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Avtalskraven spikade -
f orhandlingarna startar inom kort 
SEKO-Postens avtalskonferens och 

^ fdrhandlingsdelegationen har fast-
stallt yrkandena infor Srets avtals-
forhandlingar, som startar i slutet av 
augusti. 

Avtalsnivaer 
Forst en repetition over de olika nivSer 
som forhandlingama fors pS: 
1.1 botten har vi ett branschavtal fbr det 
som litet krystat kallas for Bransch Kom-
munikation, men som i praktiken bara 
bestir av Posten och nigra smifbretag. 
Dessa forhandlingar fors mot ALMEGA, 
som ar ett arbetsgivarforbund inom SAP. 
2. Minga regler i branschavtalet ar ersatta 
och/eller kompletterade av som regel bat-
tre villkor i ett postcentralt avtal. Dessa 
forhandlingar fors mot Postens huvud-
kontor. Avsikten ar att fora dessa for
handlingar parallellt med branschfbrhand-
lingama, for att vid behov kunna utnyttja 
den moj lighet till konfliktitgarder som dS 

^ fmns. 
3. Nar bransch- och de postcentral for
handlingama avslutats vidtar ev. forhand
lingar inom Posten Produktion. Det galler 
fr.a. hur pottema ska fordelas. Verksam-
hetskommitten ansvarar fbr dessa fbr-
handlingar. 
4. Til l sist sk forhandlar vi lokalt meilan 
respektive terminalchef och klubb om hur 
pengama ska fordelas ute pk terminaler-
na. 

Yrkanden mot 
Bransch Kommunikation 
Infbr den fbrsta nivans forhandlingar 
(branschavtalet) har konferensen / for-
handlingsdelegationen spikat foljande 
krav (vilka formellt ocksi har faststSllts 
av fbrbundsstyrelsen som arytterst ansva-
rig for forhandlingama pk denna ni\k): 

(Mina kommentarer till koncernfackets 
redogorelse aterges i kursiv stil/jA.) 

Laglonemodell 
• SEKO:s utgingspunkt ar en ettSrig av-
talsperiod. Forbundet ar berett att diskute-
ra en annan langd p i avtalsperioden. En 
fbrutsattning for detta att det gir att Ibsa 
for OSS viktiga fi^igor. 
• Intjananderam p i 3,8 procent, dock 

lagst 650 kr/min. Det innebar att for dem 
som tjanar mindre an 17.100 kr/min s i 
ska 650 kronor/min genereras ti l l potten 
och for dem som tjanar mer an 17.1003,8 
procent p i minadslonen. Det blir darmed 
en liglonemodell som innebar att loner 
under 17.1000 kr genererar mer an 3,8 
procent till potten. 

Detta yrkande ligger i niva med LO:s 
ursprungliga yrkande - men en bra bit 
hogre an vad nagot forbund hittills upp-
natt! 
• For anstalld arbetstagare som fylit 18 
i r skall lagsta Ion vara 12.200:- (heltid) 
per minad frin 1 oktober 2001, om de 
lokala partema inte enas om annat. 

Artikeln fortsatter pa ndsta sida! 

Kopenhamn 

SidlO 
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Mail: 
seko.tomteboda 

(5)swipnet.se 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/ 
terminalklubben 

Forts: A vtalskraven 
(Se vidare yrkandet mot Posten Idngre 
fram i artikeln!) 

Lagst 300 kroner 
• Enas inte de lokala partema om annat 
ska arbetstagare efter lonerevision ha fStt 
en minsta loneokning om 300:-. 
• Samtliga lonetillagg hojs med det ove-
renskomna ramvardet. 
• SEKO yrkar p i ett statistikavtal (lone-
sat is tiken). 
• Om de lokala partema inte enas om 
annat galler lokala avtal som traffats eller 
traffas med stod av branschavtalet med 
samma uppsagningstid och giltighetstid 
som branschavtalet. 

Mertid/overtid 
• I Villkorsavtalet § 7mom 2 och § 8 
mom 2 regleras skyldigheten att arbeta 
Svertid och mertid. Detta skyldighetsbeg-
repp ska utgi frkn avtalet. 
Avtalet regler ar skyldigheten att arbeta 

upp till 200 timmar overtid etc. Detta ar 
samma regler som galler enligt Arbets-
tidslagen. SEKO yrkar att skrivningendn-
dras sa att overtiden maximeras till 100 
timmar per ar. 
• Ersattning for arbetad mertid ska vara 
samma ersatming som for overtidsarbete 
Idag utgar som grundregel mertidstildgg 

nar deltidsarbetande arbetar utover ordi-
narie arbetstid. Mertidstilldgg motsvarar 
enkel timlon plus semestertilldgg. Enligt 
SEKO.s yrkande skulle deltidare alltidfa 
overtidstilldgg, vilket uppgar till 1,5 re
spektive 2,0 ganger timldnen plus semes
tertilldgg. 

SJukavdragen 
• I Villkorsavtalet regleras bland annat 
sjukavdrag meilan dag 15-90 i sjukperio-
den. Avtalet andras till att sjukavdrag frin 

dag 15 inte har nigot ovre tak for antal 
dagar. 

Idag har man 10 procent fran Posten 
(utover Forsdkringskassans 80 procent) 
meilan 15 - 90:e dagen. Yrkandet innebar 
att man far behalla de 10 procenten oven 
efter 90 :e sjukdagen. 

• Kollektivavtalet meilan partema ska 
anpassas sa att diskriminerande bestam-
melser, utifran EG-direktiven for deltid-
sanstallda och visstidsanstallda, tas bort. 
Gmnden ar att avtalen skall galla alia 
oavsett anstalhiingsgrad eller anstall-
ningsform. 

/ bl. a. Villkorsavtalet och pensionsavta-
len finns bestdmmelser som utestdnger 
tidsbegrdnsat anstdllda och timanstdllda 
fran olika formdner. 

• SEKO forbehiller sig ratten att kom-
plettera detta yrkande i samband med 
forhandlingama. 

Yrkanden mot Posten 

Allmant yrkande 

• En central och lokal lonepott som ar 
gemensam for samtliga personalorganisa-
tioner i Posten. 

Hittills har SEKO, ST och SACO fatt 
varsina Idnepotter, berdknade utifran 
respektive medlemskollektivs inkomst. 
SEKO.s krav skulle ha en utjdmnande 
effekt av Idnerna meilan kollektiven. 

• Ett partsgemensamt arbete skall startas 
upp nar det galler kompetensutveckling i 
fbretaget. SEKO:s underlag ar den rap
port om kompetensutveckling som over-
lamnas som bilaga ti l l detta yrkande (bi-
fogas inte i detta utskick). I det partsge-
mensamma arbetet skall IKS, Individuellt 
Kompetenssparande, vara en del. 

SEKO.s rapport om kompetensutvec
kling finns tillgdnglig pa klubbens hemsi
da. Vad galler IKS har jag i tidigare num-
mer av Facktuellt rapporterat om den 
modell som CityMail tilldmpar. 

• Ett partsgemensamt arbete pSbSrjas fbr 
att hitta modeller och kriterier for den 
lokala lonesattningen att anvandas som 
utgSngspunkt for de lokala loneforhand-
lingama, 

Sjukfranvaron 
• Ett partsgemensamt arbete piborjas for 
att analysera den hoga sjukfrinvaron samt 
skall ocksi foresli itgarder som leder 
fram t i l l en lagre sjukfrinvaro. 

• Ett partsgemensamt arbete skall startas 
upp for att hitta modeller som innebar att 
individens inflytande p i arbetstidens for-
laggning okar 

• Partema b6r ta fram gemensamma rikt-
linjer for hur loneskulder/kvittning av Ion 
skall hanteras. 
Idag rdder litet av djungelns lag pa det

ta omrdde. Bra om man kan komma dv-
rens om riktlinjer. 

F 

Fc 

Ordforande: 
Ake Anevad 

Tel: 070/738 57 86 

Klubb Arsta Postterminal ' 
Box 90 121 

120 21 A R S T A 

Klubbexp: Plan 4 
Tel: 08/781 56 07 

Mail: 
seko.postklubb. 

arstapt(a)posten.se 

Ordforande: 
Micke Tail 

re/; 08/781 56 13 

S E K O Stockholm 
80x1149,111 81 Stockholm 

Tel: 08/454 84 01 
A-kassan 

Tel: 020-68 10 10 
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• Se over forsakringsskyddet i anstSll-
ningen. Inkomstbortfallet bor tackas frin 
dag 1 i samband med arbetsolycksfall. 

• Se 6ver PULS-rapportering i samband 
med olika ledigheter 

• Inrangering av Posten Logistik p i Pos
tens Villkorsavtal 

Logistiks avtal dr idag samre pa vissa 
punkter, jamfort med det Villkorsavtal 
som galler i dvriga Posten. 

Yrkanden for Villkorsavtalet 

• Den grundlaggande lonesattningen 
sker i samband med centrala och/eller 
lokala loneforhandlingar. Lonesattning 
under avtalsperioden sker i enlighet med 
Medinflytandeavtalet (eller motsvarande). 

• Avtalet skall galla alia oavsett anstall-
ningsform 
/ linje med yrkandet ovan att tidsbegrdn

sat anstdllda och tim/deltidsanstdllda inte 
ska diskrimineras. 

• Inga undantag frin Lagen om anstall-
ningsskydd (LAS) nar det galler tidsbeg-
ransat anstallda. 

Idag far tidsbegrdnsad anstdllning vid 
arbetsanhopningfdrldngasmedytterliga-
re sex mdnader enlig Villkorsavtalet. Vi
dare finns ett sdrskilt avtal som gdr det 
mojligt for partema att anvdnda tidsbeg-
rdnsade anstdllningaravs.k. strukiurskdl. 

Ny lonetrappa 
• En gemensam lonetrappa enligt foljan
de 

Begynnelselon 
Efter 1 i r 
Efter 2 i r 

13.000 
14.000 
15.000 

Idag borjar Idnetrappan pd 11.500 och 
slutar pd 13.585 kronor/mdn efter sex ar! 

• Timlonen beraknas p i aktuell veckoar-
betstid (delningstalet andras). 

Idag beraknas timldnen genom att ma-
nadsldnen divideras med 166,7, oavsett 
vilken veckoarbetstid som fmns i botten. 

Arbetstidsfragor 
• § 6 regleras p i koncemnivi med moj-
lighet till lokala avtal. 

§ 6 reglerar det mesta av arbetstidsfrd-
gorna. Paragrafen fdrsdmrades/blev ett 

SEKO Postens manadsinfo juli 2001: 
I I Forsaljning av Girot 

alternativet" 
• Postens styrelse beslutade igir den 
30 jul i att saija Postgirot till Nordban-
ken. Styrelsen var enig om beslutet. Ef
tersom alternativet att utveckla Postgirot 
ti l l en fullstandig bank, vilket SEKO 
tidigare kravt, inte fanns pa grund av 
regeringens stallningstagande att salja, 
ansag SEKO Posten att detta var det 
basta alternativet for sival Postgirots 
som Postens framtid. Nordbanken har ju 
de ekonomiska musklema att utveckla 
Postgirot s i att man kan skapa en ling-
siktig trygghet fbr de anstallda i Postgi
rot. 

Att gora en bedOmning om priset ar det 
ratta eller ej ar naturligtvis svirt. Dire-
mot kan man konstatera att i en j i m -
fbrande varderingen med andra svenska 
banker ar detta en bra affar for Posten. 
En annan positiv del med affaren ar att 
Nordbanken genom personkontot och 
transaktionsavtalet har sedan tidigare 
starka kopplingar till Postgirot och Pos
ten. 

Overtalighet 
Nordbanken kommer att ta over all per
sonal som fmns anstallda i Postgirot vid 
Overlitelsen. InitiaU kommer inte nigon 
overtalighet att intraffa eftersom Postgi
rot kommer att fortsatta att bedriva sin 
verksamhet p i samma satt som med 
Posten som agare. Nordbanken har dock 
uttalat att man efter tre i r skall uppni 
synergier p i 300 miljoner detta kan na
turligtvis innebara overtalighet p i sikt. 

Konkurrensmyndigheterna? 
Vi fSr hoppas att konkurrensmyndighe
terna denna ging godkSnner affMren och 
att den processen inte drar ut for l ing p i 
tiden. Det ar nOdvandigt att personalen 
s i snart mojligt far tydliga besked om 
sin framtid. For en lekman ar det natur
ligtvis omftjligt att ha en uppfattning hur 
detta bedoms ur konkurrenssynpunkt. 
Det ar dock klart att denna affSr b6r 
vara mer lattsmalt for konkurrensmyn
digheterna an den med Svenska Girot. 
V i fbrutsatter dessutom att sival Nord
banken som Posten gora allt som ligger 

i deras makt for att undanroja eventuella 
konkurrenshinder. 

Grundlaggande kassaservice 
En departementspromemoria ar nu ute 
p i remiss gallande forslag ti l l forand-
ringar i Postlagen nar det galler kassa-
servicen. Forslaget innebar i huvudsak 
att en sarskild lag stiftas for grundlag
gande kassaservice. Vidare fbreslis det 
att ansvaret sikerstalls genom Posten 
AB. Remisstiden gir ut den 20 augusti. 
SEKO Posten har pibSrjat ett arbete for 
att tillsammans med forbundskontoret 
besvara remissen. 

Avgift for bankerna? 
Rent spontant kan man val saga att detta 
inte ar nigot drftmfbrslag, det ar ju kne-
pigt att Posten som drar sig ur den f i -
nansiella marknaden skall ilaggas ett 
ansvar som rimligtvis borde ligga p i de 
fmansiella aktorema. Att driva frigan 
att Posten inte skall ha kvar kassaservi-
cen torde dock inte vara nigon bra 
handlingslinje ftr SEKO. Dels har Pos
tens agare, staten, uttalat sin uppfattning 
genom naringsministem, dels ar ju Pos
ten i fSrd med att sjbsatta sitt nya nat 
och inte minst har vi ett betydande antal 
anstallda i kassanatet. Att riva upp dessa 
beslut ar sakert inte mOjligt och skulle 
ocksi vara en stor kapitalforstoring. Det 
vi istallet b5r skuta in oss p i ar att Kas-
saservicen fSr en sidan organisation att 
kostnadema tydligt kan utlasas. Utifrin 
detta kommer vi att krSva att staten 
skall sti som ekonomisk garant for det 
underskott som kommer att uppsti. 

Vi funderar ocksd pS om det inte ar rimligt 
att titta som de fmansiella aktorema inte 
skall vara med och finansiera underskottet i 
kassaservice. N4gon typ av avgift fSr dom 
som bedriver komraersieli verksamhet kans
ke inte vore belt fel. 

AkeKihlberg 

Ake Kihlberg dr ordforande i SEKO-Posten 
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mischmasch efter allt for snabba turer i 
senaste avtalsrorelsen. 
• " I regel tva lediga dagar i genomsnitt 
per vecka planeras och veckovila om 
minst 36 timmar timmars sammanhangan-
de ledighet under varje period om sju 
dagar innefattas" ersatts genom en tillba-
kagang till regelverket om 104 fridagar. 
• Ersattning for forlorad fridag ar kvali-
ficerad overtid 

Manadsavstamning 
• Den overenskomna ordinarie arbetsti-
den beraknas och avstams per minad. 
Idag dr avstdmningsperioden ett kvartal 

- ocksd det ett resultat av de "underbara 
ndtterna" i senaste avtalsrorelsen. 
• Nar arbetsgivaren bryter faststalld pla-
nering av arbetstiden skall detta kompen-
seras om det inte omfattas av tidsforskjut-
ningstillagget. 
• Tidsforskjutningstillagget okas till 
264:-

Idag utgar 132 kr per forskjutningstill-
fdlle 

• Personalen som kom frin Auriga och 
arbetar dagtid skall ha 39 timmars veck
oarbetstid. 

Auriga tillhdr ePP och fmns pd Arsta i 
Stockholm. 

• Battre defmitioner over vilka grupper 
som omfattas av arbetstidsfbrkortning 

• Kompensation fbr tjanstgbringsfritt 
uppehill (aven p i annan ort), altemativt 
ersattning vid dubbel installelse. 
• Slopa skyldigheten att fullgora bver-
och mertid (om mertidsbegreppet fmns 

r i : 

III: Robert Nyberg 

Branschen: 
• 6/9 Sammantrade med 
stora f orbundsdelegatio-
nen 
• 10-12/9, 17/9 samt 25/9 
inbokade forhandlingsda-
gar med Bransch Kommu* 
nikation. 

Posten: 
. 15/8 mternt mote i SE-
KO;s postendelegatlon. 
. 24/8, 27/8 samt 7/9 I t tbO-
kade f orhandiingsdagar 
med Posten 

Ytterilgare fdrhandllngs-
dagar kan sjalvklart b i i 
aktueua. 

kvar) 
• Ersattning fbr all overtid, slopa 15-
minutersgransen 
• Kvalificerad overtid alia helgaftnar och 
helgdagar. 
• OB frin kl . 18.00-06.00 

• Definiera fSrrattningsort. 
Fanns i tidigare avtal 

• Hbjd restidsersSttning 
• Hbjd milersattning 

Sommarsemester 
• Garanti p i 4 veckors sammanhSngande 
semester under perioden juni - augusti for 
dem som s i onskar. 

/ och med Arbetsdoms-
* : to lens tolkning av vdrt 

avtal sd fmns inte denna 
rdtt numera. 
• Semesterersattning 
utbetalas i samband med 
Ibnen i juni minad. 

Idag betalas semeste-
rersdttningen (= 0,8% 
av mdnadsldnen per se-
mesterdag) ut mdnaden 
efter det att jag tagit ut 
min semester - julise-
mester ger alltsd semes-
terersdttning i augusti. 
Med den hdr metoden 
skulle man garanteras 
att fa de "extra" semes-
terpengarna fore som-
marsemestern. 

• En semesterdag be

raknas som en normalarbetsdag. 
Av intresse for dem som har koncentre-

rad tjdnstgdring. 

Lakarvardsersattning 
• Fbrbattrad ersattning for lakarvird och 
lakemedel. 
Annuen "dterstdllare". I de gamla statli-

ga avtalen fick man full ersdttning for 
Idkarvdrdskostnader. Idag dr denna er
sdttning maximerad till 90 kr. Ddremot 
utgar fortfarande full ersdttning for Idke-
medel. 

Fridagstillagget 
• Omvandla det fasta tillagget "Fridags-
tillagg" till Ibn ^ 

Idag ligger det "fasta fridagstilldgg" 
som blev resultatet av att fridagstilldgget 
togs bort i forra avtalsrorelsen utanfor 
Idnen, vilket innebdr att det inte rdknas 
upp som andra tilldgg utan pd sikt kom^ftjl 
mer att smdlta bort. Pd sd sdtt vore det 
bra om det bakades in i den fasta Idnen. A 
andra sidan skulle det - under nagra dr -
rasera mycket av den utjdmning av md-
nadsldnerna som vi uppnatt pd Stock-
holmsterminalerna! Det fasta fridagstil
ldgget utgar ndmligen med mycket olika 
belopp. 

• Jour och beredskap hbjs med ramens 
storlek 

• Defmitionen av arbetspass behbver 
fbrtydligas 

• Aktualisering av protokollsanteckning^ 
ar i fbregiende avtal: ' 
• Kompetensutveckling enligt partemas 

intentioner i avtal 1998 
• Oversyn av behovet av gemensam Ib-

nestatistik ^ 

• Yrkandet kan komma att kompletteras 
i samband med fbrhandlingama. 

Forhandlingsdelegationer 
Den stora forbundsdelegationen leds av 
Karl-Goran Mattsson. Frin forbundet 
deltar ocksi Jens Saverstam och Melker 
Odebrink. 

I SEKO Postens fbrhandlingsdelegation 
ingir Tom Tillman, Ann-Sofie Hedin, 
Micke Tall, Per Backman, Erik Charles-
son, Sune Sjbdin, Christer Rydh, Carina 
Jarveback, LG Aldenmark. 

Jan Ahman 
Alltid senaste nytt i avtalsfragor pa Tomtebo-
daklubbens hemsida! 
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Malardalsprojektet: 

Arlanda, Skavsta - eller Boda! 
Resultatet av de till slut femton fbrs-
tudierna presenterades vid midsom-
martid. 

Studierna mynnade ut i ett antal 
atgarder dar somliga ska "goras 
nu", som man sager, och andra ska 
utredas ett tag till. 

Coras nu 
^ k F e m aktiviteter kan genomfbras direkt i 

befintliga system: 
• ePP. Det ursprungliga konceptet ska 
tillampas, vilket innebar att ePP:s noder 
printar ut och lidlagger p i fem- respekti-

flkve trepositioner inom eget spridningsom-
ride for direkt leverans ti l l utdelningskon-
toren. 
• Bulk. Ett fdrsok startas att samkora 
Paketnatets, Brevnatets, Postikeriets samt 
HlT:s tunga gods meilan Orebro och 
Malmo. Tanken ar att fS battre fyllnads-
grad i transportema. 
• Klump/Paket. I fbrsta hand ska bevter-
minalernas klumpsorteringsmaskiner 

fyllas upp, eftersom de ar effektivast. 1 
andra hand ska Tomtebodas paketsore-
tringsmaskin anvandas fbr sortering av 
tidningsbuntar och tung klump. 
Ekonomibrev. Fbrskottstiget till Sund-
svall dras in. De anpassningar som detta 
kraver gbr att man rSknar med att dess
utom dra in en lastbilstur (bil + slap) 
meilan Tomteboda och Umei. 1 gengald 
fbrlangs det kvarvarande ekonomibrevsti-
get Tba - Umei. 

Forbattra nuvarande 
Forbattra nuvarande processer/nyckei-
tal. 1 klartext betyder detta en hirdare 
press p i de terminaler som "slapar efter". 
Flertalet terminaler ligger idag inom 
"samma harad", som det uttryckts, vad 
galler effektivitet och kostnader. Om 
bvriga terminaler nir fram till samma m i l 
s i innebar det stora besparingar i natet. 
Av den sammanstallning som tidigare 
publicerats i Facktuellt framgir att det 
fr.a. ar Tomteboda och Gbteborg som 
ligger efter om man ser till helheten; i 

enskilda delar kan det galla andra termi
naler. 

Malardalen 
Malardalsprojektet. Nuvarande Arlanda-
terminal miste p i sikt flytta p i sig p.g.a. 
att den mark den ligger p i i framtiden ska 
anvandas fbr andra andamil. I varje fall 
heter det s i idag. Mot denna bakgrund ska 
ett projekt "arbeta fram ett forslag hur vi 
loser denna flyttning utifran ett Idngsik-
tigt, samordnat och integrerat perspek-
tiv", som det uttrycks i den officiella 
information som distribuerades i juni. 
"Detta betyder inte att en 'storterminal' 
dr under planer ing i dagsldget", heter det 
vidare. "Arlanda dr forstds intressant ur 
ett transportlogistiskt perspektiv - men vi 
ska ocksd komplettera underlaget med en 
genomlysning av Skavsta for att se om en 
placer ing ddr kan vara ett allernativ ". 

Denna tillnyktrade uppdragsbeskrivning 
bbr ge projektet mbjligheter att tanka fritt 
- ett altemativ i sammanhanget ar j u att 
utreda en tillbaflytt av mesta av Arlandas 
verksamhet till Tomteboda! 

Strukturprojekt 
T v i strukturprojekt ska fortsatta att arbeta 
med "de stora tagen" utifrin en "mdlbild 
med nya tjdnster". Det handlar bland 
annat om de s.k. l-breven, dar den maski-
nella fmstallningen ar en del. Det ena 
projektet ska utgi fi-in nuvarande produk-
tionssystem medan det andra ska "tanka 
fritt utan lisningar i dagens upplagg". 

Tidsplan 
Samtliga projekt borjar arbeta under au
gusti i i r och ska vara klara/utvarderas i 
bbrjan p i nasta i r . Projektdeltagare kom
mer att utses i augusti. 

Jan Ahman 

Malardalsprojektet 
fortsatter, men i ett 
nyktrare tonlage. 

Facktuellt -
ledande 

postfacklig 
tidning! 
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SEKO Posten Produktion informerar: 

Crm- centralerna gar pa knana 
Posten Produktion ansvarar for mot-
tagning och bladning av all gruppre-
klam som Posten delar ut. Verksam-
heten bedrivs vid 10 egna bladning-
sterminaler (Trollhattan och Borlange 
fors den 1/9 over till Goteborg respek
tive Uppsala) och hos en entreprenor 
(i Stockholm aniitas I K A B for blad-
ningen, medan Tomteboda fortfaran
de ansvarar for mottagning och kvali-
tetskontroll). Gruppreklamen ar inte 
bara en besvarlig utan ocksi en stor 
produkt i Posten: under irets forsta 
fyra manader hanterades i genomsnitt 
ca 5,4 miljoner forsandelser per dag 
vid Gruppreklamscentralerna! 

Kenneth Petersson, en av de ansvari-
ga for gruppreklamsfrigor inom SE-
KO:s verksamhetskommitte, rappor-
terar. 

• Det har knappast undgitt nigon att det 
ar stora problem med hanteringen av 
gruppreklam i Posten Sverige. 
Personalen gir p i kna p i gruppcentraler-

na bland annat pa grund av stora voly-
mbkningar samtidigt som det hittills bara 
fmns fem modema maskiner titt hjalp. 

Dessa fem ar i dagslaget inte godkanda 
p i grund av vira buUerkrav. Det planeras 
att kopas in ytterligare itta maskiner till 
Sverige men trots det stora behovet av 
hjalpmedel tvekar hogsta ledningen p i 
grund av Postens usla ekonomi att ge 
klartecken fbr upphandling. Under tiden 
lever grupphanteringen farligt med tanke 
p i aldem och skicket p i de "kontorsmas-
kiner" som i r p i minga h i l l det enda 
sorteringsstbdet som finns. 

Okade volymer 
Vid en jamfbrelse meilan jan-april 2000 
och jan-april 2001 s i har kostnadema p i 
gruppcentralema minskat med 3,6% me
dan volymbkningama totalt hamnar p i 
15,4 procent. 
Styckkostnaden har minskat frin 13,77 

ti l l 11,50 bre/fbrsandelse. 
Volymutvecklmgen har varit haftigast i 

Maknb dar t v i chefer avverkats inom ett 
i r och for tillfUllet fmns tvi grm-chefer 
som stod i Malmb t i l l den kommande 
chefen, just nu rbrigt varre med ett orak-
neligt antal krismbte som inte an men 

fbrhoppningsvis snart kan resultera i 
dragliga arbetsfbrhillanden. 

Volymutvecklingen p i respektive 
Grm-central ser ut s i har utfallsmassigt 
vid en jamfbrelse meilan januari - april 
2000 och samma period i i r : 

Terminal Volymutv i % 

Malmb 64,5 

Gbteborg 31.5 

Trollhattan 23,4 

Alvesta 17,0 

Norrkbping 15,5 

Karlstad 9,7 

Umea 9,1 

Nassjb 3,3 

Stockholm 2,9 

Sundsvall 2,2 

Vasteras 2,1 

Uppsala 1,2 

Borlange -16,3 

TOTALT 15,4 

Atgardspian 
De centrala tankama har efter ett antal 
signaler och vadjanden om hjalp bbrjat 
agera: 

• En av de itgarder som nu kommer ar att 
andra i produktvillkor dar det behbvs och 
att efterleva det man redan beslutat! Kom
mer det for inlamning ofalsat som skulle 
kommit falsat s i ska sandningen vandas. 
• Intemersattningama ska ses over. 
• Undersbka om det gir att prishbja tjans-
ten falsning. 
• Tjansten exklusiv ej g i att bestalla t i l l 
mindag och torsdag 
• Andra bokningssystemet s i att mbjlig-
heten att andra lagd bestallning stangs 5 
dagar fore utdelning. 

Detta var en snabb avstamning av hur det 
ser ut p i Gmppcentralomridet for tillfal-
let. Traffen med Grm-representantema 

som vi skulle ha haft den 11 juni fick 
stallas in och vi iterkommer med ny 
mbtestid nigon ging i slutet av augusti 
eller bbrjan av September 

Trots alia problem hoppas jag att ni ute 
i landet far en hirlig sommar och nar vi 
ses titt hbsten ar vi utvilade och fardiga 
fbr nya tag. 

Frin solstolen i Skine 

Kenneth Petersson 

Kenneth Petersson ingar i ledningen for SE-
KO:s Verksamhetskommitte inom Posten 
Produktion. 

Tba:s matrad 
• Infbr hbsten och Lennart Grabes in-
flyttning si kommer det att kunna bli lite 
uppfraschat i restaurangen, som det kans
ke inte hade blivit armars. 

Det som troligen kommer att markas 
mest ar att serveringsdisken skall bytas ut 
och bli i stil med det valvda glas man kan 
se i en del kbtt och fiskdiskar p i matvam-
affarer, men kommer darmed att kunna se 
vad som serveras. 
Salladsdisken kommer ocksi att bytas^ 

igen, men den har gingen s i satter man 
dit den som skulle hit frin bbrjan, dvs den 
disken som stod p i personakestaurangen 
i Klaraterminalen. ^ 

Tva koer 
Man kommer ocksi att prova att ha t v i 
kber med servering av olika mat i de olika 
kbema, samt att man skall ha en som bara 
skbter kassan. 

I bvrigt s i har kvaliteten varit simre i 
sommar, vilket troligen beror p i att det 
har varit annan personal i kbk och serve-
ring under den ordinarie personalens 
semester. Men man fla anta att det blir 
battre i hbst 

Den som ar ansvarig fbr om och tillbygg-
nader i restaurangen fbr Tomtebodas 
rakning ar Gunnar Bjbrklind 

Anders Bergstrom 
SEKO.-s representant i matradet 
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Fdrsakringspengar 
till langsjuka 
• SEKO har gjort en oversyn av de 
som ar langtidssjuka pa heltid eller 
deltid och har varit det i mer an 1 Vi ar 
(540 dagar). 

V i har haft kontakt med Folksam 
som vara medlemmar ar forsakrade 
hos. 

Folksam har pa vart initiativ sett t i l l 
att de personer som kan fa ersattning 
fran fbrsakringen, har fatt hem papper 
om detta och fbrhoppningsvis ocksa 
blanketter att anmala sin ansbkan av 
Sjukkapital t i l l Folksam pa. 

Sjukkapital 
Det var ett 15 tal personer som v i 
kunde se hade ratt t i l ! Sjukkapital 1 
eller 2. Dessa personer har ratt t i l l ett 
s.k. Sjukkapital under fbrutsattning att 
man har tagit en tillaggsfbrsakring 
gruppliv (GF 15000) som ar en kom-
plettering t i l l den grupplivfbrsakring 
som ingar i fackavgiften (GF 10500). 

Inte alia som har 
Tyvarr ar det nagra av de som har 
langa sjukskrivningar som inte har 
tagit den extra fbrsakringen och kan 
dessvarre inte fa nagot Sjukkapital 

Reglema fbr att fa Sjukkapital ar 
som fbljer: 

Om man fore 62 ars alder och efter 
1997 

a) varit arbetsofbrmogen t i l l minst 
halften i minst 1,5 ar ("540 kalen-
derdagar") under en sammanhangan-
de periode pa 2 ar ("730 kalenderda-
gar") 

eller 

b) fbr fbrsta gangen beviljas minst 
halvt sjukbidrag 

eller 

c) for fbrsta gangen beviljas minst 
halv fbrtidspension. 

Ersattningen fbr Sjukkapital 1 ar 10% 
av tre basbelopp. Basbeloppet fbr ar 
2001 = 110 700 kr, vilket ger foljande 
ersattning: 10% x 110 700 = 11 070 
kr. 
Har man bam under 17 ar fordubblas 

Sjukkapital 1 t i l l 20 procent = 22 140 
kr. 

Kolla forsakringen! 
Om man darefter har eller far en ytter
ligare langre sjukfranvaro pa mer an 
360 kalenderdagar under en samman-
hangande period pa 1,5 ar (540 da
gar), fbre 62 ars alder och innan 1997, 
som en del faktiskt har haft, sa kan 
det bli annu mer pengar 

I ar kan det bl i upp t i l l 3 basbelopp = 
110 700 kr. Men det ar aldern som 
avgbr. 

Se tabell i Facktuellt nr 3/2001 eller 
pa Tomte-
bodak lub-
bens hem
sida! 

Man kan 
fa bade helt 
eller halvt 
S j u k k a p i 
tal, beroen-
de pa om 
man har hel 
eller halv 
sjukskrivning. 

OBS a Kom ihag att kolla din for-
sdkring! 

Anders Bergstrom 

Anders Bergstrom dr kassdr och fdrsdkrings-
rddgivare i SEKO Klubb Brev Tomteboda 

Utforligare information om vara forsdkringar 
finns pd Tomtebodaklubbens hemsida. "For-
sdkringsskolan", som publicerades i forra 
numret av Facktuellt, finns nu dven tillgdng-
ligt som pdf-fil. 
Adress: http://home.swipnel.se/lerminalkJuh-

ben/forsakr.htm 

Forhandlingama 
om 
ITP-pensionen 
aterigen i sta? 
• Enligt uppgif t iSvD den 19 juni 
har forhandlingama meilan PTK 
och Svenskt Nahngsliv (= f d . 
SAF) om ett nytt tjanstepension-
savtal Sterigen gatt i st^. 

PTK ar barare av det tjanstepen-
sionsavtal, ITP, som efter bolagi-
seringen aven galler fbr oss pos-
tanstallda. 

Oenigheten sags galla huruvida 
pensionen ska vara helt premie-
bestamd (vilket SN vill) eller en 
blandning av "grundtrygghet" (vad 
nu det kan betyda) och avgiftsbes-
tamd pension, vilket PTK kraver. 

PTK har begart timeout till den 
11 September d§ deras pensions-
delegation sammantrader p^ nytt. 

/JA 

Tva uttalanden 
om Posten och 
postpoUtiken 

SEKO:s klubbkonferens i juni 
kravde "handlingskraft" och "fOr^n-
drat ledarskap" av Postens led-
ning. I uttalandet kravs bl.a. "lokal 
frihet", att "Postens IGnsamhet inte 
endast skapas genom att vhra 
medlemmarjobbar tiiirdare"; "bat
tre arbetsmiljO". 
Daremot sags inget om regering

ens postpolitik, som argrunden till 
eiandet. 

Det gGr daremot Klubb SSder-
malm i ett uttalande med rubriken 
"iiterreglera postmarknaden!" "Vi 
vill ha en reglerad postverksam-
het, i offentlig regi, en postverk-
samhet som ger fOrutsattningar att 
ge b ide bra och effktiv sen/ice St 
v i r a kunderoch en bra och rattvis 
lOn till oss anstallda. 

BSda uttalandena finns tillgangli-
ga p i Tomtebodaklubbens hemsi
da. /JA 
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vad ar det for fel pa Tomteboda? 
• Vi liar hort myclcet p i senaste tiden. Vi 
ar alldeles for dyra, med andra ord, vi har 
for mycket personal. Vi har d i l ig kvalitet, 
vi skoter inte vart jobb, ex. stampla lastba-
rare. Och si vidare. 

Jag skall forsoka titta pa Tomteboda ur 
en lite annan vinkel. 
Jag har lange gott omkring och tyckt att 

stamningen har blivit dalig. Folk verkar 
inte vara s i pigga och glada som tidigare. 
Forut s i tyckte jag att vi hade den basta 
arbetstrivseln av alia terminaler. Jag tyck-
er inte s i langre. Eftersom jag har jobbat 
p i Tomteboda sedan 1983, samt sett dom 
fiesta andra terminaler, s i har jag lite att 
jamfora med. 

vad har blivit annoriunda? 
Vad ar det d i som har hint, som har blivit 
annoriunda? Och varfbr? 
Det ar p i modet att tala om diligt ledars

kap och det kanske fmns en hel del brister 
dar, men vi har haft diliga ledare fbrut. 
Kanske har det varit fbr manga omorgani-
sationer, det ar i alia fall vad minga sager. 
Men ar det hela sanningen? 

Det kanske fmns minga sanningar. Det 
ar kanske si att minga organisationsmo-
deller tillsammans med diligt ledarskap 
samverkar med varandra och skapar di l ig 
gruppkansla. 

Jag har tittat lite i bbckemas varld. Det 
finns en del forskning p i omridet och 
minga andra fbretag har jobbat med dom 
har frigoma. En del med ganska stor 
framging. 

utvecida teamet 
Den senaste boken som jag last heter: 
Utveckla teamet av Lena Bbrjeson, utgi-
ven 2001, och jag skall ta upp en del saker 
frin den boken. 

Forst ett litet test. Kolla om nigra av 
foljande pistienden stammer p i er 
grupp/lag: 

• Ideer som kommer fram fingas inte 
upp, ej heller av kollegor. 
• Det uppstir pseudokonflikter som inte 
loses men kanns. 
• Niharvar runt och kommer ingenstans 
p i mbten, halvdan energi. 
• Det fattas fS beslut fbr er verksamhet. 
• Du och fler kanner er inte delaktiga. 
Det ar obalans i maktfrigor. 

• Det ar bara nigra som pratar hela tiden, 
som om alit hangde p i dem, en del har 
blivit passiva. 

• Alia verkar valdigt upptagna nar nigot 
skall ordnas. 
• Det ar fbr mycket kontroll p i kortsikt -

Det uteblivna talet 
I juni i ir delades Postens Minnesgi-
va ut till n&gra vMI fortjSnta medar-
betare vid Tomteboda. Overiamnan-
det skedde under festliga former pi 
Sjbfartshotellet i Gamla Stan. 
Anders Bergstrom, kassbr i Tomte-

bodaklubben, rapporterar. 

• Nar posten Tomteboda delade ut det 
gamla NOR (Nit och redlighet i rikets 
tjanst), numera kallad fbr Postens min-
nesgiva, s i var jag medbjuden som 
facklig representant fbr de medlemmar 
som tillhbr SEKO. Jag kan tanka mej att 
ni som var dar hade tankt sig att jag d i 
som facklig skulle saga nigonting och 
det tankte jag ocksi. Jag ska inte skylla 
p i nigonting fbr att detta tal inte hblls, 
men faktum ar att jag hade blivit infor-
merad om att det skulle vara en punkt i 
programmet, men det visade sig att det 
inte fanns nigot program. Nar det stod 
klart fbr mig, s i bbijade alia sprida sig 
runt olika rum fbr att dricka kaffe och d i 
kandes det svirt att fbrsbka reparera 
skadan. 

30 ar eller mer 
Men jag skall har i alia fall delge er, det 
korta tal jag tankt saga t i l l er. 

*'Terminalchefen Peter Salomonsson 

bOrjade med att valkomna er med ett 
pistiende att ni inte verkade stolta bver 
att jobba i Posten, vilket gjorde mej lite 
flindersam. Terminalchefen har bara 
jobbat i terminalen ungef^ 6 minader 
och tror sig veta att det Sr si , men det 
tror inte jag. N i ar j u har ikvall for att ni 
har arbetat i Posten i 30 i r eller mer. Om 
man inte har varit stolt bver sitt arbete 
under alia dessa i r , s i kan man ju fi^ga 
sig varfbr alia andi ar kvar i fbretaget. 
Jag tror att ni har varit stolta att jobba i 

Posten och trots all fbrSndring de senas
te iren med all teknik som fbrindrar all 
tidigare posthantering s i ar ni fortfaran
de stolta att jobba i Posten. Jag i r i alia 
fall stolt bver er och det torde Terminal-
ledningen vara ocksi. 

Det som glider mej mest nir jag ser er 
har i kvall ar att ni alia ser friska och 
pigga ut. Ni verkar inte ha tagit stor 
skada av det slit som det kunde iimebara 
att vara postis p i 70- och 80- talen nir 
det mesta var manuell bantering. Aven 
om postbehillaren kom i mitten av 70-
talet, var minga tunga lyft och mycket 
sackhantering. Naturligtvis har minga 
av er kanningar av arbetsskador, men 
det verkar inte ha tagit knacken p i er. 
Jag tror att minga er som ar har i kvall 
kommer att arbeta inom fbretaget i flera 
i r t i l l , medan nigra kanske har nara ti l l 
eller redan har f i t t en valfbrtjant pen
sion. 

Tack fran SEKO 
Till er som har pensionerats hoppas jag 
att ni kan komma och halsa p i nigon 
ging, jag ar bvertygad att ni ar valkom
na av bide arbetskamrater och arbetsle-
dare. 

Ni andra kommer jag sakert att se p i 
terminalen i olika sammanhang och d i 
kommer jag minnas den har kvallen. 

Jag vil l ocksi framfbra ett tack i Jack
ets vagnar fbr att ni har stbtt oss som 
medlemmar. Alia har med nigot undan
tag ar medlemmar i SEKO (tidigare SF) 
och har dessutom varit med i facket 
dessa 30 i r som ni har jobbat i Posten. 
Detta satter jag och mina fackliga kam-

rater ett mycket stort vSrde p i 

Anders Bergstrom 
SEKO Klubb Brev Tomteboda 
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fbr lite lingsiktigt arbete. 
• Du och bvriga f i r inte sarskilt god 
vagledning eller handledning. 
• Det verkar som om ingen vet vad som 
galler, eller de fiesta gbr som dom vill . 
• Ni gbr sallan nigot tillsammans, "just 
for fiin." 
• Andra enheter eller lag funderar vad ni 
hiller p i med. Kritik fmns. 
• Det kanns inget kul att g i till jobbet. 
• Du tycker att ingen tar tillvara det du 
kan och har att bidra med. 
• Det fbrekommer "skuldkanslor" efter
som det fmns s i mycket oklarheter om 
vad som galler. 

^ F e m pastaenden 
Om ni hittade fem eller fler pistienden 
som stammer, s i ar det troligt att gruppen 
har blivit nedkord och kanske till och med 

^behbver hjalp att bbrja fiingera. Man 
•'behbver troligtvis se bver hur ledarskapet 

fungerar tillsammans med gruppen. 
En utomstiende kan marka hur individer-
na samarbetar, enbart genom att lagga 
marke ti l l kommunikationen. Ett exempel 
p i ett grupp eller lagmbte : 

• Man lyssnar inte p i varandra. Det var 
mer enskilda monologer om hur problem 
skulle Ibsas. 
• Chefen visade inte hur man skall sam-
arbeta. 
• Mbtet tog ling tid, och nar man slutade 
hade man knappast kommit ett steg fram-
i t . Gruppen harvade runt i sina diskussio-
ner och ledaren l i t folk hillas utan att 

l^^gbra nigot fbr att fbrandra eller bryta 
dbdlagen som uppstod. 
• Ledaren frigade efter synpunkter, men 
fick valdigt lite tillbaka. Gruppen agerade 
passivt och flera tittade p i klockan. 

Kanner igen mig 
Bast att pipeka att mbtet inte skedde p i 
Tomteboda. Dock tycker jag att jag kan
ner igen mig. 

Om det nu ar s i att ni kanner igen er s i 
kanske ni frigar: Gir det att gbra nigot i t 
det? 

Svaret ar tveklbst, Ja! 
Det g i r att gbra massor. Man kan jobba 

med ledarskapet, Man kan jobba med 
arbetsorganisationen, man kan jobba med 
gruppen och man kan jobba med delaktig-
heten och medinflytandet. Det finns dock 
ett villkor. Det kravs att man vi l l . Led
ningen miste vilja och personalen miste 
vilja. 

Olca engagemanget 
Ken Blanchard har skrivit om "empower
ment". Uttrycket stir fbr att man skapar 
arbetsfbrhillanden dir medarbetama ges 
ansvar och befogenheter. Minga fbrknip-
par idag ordet med ledarrollen och en 
positiv ledar/medarbetarstil och en aktiv 
och god kommunikation. 

Nigra r id fbr att bka engagemanget p i 
en arbetsplats: 

- sprid information till alia 
- sprid information om foretagets verk
samhet s i att dom anstallda l i r kanna sin 
arbetsplats. 
- skapa tillit genom bppenhet 
- ge mbjlighet till kontroll av den egna 
insatsen 
- betrakta misstag som mbjlighet att lara 
sig nit nytt 
- bryt ned det hierarkiska tankandet och 
hjalp dom anstallda att betrakta sig som 
agare. 

Kloka rad 
Ganska kloka r id tycker jag. 

Vad bbr man d i satsa pi? 
Jag tycker att man miste satsa p i perso

nalen tillsammans med sina ledare. Man 
miste bbrja bygga team av gruppema fbr 
att skapa fbrtroende och bra arbetstill-
fredsstallelse. Detta finns det utbildningar 
for, men man miste avsatta tid fbr att 
utveckla personalen. Detta galler aven om 
personalen ar mycket kunniga nar det 
galler deras arbetsuppgifter. Man miste 
lara sig att jobba tillsammans. Det i r inget 
som man automatiskt kan. 

Nigra av de basala fbrutsittningar som 
miste t i l l , fbr att en grupp ska kanna sig 
trygg och vara p i v ig mot att bli ett bra 
team ar: 
• Var och en kanner sig trygg. Det marks 
att gruppen har fillit t i l l varandra. 
• Det i sin tur hanger p i ledarskapet som 
ar tydligt, tryggt och tillitande. 
• Ni har diskuterat och diskuterar m i l 
och uppgifter. 
• Var och en har en klar uppfattning om 
sin roll och andras roller. 
• Ni ar generbsa med kommunikation 
sinsemellan. 
• Var och en tar ansvar for nigot mer an 
bara "sitt". 
• Det finns en bra stamning i grunden, 
aven om det inte ar konfliktfritt. 

Ledarskapet 
Finns det har s i har man kommit lingt, d i 

gir det att bygga vidare. 
En annan sak som miste fbrandras ar 

ledarskapet. Ledama behbvs men miste 
mer fS en coach-roll an en arbetsledarroU. 
Har nigra r id : 

• Du ar viktig! Fbrbered dig infor mbten. 
• Agera mer som coach an att "chefa". 
• Bygg genom ditt agerande fbr en god 
anda, var fbrebild sjalv, genom en positiv 
attityd. 
• Uppmuntt-a fler att komma ti l l tals, 
stimulera samtalet och anvand gruppen 
som resurs. 
• Ge samtalsstbd vid behov, var aktiv 
som ledare och koordinator. 
• Peka p i m i l , inte bara en ging, utan 
ofta. 
• Hjalp t i l l att lyfta fram andras kompe-
tens. 
• Jobba kreativt! 

Jobba med varandra 
Som synes s i krivs en hel del for att 
utveckla gruppema ti l l team, s i att man 
kan bbrja jobba med varandra istallet fbr 
mot varandra, men det gir. 

Men det kravs satsningar och framfbr 
allt vilja. Vilja frin ledningen och vilja 
frin personalen. Mest av allt, vilja att lira. 

Och fbrresten, det kanske inte bara i r 
Tomteboda som det ar fel pi? 

Slutligen nigra arabiska ordsprik:: 

En man med 
ringa for-
stdnd far 
trotta fotter. 

Fruktan gdr 
mdnniskor 
till slavar. 

Ta I a m o d 
botar allt, 
men for 
brist pd tdlamodfinns ingen hot. 

Kamelen ser inte sin egen puckel men 
anmdrker pd sin broders. 

For hastens felsteg bar ryttaren ansvar. 

Lars-Erik Ldvlie 

Lasse Ldvlie arHuvudskyddsombudpa Tomte
boda 
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Kopenhamnsterminalen: 

Stor personalomsattning trots 
hogre loner och afspadsering 
• I samband med en konferens meilan 
klubbarna vid de fyra storstadsterminaler-
na den 16 maj tog Tomtebodaklubbens 
deltagare tillfallet i akt att gora ett nytt 
besok vid Kobenhavns Postcenter (KHC). 
KHC ar en av t v i brevsorteringstermina-
ler i Kopenhamn och en av tio i hela 
Danmark (inklusive utrikesterminalen vid 
Kastrup). 

Hog personalomsattning 
Terminalen har ca 1.200 anstallda med en 
mycket stor personalomsattning: en fjar-
dedel av personalen eller 300 personer 
slutar/nyanstalls varje i r ! Detta trots 37-
timmarsvecka (34 timmar for dem som 
arbetar hela sin tid meilan 17.00 - 06.00) 
och ett arbetstempo som skulle Tomte-
bodanytts Malmo-reporter att grita blod. 
Och vilken personalrestaurang! Vi borde 
skicka Stocks p i studiebesbk och kanske 
komma hem bide med battre mat (sig 
gott ut!), lagre priser (25 danska kronor -
ca 31 svenska - for en varmratt!) och 
langre oppettider (07.00 - 01.00!). 

Hog grundlon 

Nyanstallda erbjuds en grundlon p i 
14.800 danska kronor (DKK) per minad, 
vilket motsvarar ca 18.000 i svenska 
pengar. Efter 5 minader f i r man ett p i -
slag p i drygt 400 DKK och jobbar man 
vid maskin tillkommer ca 800 DKK/min-
ad. Slutlonen TOT dem som jobbat ett tag 
(=medlemmama i Postforbundets klubb) 
ligger p i meilan 18-19.000 DKK i mina-
den (= 22.000 - 23.000 SEK). Det i r 
visserligen svirt att jamfora loner efter
som man ocksi miste ta med andra fakto-
rer i berakningen som fSrsakringar, skat-
ter, sociala forminer etc. - men troligen ar 
dessa lOner knappast samre an vira svens
ka! 
Trots detta har man alltsi denna persona

lomsattning; en fingervisning om vad som 
vantar Stockholmsterminalema nar det 
inom nigot i r eller s i borjar bli dags att 
nyrekrytera!0 

Stopptid 23.30 
Stopptiden i uppsamlingen (A) ar 23.30 
och 05.00 i spridningen. 
Al l A-post transporteras numera med bil, 

fbrutom ti l l Bomholm och Alborg, som 

flygs. Endast viss B-post och gruppreklam 
gir med t ig . 

"Senterchefen" ar chef fbr hela termina
len. Narmast under sig har han tre produk-
tionschefer: externa transporter (flyttar ut 
och blir en egen enhet i Posten den 1 
juni), adressering/blade (man har en s t T 
avdehiing som satter adresser p i tidningar 
av olika slag) samt en chef for hela brev-
sorteringen. 

Aven danskama kbper in de g i n g ^ 
intemationella ledarskapsmetodema. L T 
har infdrt TQM (Total Quality Manage
ment) som jag tror fmns nigonstans iven 
hos oss (vem f-n kan hilla reda p i alia 
ledningsfilosofier). Som en del i detta ska 
det infbras "sjalvstyrande grupper" i hela 
danska Posten. P i KHC tillampas det p i 
tidningsavdelningen, som delats in i sju 
grupper. Tanken i r att dessa sjalva ska 
utfbra de uppgifter som arbetsledama 
hittills har utfbrt; arbetsledama ska i fort-
satmingen vara "tranare som vagleder 
istallet for att styra och kontrollera", som 
det beskrivs. I varje gmpp fmns - fbmtom 
"basismedarbejdeme" - en "koordinator" 
fbr vardera drift, kvalitet, personal, infor
mation samt utbildning. ^ 

Stora brev 
Stora brev uppsamlingssorterar 300.000 
stora brev per dygn (Tomteboda ca 
153.00. Samtlifa Tba-siffror i r 200|^ 
minadsvolymen delad med helgfri mi -
fre) plus 75.000 ekonomibrev (Tba 
111.000). A l l storbrevssortering ar manu
ell, man anser att det inte ar nigon ekono
mi att kbpa in SSM. I storbrevssorteringen 
fmns ett "ackordssystem". Normen ar 
1.100 fbrsandelser/timme. D i handlar det 
enbart om ren sortering. Fbr det har man 
100 kr/tim. Om laget (som bestir av hbgst 
14 personer) sorterar mer i n s i utgir en 
bonus p i 1 kr/tim per %. Sorterar man 
alltsi 10% fler brev per timme (=1.210 
fbrsandelser) s i hbjs Ibnen till 110 kr/tim. 
Det ar p i denna n iv i som de fiesta lagen 
ligger. En snabbintervju gav vid handen 
att de fiesta inte bryr sig s i mycket om 
"ackordssystemet". Bonusen kan omvand-

Lille-Bjame i klodsesorteringen. I Kopenhamn barman valt att behAlla den manuella 
klumpsorteringen, "olonsamt med maskin" anserman. 
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las t i l l tid om man si v i l l , eller "afspadse
ring", som man sager p i danska. 

En pikant detalj ar att man belOnar den 
som upptacker felfrankerade brev: 1:25 
DKK per fel p i stora brev och 0:50 DKK 
per fel p i smibreven! 

Klodser 
Kiumpen ("klodser" p i danska) uppsam
lingssorterar 35-40.000 A-forsandelser 
per dygn samt 20.000 B-klump (Tomte
boda 40.000 respektive 45.000). Nyckel-
talet i r 785 klump per timme i manuell 
sortering i 10 riktningar (man har ingen 
maskin). 

Brevresningen hanterar ca 250.000 fbr-
sindelser per dygn. Ti l l sin hjalp har de 
t v i NEC-BRM frin ca 1995 samt t v i 

^ manuella resningsbord. Man har ingen 
vGSM kopplad ti l l brevresningsmaskinen, 

man lagger endast ut 6 staplar: 2 smibrev, 
2 C5, 1 bank/postgiro samt 1 reject. 

Smabrev 
Smibreven uppsamlingssorterar 600-
700.000 brev och 500.000 ekonomibrev 
per dygn (Tomteboda 479.000 respektive 
230.000). 
Maskinparken bestir av sex OCR (=vira 

GSM; en med 126 rikmingar och de ovri-
ga 76) samt fem BCS (= vira FSM) med 
600 fack (300 p i vardera sidan). Samtliga 
maskiner kommer frin NEC. 

I genomsnitt fbr hela landet finstalls (bra 
^y)dagar!) 65-70 procent av smibreven i ma

skin. Miiet ar 85 procent. Det har varit 
bekymmer med den maskinella fmstall-

Ordning och reda aven i Kopenhamn! 

Tillidsman Ole Jenkel fran Postarbejderklubben informerar Inge Sved och Bertil 
Cadsson om vad som kravs av videokodningen for att klara maskinell finstallning. 

ningen och det ar fbrst de senaste mina-
dema (man startade viren 1999) som det 
har bbrjat fiingera battre, men det ar fort
farande en bit kvar t i l l milet. I de mindre 
samhallenamedenfamiljshus kanfmstall-
ningsprocenten ligga uppemot 80 procent 
och mer - men i Kbpenhamn med minga 
besvarliga flerfamiljshus ar det bra om 
man klarar 50 procent i vissa omriden. 

(Jag har tidigare utfbrligt beskrivit hur 
sjalva fmstallningen gir till - denna artikel 
fmns tillganglig p i Tomtebodaklubbens 
hemsida, hllp://home.swipnet.se/terminal-
kluhben/brevnatS. htm) 

Mycket videokodning 
Den maskinella fmstallningen kraver 
mycket videokodning. Sammanlagt fmns 
76 kodningsplatser. Fbrutom den vanliga 
"postnummerkodningen" (i Danmark fyra 
siffror) fmns ytterligare fyra "mode". Bl.a. 
ska man ju i fmstallningen aven kunna 
koda exempelvis gatuadressen, om inte 
maskinen klarar av att sjalv lasa den. 
Darfbr har varje kodningsplats t v i tangen-
bord, ett vanligt numeriskt och ett alfanu-
meriskt. En "supervisor" reglerar hur 
minga kodningsplatser som kodar enbart 
postnummer, aven kodar gatuadresser, 
etc. 
Fbr postnummerkodning ar kravet 2.521 

kodade fbrsandelser/timme. Kodningskra-
ven har inte forhandlats utan faststallts av 
arbetsgivaren. Fbr att bli anstalld miste 
man klara kraven. Arbetsgivaren har 
ocksi deklarerat att aven redan anstallda 
ska genomfbra kodningsprov, men man 
har inte kommit bverens om hur det ska 

g i t i l l . 
P i de arbetsplatser dir man stir mycket 
har man antingen byggt upp trigolv ("blb-
de gulv" p i danska) eller frist ner gummi-
mattor i betongen. 

Arbetsrotation 
Pi alia avdelningar tillampas arbetsrota
tion. P i exempelvis smibreven kan en 
kvallsvakt se ut s i har. 

16.00- 18.00 GSM 
18.00- 18.25 Mafrast 
18.25- 19.15 Videokodning 
19.15- 19.25 "Kodepause" 
19.25 -20.15 Videokodning 
20.15 - 22.30 Manuell sortering 
22.30 - 23.30 FSM 

Tva fack blir ett 
Fackligt har man fram tills i i r haft t v i 
fackfbreningar som organiserat persona
len inom bl.a. sorteringen, Dansk Postfor-
bund (som organiserat tjinstemannen med 
konstitutorial, ca 43% av de anstallda i 
danska Posten) och Postarbejdeme (bvri
ga). Fbrbunden gick samman vid irsskif-
tet och Kbpenhamnsavdelningama den 1 
maj i i r . Klubbarna p i terminalen ar annu 
itskilda. Postarbejdema har 550 och Post-
forbundet 450 medlemmar. 

Jan Ahman 

Forutom artikelforfattaren ingick Inge Sved 
och Bertil Carlsson i klubbens delegation. 
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Inside looking out 
• Undertecknad kommer att ha Sran att 
dehaga i SEKO-postens fbrhandlingsdele
gation. Vi fkr se vilken ara det var nar allt 
ar klart. Jag har friviliigt gift in i detta fbr 
att kunna bidra till ett bra avtal. Blir man 
tillfrigad pa ett sidant uppdrag skall man 
stalla upp tycker jag. Fbr en fbrtroende-
vald ar ju kollektivavtalen grunden fbr 
verksamhet, och nar detta hotas d i miste 
alia krafter t i l l . P i annan plats har nimnts 
bvriga deltagare och datum fbr fbrhand-
lingar. Denna artikel ar alltsi skriven ur 
perspektivet "inside looking out". 

viktigare krav 
Ur en terminalarbetares synpunkt kan 
vissa avtalskrav vara viktigare an andra 
yrkesgmppers inom Posten. Som fortro-
endevald inom brevterminal Arsta har jag 
varit delaktig i att forma klubbens avtals-
fbrslag. 

Viktiga saker fbr terminalarbetare kan 
vara kriterier fbr tviskift. Idag ar det fak
tiskt s i att det kan bli 39 timmar per veck-
a istallet for 38 timmar, meilan till synes 
lika schema. Ett utjamningskrav kommer 
att drivas i i r . 

Rast eller maltidsuppehall? 
"Rast far i normalfallet bytas mot mil t id-
suppehill" nar det galler arbete som sker 
22.00-06.00 dvs rast p i natt. V i vi l l gama 
andra detta till "Rast SKALL i normalfal
let bytas mot miltidsuppehill". Det kan 
vara en bra andring. Men eftersom regeln 
ocksi galler arbete p i dagtid med hbgst 
sex timmars arbetstid, kan konsekvenser-
na fbr brevbarare, kvallsdeltid och dagtid 
terminal etc bli obnskade. Det kravet Sr 
darfbr inte spikat i fbrhandlingsdelega
tion. Men vi ar nigra som bevakar chan-
sen ti l l en andring som blir bra fbr alia. 

Terminalema har minga deltidsarbetare, 
darfbr kommer ett krav om att mertid 
skall vara lika med bvertid. Klockslagen 
fbr OB-ersattning skall ocksi andras en
ligt kraven. Alia de uppraknade kraven 
och att det beramade fridagstillagget inba-
kas i Ibn i r krav som galler i fbrsta hand 
brevterminal och chauffbrer. Pakettermi-

nal skall fbrhoppningsvis inrangeras helt 
p i vira avtal. 

Chauffbrer ute i landet i r utsatta fbr en 
snav tolkning om att dygnsvila ar lika 
med 24 timmar och ej kalenderdygn. Det 
betyder att man regeln om t v i lediga da
gar per vecka kan bli 48 timmar till nasta 
arbetspass. Utdelningen i sin tur (och Fbr-
saljning?) har problem med att arbetsgi
varen lagger ut mindre veckoarbetstid 
under semester och darmed f i r man arbe
ta mer an normalt nar man kommer tillba
ka. Ett synnerligt snilt och vidrigt beteen-
de frin arbetsgivaren! 

Micke Tall 
fick sista 

ordet 

Auriga 
Pi Arsta fmns sedan hbsten-00 kamrater 
frin det uppkbpta fbretaget Auriga. De 
finns nu inom ePP Stockholm. T o m 31 
dec hade de arbetsvillkor enligt gamla 
avtalet, vilket bl a innebar 38 tim vecka. 
Nu har de 40 tim eftersom de och andra 
inom ePP som arbetar dagtid inte ar om-
nimnt i Villkorsavtalets arbetstidsfbrkort-
ningar. Dar stir bl a om sorterare, utdela-
re o s V. Vi kommer att driva krav om 39 
tim fbr dessa gmpper. 

ingen arbetstidsfdrkortning 
Nar det galler arbetstidsfbrkortning med 
minskad Ibneutveckling, har en enkit p i 
Arsta besvarats av 237 skiftarbetare. 199 
St vi l l inte betala med minskad del av Ib-
nefbrhbjning, vilket ar en klar majoritet. 
Det har bidragit till att det finns inget 
krav om arbetstidsfbrkortning i avtalskra
ven. 

Nollbud fran Posten? 
Det fbrvantas att Posten kommer med ett 
i princip nollbud altemativt kraftiga fbr-
samringar i avtal. De kommer att hanvisa 
ti l l Postens just nu diliga fmanser. De 
medlemmar som har hingt med i debatten 
sedan fbre bolagiseringen vet att detta var 
vad SEKO (f d SF) befarade. Minga a v ^ 
postverkets, fbrlit foretagets, svirighetei 
beror p i avsaknad av bra beslut frin aga-
ren. Exempelvis om den riksomfattande 
kassaservicen som ingen vill betala fbr. 
(Pi banker har man inte stallt n i g r a l 
krav?). Expansion genom att kbp av ASG 
hindrades av lingsamt beslutsfattande 
medan utlindska konkurrenter tar fbr sig 
i Sverige. Agaren miste bestamma sig om 
vi skall vara ett fbretag utan bojor eller en 
iterging till "postverk". 

Konfilkt? 
1998 var nog minga medlemmar beredda 
p i konfliktitgarder. Bolagiseringens fblj-
der stod ju klart fbr alia. Ett varsel las 
men drogs tillbaka. Misstanker att med-
lemmama (31 400 st) ar lika stridsbered-
da i i r . 

Klubb Arstas medlemmar skall ha info-
mbten om Ibnesattning. Avdehiing SEKO 
sth har tagit fram ett diskussionsunderla 
som heter "Bra & rattvis Ibn". Den kom
mer snart att delas ut och mbten kommer 
att hillas under hela hbsten. 

Looking out! 

(b { 

<t> 

Micke Tall, 
ordforande klubb Arsta 
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