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Tomtebodas framtid 

Schemaforslagen klara 
Inga uppsagningar • Tidigare instSllelse pa GSM/FSM • Fdrtur till nuvarande placering 

Personal - Overtaiigheten 
Sammanlagt hade diygt 30 anstallda sokt 
till Futurum nar tidsfristen lopte ut den 
15 juni. Omraknat i arsarbetskrafter i 
egentlig drift motsvarar dessa 30 perso-
ner 21,5 A A . Dessutom har 2,5 A A sokt 
och fStt omplacering till Arsta. 

Trots att det alltsi fattas ca 10 A A av 
den beraknade overtaiigheten beslot 
Samverkansgruppen den 15 juni att inte 
vidta nagra uppsagningar. Resterande 
A A beraknas kunna tackas genom nagot 
fler pensionsavgangar an beraknat samt 
att terminalen tar over blocksorteringen 
St Bromma, Kista och Solna i borjan av 
hosten. 
Blocksorteringsprojektet har startat med 

Anders Rydman som projektansvarig. 
Aleksandra Brintler och Peter Gadd ing-
Sr i projektet. 1 styrgruppen sitter Serbaz 
Shall, en representant fiin Servicenatet, 
UnderhSll m.fl. 

Organisation 
Terminalchefen har beslutat att perma-
nenta den tillfalliga organisation som 
finns idag. Det innebar sju enheter i hu-
set: GSM, IRM, SSM, KSM, Dil, Flode 
samt Produktionsstod dar Underhill ing-
ar.. 

IRM-enheten ansvarar - fSrutom for 
IRM:en fbrstas - aven for blocksortering
en till Bromma, Kista samt Solna (post-
nummer 171 och 173). 
Ledningsgruppen pS Tomteboda bestSr 

f.n. av foljande: Peter Salomonsson (ter-
minalchef), Serbaz Shall (ansvarig for 
Produktionsstod), Jens Morin (personal-
chef), "terminalchefens invalde" som f.n. 

ar Christer Behnke (from. 1/9 Peter 
Gadd), Bosse Hellberg (direktinlam-
ning), Anders Rydman (intemtransport 
mm) samt en av de fyra ovriga produk-
tionschefema, f n. Jouko Lehtinen. 

BSde SEKO och ST framforde vid sam-
verkansmotet den 15 juni uppfattningen 
att fler produktionschefer frSn sortering-
en borde inga i ledningsgruppen, i 
dagslaget deltar ingen enda av produk-
tionschefema pa 3: an samtidigt som de 
storsta fbrandringama genomfbrs inom 
deras onuiden. 

Tldspian 
Samverkansgruppen har antagit foljande 
tidsplan for hanteringen av de nya sche-
mana samt sdkiungen pa dessa: 
• SamtUga schema/Sr^/ag ska vara fardi-
ga 29/6. Dessa skickas ut till personalen 
i veckan darpa (=vecka 27). 
• Synpunkter pa scheman ska vara irme 
senast 13/8. 
• Fardiga scheman och intresseanmalan 
g§r ut den 20/8 
• Ansokningama ska vara inne den 3/9 
• Besked om placering lamnas senast 
14/9 
• Nya placeringar den 1/10. 
Det har innebar att starten for den nya 
organisationen forskjuts en mSnad. Efter-
som de som ska till Futurum och Arsta 
slutar senast 1/9 kan forseningen inneba-
ra tillfalliga omplaceringar under Sep
tember. 

Scheman 
Samverkansgruppen enades den 29 juni 
om de Jorslag till scheman som ska 
skickas ut till personalen. Dessa kommer 
att skickas ut i slutet av denna vecka 
(vecka 27), 

1 samtliga scheman ingSr 0,5 -1 timme 
per vecka i friskvSrd, den storsta sats-
ningen som nagon av terminalema hit-
tills har gjort. 
IRM 
ERM-enhetens organisation kommer att 
omfatta ca 50 A A i egenthg drift. 

Organisationen kommer att bestS av 
tvSskift heltid (12 st), deltid kvall (12 st), 
extremeftermiddag (7 st) samt extremnatt 
(20 st). Till delta kommer naturligtvis 
ocksa vikarier. 

Tvaskiftsschemana innebar varannan 
vecka fm och varaiman em samt varan-
nan sondag. Fm mellan 06.30 - 12.30 och 
em 13/14.00 - 22.00. 

Extremeftermiddag arbetar 13.00 -
23.30 vardagar och 12-19.00 eller 17-
24.00 pS sondagar (fyra sondagar pa sju 
veckor). Tre ganger under en sjuveckor-
speriod har man en langre ledighet. 
SSM 
Tvaskiftsschemana p i SSM andras ge
nom att formiddagsvaktema blir 07.00 -
15.00 och eftermiddagen 15,00 - 22.30. 
Dessutom laggs friskvard och arbets-
platstrafFen ut frin 14.00 vissa eftermid-
dagar. 
Extremnatten andras genom att fredags-
natten tas bort. Istallet andras alteme-
ringen sa att man alltid gar pa sondag 
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kvall, arbetar den kommande veckan 
men gSr av fredag morgon och avslutar 
med en 10,5 tmimars vakt sondag dag 
och kvall. Darefter har man sin lediga 
vecka fram till nasta sondag kvall. 
Deltidarna fSr i stort oforandrade sche
man, men man fir som regel fredag kvall 
i sina scheman (for att kompensera att 
fredagskvallen tas bort pS nattama) 
Extremnatten ansvarar for hela sonda-
gen. 

Den invSgning av ekonomibrev som 
idag gora av natten och formiddagsskiftet 
pS SSM flyttas over p§ GSM/FSM-enhe-
ten. 
GSM/FSM 
Enligt det forslag som nu skickas ut blir 
det kaimbara forandringar i tvaskift
sschemana pS GSM/FSM. 

Altemeringen laggs pa tio veckor (= 50 
vakter). Under denna period gar det i 
snitt 3 fbrmiddagar pS 2 eftermiddagar. 
Ingen sondagstjanstgoring. 

Av de 30 formiddagsvaktema borjar 
man 6.15 vid minst 16 tillfallen. Formid
dagsvaktema slutar 15.00 eller 15.35 och 
eftermiddagama borjar som regel 16.00. 

Anledningen till att man lagt over in-
vagningen av ekonomibrev och lagt in 
stadningen av samtliga maskiner ar att 
det annars - enligt de berakningar som 
produktionsplaneringsgmppen gjort -
skulle bli svart att fa schemana att ga 
ihop. 
Extremnattsscheniana blir oforandrade 
fbmtom att fredagcn kortas av \lterligare 
och ersiitts av en c.xlravakt var 8:c vecka. 
Preliminart kommer denna c.xtravakt att 
crsattas av ca 20 timmar utbildnings-
tid/ar, som laggs in som O-tid (ospccifi-
cerad tid) i schemana och tas ut vid ut-
bildning eller motsvarande pa tva lorda-
gar under aret. 

Aven i tvaskiftsschemana laggs denna 
o-tid in. 
Deltidarna tappar sondagstjanstgoringen 
(eftersom detta arbete laggs over pa IRM-
enheten). I praktiken kommer dcltidss-
chemana att forhandlas indivduellt for att 
lagga ut den tid som motsvarar atagan-
det. 
Till sist b5r det upprepas att de sche
man som skickas ut denna vecka ar 

forslag som du och dina arbetskamra-
ter kan lamna synpunkter pS fram till 

den 13 augustL 
Sokningsforfarande \ 
Plan 2 
Enhetema pa plan 2 (F-posten, Klumpen 
och Flodet) beraknas klara sina ev. sche-
maandringar och anpassningar p.g.a. 
Futurum och armat utan omsdkning. 
IRM 
Alia anstallda (aven plan 2) ges mojlig-
het att soka till IRM - men de som idag 
ar anstallda p& Smd-enheten har ftirtur 
till IRM. 
SSM-GSM/FSM 
Alia anstallda vid dessa enheter f̂ r soka 
till bada enhetema - men man har fiirtur 
till sin egen nuvarande placering (enhet 
och lag). 
Lagtedare 
Lagledartjanstema p§ IRM-enheten an-
nonseras i kommande vecka. Sokningsti-
den g§r ut 17/8 och tillsattningama ska 
vara klara den 17/9. Antalet lagledare ar 
inte bestamt annu, men kommer att bli ca 
4 St. 
Ingen omsokning sker i dagslaget for 
ovriga lagledare i huset. Det kan bli ak-
tuellt efter det att den nya rollbeskriv-
ningen for lagledare ar klar (se nasta 
avsnitt) 
Roller for lagledare och drifts-
ansvariga 
Arbelsgivaren har upprattat ett sSdant 
dokument for att klargora gransdrag-
ningen mellan dessa kategorier nar den 
nya organisationen med driftsansvariga 
trader i kraft den 1 September. 

Samverkan kommer att ske i augusti. 

Ovrigt frdn samverkan 
SEKO har den senaste tiden haft en omfat-
tande dialog med arbelsgivaren om Tomte
bodas nutid och framtid. Vi ar overens om 
att de tva storsta frSgoma idag ar den eko-
nomiska saneringen och kvalitetshojningen. 
Om vi inte tar oss upp i division 1 dessa 
omraden s5 ar vidare diskussion om Tomte
bodas framtid meningslOs. DS fSr det gS 
som det gSr. Vi har frSn SEKO:s sida gSng 
pS gang fiamhailit att metoden fbr att lyck-
as med dessa uppgifter Sr att ftira en seriOs 
diskussion med den majoritet av persona
len som Or intresserade av husets problem. 

Vi har darfbr p5pekat att kollektiva bes-
trafi&iingar - som vi har sett antydningar till 
- motverkar arbetet med att fbrbattra termi
nalen. LikasS slangar av den typ som Tom-
tebodanytt presenterat i reportage. 
Vi hoppas och tror efter vSra diskussioner 

med arbelsgivaren att vi aven ar Overens om 
delta och att vi darmed slipper fler inciden-
ter av det har slaget. 
Personaltelefonema 
Nya persaialtelefoner har besiallts och kom
mer att borja monteras upp i denna vecka 
(vecka 27). 
Utbytesplan f6r stolar och faq,' , 
SEKO har Sterigen kravl att arbelsgivart. 
iqjprailar en sSdan plan. Terminalledningen 
meddelade att de kommer att ge Operalftr-
sutveckhngsgruppema inom SmS och Stora 
i uppdrag att fram underlag fbr respektive. 
enhet Detta ska sedan fbras in i budgelpr* 
cessen. Fan Iro't! 
Arfoetsmiijd 

Overbelastade brevbehallare 
NonkOping och Vasteras skickar Overbelas
tade behAllare. FlOdel har dragil ig^ng en 
awikelserapportering fbr att komma till 
raila med problemet. 
Brandskyddsorganisationen 
Huvudskyddsombudet Lasse Lovlie pSpeka-
de vid senaste samverkan all besiktningen 
ar klar wen resten har inte atgardats. Sam
verkansgruppen beslot efter fbrslag fran 
terminalledningen att ge Lasse LOvlie i upp
drag att la fram en plan for forlsatt arbet 
BuUret 
i Slora:s manuella sortering har matts under 
hOglrafik pS kvallen. Nivan ligger pa 60-63 
dB vilkel ar under Postens policy pi 65d'̂  
motsvarande lokaler. 

Gardin ska kopas in och monteras vid 
Sma;s del av handsorleringen. 

Bullret vid FSM.ama ar ett problem som 
masle atgardas. HSO foreslog en konsuU 
som arbelat med liknande problem pa 
HUB:en. Arbelsgivaren aterkommer med 
svar. 

SEKO Klubb Tomteboda 

Klubbstyrelsen 
onskar alia med-
lemmar en skon 

sommar! 


