsson och Kent 
Almen saknas. 
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Verksamhetskommitten med gaster sammantrader. 
Forsta raden fr.v.: Anders Bergstrom, Tba, Pentti Johansson, Utrikes, Kenneth 

Peterson, l^almo. 
Bakre raden fr.v.: Gerd Karisson, Nassjo (delvis skymd), Maria Mannberg, Umea, 

Ulf Norman, Karistad (delvis skymd), Erik Chariesson, Norrkoping, Inge Sved, Tba 
(delvis skymd). 

hetskommitten ska ses 6ver infor nasta 
irsmote. Synpunkter lamnas till en sars-
kilt utsedd grupp som kommer att arbeta 
med frigan. Vi har ju tidigare frin Stock-
holmsklubbama haft synpunkter p i repre-
sentationen (oavsett om man har 100 eller 
1000 medlemmar si har man ett mandat) 
och andra bamsjukdomar i de nya arbet-
sordningama for sival Koncem- som 
Verksamhetskommitteema. Det finns 
anledning att upprepa dessa forslag. 

Budget 
En budget fbr kommittens verksamhet 
antogs. Posten betalar det mesta av verk
samheten, som fbrutom kommittens och 
'ridets mbten iimehiller en rad samman-
komster dar huvudskyddsombuden, tekni-
kema, ePP-folket, KSM-expertema, 
GRMC-representantema trSffas. 

Ridet planerar att under iret ta upp 
ikonkurrensen med Facktuellt och bbija ge 
ut ett infoblad till alia medlemmar inom 
Posten Produktion. 

Ldntagarkonsult 
Information lamnades om de tretton s.k. 
strukturprojekten. De fiesta hade precis 
startat si det fanns annu inte si mycket att 
ta pi. 

Verksamhetsridet har tagit en arbetsta-
garkonsult till hjilp i projektarbetet. 
Goran Oijer, som han heter, har tidigare 
hjalpt SEKO med bl.a. Brevnat -94 och 
Serviceterminalema. 

Avtalsrorelsen 
^Verksamhetskommitten ar ocksi mblan-
dad i avtalsrbrelsema. Dels kan det bli 
fi-iga om tillampningsavtal inom Posten 
Produktion (hur pottema ska fbrdelas 
mm), men fi-.a. si ingir Erik Charlesson 

)och Sune Sjodin i den centrala fbrhand-
lingsdelegationen inom Posten. 

Den beredningsgrupp som arbetat med 
avtalsfrigoma (Erik Charlesson, Brev 
Norrkoping, Goran Johansson, Paket 
Orebro, Pentti Johansson, Utrikes Arlanda 
samt Micke Tall, Arsta) redovisade de 
svar man lamnat p i den avtalsenkat som 
koncernfacket skickat ut till klubbar och 
verksamhetskommitteer. Svaren redovi
sas p i annan plats i tidningen! 

Ny teknik 
Det pigir minga projekt kring ny teknik 
inom Riksnatet. 

• De bladningsmaskiner som kbpts in till 
gruppreklamscentralema runt om i landet 

uppfyller inte de buUerkrav som Posten 
staUt. D i har Posten andi kraftigt ruckat 
p i de generella krav som galler i ftireta-
get. Trots detta klarar inte leverantbren av 
att f i ner ljudnivin till de 80dB som utgbr 
grinsvarde i det har fallet. Leveransema 
av ytterligare maskiner har stoppats i 
vantan p i en Ibsnmg. (Det vote intressant 
att veta vilka ljudnivier som galler vid 
IKAB:s maskiner i Vastberga....) 
• Posten bvervager att kbpa in "fladder-
maskiner", dar fladdret lases in och skick-
as vidare elektroniskt enligt BREVe-kon-
ceptet. Oklart om man kommer att kbpa in 
till varje terminal eller samla fladdret p i 
vissa terminaler. 
• 300 miljoner har anslagits for att under 
en treirsperiod byta ut/uppgradera aldre 
sorteringsmaskiner. 
• ID post/Maskinell finstalhiing. Kanske 
har det bbrjat rbra p i sig i denna friga? 1 
vart fall studerar Posten nu nigra maski
ner som ar av intresse fbr maskinell fins-
tallning. Nu handlar detta inte bara om 
teknik, utan ocksi om sidana fi-igor som 
var den maskinella finstalhiingen ska ske, 
kopplingen till nuvarande spridningssorte-
ring, fbrhillandet till ID-postprojektet 
(f.d. I-brev), etc. Kanske kommer ett 
avgorande i hbst? 

MUltiterminal 
I ansluming till de tretton strukturprojek-
teten si har nigra skarpa hjamor ocksi 
fitt i uppdrag att rakna p i en "multiter-

minal" eller "Tomtebodakonceptet", som 
man ocksi skuUe kunna kalla det. Det 
innebar en terminal dSr man samlar bide 
brev och paket och fyller den med alia 
tankbara maskiner p i tvaren och langden. 
Som bekant si ar Tba den enda terminal 
som har bide brev och paket i samma hus 
- och dessutom ar vi en av de f i brevter-
minaler som har ledigt utrymme fbr mas
kinell fmstallning (gruppreklamscentralen 
skulle ocksi f i plats med litet god vilja = 
Navet byggs)! 

Jan Ahman 

P i Tomtebodaklubbens hemsida (home.swip-
net.se/terminalklubben) finns mer informa
tion om Verksamhetskommitten och dess 
arbete. Kommitten hiller ocksi pi att intro-
ducera en egen hemsida med adress www.se-
koDostenproduktion. ore 

III: Robert Nyberg. Besbk RN:s hemsi
da: www.robertnyberg.nu 
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Miljoministerri invigde Posttaget 
i Tomtebodas sparhall 
• I Postsveriges vackraste produktionslo-
kal, med en inre rymd som huvudskeppet 
i Uppsala domkyrka, skedde tisdagen den 
20 mars den hogtidliga invigningen av 
Ekonomibrevstaget. Obligatorisk talartri-
bun, informationsmaterial, bligula siden-
band och dukat i en av vagnama. 

Nytt koncept 
Bo Alerfeh, chef for Posten Produktion, 
inledde med att beratta om det litet unika 
i de tv i f.d. statliga verkens, Posten och 
SJ, samarbete kring ekonomibrevstran-
sportema. Posthistoriskt ett litet steg, men 
ett stort steg vad gSller vir miljopiverkan. 
Det nya konceptet ar en kvalificerad pro-
dukt med en helt ratt miljoprofil. Efter 
den 19 juni 2001 kommer 80 procent av 
B-posten att g i med jamvag. Systemet 
kommer att spara pengar och darmed 
ocksd skona miljon. Goda expansionsmoj-
ligheter finns for tiganvandningen i fi^-
tiden. 
Naste talare var Jan Bundling fr&n Green 

Cargo (f.d. SJ Gods). Han presenterade 
tSget som en ny kvalificerad jarnvSgslo-
gistisk produkt med god kundnytta och 
ISga kosmader samt lonsamhet for Green 
Cargo. Det fortsatta utvecklingsarbetet ar 
inte minst beroende av framtida politiska 
beslut. Vidare konstaterade han att ekono
mibrevstaget eller PosttSg 2001 ar nigot 
alldeles extra. Jan Bundling var mycket 
nojd med Posten som professionell part
ner som tidvis varit hSrt pldrivande i 
utvecklingsprocessen. 

Briijant hyllningstal till 
Jarnvagsposten 
Postens VD Lennart Grabe uppeholl sig i 
sitt tal vid den historiskt linga period som 
Posten Sverige AB:s foregingare Kungli-
ga Postverket utoyttjat jamvagen som 
transportmedel. Redan 1856 sandes osor-
terad post strackan Mahno - Lund - Mal
mo och frin 1862 inrattades den forsta 
postkupen med sortering ombord. 1910 
hade Sverige 325 postkupeer som innebar 
ett stort spring vad avser befordringsti-
dema for posten. Detta skedde parallellt 
med industrialiseringen av Sverige och 
jamfbrdes med dagens utveckling p i IT-
omridet. Frin 50-talet minskade antalet 

kupeer stadigt fram till nedlaggningen den 
sista mars 1996 (nastan p i dagen fem i r 
sedan, nar detta skrivs!) 
Tigets plats i det modema samhallet och 

fbretagandet utgbr en mycket stor miljb-
vinst. Postens vision och roll i samhallet -
att fbrmedla meddelanden och varor till 
ett ligt pris och med god sakerhet - iime-
bir att en stor del av framtidens posttran-
sporter kommer att g i p i jamvag. 

Storpolitiskt utspel i 
Tomteboda sparhall 
Miljbminister Kjell Larsson konstaterade 
inledningsvis att det var tv i i miljbprofile-
ring mycket framgingsrika foretag som 
nu har dragit iging det nya Posttiget och 
skapat den nya postvagnen. 

Darefter flyttade han fokus mot det 
storsta av miljbproblemen - klimatfrigan. 
(Eftersom alia Facktuellts lasare gitt 
igenom Miljb-ISO utbildningen fmns det 
ingen anledning att narmare g i igenom de 
olika miljbproblemen) Han konstaterade 
vidare att genom den nye USA-presiden-
ten George W Bush har det intemationella 
miljbarbetet tagit ett stort steg bakit. I 
realiteten tvingas den bvriga varlden g i 
vidare utan USA i sina stravanden att f l 
ner koldioxidutslappen (varav USA stir 
fbr 25 procent!). 

I dagslaget har man ganska god koll p i 
miljbpiverkan vid energi- och industrip-
roduktion, men iSget inom transportsek-

tom arkatastrofalt. Alia miljbvinster inom 
andra omriden ats upp av bkade miljbs-
tbmingar frin transportsektom! 

Det dbr fler idag av luftfbroreningar an 
trafikolyckor - detta ar ingen hillbar 
utveckling! Forskningen jobbar med ny 
teknik och infbrandet av olika ekonomis
ka incitament kan ge en del, men det stora 
klippet ar att fora bver transporter frin 
landsvagtill tig. Mingajamvagsnedlagg-1^ 
ningar har varit fbrhastade, i praktiken har 
vi mycket att lara frin det f d. bstblocket. 
Dagens resande iimebar att medborgama 
staller krav p i bra resembjligheter fbr att 
uppratthilla slakt- och vanskapsband och ^ 
ta till sig nya kulturer. 

Ministem konstaterade vidare att han ar 
mycket imponerad av virt mycket intrika-
ta logistiska system som binder samman 
alia foretag och hushill inom och utom 
landet. En viss skepsis fmns mot jamvi-
gens bristande flexibilitet, men med da
gens stora miljbkrav har Posten och SJ 
Gods - numera Green Cargo - anvant 
avregleringens mbjligheter p i ett positivt 
satt. Detta ar bbrjan p i en ny jaravigsera! 

Intemationellt finns fortfarande bide 
byrikratiska och tekniska standardise-
ringsproblem som miste Ibsas iiman den 
intemationella godstrafiken kan vixa. 

Litet politiskt utspel i ^ 
Tomteboda sparhall 
Pi en till departementet inlamnad friga 
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frin Faltbiologeraa svarade excellensen 
Larsson att man skall borja titta p i en 
losning som gor det mojligt att ta med 
cyklar p i tig! 

invigning 
Darmed fdrklarades posttiget fbr invigt 
och de gigantiska (meterbreda?) bligula 
banden fbU, ackompanjerat av rbk och 
tigljud. Diverse givor utvaxlades, bl.a. 
fick Kjell Larsson en bok om postkupeer! 
Truckfbrama Bjbm Christianssen och 
Keshi Natanael visade hur en lasming 
med truck gir till och darefter vidtogs 
fbrtaring, snyggt uppdukad i en av 
postvagnama. 

Mingel 
I vimlet och minglet traffar Facktuellts 
utsanda reportageteam bl.a. Bo Alerfelt. 
Bakgrunden till vir friga ar att Posten fbr 
drygt fem i r sedan helt lamnade SJ vad 
avser pakettransportema. Frigan vi stallde 
var: Nar transporteras iter paket p i tig? 
Svaret p i denna till synes enkla friga blev 
komplext men kan sammanfattas som att 
det i nulaget ar svirt att f i plats med fler 
tig p i vira villkor. Redan det nya post
tiget, som mest gir p i natten, avviker 
med sin hbga hastighet frin nattens 
lingsamma godstig. Dessutom ligger 
banoma litet "fel" i fbrhillande till Pos
tens behov (samma dag som detta skrivs 
meddelas f b. att den enda pakettermina-
len med spiranslutaing - Boris - ska 
laggas ner!) 

Aven A-post med tag 
*Inriktningen nu blir att finslipa Posttiget 

och studera vidare om mer A-post kan gi 
med tig (Idag flygs till exempel hela huvud-
transporten till Malmb!) Ett projekt om att 
kora A-posttig i 250 km/tim har startat. En 

^viktig friga ar att Nassjoterminalen miste f i 
sitt stickspir frin stambanan. 
Efter midsommar ser transportfordelningen 

av A-post ut si har: 15 procent gir med 
flyg, 40 procent med lastbil och 45 procent 
transporteras med tig. Som en kuriositet 
konstaterade Alerfelt att det dagligen gir en 
biltransport mellan Arlanda och Kastrup! 
Vi tackar Alerfelt for svaren och utlovar att 

Facktuellt som vanligt fortsatter att bevaka 
tigfrigoma, vare sig det galler Eddavagslin-
jen, Posttig eller nya vagnstyper. 

Guy Boden skrev, 
Jan Ahman fotograferade. 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida finns fler -
och battre - bilder! 

Postens bokslut for ir 2000 

vinst och f driyst 
• Postkoncernens omsattning 
okade med 600 miljoner (=2,6%) till 
24,5 miijarder under ar 2000. Vins-
ten steg till 835 (317) miljoner, en 
forbattring med drygt 500 miljoner. 

Resultatforbattringen beror fr.a. 
pa Postgirots goda resultat samt att 
Forsaijnings redovisade forlust har 
minskat kraftigt. Brevs resultat har 
forsamrats n^got men uppgar fort
farande till ca 1 miljard. 

Ldnsammaste saljs 
Det bor aterigen noteras att led-
ningen tanker saija den klart lon-
sammaste delen iforetaget, Postgi-
rot. Nar Postgirot salts ut och kas-
sasen/icen lagts over i ett sarskilt 
bolag kommer Brev att ensamt 
tvingas garantera inte bara sina 
egna (svaga?) affarer utan ocksa 
fragetecknet Paket. Logistik har nu 
kommit upp pa svarta siffror, men 
en vikande konjunktur inger farha-
gorfor denna stenharda bransch. 

Fdrhandlingsbud 
P.g.a. osakerheten kring vilken 
ersattning Posten kommer att fa av 
staten for den kassaservice som 
ska behallas enligt riksdagsbeslut, 
avsatter koncernledningen for sa-
kerhets skull 2,3 miijarder kroner 
for forvantade forluster under de 
fem kommande i ren. Tar man 

hansyn till denna avsattning (och 
ett par andra fransal^oner) redovi-
sar koncemen en foiiust p i nastan 
1,4 miijarder. 

Sedan kan man ju fraga sig om 
inte denna siffermanover mer hor 
hemma vid forhandiingsbordet, an 
i ett bokslut! 

Koncernprojekten svaller ut 
SEKO:s koncernfack kommenterar 
i sin marsinfo ett annat problem 
med Postens resultat; 

"Det som kan area ar att vi Snnu 
inte sernagra patagliga resultat av 
en tjansteutveckling som skapar 
nya intakter, och som darmed bi-
drar till att bryta trenden dar Pos
tens resultat i allt vSsentligt skapas 
av kostnadseffektiviseringar Vi har 
for ledningen patalat var oro over 
att koncernprojekten i Posten sval
ler ut utan att den for den skull 
kommer ut tillrSckligt med konkreta 
resultat fran dessa, och viharupp-
fattningen att ledningen sjalva ser 
pnoblemet och dSmied fdrhopp-
ningsvis ocksa kommer att atgarda 
det" 

Jan Ahman 

MSEK Nettoomsattning Rdrelseresultat Resultat i % 
av omsattning 

(2000) 2000 1999 2000 1999 

Resultat i % 
av omsattning 

(2000) 

Brev 15105 14772 1069 1123 7,1 

Logistik 3935 3568 167 90 4,2 

Utrikes 2083 2379 167 90 8 

PostNet 66 81 -80 -4 -121 

Forsaljning 3175 3715 -391 -1007 -12,3 

Postgirot 3933 3732 620 302 15,8 

Gemensam-
ma enfieter 

710 338 -558 -96 -78,6 
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100.000 brev flyttas fran Arsta 
till Tomteboda...? 
... men skarpta ekonomiska krav for Tomteboda 
• Det projekt som utrettuppsamlingssor-
teringen inom Stockholmsomridet har nu 
avslutat sin forsta etapp. Projektet, som 
letts av Bjom Olsson, terminalchef i 
Sundsvall, hade i uppdrag att analysera 
tvi dehnil och lamna forslag till beslut. 

Delmal 1 bar varit att se over den sam-
manlagda OCR-kapaciteten for smS/C5 i 
Stockhohn, bide p i kort och ling sikt. 
Delmal 2 att bedoma om inriktoingen ska 
vara att flytta volymer eller maskiner. 

Som ett forsta resultat av utredningen 
beslutade Brevnatsledningen den 26 feb-
ruari att brewolymer motsvarande 
100.000 fr.o.m. maj (nar Tomtebodas 
maskinflyttaingar ar klara) flyttas frin 
Arsta till Tomteboda. I gengald skirps 
budgetkraven p i Tomteboda frim 71 till 
67 ore/fdrsandelse. De 100.000 breven 
uppges motsvara 2 irsarbetskrafter. I det 
beslut som forst mailades ut angavs - i 
enlighet med utredarens forslag - att de 
100.000 breven skulle besti av Bankgirots 
volymer. I sista stund - efter pitryckningar 
frin Arsta - andrades detta till "brewoly
mer motsvarande 100.000". 

Terminalledningen p i Tomteboda fir 
ocksi i uppdrag att "omgaende vidta 
atgdrder" med anledning av de volymer 
som i hostas flyttades till Arlanda utrikes -
i klartext att snabbt minska personalstyr-
kan. 

Tva nya IRM? 
Utredaren fir i uppdrag att fortsatta analyse
ra maskinbehovet inom 10-19-omridet samt 
delmil 2. 

Det kan darfor vara av intresse att studera 
vad Bjom Olsson sager i dessa frigor i 
beslutsunderlaget. 

• Angiendemaskinutbytesplanen anger han 
som ett tankbart scenario att tvi nya IRM-
anlaggningar infdrskaffas till Stockholm och 
att en vardera placeras p i Tomteboda re-
spektive Arsta. I s i fall flyttas en av Tomte
bodas nuvarande GSM (Alcatel) till Arsta 
eller Malmo. Detta skulle ge en sSnkt inves-
teringskostaad p i ca 10 miljoner jamfdrt 
med den tankta utbytesplanen for maskiner-
na i natet. 

Samtidigt framfor utredaren en reservation 
angiende behovet av ytterligare IRM:ar pi 
grund av att det - enligt honom - idag inte 
gir att faststalla - varken for Tba eller Arsta 
eller ovriga terminaler i natet - hur stor 
andel annan post an brevresningsvolymer 
som sorteras i IRM:ama. 

Reflektioner 
Utredaren gor ocksi ett antal reflektioner 
angiende delmil 2. Han inleder med att 
konstatera att "kapacitetsutnyttjandet pa 
Tomteboda dr generellt Idgt, sannolikt den 
terminal som har det lagsta kapacitetsutnyt
tjandet over dygnet". "For Brevndtets bds-
ta" fbreslir han nigra altemativ som horde 
studeras "for att utnyttja brevndtets totala 
maskin- och sorteringskapacitet pa ett 
battre satt": 

• Det tas idag in en del utrikespost ekono-
mi i Mahno (frin USA, 8-9 ton per vecka) 
som sorteras dar. Olsson fbreslir att det 
projekt som ska utreda uppsamlmg eko-
nomibrev (ett av 13-projekten) ska stude
ra konsekvensema om man istallet liter 
Tomteboda sortera den posten. Bl.a. mot 
bakgrund av att Mahnbterminalen har 
problem med stopptidema fbr uppsamling 
ekonomi (och nya kunder pi vag in...). 
• Konsekvensema av att flytta Gotland-
svolymema frin Norrkbping till Tomte
boda borde studeras. Det handlar om ca 
20.000 brev per dag plus FAKTAB. 
• Ett utbkat samarbete mellan Uppsala 
och Tomteboda bbr studeras mot bak-
gnmd av Uppsalas problem under en 
langre tid att klara uppsamlingssortering-
en av normalbrev. 

Utredaren ska presentera sina fbrslag 
senast den 30 September i ir. 

Nar detta skrivs - den 29 mars - pigir 
fortfarande fbrhandlingar mellan Arsta-, 
Tomteboda- samt Riksnatschefema hur 
utrednmgsfbrslagets fbrsta etapp ska 
genomfbras. 

Vi ar snalla p i Tomteboda och avstir 

darfor frin att kommentera ytterligare och 
kasta mer bransle p i brasan - domama 
p i Riksnatet ar j u ovaldiga? 

Jan Ahman 

Arstaroster 

Lena de Pomian, Sma/CS: 

Har du trSffat nye terminalche
fen, Troels Nielsen? 
- Ja idag, han verkar trevlig och 
hdisar sympatiskt. 

Vilket ar det viktigaste kravet 
for dig i avtalsrorelsen? 
- Hur man kan fS battre lOn i 
fOrhSllande till "golvnivin" (senast 
16 400:-), vilka arbetsuppgifter 
som skall ge mer? 

Hur ska du fira pasken? 
- Inga direkta planer. Ar nog kvar 
i Stan. Brukar traditionsenligt Sta 
agg. 

Micke Tall 

V J 
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Extra semesterpengar? 

Personalfonden avvecklas i var 
• Postens koncemstyrelse tog i borjan 
av mars det slutgiltiga beslutet att upp-
losa Postens personalfond och dela ut 
pengama till dem som har andelar i 
fonden. Avsikten ar att betala ut pengar-
na fore sommaren, om alia praktiska 
detaljer gir i las. 

Personalfonden startade 1992 forvalt-
ningen av de vinstandelar som Posten 
avsatt fr.o.m. 1989.1 mitten pk 90-talet 
slutade Posten med avsattningama och 
det ar nu flera ar sedan nigon ny inbe-
talning gjordes. Trots detta har fondan-
delama fortsatt att oka i varde, tack vare 

^utvecklingen pa aktiemarknaden. 

7.500 kronor 
Den som varit med frin borjan (1989) 
och hela tiden varit heltidsanstalld (an-
delamas storlek ar beroende pa anstall-
ningsprocenten, men daremot inte av 
vilken Ion man haft) hade vid utgingen 
av 1999 andelar till ett varde av ca 
7.500 kr. Storleken pa ens andelar kan 
ocksa paverkas av att man varit tjanstle-
dig under den tid som pengar sattes av 
till fonden. De vanligaste formema av 
ledighet berdttigar emellertid till ande
lar: 

Y Ledighet med Ion. 
• Militar grund- eller repetitionsutbild-
ning. 
• Sjukfi-anvaro. 
• Foraldraledighet med foraldrapenning 

^frin fbrsakringskassan. 
• Studieledighet utan Ion enligt studiele-
dighetslagen. 
• Annan tjanstledighet hogst 90 dagar. 
• Frinvaro enligt fortroendemarmalagen. 

Aprilspecifikationen 
Ens andel redovisas varje i r p i april 
manads lonespecifikation. 1 ar kommer 
dock ingen redovisning att ske forran i 
samband med utbetalningen. Beloppet 
ar skattepliktigt (Drygt 30 procent for 
de fiesta av oss). 

Nar det nu kan bli friga om utbetal-
ning av pengama i fonden ska man 
alltsa komma ihag att fomtsattningen 
for att f i nigra slantar ar att man 1. varit 

anstdlld pa minst 40 procent och 2. 
varit anstdlld de ar som Posten avsatt 
pengar till fonden. Uppfyller man inte 
dessa villkor blir det som sagt inga 
pengar. Och saken ar latt att kontrollera 
genom att ta fram lonebeskedet fran 

april 2000! Det ar det belopp som stir 
dar, plus - eller kanske snarare minus? -
vardet av fondens utveckling under i r 
2000, som kommer att betalas ut. 

Jan Ahman 

SEKO sager upp avtalet 
om ansvarsnamnden 
• SEKO Postens Koncernrid beslot 
pi sammantradet den 16 februari 
att saga upp avtalet om Postens An-
svarsnamnd, PAN. 

Bakgrund 
Avtalet om Personalansvarsnamnden 
numera benamnd Postens Ansvars-
namnd traffades 1994. Syftet d i var att 
parteraa ville tillforsakra sig om att 
Posten AB bibehiller ett gemensamt 
synsatt p i uppsagnings- och avskedsfri-
gor. I PAN dar arbetsgi varen haft majo-
ritet har partema behandlat frigor om 
avsked och uppsagning av personliga 
skal. 

SACO och deras medlemmar bar stitt 
utanfbr avtalet. Deras medlemmar har i 
fdrekommande fall siledes hanterats 
enhgt Lagen om anstallningsskydd 
(LAS). 

I anslummg till detta avtal finns det 
ocksi ett avtal tecknat 1994 om delege-
ring av mqjligheten att utfarda varaing 
som en disciplinSr itgird. Detta avtal Sr 
inte uppsagt men behover sannolikt ses 
<5ver. 

Varfor sager vi upp avtalet 
Vi har angivit tre orsaker till varfor vi 
sager upp avtalet. Dessa ar: 

1. Vi finner att denna bantering av upp-
sagningar respektive avsked av ar-
betstagare ar otidsenlig och hor inte 
herama i en modem foretagskultur 
dar medinflytandeavtalet har en cen
tral roll. 

da p i fSrhand innan sjalva samman
tradet i namnden. Behandlmgen i 
namnden andrar siledes ytterst sSllan 
p i den inriktning till beslut som Pos
ten har infbr sammantradet. 

3. Vi finner att nar ett arende har be-
handlats i Postens Ansvarsnamnd och 
beslut har fattats finns det inget som 
heist utrymme f5r andra lOsningar i 
den lokala tvisteforhandlingen som 
oftast fbljer nar vi som parter inte ar 
overens i PAN. 

Vad hander nu 
Uppsdgningstidenav avtalet dr tre ma
nader. 

Under den tiden kommer Postens An
svarsnamnd att fortsatta att fungera som 
idag. Efter detta fir arende om uppsag
ning av personliga skal och avsked han-
teras enligt lagen om anstallningsskydd 
(LAS), Medinflytandeavtalet samt gal
lande foiiiandlingsordning. 

Sannolikt blu: det kontakter mellan 
partema for att klarlagga hur hantering-
en skall g i till praktiskt nir denna typ av 
arenden inte langre skall behandlas i 
Postens Ansvarsnamnd. Vi forutsatter 
att det frin bida parter fmns ett starkt 
intresse av att bibehilla ett gemensamt 
synsatt p i uppsagnings- och avskedsfri-
gor. 

Till detta iterkommer vi. 

SEKO.s Koncernfack 

2. Vi fmner att arenden oftast ar avgjor-
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Avtalsenkat 2001 
SEKO:s koncernfack har skickat ut en enkat till klubbarna om kraven 
infbr arets avtalsrorelse. Facktuellt publicerar de svar som Arsta- och 
Tomtebodaklubbarna skickat in. 

Koncernfacket haller avtalskonferens den 18 april. Eftersom vart avtal loper ut 
forst den 30 September i ar kan man rakna med att avtalsrorelsen for var del tar fart tidigast efter sommaren. 

AVTAL 

1. Begynnelselon och Trappan 
En fi-iga som diskuteras flitigt ar begyn-
nelselonema och den si kallade lonetrap-
pan i Posten Sverige AB 

a) Till vilken niva skall vi lyfta begynnel-
selonerna 

Tomteboda: Nigonformavbegyimelse-
lon och lonetrappa bor fmnas. Virt fbr
slag till trappa: 
• ingingslbn p i 14.500 kr 
• treirig trappa 
• slutlbn i nivi med genomsnittslbn inom 
omridet 
Arsta: 13 500:-utanarbetslivserfarenhet. 
Hbgre inplacering med erfarenhet. Pislag 
1000:- efter erlagt prov inom sex mina-
der. Fyrairig trappa till 17 000:-. ("Gamla 
postisar" torde ha efter 4 i r ungefSr 18 
500:-/Sth, Ibnetrappan utanfbr storstader 
kanske skall vara lagre? = lagre boende-
kosmad etc) 

b) Ar vi beredda att avsta utrymme fir 
denna hdjning 

Tba: Ja, men nar kostnaden beriknas ska 
man utgi frin de nivi som i praktiken 
galler idag (pi minga hill ca 13.500 kr 
istallet fbr tabellens 11.500 kr) och kost-
nad utbver det generella pislaget (= 700 
kr I LO:s bud, 1000 kr i virt bud!). 
Arsta: Nej, "den skall leva ett eget liv". 
Vill man sedan lokah gbra ytterligare pi-
slag tas detta ur lokal pott. 

c) Skall vi slopa, ersatta, andra eller 
behalla Idnetrappan och i sd fall hur ? 

Tba: Se ovan, pkt a) 
Arsta: Behilla enligt a) 

2. Arbetstiderna 
I fbregiende avtalsrorelse fick vi dels 

stora fbrandringar i § 6 och vi fick ocksi 
gehbr fbr en arbetstidsfbrkorming ( fbr 
vissa grupper) och vi avstod utrymme for 
att betala denna forkorming. 

a) Synpunkter pa innehallet i§ 6 

Tba: 
• Helgsbndagar jamstalls med bvriga 
helgdagar=antingen tjanstebefrielse eller 
kvalificerad bt 
• Hela §6 behover snyggas till efter 
hastverket i senaste avtalsrbrelsen. 
Arsta: 
• Tekniker p i terminal ar inte med i ar-
betstidsfbrkormingen 39 tim/vecka. Det 
nyinkbpta fbretaget Auriga/e-Brev ePP 
Sth har 40 timmarsvecka eftersom dagti-
den fbr den yrkeskategorin ej ar om-
namnd. Det ar till 99 % kvinnor, som har 
ett enahanda registratorsarbete framfor 
dataskarm. SEKO-kamrater som har andra 
arbeten an sortering skall ha 39 tim. Dvs 
normalarbetstiden skall vara 39 tim. 
• KvartalsavstSmningen skall vara fyra 
veckor. 
• Med helg skall avses helgdag som 
infaller mindag t o m sbndag. 
• 38 tim-villkoret skall andras frin mer 
an till minst n>a arbetsdagar som slutar 
efter 21.00 per vecka. 
• Standig natt utan helgtjanstgbring skall 
vara 36 tim. 
• Rast p i natt skall i normalfallet bvtas 
mot miltidsuppehill.. 

b) Skall vi utoka inflytandet over 
arbetstidens forldggning 
Arsta: Om det i r mojligt. 

c) Skall vi fortsatta att driva fragan om 
ytterligare arbetstidsforkortning 

Tba: JA, men den politiska vagen, inte 
avtalsvagen. Vi i r inte beredda att ta ur 
Ibneutrymmet den hir gingen! 
Arsta: I nya avtalsfbrhandlingama skall 
en diskussion om forkorming av skiftar-
betamas arbetstider p i terminal fbras. 

Vira medlemmar har annu inte fitt chan-
sen i Ibnetraffar att utttycka absolut nej 
till arbetstidsfbrkorming, som kostaad i 
Ibneutrymmet. Fbrhoppningsvis har ter
minalerna i landet till 18 april huimit med 
debatten med medlemmama. Nar det^ 
galler normalarbetstiden galler detsamma. 
(Vi utgir frin att en timme i veckan kos
tar ungefSr en procent.) 

d) Skulle det kunna ske genom att vi^ 
inrattar en sa kallad arbetstidsbank dar 
man samlar den tid som frigors genom 
forkortningen och som sedan kan anvan-
das efter individens onskemal 

Tba: Se ovan! 
Arsta: JA, men huvudmilet borde vara 
sankt veckoarbetstid. 

e) Ar vi beredda att avsta Idneutrymme 
for en arbetstidsforkortning 

Tba: Se ovan! 
Arsta: Se ovan! 

3. Kompetensutveckling 
Frigan om battre kompetensutveckling 
hanteras fbr narvarande i ett sarskilt pro
jekt som avser att komma med en rapport^ 
i bbrjan av iret " 

a) Ar vi beredda att avsta Idneutrymme 
for okad kompetensutveckling 

Tba: Nej! 
Arsta: Vet ej 

4. Tillagg 
Hur ser ni p i de olika tillagg vi har 
Skall de hbjas och i si fall med hur myck
et (kostar av utrymmet) 

Tba: Hbjs med albninna nivihbjningen, 
ingen prioriterad friga att hbja tilliggen 
ytterligare. 
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Arsta: De skall hojas med minst motsva
rande procentsats som lonen. Detta skall 
inte kosta av Ibneutrymmet dvs om vi 
uppnSr 3,8% s i skall inte hojning av 
tillagget dras ifrin. 

b) Finns det tillagg vi kan slopa (men 
sjdlvklart sakra vardet) 

Tba: Nej! 
Arsta: Det beramade fridagstillagget skall 
"bakas in" i Ibn. 

5. semester 
SEKO fbrlorade en tvist i Arbetsdomstol-

•' 'en. Det gallde semesteravtalet och om 
arbetsgivaren har ratt att saga nej till 4 
veckors sammanhangande semester. Och 
dar gav AD, imder vissa omstandigheter, 

|p|,Posten ratt 
Ar detta en viktig friga att driva? 

Tba: Ja 
Arsta: Ifrin vir termmals horisont har vi 
inga problem med detta. Det ar till och 
med si att i arbetsgivarens utskick om 
onskemil gallande semester, skriver man 
att alia har ratt till fyra veckors samman
hangande semester. 

b) Vi bor jarfd signaler pa att arbetsgivar
en logger ut kortare arbetstider nar man 
har semester och darmed kan ag lagga ut 
langre arbetstider nar man ar dter ijobb. 
Skall vi arbetafor timberdknad semester. 

ba: Kan vara en bra id6, men kraver att 
man diskuterar olika foljdverkningar, 
ex.vis 5- och 19-dagarsreglema. 
Arsta: Ar det si att ag sitter detta i sys
tem di ar vi tvungna att vacka frigan. 

6. "Skyldighetsavtalet" 
Det si kallade Skyldighetsavtalet ar mget 
eget avtal utan en del i Postens 
Villkorsavtal som reglerar skyldigheten 
att arbeta bvertid och antalet timmar 

a) Skall vi slopa "Skyldighetsavtalet"? 

Tba: Nej! Daremot bor 15-minutergran-
sen for att ot/mertid ska utgi, slopas. 
Arsta: Ingen stor friga 

b) Skall viforsoka minska antalet tim
mar? 

Tba: Inget angeliget krav for oss. 
Arsta: Heh osolidariskt med vira arbets-
losa kamrater, si ar det minga som vill 
arbeta upp till 200 timmar och mer dartill. 

c) Skall vi behalla det? 

Tba:???? 
Arsta: Ingen stor friga 

. 7. Mertid 
Fbrbundet har p i forbundsmotet fattat 
beslut om att slopa mertid som begrepp 
for sarskild ersittning for deltidsanstallda 
som arbetar mer an sitt itagande. De skall 
istallet ha overtidsersattaing 

Ar detta en prioriteradfraga 

Tba: Vi anser inte att 6t-ersatming ska 
utgi som gnmdregel. Daremot miste 
reglema fbr vad som ar "ordinarie 
arbetstidsmitt fbr heltidstjanstgbrande" 
klaras ut och f i en tydligare och rattvis 
beskrivning i avtalstexten. 
Arsta: Ja, speciellt som denna klubb 
tyckte Klubb Tomtebodas motion var 
angelagen. 

8. Vilka f ragor bor enligt er 
prioriteras i kommande 

avtalsrorelse 

Tba: 
• En rejal hbjning av grundlbnema 
• Battre mgingslbner och snabbare 

Ibnetrappa 
• Inga ytterligare forsamringar i 

Villkorsavtalet - istallet bbrja restaure-
ra det som fbrsimrats, t.ex. semester-
dagama. 

Arsta: 
• 3,8 % per 12-minadersperiod i avtals-

ram 
• Mbj lighetema till arbetstidsfbrkortning 

fbr skiftarbetare 
• Villkoret for 3 8 tunmar och 3 6 timmar 
• Arbetstiden fbr e-Brev och tekniker 
• Helgbegreppet 
• Rast p i natt 
• Overtidsersittning for deltid 
• 10 % sjuklbn aven dag 91 -360 
• Att begreppet tekniker fbrs in i avtalet 

fbr avgingsilder 63 i r vid pension 

Arstaroster 

Goran Thureson, Sma/C5, 
Backpostsorteringen: 

Har du traffat nye termi
nalchefen? 
- Han har besokt var inled-
ning pa arbetspasset. Jag 
hade last Nyhetspostens 
artikel om honom. Jag hade 
darmed en positiv bild av 
honom, som verkade stam-
ma. 

Vilket ar det viktigaste 
kravet for dig I avtalsro
relsen? 
- Hog re atagande for delti
dare och konsekvensema 
av bisyssia nar man stamp-
lar hos A-kassan. 

Hur ska du fIra pasken? 
~ ingen sarskild aktivitet, 
kommer att vara kvar i stan. 
Inga agg for min del! 

Micke Tall 
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Intervju med nye Arstachefen: 

"Det ar en dodssynd att skylla pa 
personalen" 
• EN G A N G SKA J A G skriva 
historien om mina chefer. 

Den borjar 1964 nar jag som 
sextoniring inleder min karriar 
i arbetslivet som springschas 
vid Slakterifbreningens butik 
pi Posthusgatan 6-8 i Norrta-
Ije. Ivan Jansson var chef. Han 
larde mig inte bara att stycka 
gris och not och spadkalv och 
mellankal V och rimma kott och 
vad man gor med kalvsyltan 
nar den stitt litet for lange i 
kyldisken; han larde mig hur 
man skster en affar si att jag 
knappt 20 ir gammal fick for-
troendet att vikariera for ho
nom nar han hade semester. 
Men det som kunde ha blivit 
en lysande karriar mom bonde-
kooperationen fick ett hastigt 
slut nar Norrtalje kandes i t h-e 
fbr tringt och Stockhohn lock-
ade. 

Nu VAR D E T 1967 och svirt att 
hitta ett jobb ens i Stockhohn 
fbr den som kom frin vischan 
nch bara hade en realexamen i 

>-*Bgaget. Det blev Posten! Och 
Erik Sibeck! Nar jag ung och 
osaker och trbtt efiter backama 
i Lahall kom tillbaka frin mren 
och Sippan lade armen om mig 
och med sm vanaste och Be-
yazdoftande stamma gav nigra 
komplimanger - d i visste man 
att det bara var att vanda cy-
kehi och ta ett distrikt till! 

Si foljde ett antal i r med en 
tre-fyra postmastare. Visst 
finns det en hel del historier 
kring dessa man och en kvin-
na, men det starkaste inhycket 
frin den har tiden (ca 1970 -
1987) ar andock att fokus lig
ger p i en arman grupp manni-
skor. Ur det kaos som ridde p i 
fbrortskontoren under miljonp-
rogrammets och Rekordirens 
tid var vi ett gang ute i Taby 

som ledde arbetet med att ska-
pa ordnmg och reda och battre 
arbetsvillkor och som gjorde 
Taby till ett f-t bra kontor, fac
kliga och arbetsledare och and
ra engagerade om vartannat, 
men knappast postmistama; 
dem slapade vi med oss. Det 
var istallet Rune Damkilde, 
Josef Lundell, Sonja Hbm-
qvist, Ingvar Klerzell, Par 
Stridsberg, Ann Thyren, Micke 
Eriksson, Leffe Karlsson, un
dertecknad och namrligtvis 
minga fler, som gjorde jobbet. 

1987 H O L L ALLTING PA att g i 
i t h-e p i grund av tv i vansin-
niga chefstillsatmingar, men vi 
redde ut iven det, sparkade 
ivag de tv i oduglingama och 
fick som tack de kanske roli-
gaste iren i mitt yrkesverk-
samma och fackliga liv med 
Lena Astrbm som chef 

Lena hade emellertid ett fel, 
ett typiskt kvinnligt fel: hon 
underskattade sig sjalv och 
darfbr blev hon utmanbvrerad 
vid nasta chefsrockad nigra i r 
senare. Det var f-t synd, kans
ke mte si mycket fbr hennes 
egen del, det vet jag inte, men 
fbr Postens! 

Sedan tog utvecklmgen som 
bekant helt nya vagar, med 
bolagisering och omorganise-
ringar till fbrbannelse. Jag 
hamnade p i Tomteboda! Den 
fbrsta tiden med Ann Thyren 
och Par Stridsberg som chefer; 
de mest kompetenta jag hittills 
har sett i huset; just darfbr p i 
ett tidigt stadium styrda i t si-
dan. Naturligtvis. 

O C H SA FRIMAN ! Egentligen 
skulle jag vilja skriva en hel 
bok om Friman, darfbr att han 
i si minga avseenden pimin-
ner om mig sjalv. Inte bara 

darfbr att vi bida, han smilan-
ning och jag rospigg, har varsi-
na ravar bakom bronen; i bot
ten har bide han och jag ett 
passionerat intresse fbr den 
postala produktionens alia 
vmklar och vrir. Inte minga 
p i Tomteboda vet exempelvis 
om att undertecknad en ging i 
tiden var en av de f i (skulle tro 
att vi var hbgst tio i hela lan
det) som beharskade inte en-
bart brevbaringens praktik, det 
var och ar det minga som gbr, 
och battte an jag, utan ocksi 
hela dess divarande teori med 
den fascinerande arbetstidsbe-
rakningens alia detaljer! Fri
man kan som f i sorteringens 
hela alfabet och mer dartill; 
sjalv kommer jag aldrig ni-
gonsin att ens komma i nirhe-
ten av denna kunskap! 

O C H D E T T A MED A R B E T E och 
arbetslust. Jag sitter en sbndag-
seftermiddag och skriver detta, 
solen skiner ute och visst vore 
det valdigt skbnt att vara ledig 
och ika ut till torpet och g i en 
tur p i isen eller satta sig med 
en bok. Men ... det ir ju ocksi 
si roligt att arbeta. Och arbeta 
hirt! Dar tror jag ocksi att vi 
har nigot gemensamt, inte bara 
Friman och jag utan alia som 
namnts i positiva ordalag i den 
bar redan alltfbr linga inled-
ningen! Sedan firms det som 
sagt ocksi annat att siga om 
Friman (liksom om underteck
nad!) Men det fir bli i den dir 
boken...eller i ett kommande 
nummer av Facktuellt\ 

Vad ska jag di, till sist, siga 
om de nuvarande chefema p i 
Tomteboda? Ingenting om de 
tv i nya, Peter S och Serbaz S; 
de ska jag annu inte yttra mig 
om, i alia fall inte i tryck. Men 
de andra? Tja, hyggliga man-

niskor, knappast chefer av den 
dar typen som gir bakom sor-
teringsfacket och spbar upp 
folk precis, inte fysiskt och 
inte heller si mycket psykiskt. 
Men det ar for mycket lallande 
och skylla ifrin sig, och ocksi 
en del fixande, fbr att riktigt ^ 
passa mm smak. 

Si, efter denna inledande 
skiss, tar oss vi sbder om stan, 
till Vita Huset ute p i faltet, till f 
huvudpersonen fbr dagen, Tro
els Nielsen. 

Ska det bli ordning och reda 
p i Arsta nu? 
~ Arsta ar redan en fm termi
nal med bra resultat, svarar 
Troels, och tillagger: Jag ar 
ingen torped som har skickats 
hit, jag har stor respekt fbr de 
resultat som skapas bar. 

Har du nigon uppfattning 
om starka och svaga sidor>f^ 
hos Arsta? 
~ Det finns en hotbild och det 
ar personalsammansatmingen 
med den extt-emt hbga medel-
ildem. Vi miste jobba med f''\ 
frivilliga Ibsningar i samarbete 
med facket. Samtidigt ska man 
ocksi se de linga anstalhiing-
stidema som en mojlighet, n i 
got positivt, det ar minga som 
har en ling erfarenhet och kan 
mycket. 

Nar det galler ilderstrappan 
s i miste vi komma ihig att det 
finns tre parter: arbetsgivaren, 
facket och individen. 
— Arsta ar den terminal i Nitet 
som har den stbrsta konkurren-
sen frin CityMail. Jag ser det 
som positivt med en stark kon-
kurrens - och jag tycker att 
diskussionen mellan Arsta och 
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Namn och alder: Troels Nielsen, 47 ^r i Sr. 
Aktuell som: Ny chef for Arstaterminalen 
Utbildning: Skeppsmaskinist och "europaingenjor". 
"Jobbade som maskinist till sjOss men gick i land efter 
tvii dr, svirt med en social samvaro nSr man gir pit 
sjOn". 
I Posten sedan: 1998. Dessforinnan pS Volvo i 22 ir, 
borjade som sommarvikarie vid bandet och slutade 
som teknisk chef p§ Torslandaverken. Hann ocksi 
med att vara fackligt aktiv inom Metall en tid. 
Familj: Sambo, som ar sjukskoterska, och en son. 
Bor: Till en bOrjan veckopendlare mellan Goteborg 
och Stockholm. 
Pa fritiden: Jakt och fiske, schack och bridge, 
sommarstalle utanfor Katrineholm. 
Senast lasta bok: Kompleks av den danska 
forfattarinnan Trine Andersen. Laser mest dansk 
litteratur. 
Citerad i Facktuellt F6rsta gingen 1 oktober 1998 i 
artikein "En promenad till romantiska udden": En av 
terminalcheferna, en som rekryterats utifriin och 
nyligen tilltrStt, sade sig mycket snabbt ha gjort den 
kloka iakttagelsen att personalen vid bans terminal ar 
mycket (eller sade han rentav fantastiskt?) engagerad, 
kunnig, osv, osv - det Sr dSrfOr mycket en 
ledningsfriga (fOr att fii det att fungera battre), sade 
han 
Andra gingen 1 juni 1999 i "En positiv artikel" som 
handlade om ett studiebesok p i GOteborgsterminalen 
och dar Troels bekymrat kommenterar ViP-siffrorna -
som vid det laget andock l ig skyhdgt over 
Stockholms. 

Tomteboda om vem som ska 
sortera vilka volymer istallet 
bor handla om hur vi gemen
samt ska kunna ta tillbaica vo
lymer frin CityMail. 
- Arsta har en bra kvalitet 
med tidhilhiuigen och FFK 
och det ekonomiska resultatet. 
S WEX:en och ViP:en Sr mind-
re bra, men SWEX:en ar ju 
ocksi beroende av hur utdel-
ningen skoter sig. 
~ Arsta starka sida ar enplans-
losningen i ett fyrkantigt hus; 
intemlogistiken ar mycket bat
tre har an i Goteborg. 

Din bild av Arsta, si bar 
lingt? 
~ Tycker att det mesta fiinge-
rar bra, men det fmns ocksi 
sidant som bor andras, heist 
fore semestrama. Men det ar 
inteJag som ska andra utan jag 
ska gora det tillsammans med 

personalen, facket och led
ningen. 

Jag har en ging citerat dig 
om ledningens betydelse fbr 
resultaten pi en terminaL 
Vad har du for ledningsfilo-
sofi? 
~ Fbr det fbrsta si arbetar jag 
med en balanserad styming 
mellan ekonomi - personal -
kvalitet. Jag vill ha fokus p i 
flera milomriden samtidigt. 

Fbr det andra si kbr jag inte 
med nigra stora BigBang, alfra 
minst omorganisationer som 
ska Ibsa alia problem i ett 
svep. Jamfbr med hur det ar att 
skara upp en korv: oavsett om 
du gbr det p i langden ^ ^ r 
tvaren si smakar den likadant! 
Fbr dettredje si vill jag ligga 

upp en strategi som varar i fle
ra (tvi-tre) ir. Jag hoppas att i 
maj kuima lagga fram en vi
sion for Arstaterminalen till

sammans med ledare, fack och 
personal. 
Jag vill styra mot trender. Det 

iimebar att jag kan sti ut med 
enstaka fel, huvudsaken ar att 
trenden ar ratt - aimars miste 
jag som chef g i in och korrige-
ra. 

Och ledarstilen? 
Man miste som chef lyssna 
mycket - och inte bara p i de 
narmaste, de blir latt ett filter. 
Darfbr ar jag ute mycket i pro-
duktionen. 

Arsta har hittills styrts pi ett 
satt; jag tror att din ledarstil 
ar nigot annorlunda. Du ser 
inte en risk i detta, att Arsta 
kan hamna i gungning i skif-
tet mellan de tvi olika stilar-
na? 
~ Jag ar inte radd fbr att det 
bbrjar blisa litet! Det giller 
bara att se till si att vi kommer 

upp med vinden! 

Fir en chef skylla ifrin sig? 
~ Nej, man har sitt ansvar! Ta 
som exempel nar maskinema 
trasslar p.g.a. tekniska fel - det 
ar andi mitt ansvar som chef 
att fbrsbka fbrutse och undvika 
sidant. Det i r en dodssynd att 
skylla p i personalen! 

Vad ar det basta som du har 
gjort i Goteborg? 
~ Det jag lyckats bast med ar 
att fbrbattra det tidigare usla 
samarbetet mellan enhetema i 
huset. Tidigare skyllde man p i 
varandra; jag tror att man v i -
gar mer idag och har kommit 
upp p i en positiv vig. Perso
nalen i Gbteborg har fitt 
mycket stryk genom iren, de 
har fitt hbra mycket om hur fel 
de gjort. Jag tycke det ar minst 
lika viktigt att f i hbra nir man 
gbr nigot bra... de som aldrig 
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Fakta(?) om overta-
lighet Tba/Arsta 

gor nigra fel gor aldrig nigot 
ratt heller! 

Nigot som du lyckats mindre 
bra med? 
- Jag glSmmer snabbt mina 
misstag! 

Vad tycker du om att kanske 
bli indragen i en uppsag-
ningsprocess dar Tomteboda 
sager upp folk? 
- Jag har en gemensam upp-
fatming med SEKO p i Arsta 
om att vi mte vill bli indragna. 
Uppsagningar vore forodande 
for kvaliteten, ildersstruktu-
ren, mm. De har problemen 
miste g i att losa p i annat satt! 
Oavsett om man tar till Futu-
nxm eller uppsagnmgar s i slir 
det fel. 

Varfor ar OperatSrsunder-
hillet si bra? 
-- For det fbrsta dirfbr att det 
skapar delaktighet. 

Fbr det andra dirfbr att vi 
mer och mer liknar processin-
dust-m. Och om vi i framtiden 
ska locka till oss sidan arbets-
kraft s i vill de veta vad de b i l 
let p i med och varfbr. 

Jag tror ocksi att USK-ut-
markelsen har bkat respekten 
fbr Posten inom industrin. Vi 
marker det p i de inbjudningar 
vi fir. Sjalv ska jag nasta veck-
a till Gbteborg och prata infbr 
mdustrifolk. 

Ett slutord frin din sida? 
~ Ni fir inte ha for stora fbr-
vanmingar! Och sedan forstir 
jag inte varfbr folk i Stock
holm springer i rulltrappornal 
Ar inte poingen med en ruU-
nappa att lita tekniken gbra 
jobbet i t en?! 

Till sist samma friga som vi 
stallt till Arstarosterna: Vad 
gbr du i pisk? 
~ Aker till stugan vid Katrine-
holm och drar upp en virgid-
da! 

Det blev en ling inledning, 

langre i n sjalva intervjun! 
Varfbr det? Darfbr att man blir 
s i inspirerad av karhi, fbrstis. 

Ser man p i Gbteborg fbre 
och efter Troels s i har sikert 
mycket blivit battre, rapporter-
na tyder p i det. Men Gbteborg 
ar andock mte, om man krasst 
ser till resultaten, den starkast 
lysande stjaman p i terminal-
himlen. 

Men vad jag tror, det i r att de 
som jobbar dar har haft roligt 
och spannande p i resan med 
Troels, uppit och framit! Och 
ar det inte s i det ska vara: man 
ska inte bara arbeta och arbeta 
hirt - det ska vara kul ocksi! 
Grattis Arsta! 

Jan Ahman 

Not Den dansica forfattarinnan 
Trine Andersen dr fodd 1969 i 
Ringkobing pa vdstra Jylland. 
Hon debuterade 1995 med novell-
samlingen Hotel Malheureia och 
gav 1998 ut romanen Kompleks. 
Ingen av bockernafinns oversatta 
till svenska. 

Vinnare! 

Taneem Hussain^ 
Tba Stora, 

vann 
biobiljetterna | 

som lottades uti 
i forra numret | 
av Facktuellt 

Grattisl I 

• Arbetsgivaren p i Tomtebo
da har i ett brev litit meddela 
de anstallda att det finns en 
bvertalighet p i Tomteboda. 
Riksnatet-Posten Produktion 
har ocksi ansett att det finns 
en overkapacitet i GSM i Tba. 
Darmed flyttade man p i 100 
000 brev/dygn till Tba. Detta 
har skett utan samrid med 
Arstas ledning, enligt klubb 
Arstas satt att se p i saken. Det 
skulle d i motsvara 2 irsar-
betskrafter vilket ar en §art i 
universum, om det var radslan 
fbr bvertalighet i Tba som 
styrde detta? 

Negativa kanslor 
Vir klubb ar av den isikten, 
att hilla p i med smiplock av 
volymer utan en lingsiktig 
strategi, kostar bara energi och 
vacker negativa kinslor. Att 
hota med bvertalighetsspbket 
p i Tba, med ca 50 personer, ar 
att satta iging en process helt 
utan bakomliggande tanke. 50 
personer kan med lite kons-
truktivt tankande, bli en natur-
lig avging utan nigon uppsig-
ningsdiskussion. Som exempel 
kan nimnas att i gamla termi
nal Sth "fbrsvann" 400 perso
ner 1996-2000 utan nigra 
propier om turordningskret-
sar! 

Hastighet 
Chefen Peter Salmonsson p i 
Tomteboda kommer frin en 
miljb med "amerikansk has
tighet". I Sverige har vi kanske 
andra hastighetsbestammelser. 
Vir klubb forutsatter att termi
nalcheferna i Stockhohn, till
sammans med Bertil Nilsson 
och SEKO satter sig ner och 
fbrutsattaingslbst diskuterar 
bantering av volymema. Detta 
oavsett vad Bjbm Olsson har 
fbr uppdrag i sitt projekt. (Se 
annan artikel av J Ahman). De 
bvertalighetsbverlaggningar 
som ledningen fbr Tba startat 
borde bromsas! 

V 

En icrets i Stockholm 
Aven om det smartar for en 
del medlenmiar si kvarstir, in 
si lange, en turordningskrets 
fbr Tomteboda och Arsta. 
Skall man vara riktig noga ar 
Utrikes brev och logistik Tom
teboda och Segeltorp med i 
kretsen. Vi skriver smartar 
med tanke p i att gamla Arsta 
och Klara fick ta stbrsta smil-
len nar region Norra (las Tba) 
aviserade ekonomisk bverta
lighet 1992. (Det visade sig 
sedan att alia uppsagda er-
bjods nytt arbete?.'?!) Den 
fackliga utgingspunkten bbr 
alltid vara att en krets skall 
vara si stor som mojligt. Troli-
gen kommer medlemmama pi 
Arsta tycka att kretsen inte 
skall galla Arsta? 

I hetluften 
Vir nye chef Troels Nielsen 
kommer direkt in i hetluften 
och kommer naturligtvis vilja 
piverka situationen i Stock
holm. Vira kontakter med ho
nom ger i alia fall vid handen, 
att han verkar ha ett offensivt 
tankande nar det galler att ta 
fram lingsiktiga Ibsningar is
tallet for, som det ofta blir 
inom Posten, kortsiktiga. 

Samarbete 
Det kommer ocksi i fortsatt-
ningen vara oerhbrt viktigt att 
klubbama har en kontinuerlig 
kontakt, bl a for att undvika att 
medlemmama blir utspelade 
mot varandra i Stockholm. 

Fbr bvrigt kan man undra var
fbr Tba:s ledning sa nej till 
arbete p i HUB:en i Arlanda 
om man nu har bvertalighet? 

Micke ran, 
ordfSrande Klubb Arsta pt 
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Fackexpeditionen arATER OPPEN torsdagar 15-22, plan 4. Tel. 78158 67. 

U S K gratifikation 

Du har vdl sett anslagen 
pa terminalen om grati

fikationen. 

Vi vill paminna om att 
utan ett snabbt och tyd-

ligt agerande fran 
SEKO-klubben hade det 
inte blivit nagon gratifi
kation over huvudtaget! 

Nagra arbetskamrater 
har undrat varfbr t ex 

Tomtebodas gratifika
tion ligger nagot hogre 

an var. 
Det beror pa att SEKO 
pa Arsta, i forhandling
ama med arbetsgivaren 
har fatt igenom sitt krav 

att aven langtidssjuk-
skrivna och foraldraledi-
ga ska fa del i gratifika
tionen. Vi ar alltsa fler 
som delar pa pengama 
har , vilket gor att vars 
och ens summa blivit 

nagot mindre. 

Medlemsmote den 29/4 

Sektionen planerar att ha ett 
medlemsmote. 

Bolui in dagen! 
Tid och plats + ytterliggare 
information meddelas sena

re . 

Infbr Idneforhand-
lingarna ! 

Vart avtal loper ut under 
aret och just nu sitter for-
handlingsgrupper inom 

SEKO och filar pa avtalen 
som ska folja 

For att kunna fa en battre 
bild av vad vara medlem

mar anser i fragan har 
terminalklubben utarbetat 
en enkat, som kommer att 
delas ut pa ett lagmote sa 

snart som mojligt. 

Vi har fatt arbetsgivarens 
godkannande att pa sam

ma lagmote presentera 
varat "upplagg", och att ha 
en lonediskussion i sam

band med det. 

Det kommer fler tillfallen 
an lagmotet. Erfarenheten 
sager dock att lagmotena 

ar det forum dar vi nar 
flest medlemmar 

Vi uppmana er som tyck
er nagot i fragan, att verk-
ligen ventilera era asikter. 

OBS! Detta mote ar bara 
oppet for vira medlemmar! 

Expeditionen ar Oppen! 

Torsdagar 15-22 finns vi pi 
plats. 

2001-03-20 Nummer 2 sedan arsmdtet 

4 S E K O 
tre skal till att ga med oss 

• Din aktiva part vid fbr
handlingar med arbetsgiva
ren om Ibner och omorga
nisationer. 

• En hjalp i enskilda arenden 
dar ensam verkligen inte ar 
stark. 

• Bevakar och ridger i frigor 
om arbetsritt, pensioner, 
semester, arbetstider mm. 

Kontakta nagon av oss i 
styrelsen, sa hjdlper vi dig 

gama att ga med! 

Rabatter! 
Som SEKO-medlem har du 

rabatt p i bl a.: 
• Semestersmgor 

• ABE smdiecirklar 
• Folksamfbrsakringar 

PAUSGYMPA! 

Fbrhoppningsvis kommer vi att f i 
iging pausgympa (microgympa) i 
mer organiserad form under viren. 
Ulla Bella har tagit p i sig ansvaret 

p i dagtid. 
Pi kvillar och nitter i r Hasse 

Rosen tillfMlligt utsedd att utveckla 
frigan. 

Han har enligt utsago en gedigen 
musiksamling att hamta inspiration 

frin. 
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Det egna skinnets pedagogik 
• Delaktighet ar ett tjusigt ord som dyker 
upp har och var i olika dokument. Men 
vad innebar begreppet bar och nu, direkt 
i verksamheten? Vad innebar det nar det 
t ex galler bemanning vid maskmema. 
Vad innebar det nar det galler medarbetar-
nas uppfatming om bulhet. Vi har med all 
onskvard tydlighet framfort medarbetar-
nas uppfatming om bide buller och be
manning och dessutom refererat till gal
lande fbreskrifter. Just nu ar laget vad 
betraffar bemanning akut p i formiddagar, 
GSM. Bide for 2-skift och tidsbegransa-
de. Den som arbetar vid maskinema fors
tir ganska val sambanden mellan en ma-
ger organisation, stress och belasmingsbe-
svar. De som beslutar har mte samma 
fysiska erfarenheter hur det kaims i hand-
leder, rygg och axlar att arbeta i en nervos 
och underbemannad organisation med 
standigt stressande buller. Dessutom ar 
fbrmigan till empati svag. Det egna skin-
nets pedagogik kanske ar det enda som 
hjalper for att fdrsti. D v s att sjalv prova 
p i att arbeta under ridande villkor en 
langre tid. 

Kvalitet 
Sambandet mellan kvalitet och ratt be-

mannmg ar inte heller tilkackligt utrett. 
Vid ritt bemanning slipper personalen 
oppna luckan eller trycka p i snabbstopp p 
g a tidsbrist. Vid ritt bemanning blir det 
kanske farre fastkomingar. Vid ritt be-
mannmg si minskar sikerligen belast-
ningsbesviren. Sjukfrinvaron skall ju ner 
i termmalen. 1 alia fall p i pappret... 

Puritanism 
En snil bemanning ar dessutom en onodig 
klifmgrighet for att fdrsoka "hilla nyck-
eltalen". Det skulle inte gora nigon storre 
skilhiad att plocka in en person till. Varje 
timme som anvands vid maskinema skulle 
i alia fall vara valdigt produktiv om man 
jamfbr med andra timmar som anvands . 
Derma snilhet i r snarare ett utslag av 
Puritanism. Effekten av att pressa medar-
betama fbr hirt kan bli att man tvingas 
kompensera sig p i annat sitt av ren sjalv-
bevarelsedrift. Som en medarbetare sa: 
Organisationen dr som ett snyggt men 
maskstunget apple. Till slut faller det 
ihop. 

Bulier 
Den trbga hanteringen av buUerdamp-
ningen ser vi som ocksi som ett utslag av 

snilhet och puritanism. 
Pengar fmns tydligen ibland nir det t ex 

galler att piffa upp varumarket. Till det 
fmns bide pengar och handlmgskraft. 
Men d i galler det fbrstis det viktiga an-
siktet utdt. Bullerdampning berbr ju bara 
den knegande personalen. 

Susanne Halvardsson 
Sektion Smd/C5 Arsta 

Arstaroster 

Micke Ragnar, tekniker: 

Har du traffat nye 
terminalchefen, Troels Nielsen? 
- Nej, jag har inte ens sett 
honom. 

Vilket ar det viktigaste kravet 
for dig i avtalsrorelsen? 
- HOgre lOn och battre OB-tiliagg. 
Vi tekniker har f i t t mycket mer 
skiftging och borde ha battre 
betalt for detta. 

Hur ska du fira pasken? 
- Med familjen. Kanske p i 
DalarO. 

Micke mi 

Nytt Huvudskyddsombud pa Arsta 
• Jag borjade offictellt pa Posten dago.s.v. 
1984 som chauflbr pa Norrkbpings Jag borjade intrcsscra mig fbr dcB 
Postterminal. Dar jobbade vi mod dot fackliga bitcn 1986 och aret darpi fbr 
mesta, i grundcn var jag chaffis men skyddssidan. 1989 flyttade jag ti l l 
vi gjorde aven oiika sortcringsjobb. Stockholm och Biltransportcn p i Stti 
Vi sorterade ilpaket, kastade klump, Klara. Dar blev jag omedelbart titl-i 
slog sack inne pa vardet, var med vid fragad om jag var intresserad av 
brevresningen (efter det att vi hade facket och iiven skydd$ombudsverk•̂ ^ 

varit ute samheten. Och det var jag,sen dess ar 
och tbmt jag "med". 
i i do rna ) , Aren har rullat pa och det har foara 
stod och okat i ak t i(^t . Ar 2000 pa SEKO 
sorterade Klubb Arstas arsmote blev jag vald 
storbrev. t i l l vice Huvudskyddsombud och det 
V i v a r har varit ett larorikt ar pa manga 
aven ncre s3tt, vilket vi inte nu i denna present 
vid fagen tation ska redovisa for. Nu i ar har 
och ham- jag blivit vald till ordinarie Huvuds| 
tade kup^- kyddsombudvilketbaraharbkatmiii: 
p o s t e n aktivitet for alias totala trivsel. 
natt som Arne Greiitzeliui 
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Operationen lyckades! 
Tyvarr dog patienten. 
• pa Arstaterminalen fSr vi just nu hora 
idel lovord om vir fantastiska arbetsin-
sats. Alia staplar och klatschiga 
PowerPoint-diagram talar det spriket. Vi 
ar bast bar, nast bast dar och nastan nast 
bast i nigot annat. Samst ar vi bara p i att 
stampla lidor, vilket just nu inprantas 
vikten av frin alia hill och kanter. Natur
ligtvis ar det ratt och riktigt att beromma 
en personal som varit hirt utsatt for om-
byggnationer, terminalnedliggnmg och 
personalfbrflytmingar. Vi har verkligen 
varit "jatteduktiga". 

Men... 
Det kostar uppenbarligen p i att vara bist 
i klassen. Bakom alia dessa fantastiska 
siffror ligger ett morkertal som oftast 
namns lite vid sidan av. Nastan var femte 
anstalld p i vir terminal ar lingtidssjuks-
kriven. Det betyder att dessa ar sjukskriv-
na sedan tre minader (90 dagar). Visst har 
vi en sned ildersstruktur som kan forklara 
denna siffra till en del, dock lingt ifrin 
aUt. Det visar sig namligen att det inte i r 
den aldsta gruppen som ar sjukast, utan 
dom forhillandevis yngre ildersgrupper-
na. Dessutom finns det en annu storre 

grupp i tjanst, som siger sig ha ont av sitt 
jobb minst en ging i veckan. Orsaken vet 
vi nog bast sjalva. Som sagt si kostar det 
p i att vara bast i klassen. 

Boter mot sjukf ranvaro 
Siffror och diagram ar inte alltid det sam
ma som verkligheten, men faktum ar att 
en stor grupp medarbetare ar si sjuka att 
dom mte har varit p i jobbet p i minader. 
Jag tycker att det vore hog tid att mfdra 

nigon form av boter i alia kvalitetsmat-
ningar, si att hog andel lingtidssjukfrin-
varo ger ett tydligt minus. Det borde kosta 
mer in vad det gor, att skada manniskor 
p i jobbet. D i skulle sakert intresset frin 
alia parter vara betydligt storre, och ins-
talhiingen till ergonomi- och arbetsmiljo-
frigor vara mer series an vad det ar idag. 
Lika stort som det just nu ar att f i oss att 
stampla alia lidor som flyter ut ur termi
nalen. 

Eva Brattstrom 

Eva Brattstrom ar ledamot av styrelsen i 
sektion Stora/Klump pa Arsta 

Tjanstgoring i pask 
• Arbetsgivaren bestamde ensidigt 
1998 att vi skulle ovcrge tidigare 
mingirig praxis att tjSnstbefrielse 
skulle galla papiiskdagen och frivillig 
Svcrtid annandag pisk. 

Avtalet stipulerar att vi ar skyldiga 
att arbeta pa paskdagen om vi har 
sondagstjanstgoring enligt schemâ  
Arbetsgivaren lockade da med att 
man skall fa byta sin ordinarie tjanst
goring fr in sondag till mandag. SE
KO sa nej da och sager nej nu. 

Overgivit praxis 
Skalet ar cnkelt, har man overgivit 
praxis f i r man sti sitt kast. De kost-
nader man tror sig tjana, forlorar 
man pa att manharoverbemannatpi 
sondag eftersom ingen kan bli tjanste-
befriad om inte alia blir det! 

Om man som indivtd vill ta ut en 
semcstcrdag pa sondagen/paskdagen, 
satter sig SEKO naturligtvis inte p i 
tvaren, men arbetsgivaren brukar 
gora det. 

Sa kare medlem, ga inte pa ryktena 
fran fOrra aret att SEKO hindrade 
dig fran att fa bvertid pa annandag 
pjisk. Det utgar namligen ingen bver
tid fbr den som skulle flyttat p i sin 
tjanstgoring. 

Vi vet att det var en del personal 
som hade lite att gbra piskdagen 
2000, men det ar cn konsekvens av att 
Posten inte vill ha den gamla praxisen 
med overtid pa bade sbndag och man
dag. 

Micke Tall, 
ordforande Klubh Arsta 

Arstaroster 

Torbjorn Klartell, Stora 
brev/Klump: 

l-iar du traffat nye termi
nalchefen? 
~ Ja. Han verkar 16s och 
ledig pa ytan, men jag anar 
en bestamdhet under den 
ytan. 

Vilket ar det viktigaste 
kravet for dig I avtalsro
relsen? 
~ Arbetstider, det ar mycket 
pa obekvam aiternering. 
Viktigt med vilka kriterier 
som galler for individuell 
lonesattning. 

Hur ska du fira pasken? 
~ I stan. Formodligen ata 
nagot gott med de tonariga 
barnen. 

Micke Tall 
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Nagra synpunkter i 
mars manad... 
• I samband med irsmotena p i sektion 
Sma/CS och Klubben pa Arsta kom 
nigot av de konflikter, sympatier och 
antipatier fram, som piverkat minga i 
terminalen under forra iret och aven 
borjan av detta ar. En fraga vid 
Smi/C5:s mote var, om det finns nins-
tans att vanda sig inom facket nar kon
flikter piverkar medlemmar och styrel
se. Inget riktigt svar gavs, sa frigan 
stalls igen. 

Flera av Sma/C5-styrelsens ordinarie 
ledamoter kunde inte fortsatta i styrel
sen av olika skal. Det visade sig nar 
styrelsen for Sma/C5 Arsta borjade 
fbrra aret att det var en mix fran Klara 
och Arsta, de flesta med styrelsevana, 
nigra mangarig och nigon hade ingen 
alls. 

Olika uppfattningar 
For den som ar ny i styrelsen kan det 
vara bra med en mentor som stod och 
visst kan det val firmas olika uppfatt
ningar i en styrelse, det ar val darfor det 
kan rbstas? Att vi inte gama itar oss 
fortroendeuppdrag kan vi fundera bver 
och ska vi ocksa tanka p i vad vi vill att 
facket ska gbra och ha for varderingar 
och manniskosyn och vad vi sjalva kan 
gora fbr detta. 

Fackets medlemssiffror sjunker, var
fbr? Hiu- kommer det sig att andra fack 
varvar medlemmar? Har de nagot battre 
att erbjuda? Finns inte kontakten med 
golvet? Ska fler i den fackliga organisa
tionen jobba pa golvet? Till ett bra, 
fungerande, lyssnande, kommimiceran-
de, mangfacetterat fack kommer folk 
och ar det inte som med ett fint hals-
band att minsta lank ar viktig for att 
kedjan ska hilla och vara vardefull? 

sakerhet? 
En ny sakerhetsitgard bbrjar i april, vi 
ska ha en personlig kod till bade ytter-
dbrr och svangdbrr for att komma in i 
huset. En svangdbrr som dessutom var 
trasig flera dagar forra veckan ... ett 
fbrslag frin forra v iren ar att ta bort 

svangdorrama, ha en saker inpassering 
med kort och fri passage ut, en recep
tion som ger kort till besbkare utifrin 
som ska till restaurangen, typ Klara. Ska 
vi trycka in en kod nar vi ska ut ocksi? 
Vilken kb det kommer att bli! 

Brandbvning har bbrjat for nigra och 
det ar batfre sent an aldrig! (V45 forra 
iret var det sagt!) 

Personaibuss 
Och det har varit en vinter i i r liksom 
fbrra aret, med kyla och drag p i 
Smi/C5 och med en tillfallig flakt som 
ska fungera som vagg / barriar / mot-
vind i hbman dar vardet kbr frin kajen 
och in i huset. Kom gama och se hur vi 
har det nu med ny "rink" efter Gbte-
borgsmodell och kylan drabbar oss 
ocksi nar vi ska hem pa kvallen. Missar 
vi bussen kan vi f i vanta 15 minuter p i 
nasta i snb, regn, blist och kyla och att 
trangas for att f i plats i en liten busskur 
blir kvallens hbjdpunkt, sa varfbr inte 
en personaibuss sa vi slipper bli sjuka? 
Ar inte postanstalldas halsa viktigt? 

Lundin Oil 
Till slut nigot om Lundin Oil och om 
hur deras vinstinfressen tar sig ratten i 
ett annat land, en FN-medlare i styrel
sen dessutom, hur kritik viftas bort, 
"vinsten gir ju tillbaka till landet" Men 
hur? till sittande regim, vapen och in-
bbrdeskrig och vad hande dom som 
bodde i omridet tidigare? Det kan vi 
lasa om i tidningama. Ett annat stort 
oljefbretag. Talisman, kritiserades i 
oktober 1999 for liknande i Sudan och 
det blev demonstrationer, utredning och 
aktieras (!) och regeringens rid var en 
etisk kod for verksamheten. Kan vinst, 
resultat och profittankande nigonsin g i 
fore manniskor och miljb? 

I bvrigt ingen jamfbrelse... 

...en piostarbetare pa Sma/CS Arsta, 
ersattare i styrelsen en tid 2000 

Nuvia Florez, 
Direktinlamningen: 

Har du traffat nye termi
nalchefen? 
~ Nej, men jag vet hur han 
ser ut. 

Vilket ar det viktigaste 
kravet for dig i avtalsro
relsen? 
~ Hogre Ion. Tar man mer 
ansvar motiverar det en 
battre loneutveckling. Trivs 
bra med arbetstiderna, men 
sa har jag ocksa dagtid av 
sociala skal. 

Hur ska du fira pasken? 
- Funderar fortfarande. Ti
digare var det lantstallet i 
Ostergotland med agg och 
kyckling hos exsambons 
foraldrar, men nu vet jag 
inte. 

Micke Tall 
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Tomtebodasamverkan den 28 mars 

Arbetsskor, kodlas och annat nytt 
Samverkansgruppens 
sammansattning 
Samverkansgruppen kommer fr.o.m. detta 
mote att besti av terminalchefen (Peter 
Salomonsson), ekonomicontroUem (Ser
baz Shall), personalchefen (Jens Morin), 
tv i ledamoter frin SEKO (Ake Anevad 
och Jan Ahman), en vardera frin ST och 
SACO samt HSO (Lasse Lovlie). 

En "standig sekreterare" kommer att 
adjimgeras till motena. Dessutom kommer 
sjalvfallet olika personer att adjungeras 
beroende p i vilka frigor som behandlas. 

intern kvaiitetsrevision 
Den senaste interna kvalitetsrevisionen 
resulterade i 10 avvikelser och 3 forbit-
tringsfdrslag. 
Den allvarligaste kritiken riktade sig mot 

Tba i alknanhet och galler bristande leve-
ranskontroll, halften av lastbarama ar 
ostamplade. 

Kodningsandelarna 
SEKO har en tid efterlyst en redovisning 
av kodnmgsandelamas utveckling. Idag 

fick vi en kort rapport om resultatet for 
tiden 1/1 -27/3 2001. 

Smi UN 79% 
UE 87% 

Stora UN 49% 
UE 41% 

UN = Uppsamling normalbrev 
UE = Uppsamling ekonomibrev 

Noteras kan att smibrevens kodningsan-
del okat med ca 5% sedan utrikes fbr
svann, vilket ar forvinansvart litet. 

Stora ligger under 50% maskmsorterat, 
bar har andelen kodat minskat sedan 
utrikesvolymema kom tillbaka efter Ars-
taflytten. 

Volymutvecklingen 
Klumpen har tappat ca 1.000 Postgirofor-
sandelser per dag, sedan Girot bbrjat trycka 
dessa i Jamtland. 

Det ar f.n. en neditgiende trend i hela 
landet for brewolymema med ca 3 procent. 

Tomtebodas uppsamlingsvolymer har 
under det senaste iret (febmari - febmari). 

bland annat p i grund av Arstaflytten, mins
kat med stora volymer, -29 procent fbr 
normalbreven och -22 procent for ekonomi. 
SEKO begarde en utfbrligare redovisning 

av volymutvecklingen under det senaste iret 
vid nista sammantrade. 

inflodesprojektet/ 
Maskinflytten 
Arbetet loper enligt tidsplan. Efter denna 
vecka sker ett uppehill bver pisken. 

Ombyggnationen - kodlas 
De fbrsta omkladningsrummen p i plan 3 
blir inflytmingsklara denna vecka. 
Motionslokalema flyttar preliminart till plan 
1 den 9 april. 
"Grabedelen" p i plan 5 stangs av i nasta 
vecka. Grabe flyttar in i augusti. 

Under viren kommer alia kortlasare (fbr 
inpassering) att bytas ut och ersattas av 
"berbringsfria". Aven hissama kommer att 
fbrses med kortlasare. Dessutom kommer 
det - enligt order uppifrin - att fomtom 
inpasseringskortet krivas en fyrsiffrig kod 
fbr att ta sig in i huset. 

TimeCare? 
I Forbattring 2000-projektet var TimeCare 
p i tal. Nu har Posten Produktions personal-
chef Lena Lundgren dragit iging ett liknan
de projekt inom Brevnatet. Tomteboda och 
Nassjo ska vara pilotterminaler. Informatio-
nen var alldeles farsk aven for terminalche
fen, s i jag f ir iterkomma med ytterligare 
information nar jag vet mer. 

Forslagsverksamheten 
SEKO begarde att F2000 bjuds in till nasta 
samverkan for att redogbra for fbrslagsverk-
samheten. 

Arbetsskor 
SEKO tog upp frigan om arbetsskor och 
andra arbets- och skyddsklader: vad f ir vi 
kbpa, hur ska det g i till och varifrin? Fri
gan togs upp bl.a. mot bakgrund av att det 
numera fmns ett klart och tydligt centrah 
beslut p i att all personal p i terminalerna har 
ran till arbetsskor (i de fall man inte ar 
skyldig att bara skydsskor, fbrstis).. 

Vi fick till svar att Jens Morin fitt i upp
drag av ledningsgmppen att till den 2/4 
komma med fbrslag p i policy for vilka 
arbets/skyddsklader som Posten ska hilla 
med och hur och var de ska bestallas. Ar
betsgivaren ska behandla Jens fbrslag den 

Malardalen... 
...stracker sig numera anda bort 
till Hjalmarens och Vanerns stran-
der. I alia fall i den nya postala 
geografi, som galler i avreglering
ens tidevarv. 

Ett av de tretton projekt som 
Posten Produktion dragit igang, 
ska undersoka de eventuella sa-
mordningsfordelar som finns mel
lan brev- och paketnaten inom det 
man kallar "Malardalsomradet" 
och vad det skulle innebara om en 
sadan terminal byggs pa Arlanda. 
Ursprungligen skulle forstudien 
berora Arlanda Inrikes (HUB:en), 
Utrikes, Uppsala och Vasteras. 
Idag ar aven Orebro och Tomtebo
da paketterminaler och Karlstads 
och Tomteboda brevterminaler 
indragna. 
I likhet med ovriga 12 projekt ska 

studien utmynna i minst tva 
"tankbara och genomforbara" 
ibsningar och tillsammans med 
de andra delprojekten mynna ut i 
tre scenarier for det framtida 
brev- och paketnatet. Gruppen 
ska lamna sina forslag senast den 
23 april till huvudprojektledaren, 
Alf Friman.. 

Arbetet sker under en tystnads-
plikt som inte ens Facktuellt har 
lyckats bryta igenom. Vi far darfor 
vackert vanta tills tacket faller. 
Tank om det da visar sig att man 
foljt den inslagna vagen fran Ar
landa utrikes och skapat ett antal 
MIN^E terminaler, utspridda i 
!Vlell9isverige! 

Det vore nagonting det! 

Jan Ahman 
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2/4 och darefter lamna det p i remiss till 
facken och HSO innan beslut tas. 
Beslutet ska ocksi ta hansyn till de - idag 

nigot oklara - besluten om nya profilklader. 

Gruppreklamscentralen 
Samarbetet med IKAB fiingerar battre och 
battre. IKAB har nu installerat sin sista (5 :e) 
maskin. IKAB klarar nu kvalitetsmilen och 
ligger i nivi med ovriga GRMC. De tar over 
och bladar det sista omridet (Taby) frin 
Posten den 1 april. 

Endast en (1) sokte till de tre tjanstema 
som kvalitetskontrollanter pi GRMC som 
utlystes for ett tag sedan. Terminalledningen 
har nu gitt ut med ett erbjudande till de 
deltidare som sokt forhojt itagande att soka 
tjanstema och f i heltid. 

Resultatet 
agnades en utforlig genomging under led
ning av Serbaz. Den iterges i artikein om 
overtalighetsfbrhandlingama. 

Horselskydd 
Terminalchefen foreslog att de nigot mer 
avancerade och dyrare horselskydden kops 
in till dem som har lakarintyg p i tinitus. 

Rdkproblemen plan 2 
Forslag finns att flytta ner lediga moduler 
frin plan 3 och gora rokspottar av dem pi 
2:an. Dessutom ska det bli battre skyltning 
och tillsagelse for dem som inte fbljer reg
lema. 
Problem med rokningen finns aven pi plan 

3 i anslutning till rokrummen. Dessa ska ses 
over - inklusive ventilationen - i samband 
med den ombyggnad/uppfraschning av 
pausrum som ska ske pi grund av att storre 
delen av verksamheten samlas i sodra delen 
av huset. 

FSM - arbetsmiljoproblem 
MSG Lasse Lovlie anmalde att han fitt in 
arbesskadeanmalan pi "greppskador" vid 
FSM, folk har fitt problem av att greppa for 
minga och for stora buntar vid urbunming i 
FSM:en. 

Han ansig att vi miste se over arbetsrota-
tionen igen och ligga tonvikten p i de arbet
suppgifter som ar av den arten att man 
behover rotera mer (eller mindre?) vid. 
Samverkansgruppen foreslog att detta ar en 

uppgift fbr fbrbattringsgmppema i OP-UH 
att ta itu med. 

Nasta mote 
i samverkansgruppen hills den 25 april. 

Jan Ahman 

Ny sektion pa Tomteboda 
• Den 1 mars hblls det konstituerande 
mbtet fbr SEKO Tba Klump-Flbde som 
ar namnet p i sektionen. Frin bbrjan var 
tanken att bilda en ren plan 2 sektion. 
Direktinlamningen valde dock att vinta 
i avvaktan p i vad som hinder, dels med 
kassaverksamheten, dels hur organisa
tionen som helhet ser ut till hbsten. Till 
ordfiirande i sektionen valdes imderteck-
nad Staffan Milhier, vice ordf Gerardo 
Berrios, till kassbr Marek Jarozek och 
sekreterare Peter Hilhnan. Vidare bestir 
styrelsen av Monica Lindberg, ledamot, 
samt Steve Cyrus, Hannu Jokmen och 
Joseph Weldai ersattare. AUtsi fem 
ordinarie och tre ersittare. Sex fiin 
Klumpen och tv i frin Interna transpor
ter eller Flbdet som det heter numera. 
Det f ir vi hoppas ska fungera. I samver
kan som aven ar AU iterfmns Staffan 
Millner. Gerardo Berrios och Monica 
Lindberg. Dessa personer ar aven leda-
mbter i Klubbstyrelsen. Monica och 
Gerardo som ordinarie och jag sjalv som 
ersattare. 

Battre arbetsmiljd 
Fbrvantningama p i vad en ny egen 
sektion kan tankas innebara for medlem
mama p i Klumpen respektive Flbdet ar 
sakert hbgst skiftande. Frin noil och 
intet till battre arbetsmiljb, rattvisare 
Ibner och en och annan tt-evlig medlems-
fest. Fbrhoppningsvis skall vi medverka 
till bide det ena och det andra samt en 
hel del dMremellan. Samtliga i styrelsen 
har hur som heist mer eller mindre tidi
gare erfarenhet frin fackligt arbete. 

standiga forbattringar 
Fbr Klumpen eller KSM-enhetens del 
hander det ju en hel del den narmaste 
tiden. Vi har startatmed Operatbrsutvec-
kling. Vi ska arbeta med standiga fbrbat-
u-ingar och kompetensutveckling. Ingen 
kan val saga annat an att det i alia fall 
liter bra. Flbdet kommer iven de snart 
att omfattas. Eftersom det i r en process 
som stracRw sig lingt fram i tiden blir 
det naturligtvis valdigt viktigt att fblja 
upp och se till att allt utvecklas i ratt 
riktoing. D i det handlar om vira jobb 
fmns det v i l all anledning att stalla sig 
positiv fbrutsatt att aven Ibne- aspekten 
beaktas i en sin utveckling. Standiga 

fbrbattringar miste ju innebara att en hel 
del antligen kan fbrbattras p i arbetsmi-
Ijbomridet. Se dir ett omride dir man 
verkligen kan tala om fbrbattringspoten-
tial. Ordentliga och mer lattillgangliga 
omkladningsrum fir vi av ombyggnads-
tekniska skal. 

Nytt pausrum tackl 
Det fattas dock nigot valdigt viktigt for 
KJumpenhetens del. Nigot som jag tror 
arheltnbdvandigtatt vi loser fbr arbets-
moralens och personalens trivsel skull. 
Det ar naturligtvis ett nytt och fi^ht 
pausrum. Man kan inte fbrvanta sig hur 
mycket lojalitet och positiv instalhimg 
ti l l fbrandringar som heist om det inte 
gir att Ibsa en for personalen si fiinda-
mental fiiga. I saimingens namn har ju 
inte heller DILrens personal speciellt 
trevliga pausudymmen. Det ar ju mar-
kligt att vi p i plan 2 som har den tristas-
te och simsta arbetsmiljbn ska behbva 
dras med dom samsta tankbara pausu-
trymmen dessutom. Inte ens fbnsterhar 
dom. 

Bygg nytt! 
Enda raka ar naturligtvis om man menar 
allvar med att satsa p i personalen att 
bygga nytt, frascht och andamilsenligt 
personakum fbr antingen KSM:s del 
eller ocksi fbr sival klumpens som 
dilens personal i de lokaler som jag 
fbrmodar blir lediga efter en eventuell 
stangning av kassan. Ett fbrslag som jag 
uppfattat frin si att saga hbgsta hil l och 
bara kan hoppas fiillfbljs. Fbrvantning
ama firms och kommer dom p i skam 
tror jag mycket annat gbr det ocksi-
Andra viktiga omriden i r buller, ergo

nomi, trackar, fiiskvird etc. etc. Det 
finns mycket att gbra. Fler medlemsmb-
ten. Battre mformation. Protokollfbrda 
arbetsplatstraffar. Nanmast har vi en 
bvertalighetssituation att ta stalbimg till 
och si sminingom startar de lokala 
Ibnerbrelsema. Den nya sektionens 
styrelse och medlemmar kommer att ha 
fullt upp. 

Staffan Millner 

Staffan Millner dr ordforande i Sektion Tba 
Klump/Fldde 
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Overtaligheten pa Tomteboda 

50 AA ska bort till September 
• Overtalighetsfbrhandlingama fortsatte 
den 28 mars. 

SEKO hade infbr dagens fbrhandlingar 
begart en utfbrligare information om den 
ekonomiska bakgnmden till den av ar
betsgivaren havdade bvertaligheten. Vi 
hade ocksi begart en redovisning av var i 
huset bvertaligheten fmns. 

Den ekonomiska gmnden ar den som 
redovisas i tabellen nedan. 

Fdrklaringar 
- eller bortfdrklaringar? 
Vilka fbrklaringar kan det d i fmnas till att 
vi ar dyrast? 

1. Besvarlig och dyr sammansatming av 
post. 
Tomteboda ar den terminal som har den 

stbrsta andelen klimip. Vi har ocksi en 
relativt stor andel stora brev, och dess
utom sorterar vi som den enda (nastan) av 
termmalema i Riksnatet ankommande 
uu-ikes volymer. 

Vi har en relativt sett liten andel sprid-
ningsvolymer, vilket anses negativt i 
ekonomiskt hanseende. 

Fortsatt utredning pigir kring dessa 
faktorer, och vad de ev. kan innebara som 
fbrklaring till de trikiga siffroma. 

2. Samtidigt som det ar avgbrande att ta 
reda p i vilka faktorer som ev. kan fbrkla-
ra (itmmstone en del) av skillnadema 
mellan vira kosmader och andras, ska 
man vara medveten om att alia terminaler 
har sina saregenheter. Exempelvis si i r 
orsaken till att Umei ar den terminal som 
ligger narmast oss i kosmader den, att de 
p.g.a. avstinden i norra Norrland har 
extremt hbga transportkostaader. 

Gratlsarbete 
3. Hyreskosmadema. Ett stort och fram-
gingsrikt arbete har genomfbrts det senas
te iret med att sanka terminalens hyror. 
Tomtebodas kvmhyra ar inte p i nigot satt 
anmarkningsvirt hbg, men daremot beta
lar vi fortfarande for ytor som vi inte har 
anvandning fbr, fr.a. i garaget. 

4. Gratlsarbete. Vi i r snalla p i Tomteboda 
och darfbr har vi av tradition tagit p i oss 

andras problem och kostnader. Ett histo
riskt exempel ar hur vi har hjalpt Ufrikes 
nar de har flyttat verksamhet och voly
mer. Nastan dagligen upptacks nya former 
av gratlsarbete. Det senaste ar att vi i alia 
i r har sorterat 173 00 utan ersatming frin 
Utdehiing. Samma princip med utsorte-
ringen av Bokreturema, dar Saljeriet tagit 
intaktema och vi har gjort jobbet. Sidana 
bar saker rittas nu till, och det man iteri-
gen kan fundera bver i r hur mycket (li
tet?) vira tidigare och nygamla chefer i 
huset egentligen har brytt sig! 

5. Personalkostnadema. Terminalledning
en hade till det bar mbtet inte hunnit spe-
cificera kosmaden per fbrsandelse, men si 
mycket i r dock klart att det ar personal-
kostaadema som fortfa
rande ar den faktor som 
talar mest emot oss. 

mer ev. "bverbemanning" p i Flbde och 
DIL:en, summa ca 60 A A . Den relativt 
sett stbrsta "bverbemanningen" fmns -
enligt gruppen - p i Smi. (Observera att de 
hittills endast riknat p i Smi, Stora och 
Klumpen). 

Det bbr tillaggas att produktionsplane-
ringsgmppen inte har raknat med att 
nyckeltalen ska uppfyllas till 100 procent; 
man har lagt sig p i ca 70 procent. Dess
utom har terminalledningen valt att beg-
ransa bvertaligheten - med de faktorer 
som ar kanda idag - till 50 A A . 

Yttre faktorer 
De siffror som namns kan fbrandras bero
ende p i yttre faktorer. Tyvarr visar voly
mema fn. en neditgiende trend inom 

Nyckeltalsberak-
ning 
De hbga personalkostna
dema kan namrligtvis 
hero pi de faktorer som 
angetts i punkt 1 ovan. 
Nu fmns det emellertid ett 
annat satt att berikna per-
sonalbehovet i huset och 
det ar att gbra en nogg-
rann nyckeltalsberakning 
pi de delar av verksamhe
ten dar det finns nyckeltal 
att arbeta med. Det gbr 
det fbr Smi, Stora och 
KSM. Pi dessa omriden 
fmns nyckeltal faststallda 

^Ibr hela Natet. Med hjalp 
av dessa och utifrin de 
faktiska volymer som 
fmns i huset och verkliga 
faktorer i bvrigt, har pro-
duktionsplaneringsgmp-
pen gjort berakningar av 
personalbehovet i egent-
lig drift - si som det fak-
tiskt ser ut idag och vad 
som dr mojligt den 1 Sep
tember. Gmppens slutsats 
blir att det gir att minska 
personalstyrkan med 53 
A A . Dessutom tiUkom-

Kostnad ore/fors Sorterade fors/tim 

Terminal Budget 
200V' 

Utfall 
2001'' 

Budget 
2001 

Utfall 
2002 '̂ 

Tomteboda 67 64 519 506 

Alvesta 50 47 624 699 

Karlstad 49 46 587 612 

vasteras 50 47 640 688 

Uppsala 49 43 651 703 

Sundsvall 54 58 635 474 

UmeS 62 53 642 739 

Arsta 54 48 623 657 

Malm6 50 51 737 652 

Norrkoping 52 42 716 801 

Goteborg 56 58 548 503 

Nassjo 51 48 596 670 

Hela Natet 54 51 620 621 
1) = Acl<umulerat december 2001 
2) = Acl<umulerat to.m. februari 2001. 
• / "Kostnader' ingar allt exklusive finansnetto (r§ntor) 
minus "Ovriga intakter', som bl.a. ar det som vi far 
betalt av Rikstransporter for omiastningen i sparhallen 
(=ca 13AA) 
• / "Fdrsandelser" ingar alia A+B uppsamling, matt i 
tiuset, samt spridningen, som fr.o.m. i ar = utdelade 
forsandelser, vilka mats pa utdelningskontoren. 
• / "Timmar' ingar all nan/amtid, oavsett om man ar 
sorterare, truckinstruktor eller entietsctief octi om det ar 
fraga om onjinarie arbetstid eller overtid. 
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hela Natet; om detta hiller i sig kan laget 
fbrvarras. A andra sidan sk kommer vi att 
overta volymer frin Arsta (vilket mte 
betyder sS mycket i A A ) och dessutom 
kan det bli aktueUt med att ta over den 
manuella forsorteringen fr&n ett eller flera 
utdelningskontor (ger litet mer). Dh p i 
verkar det kalkylen i positiv rikming. 

Futurum 
Klubben ska nu fundera over arbetsgiva
rens bedomningar, om de ar korrekta, 
eller itminstone rimliga. Forhandlingama 
ska preliminart avslutas den 6 april. 

Om vi utgir ifrin att arbetsgivarens be-
domning av personalbehovet i r korrekt 
eller i varje fall nodvandig for att Tomte
boda ska ha en chans att overleva, kan 
man gora olika saker. 

Arbetsgivaren har si bar lingt vah att 
faststalla en overtalighet for att darefter i 
fbrsta hand erbjuda Futumm, som ju ar en 
mildare variant av uppsagning. Overtalig
heten uppgir till 50 A A , men p i grund av 
redan beslutade pensioneringar mm si 
beraknas ca 35 A A erbjudas Futurum. Nar 
det galler vilka som ska f i sbka till Futu
rum ar vi nu bverens med arbetsgivaren 
om att bvertaligheten - och darmed ratten 
att sbka Futurum - ska omfatta all perso
nal i husetforutom teknikerna. 

Tva problem 
Oavsett vilken form av uppsagnin.̂ sr det 
blir till slut si fmns det fr.a. tv^"^tora 
problem med det. 
Fbr det fbrsta si i r ju knappast uppsag

ningar det basta sattet att f i med sig per
sonalen p i den effektivisermg som ar 
nbdvandig. Uppsagningar slir inte heller 
mot enbart Tomteboda, det kommer ocksi 
att skapa stor oro p i Arstaterminalen. 
Fbr det andra si fbrvarrar uppsagningar-

na (oavsett i vilken form de sker) den 
extrema ildersprofilen p i Stockholmster-
minalema ytterligare. 

Pensioneringar 
Den vettigaste itgarden i det hir laget 
vore att erbjuda en extraslant till dem som 
vill g i i pension, men inte kan gbra det 
p.g.a. att de 65 procent man ftr enligt 
bvergingsreglema i r fbr diliga. Den 
utvagen har redan provats men bara gett 
pengar till 4 personer. Man i r p i hbgre ort 
ytterst ovilliga att satsa p i den hir typen 
av Ibsningar. Alia resurser ska idag tydli
gen slussas till Futumm. Det dr vackert 
sa. men personaldirektoren och andra 

borde inse att aven Futurum dr en dalig 
losning for Stockholmsterminalerna! 

Vi har f i ^ SEKO:s sida begirt att ar
betsgivaren ska gbra annu en anstrang-
ning fbr att f i tillstind pensionslbsnmgar. 
Vi kommer ocksi sjalva att ta ett initiativ 
i frigan tillsammans med Arstaklubben 
och fbrhoppningsvis ocksi Verksamhets
kommitten. 

schemagrupp 
Oavsett vilken metod det blir si krivs det 
en bversyn av arbetstider och scheman i 
huset fbr att klara produktion, kvalitet och 
bra arbetsfbrhillanden nir vi blu fMrre 
bander som ska gbra jobbet. Dirfbr har en 
schemagmpp tillsatts under ledning av 
Ann Thyren. I gmppen ingir si bar lingt 
P-0 Leander, Irene Komarov och Henry 
Olofsson. Gmppen kommer den 8/5 att 
presentera ett antal fbrslag fbr diskussion 
i organisationen. 

Till sist si ska det ocksi sigas att om 
arbetsgivaren vill behilla trovardigheten 
si fir det inte bli si att sorterama blir 
farre - samtidigt som helt onbdiga admi-
nistrativa tjanster - till exempel s.k. pro-
duktionsansvariga - im-attas. 

Tidplan 
Fbrhandlingama fortsatter den 3 april och 
avslutas preliminart p i fredag 6 april. 
Klubbstyrelsen sammantrader den 5 april 
for att ta stallning till fbrhandlingama. 
Enligt arbetsgivarens tidsplan ska, sedan 

fbrhandlingama avslutats, Futumm och 
Trygghetsstiftelsen informera i huset 
under april. Sbkning till Fummm sker 
under maj och urval av sbkande i juni. 
Intrade i Futumm i aug-sept. 

Jan Ahman 

Futurum 
Manga fragar efter information 
om Futurum. Vi har till det har 
numret inte hunnit skriva ner 
ny information. Pa klubbens 
hemsida finns tidigare artiklar 
samt avtalet i sin helhet. Aven 
pa "Posten idag" finns info. 

Vi hoppas i ett extranummer 
komma med utfdrligare infor
mation. /Red 

Stockholmsterminal-
ernas dataforening 

Oppen for dig som art>etar pa 
Arsta eller Tomteboda. 

Foreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 2V2, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swiDnetse/stdf 

Tomtebodapostens 
konstforening 

Oppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstall-

ningslokaler pa plan 5, 
Tomteboda. 

Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 
satter in minst 100 kr/man pa 
ett konto hos foreningen, som 

du sedan koper konst for. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

httD://w1.875.telia.com/-
U87509607. 

Postens fotoklubb 

Oppen for dig som ar postan-
staild och fotointresserad. 
Foreningen disponerar ett 

valutrustat morkrum pa plan 1 
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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Datakurser april/maj 2001 
Tomteboda Tomteboda. Intresserade som inte ar 

SEKO-medlemmar hanvisas till STDF:s 
kurser, som ar oppna for alia anstallda vid 
Stockholmsterminalerna. 

Arsta 
Stockhohnstermmalemas Dataforening 
anordnar en grundlaggande Intemetkurs i 
Datastugan vid Arsta Postterminal. Kur-
sen startar preliminart sondag den 22 

kan linas under kurstiden mot deposition. 

OBS! Aven om kurserna ar avgiftsfria, 
betraktar vi anmalan som bindande. Ett 
avhopp utan mycket goda skal staller till 
stora problem, bl.a. hindras nigon annan 
frin att umyttja platsen, och kan medfora att 
man kommer i sista hand nar det galler 
turordning till kommande kurser. 

Under vintem 2001 anordnades av tre studi-
ecirklar inom data av SEKO Klubb Brev 
Tomteboda i samarbete med Stockhol-
msterminalernas Dataforening ( STDF), 
(en nyborjarcirkel, en IT-korkort modul I + 
IIochenlT-kerkortlll) 
Under april/maj 2001, planeras nu foljande 
datakurs i IT-korkort III i samarbete mellan 
SEKO Klubb Brev Tomteboda och STDF. 
Preluninirt blu" tiden 15.30 - 18 onsdagar, 
med kursstart vecka 17 2001 (25/4) 

Kursen ar avgiftsfri for SEKO-medlemmar 
(avgiften mgir i SEKO-medlemskapet) -
ett vanligt pris hos ett studieforbund skulle 
vara mellan 800 och 1500 kr per kurs. 
Cirketa bedrivs p i deltagamas fritid. 
Kurslitteratur fiims att tillgi under kursti
den, men om man vill lina hem nigon bok 
fir man lamna en deposition. Ev kop av 
litteratur betalas av kursdeltagaren. Kurslo-
kal ar preliminart STDF:s lokal p i plan 2'A 
(sodra anden) i Tomtebodi postterminal, 
som har plats for sju elever, vilket iimebar 
att deltagarantalet ar begransat. Den som 
anmaler sig forst fir plats forst. Om en kurs 
blir fulltecknad, ges fdretrade till SEKO-
medlemmar frin Tomteboda, eftersom 
kursema anordnas av SEKO klubb Brev 
§<:§<S<:S<:i<:|K:i<S<:S><i><S<:S<S<S«=S<:§<S<:§<S<i<:S><S^ 

Kursnamn Forkuns-
kapskrav 

Prel. 
Startdatum 

Antal triffar 
(prel.) 

Klockslag 
(prel.) 

Internet 
grundkurs 

Inga Son 22 apr 4 15.00 -18.00 

IT-korkort III IT-k l+W-
motsv 

Ons 25 apr 6 15.30 -18.00 

april, och omfattar fyra triffar med de 
nastfbljande tre sondagama. Starttiden blir 
preliminart 15.00 och sluttiden 18.00. For 
kursen kravs medlemskap i Stock-
hohnsterminalemas Dataforening (STDF, 
50 kr/ir) vilket kan losas vid kursstarten, 
men ar annars avgiftsfri. Kurslitteratur 

Mer information om kurserna lamnas av: 

• Janis Rubulis ( mobii: 070-5158516, e-
post: ianis.rubulis(g),Dosten.se) eller av 
• Klubb Brev Tomteboda pi telefon 
08/781 76 14 

Jag anmaler mig harmed till fo
ljande avgiftsfria dataktirs i Tom
teboda under april/maj 2001 

• Intemetkurs 
• IT-korkort III 

Anmalan ska vara SEKO Klubb Brev Tomteboda 
tillhanda senast tisdag 17 april 2001, kl. 12.00. 
Den kan postas med denna portofiia talong eller lam
nas p i klubbens expedition, plan 2'/2. 

Namn: Tel Mobil: 
Adress hem: Tel hem:... 
Arbetsplats: Tel arb: 
e-post: 
Forkunskaper: 
Jag har tillgang till dator (ja/nej): 
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Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan\ 

UPS mot kanadensiska postservicen 

"Hands off my mail" 
• Jag har tidigare {Facktuellt nr 7/2000) 
rapporterat om UPS angrepp pS den kana
densiska postservicen. UPS anklagar Cana
da Post for att korssubventionera kurirfor-
sandelser (med intakter frin de monopols-
kyddade breven) och darigenom skada UPS 
affarer. Bolaget kraver Canada Post pi nar
mare 2 miijarder i skadestind. UPS stodjer 
sig pi kapitel 11 i det nordamerikanska 
frihandelsavtalet, NAFTA, och enligt reg
lema i detta avtal ska en sarskild skilje-
namnd avgora frigan. 

Hands off 
my mall! / 

Det kanadensiska postfacket, CUPW, pro-
testerar starkt mot UPS metoder och har, 
tillsammans med "Council of Canadiens", 
startat en kampanj mot UPS krav. 
Framfor allt riktar sig kampanjen mot att 
UPS skulle tillitas plocka mssinen aven ur 
den kanadensiska postmarknaden. UPS vill 

antingen tvinga Canada Post att hoja avgif-
tema for de typer av forsandelser som bida 
fdretagen distribuerar, eller, tror CUPW, f i 
tillging till Canada Posts nat av boxar och 
postkontor; staderna. Landsbygdens och de 
mindre samhallenas invinare ar UPS knap
past intresserade av. Skulle UPS f i igenom 
sina krav, skriver CUPW i ett pressmedde-
lande, iventyras servicen for de 6 miljoner 
kanadensare som bor i landsbygdskommu-
nema. 

Profit fore service 
Naturligtvis skulle aven sysselsattningen 
hotas for minga postanstallda. CUPW pi-
minner om vad som hande for nigot ir se
dan, nar Canada Post gick ur direktreklam-
saffaren ("admail"). Veckan efler det att 
regeringen tagit beslutet avskedades 10.000 
reklamutdelare, den storsta uppsagningen i 
Kanadas historia. 

Dessutom vamar CUPW och Council of 
Canadians for de konsekvenser som ett ac-
cepterande av UPS krav kan f i for ovrig 
offentlig sektor i Kanada, exempelvis sjuk-
virden. 
Man protesterar ocksi mot det hemlighets-

makeri som rider, nar tvister avgors under 
NAFTA:s regler. Varken UPS skriftliga 
anklagelseakt eller andra dokument har 
offentliggjorts. Forhandlingama sker bakom 

stangda dSrrar, "forst nar beslutet har tagits 
kommer Kanadas medborgare att underdt-
tas", heter det i ett gemensamt uttalande 
frin de tvi organisationema. 

"Kanadensarna betalar for den kanadensis
ka Postens servicendt sa att alia, oavsett 
var man bor, har rad att kommunicera med 
varandra - ingen liten uppgift i ett land med 
en sa stor landsbygd! 

Om UPS vinner, kommer Canada Post att 
ha mindre pengar till att serva landsbyg-
den. Och UPS dr bara intresserade av att 
gora affarer i lonsamma storstadsomraden. 
For dem handlar det bara om pengar. 

Tala om for UPS att var offentliga postala 
service dr alldeles for viktig for att under-
mineras av ett kurirfdretagsom satter prqfi-
ten fore servicen!", 

heter det i texten pi det flygblad som nu 
distribueras over Kanada. 
Si sant som det ar sagt! 

Jan Ahman 

UPS dr vdrldens storsta privata kurirfdre
tag och baserat i USA. 
Mer informationfinns pa CUPW:s hemsida, 
www, cupw-sttp. ors. 

Avgift betald 
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