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Avtalskraven: 
Hdjt golv och 
generellt paslag 

Extra nov 2001 

U De lokala iSnefor-
handlingama ph Tomte
boda borjar den 6 no
vember. 
Arets pott att forhandla 

om uppgSr ti l l tre pro-
cent pS lonesumman. 
For v i r del gor det ca 
250 000 kr/mSnad att 
fbrdela. I genomsnitt 
innebar det ca 500 
kr/mSn fbr en heltid-
sanstalld. 

individgaranti 
1 det centrala avtalet 
fmns en individgaranti 
ph 250 kr/m^n, om inte 
de lokala partema kom
mer Sverens om annat. 
Klubbens forslag ar att 
individgarantin = gene-

' rella pdslaget hojs med 
150 kr till 400 kr / mS-
nad. 

Ldnegolv 
Vi har sedan tidigare ett 
inofficiellt "lonegolv" 
som uppgir till 16 400 
kr / mSn efter forra irets 

revision. Klubbens for
slag ar att detta golv 
hojs t i l l 16 9 0 0 k r / m i -
nad. 

Aterstiende pengar 
laggs ut pk individuella 
pSslag i de enhetsvisa 
fbrhandlingama. 

Vad galler de befor-
drade tjanstema och 
teknikema sk ar klub
bens forslag att dessa 
grupper forhandlar om 
de 3 procent som de 
genererat. 1 det centrala 
avtalet finns dessutom 
en mojlighet att lagga ut 
extrapengar for tekniker 
och specialister. 

Diskussion 
Detta ar de krav som 
klubbstyrelsen fort fram 
for diskussion pk de 
m6ten som nu hkWs i 
sektionema. Styrelsen 
fattar beslut den 5 no
vember. 

Jan Ahman 

Klubb Tomteboda kallar till 

Budgetmote 
Ldrdag 17 november kl. 14.00 

Lokal: Restaurang Hasselbacken 

Efter motet bjuder klubben 
pa middag pa Hasselbacken 

Anmalan senast 12 november 
Anmalningsblankett pa sista sidan! 

Pa dagordningen: 
verksamhetspian for 2002 

Medlemsavgift 2002 
Budget 2002 

Klubborganisationen 
Skyddsorganisationen 

Avtalsrdrelsen 

Valkomna! /styrelsen 

Tomtebodasamverkan: 

Pengar till 
arbetsmiljon 

J 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swlpnet.se/termInalklubben/ 
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Tomtebodasamverkan 26 oktober 

Nya pengar till arbetsmiljon 
35 miljoner i sparkrav for 2002 • Sjunkande ViP-siffror 

Anthrax 
Den senaste incidenten intraffade vid 
KSM, som darefter varit avstangd ett antal 
timmar med polis etc inblandade. Maski-
nen hade nu kOrt iging igen. 

En beteendevetare hade kallats in och 
haUit information kvallen innan. Han 
skulle komma tillbaka fbr att traffa dem 
som inte var pk plats kvallen innan. 
Terminalchefen hade under dagen infor-

merat alia lagledare (genom respektive 
produktionschef) att de vid varje pass ska 
ge en kort information med aktuell och 
saklig information om laget. 

Ett allmant informationsmote hade hSl-
lits p& eftermiddagen foregSende dag 
under ledning av sakerhetschefen inom 
Posten Produktion, Christer AUden. En-
ligt uppgift var det ett uppskattat mote. 
Ytterligare instruktioner hSlIer p& att tas 

fram med tydligare regler for vad som 
galler vid incidenter av det har slaget. 

Affarsplan 2002 
Serbaz Shall redogjorde for det budget-
fbrslag som Overlamnats t i l l Brevnatsche-
fen. 

' 

Budget 
2001 

Budget 
2002 

Personal 204,8 198,7 

Lokaler 49 42,3 

Transporter 20 22 

IT 6,1 5.5 

Ovriga sakkostnader 13 9.5 

Maskiner, inventarler 4,8 3,5 

Egna fordon 1,4 1.2 

Kopt prod - uppsamling 7,8 0,5 

Kopf prod. - fdrsortering 27 19 

KOpt prod - paket 2,4 0,8 

Kopt adm 3,3 3 

Avskrivningar 20,9 20,8 

TOTALT 361 milj 327 milj 

En fdrutsattning for nasta Srs budget ar 
att volymema minskar med 1,7 procent. 
En annan att Brevnatet som helhet ska 
minska sina kostnader med 250 miljoner. 
Budgetfbrslaget redovisas i grova drag i 

tabellen nedan (alia belopp i miljoner kr). 
Observera att siffroma for 2001 ar de 

budgeterade. Det beraknade utfallet fbr 
^et blir i flera fall lagre an budgeterat -
men ocks§ hbgre i nSgra fall. Den budge
terade breskostnaden per forsandelse ar 
67 bre/fbrsandelse for innevarande ir. 
Troligen bverskrids detta med ca 2 
bre/fbrsandelse, fr.a. pi grund av ett stbrre 
volymtapp an beraknat. Fbr nasta &r bud-
geteras 64 bre/fbrsandelse. 

Handlingsplan arbetsmiljd 
Serbaz redogjorde fbr de investeringar for 
battre arbetsmiljb som tagits in i budgeten 
fbr kommande dr. Atgardema redovisas i 
tabell pk nasta sida (samtliga belopp i 
tusen kronor). 

Kvalitet 
Lotta Jansson lamnade en rapport om 
kvaliteten p4 nigra av de omrSden som 

regelbundet mats. 
• Tidhailningen ti l l Natet och 
till Utdelning - prognosen ty-
der pk att vi kommer att klara 
drets mal 
• FFK (= kvarligg) - vi ligger 
ackumulerat t.o.m. September 
nogt for hbgt. I oktober har 
siffroma fbrsamrats p.g.a. 
Anthrax-incidentema. Utred-
ning pkgkr om dessa kvarligg 
fir raknas bort eller ej. 
• SWEX (=fbrsenade fbrsan-
delser i utdelningen) - vi kom
mer inte att klara Irets mk\ 
som ar 96 procent. Vi ligger 
hittills pk 94,5 procent och det 
lar bli s\kn att ta igen de 1,5 
procenten under resten av kret 

Till sist kan namnas att i Sep
tember kvalitetsstamplades 83 
procent av lastbarama i huset -
innan den senaste "kampan-
jen" \kg vi pk 40-45 procent. 

internposten 
Solna Utdelning skbter postgSngen kt 
Grabes alia gang har i huset och p i Poliss-
kolan. De har lagt en offert pk att aven 
skbta den utdehiing som vi fortfarande 
utfbr i huset. Inget beslut har annu tagits. 

Arbetsmiljd 

Brandskyddet 
"Fbrberedelser pSgir" har varit standar-
drubriken i denna friga anda sedan under-
tecknad kom til l huset 1996 och bbrjade 
tjata om den. Kanske ser vi nu att ett 
genomfbrande inte bara av de planer som 
ti l l en del redan fmns, utan aven de bv-
ningar och tester som behbvs. 

En del i det hela ar att testa att det nya 
inpasseringssy stemet flmgerar som det ska 
i samband med brand = det ska automa-
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tiskt sld om t i l l gront vid samtliga dSrrar 
och i hissama. Samverkansgruppen gav 
t.f. sakerhetscontroUem i uppdrag att 
ombesoija att det senast den 25 november 
genomfbrs ett test i huset. 

SAM 
HSO Lasse LOvlie rapporterade om pro-
jektet kring systematiskt arbetsmiljOarbete 
som pSgir och som ska resultera i en 
certifiering fbr hela Brevnatet. Lasse 
Lbvlie deltar i projektet som Tomtebodas 
representant. 

Arbetet med att ta fi-am policys pk olika 
omrSden p&gki for fuUt. 
Samtliga anstallda i Brevnatet ska infor-

•-meras om projektet och den kommande 
certifleringen senast den 18 januari 2002. 
Litet brittom, som vanligt. 

Mangfaldsplanen 
^Mingfaldsplanen fbr Tomteboda behand-

lar bide jamstalldhet mellan kbnen och 
mellan svenskar och invandrare. SEKO 
hade vid dagens mbte begirt en redovis-
ning av de itgarder som finns i irets plan. 

Jens Morin rapporterade att den svens-
kundervisning p i fritid som erbjudits, 
mbtt ett svagt gensvar. Det seminarium 
kring integrations- och jamstalldhetsfri-
gor, som finns upptaget i planen, har inte 
genomfbrts. 
Samverkansgruppen beslbt att seminariet 

ska genomfbras senast i februari. 
Morin rapporterade ocksi att vi fortfa

rande inte nir upp ti l l milen vad giller 
andelen kvmnor och invandrare som 
innehar lagledar- och chefstjanster. 

-'///..• Rober Nyberg 

SEKO pitalade att 
mingfaldsplanen ska 
aktualiseras i samband 
med den kommande Ib-
nerevisionen. 

Morin svarade att ar
betsgivaren delar den 
uppfattningen och som 
ett exempel nimnde han 
att vid Ibnerevisionen 
ska fbrildraledighet be-
dbmas som om man vore 
i tjanst. 

Lokalfragor 
Meningen i r att tekni
kema ska flytta upp t i l l 
norra delen av plan 3, 
bortanfbr terminalled-
ningens kontor. Kostna-
den beraknas ti l l 1,4 
miljoner och "fbrhand-
lingar" p ig i r nu med 
Brevnatsledningen om 
denna investering. 

Handl ingsp lan , ^ k a d e mede l 

AtgSrd 2002 2003 2004 

TFT-skarmar KSM 100" 

Behiliardragare OIL 200' 

Sorteringsfack - stolar 200' 200' 200' 

Bildskarmar video 100' 10C 

VIF 500' 

GSM/SSM-datorer 200' 200' 

Displayer 150' 

Ombyggnader 1 500' 500' 

Vadertatnlngar 300' 300' 300' 

Bullerdampning FSM 100' 100' 

Ventilation 100' 100' 

Ovrigt 200' 200' 200' 

Teknikema beraknas ta drygt halva det 
lediga utrymmet i den. Resterande yta ar 
tillsvidare reserverat fbr ett centralt pro-
jekt som gir ut p i att ta in posthantering-
en i t ett eller flera stbrre fbretag i huset. 

Spekulant finns p i teknikemas nuvarande 
lokaler p i plan 1. Denne hyresgist skulle 
i s i fall ocksi hyra norra delen av parke-
ringen p i plan 1. 
Det stora lunchrummet p i plan 3,5, norr, 
skall byggas om till t v i sammantrades-

rum. Samtidigt ska entren 
breddas genom att handi-
kapptoaletten och stadskmb-
ben tas bort. En offert p i 
byggjobbet har inkommit, 
men bedbmts vara fbr dyr. 

DIL:en planeras flytta sbde-
rut i huset senast i febmari, 
men beslut har inte tagits an 
eftersom bverlaggningar om 
investeringskostnaden pigir. 
Om/Nar klartecken kommer 
ska ett sarskilt "omflyttning-
sprojekt" dras iging. 

OLC och Postikeriet i r in-
tresserade av att ta bver 
DIL:ens nuvarande lokaler. 

SEKO tog iterigen upp f r i -
gan om lunchrum fbr KSM. 
Fbrslaget ar att KSM "tar t i l l 
baka" lunchrummet p i plan 
2,5, vid spiraltrappan. Det 

ena mmmet blir rbkmm och dbrren bpp-
nas p i kortsidan och den frin pentryt 
stings. Detta mm fir delas med Logistik 
om det inte gir att hitta annan Ibsning fbr 
dem. Pentryt och det andra mmmet blir 
rbkfritt lunchmm fbr KSM. Samverkans-
gmppen beslbt att arbeta vidare p i denna 
Ibsning. 

Belysning och ventilation ef
ter ombyggnad 

Belysningen 
Samverkansgmppen beslbt att 
1. Ge Inge Amell i uppdrag att snarast se 
bver belysningen p i plan 3 och vid KSM 
s i att den sitter p i ri t t plats efter omflytt-
ningama. 
2. Aktivera det stbrre projekt som Inge 
Amell och Gunnar Bjbrklund fStt i upp
drag att genomfbra. Projektet ska se bver 
belysningen i hela huset i avsikt att "trim-
ma" den fbr att ocksi f i ner elkostnader-
na. 

Ventilationen 
En handlingsplan fmns redan fbr att fbr-
battra ventilationen i videokodningsram-
men, mellan FSM:ama och i handsorte-
ringen. Samverkansgmppen uppdrog i t 
Serbaz att ta upp frigan - sitta fart p i den 
- med Inge Amell och Gunnar Bjbrklund. 

Omsokning av lagledare 
Terminalledningen vill gbra en omsbk-
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Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandhng: se nedan\ 

ning p i samtliga lagledar- och bitridande 
lagledartjanster. 

ST och SACO har accepterat beslutet. 
SEKO har reserverat sig med fdljande 

motivering: 

"Bemanningen av de vakanser som 
finns kan ske genom ett normalt forfa-
rande ddr dessa tjanster lyses ut. Det 
ger samtidigt en naturlig mojlighet for 
de nuvarande lagledare som ev. dr 
intresserade av att byta lag/enhet. 
Det behov som faktiskt finns i huset av 

att oka fdrstaelsen mellan enheter, shift 
och lag dr en ledningsft'dga som endast 
kan losas genom en regelbunden dialog 
mellan samtliga porter i syfte att losa de 
faktiska problem som finns. 

Aven instdllningen till den fordndrade 
organisationen (inforandet av driftleda-
re) dr en normal ledningsfi-dga; det 
finns ingen genvdg genom att utdela ett 
alexanderhugg" 

VIP 
Det senaste ViP-utfallet redovisades. 
Tomtebodas ViP har sjunkit ytterligare s i 
att vi nu har den samsta ViP:en i hela 
Brevnatet. Arstas personaltrivsel - s i som 
den mats i ViP - har fbrbattrats och de har 
nu gitt fbrbi oss i tabellen! 

BREVNATET 

Terminal 01:2 01:3 

Brevnatet TOT 58 58 

Malmo 62 63 

Karlstad 60 62 

Vasteras 62 61 

Norrk6ping 61 61 

Nassjd 60 60 

Sundsvall 58 59 

Gdteborg 58 57 

Alvesta 58 57 

Umea 58 57 

Uppsala 55 55 

Arsta 53 55 

Tomteboda 53 52 

omplacering till CRMC 
Det fattas 2-3 personer vid Gruppreklam-
centralen i Vastberga. Forfrigan har gitt 
ut om nigon frivilligt vill omplaceras dit 
frin Tomteboda, men gensvaret har varit 
diligt. Arbetsgivaren har dirfor efter 
samverkan beslutat att omplacera tvi-tre 

anstallda dit. Man gir efter LAS-turord-
ning men g6r undantag fiir kvinnor ("fbr 
tungt"), rehab-fall (samma skil), deltidare 
(kriver fbrhbjt itagande och d i fmns 
andra som ej lingre ar anstillda i posten 
som har fbretrSdesritt) och nattare (brist 
p i nattpersonal p i Tba. 

Frigan i r besvirlig ur olika aspekter, 
men SEKO har reserverat sig mot beslutet 
med fbljande motivering: 

"Arbetet vid Rikslagret och GRMC i-
Vdstberga ar sa annorlunda till inne 
hall och belagenhet att fi-ivillig ompla
cering fran Tomteboda skall tilldmpas. 
Misslyckas detta bor nyrekrytering ske. 
Sjdlvklart skall i sddana fall gdllande^ 
regler om fdretrddesrdtt iakttas. 

I det fall arbetsgivaren dndd beslutar 
om tvangsmassig omplacering ifrdga-
sdtter vi varfor kvinnor generellt skall 
undantas." 

Omplacering av deltidare fran 
GSM till FSM 
Terminalledningen fbresliratt 18 deltida
re p i GSM omplaceras till SSM. SEKO 
och ST begarde en sarskild samverkan om 
denna friga. 

Jan Ahman 
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Ja , jag kommer pa Tomteboda-
klubbens hostmbte med middag. 

Namn 

Sektion/Enhet 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
Plan 2,5 
173 00 TOMTEBODA 


