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• Arstas forhandlingar avslutades 
kvallen fore deadline. Sista dag for 
inrapporteringtill Loneservice var 
i ar satt t i l l den 5 december. 
Den nya "normlonen" blir 16 900 

kr och i normalfallet har man fatt 
ett paslag pa minst 400 kr/manad. 

Tomtebodas forhandlingar har 
kort fast pa en av sektionema. De 
nya lonema och det retroaktiva 
kommer darfor att betalas ut tidi-
gast pa januarilonen. 

De framsta orsakema ti l l forse-
ningen pa Tomteboda ar dels en 
import av daliga traditioner fran 
gamla Klaraterminalen, dels bris-
ter i ledningen pa Tomteboda. 

Jan Ahman 

Julf ragor till 
Grabe och 

Nilsson 
Sid 2 

Inside 
looking 

out 
Sid 4 

Totntebodaklubben pa internet: 
http://homejwipnet.se/terminalklubben/ 
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Klubb Brev Tomteboda ^ 

Plan 272 
173 GO T O M T E B O D A 

Klubbexp: Plan 2% « 
(sodra delen av huset) 

Te/; 08/781 76 14 

Mail: 
seko.tomteboda 
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Ake Anevad 

Tel: 070/738 57 86 
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120 21 ARSTA 

Klubbexp: Plan 4 
7e/.- 08/781 56 07 

Mail: 
seko.postklubb. 

arstapt@posten.se 

Ordforande: 
Micke Tall 

Te/; 08/781 56 13 

S E K O Stockholm 
Box 1149,111 81 Stockholm 

Tel: 08/454 84 01 
A-kassan 

re/ ; 020-68 10 10 

En riktigt Cod jul och 
Cott nytt ar till alia 
SEKO-medlemmar 
- samt varsin julfraga att fundera pa for 
Lennart Grabe och Bertil Nilsson 

• Jag horde p i nyhetema idag den 5 
december att Ericsons chef hade fStt ett 
brev med en kula kaliber 9 mm och ett 
mordhot. Polisen trodde att det beror pS 
att Ericson sparar sd hirt i fbretaget samti-
digt som man delar ut miljonbelopp i 
bonus till chefer. TSnkte sedan att det Sr 
samma princip som nir terrorister flyger 
in i World Trade Center i New York. Det 
var en oerhord tragedi fbr alia inblandade, 
men om man konsekvent omfSrdelar frin 
fattiga till rika, s i Sr det t i l l slut nigon 
som blir forbannad, desperat och utfor 
desperata handlingar. Nu fanns det tro-
ligtvis religiosa motiv med i flygplanster-
rom i New York, men jag ar overtygad 
om att basta grogrunden fbr desperata 
terrorhandlingar ar att vi tar frin de fattiga 
och ger t i l l de rika. 

Julfrimarken 
Posten di? Vi fick ett hsfte julfrimarken 
av Lennart Grabe. Tack fijr det Lennart. 
Hoppas att du inte har delat ut extra haf-
ten till dina chefer i bonus. Det stod att 
lasa om detta hafte med julfrimarken p i 
sidan 10 i Metro den 4 december. Dar stir 
ocksi att lasa att Posten skinker 450 000 
kr t i l l varldens Bamkampanjen. Det i r 
tankt som en gemensam julgiva frin alia 
anstallda. Darmed har ocksi Lennart 
Grabe sagt att det inte f i r delas ut nigra 
andra julklappar i i r . Postens informa-
tionschef Inger HolmstrOm sager att "p i 
minga h i l l dir man sett julklappen som 
belfining fbr utfort arbete under iret har 
folk blivit besvikna". Hon havdar dock att 
det finns stor forstielse hos oss anstallda 
att fbretaget miste spara pengar. Undrar 
hur minga av oss som jobbar p i Tom
teboda och Arsta hon har pratat med? Det 
manniskor sagt t i l l mig p i Tomteboda i r 
att det har ar ett riktigt skitbeslut som man 
inte kanner det minsta delaktighet i . 

Julfraga till Lennart 
Min julfriga till dig Lennart blir d i : 
Om vi inte f i r vara delaktiga i ett sint har 
"litet beslut", hur ska vi d i kunna tro att 
du vi l l att vi ska vara engagerade och 
delaktiga i "stora beslut"? 
Min e-mail ar ake.anevad@posten.se och 

jag hoppas att ditt svar kommer snart s i vi 
kan publicera det i nasta Facktuellt. 

Symbolvarde 
Mina egna fiinderingar ar att det var ett 
ovanligt diligt beslut i en friga med stort 
symbolvarde, samt att v i r chef har last sin 
historia diligt. Hade han gjort det s i skul-
le han veta att historien visar att centrala 
diktat alltid har en fbrmiga att forlama 
stora organisationer. Sovjetunionens alia 
centralstyrda fbretag ar val ett av de nar-
maste och mest graverande exemplen. Vi 
f i r val hoppas att det var en engings-
fbreteelse s i att vi slipper dessa centrala 
diktat i fortsittningen. 

Rosor 
Min andra lilla julfriga i r j u t i l l v i r chef 
riksBerra. Ta inte ilia upp Bertil Nilsson 
men det i r s i du kallas ute p i terminaler-
na. Ett smeknamn som andas fortroende 
tycker jag. Du har ocksi ett stort fortroen
de i terminalnatet, om jag f&rstitt saken 
ratt. 
Det jag tankt mycket p i i r alia dessa 
ROSor du delar ut numera. ROS stir for 
resultatorienterad styming och det i r en 
metod for att sakra att vi driver de frigor 
vi valjer att jobba med framit p i ett bra 
satt. Hittills har den mest anvints p i ter-
minalchefsnivi, men den hiller p i att 
infbras p i enhetsnivi och om jag fattat det 
hela ratt ar det meningen att den ska infi)-
ras p i lagnivi. Jag liste ett protokoll frin 
ett ROS-mote med terminalchefema i 
team nord. Dar stod att lisa sist i proto-
koUet "Hurra vad vi ar bra". D i tankte jag 
att aven om det sakert ar en serids metod 
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sa verkar det for Team Nord ha resulterat 
i "chefsdagis". 

Det stora problemet med metoden just 
nu ar att den tar tid att tillagna sig och 
krSver mycket engagemang av persona
len. Den fbrhindrar ocksi samverkansav-
talet intentioner att personalorganisatio-
nema ska vara med vid id^stadiet av 
fbrSndringar som kommer att foreslis av 
arbetsgivaren. Jag vet att du, Bertil Nils-
son sagt att ROS inte f i r motverka sam-
verkansavtalet, men i praktiken just nu s i 
ar det detta som ROS gor. 

Julfraga till Bertil 
Min julfriga till dig Bertil blir di? 
Vore det inte battre att slopa denna ROS-

metod och anvanda pengama den kostar 
ti l l en ordentlig satsning p i utveckling, 
vidareutbildning och kontinuerlig konsult-
^andledning fbr vira lagledare? 
' Lagledama ar de som forutom att de ska 
ansvara for sin del i produktionsprocessen 
ocksi ska bara alia vira sorger och be-
kymmer. Dar kunde du f i ordentlig "mr-
bo" p i verksamheten om du satsade p i att 
lagledama skulle orka bli de coacher vi 
sorteringspersonal bide behover och vill 
ha. Detta ar enligt mitt synsatt bide mer 
angelaget och begripligt i n de ROSor du 
vill ge oss i julklapp. 
Jag fbrvantar mig ett svar frin dig ocksi 

till ake.anevad@posten.se s i vi kan satta 
in svaret i nasta Facktuellt. 

Lonerorelsen 
Till sist bara en liten kommentar angien-

^ e lonerorelsen. Jag laste att Arsta var 
" klara s i i i r f i r vi skammas p i Tomtebo

da. Forra iret var det tvartom, s i ett stort 
julgrattis till er Arstaledningen och SEKO 
Arstaklubben, 
som sett t i l l att 
medlemmama 

julklapp. 
P i Tomtebo

da lar det droja 
for det finns 
tyvirr en ten-
dens hos vissa 
chefer att ta 
frin de fattiga • _ 
och ge ti l l de 
rika. Jag hoppas att de laser denna ledare 
s i kanske de fdrstir lite battre vad en 
sidan politik kan leda t i l l . 

Ake Anevad 

Ake Anevad dr ordforande i Klubb Brev 
Tomteboda. 

"Hammarby ar dom 
basta" 
Staffan Millner, ordforande i 
Klutnp/Flddesektionen pa Tom
teboda, skriver om tva alltid lika 
aktuella guldlag. 

• Det tycker man ju alltid som Ham-
marbysupporter men nu ar det uppenba-
rat f&r alia andra ocksi - antligen! Inf&r 
irets sasong var Hammarby utskipade 
av praktiskt taget alia experter och all-
mant tippade som nedflyttnings kandida-
ter. Som bajensupporter ar man dock 
hardad genom iren. Att aldrig ta nigot 
fdr givet och det fixar sig alltid i linga 
loppet sivida det inte gir i t helvete och 
d i ar det bara att komma igen. I i r var 
det dock inget snack - SM Guld - och 
bakom det ligger ett starkt kollektiv och 
en duktig tranare plus en otrolig suppor-
teruppbackning forstis. 

Kladda i gronvitt 
Tomteboda har j u ocksi alltid stravat 
efter att bli bast inom sitt gebit s i att 
siga. D i ar det j u aldrig fel att titta p i 
dom som lyckats har i virlden varfbr vi 
kanske ska kasta vira blickar p i - just 
det Hammarby! Brevsortering och fot-
boll kan v i l inte jamfbras kanske nigon 
tycker men glOm inte att Hammarby 
startade som en roddfdrening och att det 
handlar om lagarbete ar j u uppenbart. 
Allt ar kanske inte overforbart men en 
hel del g i r sakert att applicera p i v i r 
verksamhet. Att alia ska g i kladda i 
gronvitt ar kanske att hoppas p i fbr 
mycket - men medge att vore vackert. 
Att vi ligger i Solnaar ju inte mycket att 
gora nigot i t . Det finns j u dessutom 
redan en terminal i Arsta sOder om stan, 
dock med en goteborgare som chef 
Goteborgare ar hur som heist i allmanhet 
jakla trevliga manniskor kan jag intyga 
efter tre besok i stan under detta iret. 
Nej man f i r ta det som det ar. Det lyfts 
nu fram flera fbrklaringar till Bajens 
framgingar i i r . 

Svetsas samman 
T ex den kollektiva kanslan som uppstitt 
p.g.a inte minst fbreningens ekonomiska 
svirigheter, snack om trikig fotboU och 

uppsagning av tranaren. Det har s i att 
saga kittat ihop laget. Det har kan vi ju 
direkt overfbra p i Tomtebodas verklig-
het. V i har val ocksi ekonomiska svirig
heter, synpunkter p i hur vi sorterar finns 
det nog en och annan som har, trikigt 
kanske. Tranaren ar inte uppsagd an i all 
fall men man vet ju aldrig. V i borde 
alltsi ocksi kunna svetsas samman. Men 
det finns fbrstis flera faktorer. Spelama 
ar trots allt den viktigaste. I v i r t fall 
alltsi personalen Visst finns det en och 
annan lysande individualist i Bajen men 
det ar andi alia spelaraas fbrmiga att 
lyfta sig ett par snapp som gett resultat. 
Precis som hos oss. Visst har v i en del 
lysande stjiraor men det galler som sagt 
att fa alia att dra i t samma h i l l . Trana-
ren/chefen ar fbrstis jatteviktig har gal
ler det verkligen att han/hon f i r persona
len med sig inte mot sig om det skall 
lyckas. Skadelaget spelar forstis en stor 
roll. Dar f i r man nog konstatera att det 
skiljer sig en del. Hammarby har haft 
turen med sig i i r och varit relativt ska-
defria. Vi kan val inte saga riktigt det-
samma. Nej - har miste battring ti l l . 
Friskvirdstimmen ar naturligtvis bra 
men annars i r det forstis fbrebyggande 
miljoarbete som miste t i l l . God sdmn ar 
en ofta underskattad halsofaktor. Dar 
kommer moment som arbetstider, stress 
och trivsel in. Den mentala biten inte att 
fbrglOmma. Brist p i kontinuitet, standi-
ga fbrandringar, nya projekt och andra 
hjamspcken som snurrar omkring 1 tid 
och otid ar inte agnat att fbrbattra laget. 

Harmoni 
Vad mer ? Ja ar det nigot som kanne-
tecknat Hammarby i i r det harmoni. I 
sival med som motging. Trots den 
turbulens som flinnits kring fbreningen 
i i r . Aven vi kan val sagas utsatta fbr en 
viss turbulens. Kanske kan det innebara 
att harmonin infinner sig s i sminingom. 
Tja, det behbvs en hel del fbr att f i ihop 
ett vinnande lag. Guld och ira vantar nu 
Bajenlirama. Fbr oss stundar Ibnerevi-
sionen. 

Staffan Millner 
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Medlemsf orsakringarna ar 2002 
• Inga fbrandringar genomfors i villko-
ren fbr de fackliga olycksfalls- och grup-
plivsfbrsakringama 2002. I hemforsak
ringen genomfbrs som vanligt vissa vi l l -
korsandringar - nigra t i l l det battre och 
andra ti l l det samre. Daremot hbjs premi-
en med 4:50 kr/min fbr grupplivet och 
sjukkapitalet i GF 15000 och med 2 
kr/min fbr olycksfallsfbrsakringen. Med-
lemsbam hbjs med 1 kr/min. Hemfbrsak-
ringspremien ar - enligt vad som ar kant 
nar detta skrivs - oforandrad. Det innebar 
premier p i mellan 50 och 117 kro-
nor/minad beroende p i var man bor. 

dverforsakrad? 
Det talas mycket om risken fbr att man i r 
underfbrsakrad. Den risken ska natur
ligtvis inte underskattas, t i l l exempel nar 
det galler hemfbrsakringen. Saknar man 
hemfbrsakring kan det bli en bide dyr och 
sorglig historia om det hinder nigot. Det 
galler inte bara vid brand och stbld utan 
ocksi om du skulle druUa ti l l det och 
skada nigon annan manniska eller hennes 
egendom. Hemfbrsakringen kan ocksi ge 
ersattning om du sjalv skulle rika ut fbr 
ett overfall. Glbm inte att du som bor i 
bostadsratt ocksi ska teckna ett bostads-
rattstillagg. 

Samtidigt ska man vara klar bver att 
hemfbrsakringen galler fbr alia familje-

medlemmar som dr mantalsskrivna pa 
samma adress. Kolla darfbr att inte bide 
du och din make/maka/sambo och kanske 
ocksi nigot vuxet bam, alia sitter och 
betalar p i varsin hemfbrsakring. Det Mr 
bortkastade pengar! 

Och om du ska ut och resa: kolla fbrst 
reseskyddet som ingir i hemfbrsakringen, 
innan de betalar fbr en sarskild resefbr-
sakring! 

Grupplivet 
Minga har tecknat den grupplivsfbrsak-
ring som ingir i GF 15000. Kom ihig att 
den fbrsakringen ocksi innehillerett j / m * -
kapital, vilket innebar att du kan f i ersatt
ning frin fbrsakringen om du varit l ing-
tidssjuk (= 1,5 i r eller mer) eller att du 
beviljats sjukbidrag/fortidspension. 

Man bor ocksi kinna ti l l att man som 
anstalld i Posten redan har en grupplivs-
fbrsakring, vilken gerde efterlevande som 
mest narmare 300.000 kronor. Den grap-
plivsfbrsakring som facket och Folksam 
erbjuder {dodsfallskapitalet i GF 15000) 
utfaller med som mest drygt 100.000 
kronor utbver den fbrsakring som s i att 
siga ingir i anstallningen (men som regle-
ras genom ett avtal med facket). 

Huruvida man behover denna extrafbr-
sakring eller ej, avgbrs av den egna fami-
Ijesituationen. Har man familj och bam 

och kanske ocksi hus och/eller sommars-
talle etc, fmns det all anledning att noga 
se over familjens hela efterlevandeskydd. 
Det galler inte bara grupplivsforsakringar-
na utan ocksi exempelvis efterlevandes-
kyddet i premie- och avtalspensionen och 
ev. egna pensionsfbrsikringar. 

Mer om 
forsakringar pa \ 

Tomtebodaklubbens 
hemsida 

Om man daremot saknar familj och kan
ske inte ens har nigon som i r arvsberatti-
gad ar det borkastade pengar att sitta och 
betala for en grupplivsfbrsakring. 

"Folksampremie" 
Pi Ibnebeskedet redovisas fbrsakringspre-
miema i klump ("Folksampremie"), vilket 
gbr det svirt att veta vilka fbrsikringar 
man egentligen betalar fbr. Varje medlem 
som tecknat nigon eller nigra av de kol
lektiva fbrsakringama f i r emellertid ett 
fbrsakringsbesked hemskickat vid irsskif-
tet. Spara fbrsakringsbeskedet! Med hjalp 
av detta och uppgiftema nedan kan d ^ 
kontrollera att beloppet p i ditt Ibnebeskl^ 
stammer med avgiftema fbr de fbrsak-
ringar du vill ha - och tror dig betala for. 

Fragor? ^ 
Om du har frigor kring de olika f b r s i l ^ 
ringama kontakta din egen sektion! 
Tomteboda- och Arstaklubbama, tel 781 
76 14 respektive 781 56 07, kan ocksi 
svara p i fi-igor, liksom avdelningen, tel 
454 84 01. Man kan ocksi ringa direkt till 
nirmaste Folksamkontor. 

Ytterligare skriftlig information om 
fbrsakringama ges i den villkorsbroschyr 
som Folksam skickat t i l l alia forsakring-
stagare samt i det hafte som Terminal-
klubben skickar ut t i l l sektionema vid 
irsskiftet: VARA GRUPPLIVS- OCH 
OLYCKSFALLSFORSAKRJNGAR 2001. 
Denna lathund finns iven tillganglig p i 
klubbens hemsida. 

/JA 

F6RSAKRING Premie/ 
man 2001 

Premie/ man 2002 

G F 1 5 0 0 0 
Gruppliv med sjukkapital 
Medlem 
Medforsakrad 
Pensionar 
Pensionar, medforsakrad 

53:50 
53:50 
16:50 
16:50 

58,00 
58,00 
17,00 
17,00 

Trygghetsfdrs&kringfritidsskador 
Medlem 
Medforsakrad 
Pensionar 
Pensionar, medfOrsakrad 

20:00 
28:00 
8:00 
18:50 

22,00 
30,50 
8,00 

19,00 

M E D L E M S B A R N 
Per bam 39:00 40,00 

H E M F O R S A K R I N G E N 
Premien varierar kraftigt beroende 
p& var jag bor. Se hemsidan! ca 50,00-120,00 
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SEKO:s talare vid demonstrationen den 9:e november: 

"Ett langsiktigt arbete for 
integration och etnisk mangfaid" 
• Den 9 november genomfordes i 
Stockholm en demonstration mot 
framlingsfientiighet och rasism. 

S E K O Stockholm var medar-
rangdr. Gerardo Berrios, som till 
vardags arbetar pa Tomtebo-

"^a/FIode och ar ledamot av klubb-
' och avdelningstyrelserna, holl fo-

Ijande tal pa uppdrag av avdel
ningen. 

^ J a g heter Gerardo Berrios, jobbar p i 
posten och ar fackligt aktiv inom SEKO: 
S Stockhobnsavdelning. Dar ingir sex 
branscher , Post, Trafik, Civil, Vi rd , 
Forsvar och V i g - Ban. Vi organiserar 21 
000 medlemmar samt 7000 pensionarer. 

En stor del av vira medlemmar har ut-
lindsk bakgrund. Forra iret blev en av 
vira medlemmar, en sparrvakt i tunnel-
banan, brutalt miss-handlad av nazister. 

Det ar en, av flera, anledningar till att vi 
ar har i kvall. 

Fran ord till handling 
De fiesta politiska partier, alia fackliga 
organisationer, och aven arbetsgivamas 

gUprganisationer, fordSmer emisk diskrimi-
Vnering, segregation, frimlingsfientlighet 

och rasism, i alia fall i ord For oss i fack-
fbreningsrorelsen galler nu att g i frin ord 

t i l l handling. Vi uppmanar alia att bekim-
pa de odemokratiska strOmningar som 
fmns i samhallet. 

V i , som delar de demokratiska grundlag-
gande varderingama och principer som 
solidaritet, rittvisa och minniskors lika 
virde, har ansvar och skyldighet att agera 
s i att inte frimlingsfientliga och rasistiska 
kommentarer f i r passera obemirkta och 
oemotsagda p i arbetsplatser, vid fikabor-
den och p i gator och torg. 

Foija lagen 
Vi inom den fackliga rOrelsen har ett 
sarskilt ansvar for det hir arbetet. 

V i miste ocksi aktivt trycka p i arbetsgi-
vama att fSlja lagen mot etnisk diskrimi-
nering i arbetslivet. Det galler vid nyans-
tallningar och i friga om kompetensutvec-
kling och vid lonesattning. 

1 dagens Sverige har nistan femte invi-
nare utlandsk bakgrund. Sverige har p i 
kort tid fdrvandlats t i l l ett samhalle dar 
manniskor med olika bakgrund, frin olika 
kulturer skall leva tillsammans. 

Darfor behovs ett lingsiktigt arbete for 
integration och emisk mingfald bide i 
samhallet i stort och p i arbetsplatsema. 
Frigor om integration och mingfald har 
lyfts fram inom minga omriden i samhal
let, inte minst inom fackfbreningsrorelsen. 

utanforskap 
En orimligt stor andel invandrare, som i 
minga fall i r vira medlemmar, drabbas av 
utanforskap, sociala utsatthet och diskri-
minering. Manniskor utestings frin arbe-
ten som de har utbildning for eller utes-
tangs helt frin arbetsmarknaden. 

For att komma till ritta med detta miste 
frigoma drivas ur ett klassiskt fackligt 
perspektiv, ur demokrati-, vilf&ds- och 
rattvisesynpunkt. FOr alias lika varde. 
Dessa m i l kan aldrig uppnis om vi utes-
tanger den ena eller andra gruppen. 

Med integration menar vi ocksi just att 
ska vara delaktiga. I fackfbreningsrSrelsen 
och samhallet i stort. Med likamqjligheter 
och skyldigheter. 

Mangfaldsplaner 
Med mingfald menar vi, att vi tillvara alia 

vira olikheter, blir vi starkare tillsam
mans. 

Inom facket arbetar vi nu for att genom-
fbra mingfaldsplaner och itgirder mot 
diskriminering i hela kollektivet. Genom 
mingfaldsplaner lyfter vi fram de problem 
och behov som fmns p i arbetsplatsema 
och tar fram konkreta itgarder. Integration 
och mingfaldsfrigor i r ocksi viktiga for 
att mota och s l i tillbaka rasistiska och 
frimlingsfientliga yttringar p i vira ar
betsplatser och i samhallet. 

"Standigt och 
talmodigt 
bekampa 

rasism, 
diskriminering 

och utanforskap" 

Nar du inte bara meter "de dar invandrar-
na" p i tunnelbanan eller tidningsrubriker 
eller i den slitna fdrorten, utan ocksi som 
arbetskamrat, som facklig foretradare, 
som arbetsledare, som granne, som en 
egen manniska, en sirskild manniska, d i 
slir du ocksi undan benen p i framlingsfi-
entligheten. 

Til l sist: 
For t v i i r sedan mordades den facklige 

aktivisten, Bjom Soderberg, av nazister. 
Vi hedrar bast hans minne genom att 

standigt och tilmodigt bekampa rasism, 
diskriminering och utanforskap i det 
vardagliga arbetet. 
Tillsammans i r vi starka! 
Vi ska segra! 

Tack for ordet 

Gerardo Berrios 
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Ake Kihiberg pa Verksamhetskommittens novembermote: 

"Personalens trivsel ar en nyckel" 
• Verksamhetskommitten for 
Posten Produktion ansvarar for 
SEKO:s fackliga arbete inom 
brev- och paketnaten. Hostens 
andra ordinarie mote hdlls den 19-
20 november. Verksamhetsplaner-
na for nasta ar stod pa dagord-
ningen. En rapport om avtalsro-
relsen forstas, liksom de standigt 
pagaende projekten. Och en hel 
del annat. Jan Ahman, som repre-
senterar Tomteboda i kommitten, 
rapporterar. 

Verksamhetsplaner 
Koncemfacket hade nigra dagar innan 
antagit sin "Nuldgesbeskrivning och 
aktivitetsplan" for 2002. Enligt denna ska 
arbetsmiljS, medinflytande och den lokala 
fackliga organisationen prioriteras under 
kommande i r . 
Ake Kihiberg, ordforande i koncemfack

et, var inbjuden for att ge sina och kon-
cemridets synpunkter p i liget i Posten 
och SEKO:s uppgifter. 

Han var bekymrad over att, som han 
sade, "ledningen inte har satt ner foten 
och bestdmt sig for vilket Posten man vill 
ha". Det fmns t v i liger i Posten, konstate-
rade han, dels "cyberrymdarna"("en post 
i varje mobiltelefon och i varje kylskip"). 

dels "traditionalisterna". Sjilv ansig han 
att det ar breven och paketen som har de 
basta affarsmissiga fbmtsattningama i 
framtiden. Mot den bakgmnden tyckte 
han att kOpet av det danska logistikforeta-
get DSV och samarbetet med franska La 
Poste/DPD kinns riktig. 

— Det dr viktigt att ledningen i Posten nu 
satsar pa dessa omrdden, understrok han 
och fortsatte: - Det har pdgatt for manga 
projekt som inte lett till ndgra nya affdrer, 
koncernprojekten har hittills inte lett till 
sa mycket Ledningen mdste ha en battre 
kontroll over alia utvecklingsprojekt och 
man far inte vara radd for att bldsa av 
dem - det vore battre att gora fdrstudier 
innan stora, dyra projekt dras igdng. 

Hog kvalitet 
Posten visade ett negativt resultat i hal-
virsrapporten (och aven fbr tredje kvarta-
let - se artikel p i annan plats i denna 
tidning). T v i besparingsitgirder har 
vidtagits efter det diliga resultatet, over-
syn av lokalytor och den administrativa 
overbyggnaden. Pi tal om dessa sade Ake 
Kihiberg att det fmns ca 1 miljard att 
himta i administrativa besparingar. Vad 
galler lokalytoma var han mera osiker om 
effekten av den kampanj som genomfbrts 
fbr att hitta lediga ytor, "det finns en risk 

for dubbelrdkning av besparingseffekter-

na", som han sade. 
~ Vilken vdg ska Posten gd vad galler 

servicentvan, frigade Kihiberg samtidigt 
som han konstaterade att svenska Posten 
fortsatt hiller en hbgre kvalitet in EU:s 
krav. 

~ Enligt min uppfattning dr det viktigt 
att vi behaller en hog kvalitet, svarade 
han. 

Prishojning | | 
Postens ledning gick tidigare i hbst ut 
offentligt med en begiran om att f i hoja 
priset p i normalportot och krivde att 
portot istallet fbr att vara bundet t i l l Kon-
sumentprisindex, skulle kopplas t i l l e^ 
sarskilt "postindex", som battre tar hansyn 
till de faktorer som piverkar Postens 
kosmader. Kihiberg ansig att Postens 
begaran var befogad, men att den fram-
fbrts p i ett olyckligt och klumpigt sitt, 
som gjort det ombjligt fbr regeringen att 
tillmotesgi Postens krav. Han tyckte 
ocksi att de beslut om kassaservicen som 
blev fbljden av Rosengrens PRO-tal forra 
iret "inte dr bra" och avmndade med att 
det "dr viktigt med en battre kommunika-
tion mellanpostledningen och dgaren". 

Onskelista 
Si har i juletider hade Ake Kihiberg en 
onskelista fbr Posten framtid: ^ 

• Agaren miste tydligt ange vad som ir 
Postens uppdrag 
• Agaren miste tydligt ange vilka ekono
miska risker som f i r tas ^ 
• Kvalitetskrav och prissittning misre 
klargbras 
• En framtidsplanering bver langre tid 
miste t i l l 

Personaltrivsein 
Pi tal om det sistnimnda ansig han att 
milsattningen fbr Posten miste stakas ut 
nigra i r framit och Ibnsamheten ses 
lingsiktigt - idag piminner det for mycket 
om bbrsbolagens styming efter delirsrap-
portema. 

~ Aven om elektroniska medier sldr 
igenom sd kommer breven att vara en 
Idnsam affdr ett antal ar framdver, be-
dbmde han, och omJndr ndthandeln sldr 
igenom sd dr vi vdl fdrberedda! 

Fran iioger: Rodrigo Acuna Lopez, Arsta, Conny Bergqvist, HSO Paketnatet, Hakan 
HammarstrOm, HSO Utrikes, Anders Viksten, Arsta. 
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I Strukturprojekten 

Produktion jagar kostnader 
vad gor Affarsenheterna? 

Daremot fimis en oenighet i fbretaget om 
Posten ocksi ska ge sig in p i det tyngre 
godset: 

~ Personalens trivsel dr en nyckel for att 
nd en hogre produktivitet, betonade han 
som en avslutning p i den hi r delen av 
anfbrandet. 

Fdretagsdoktorer 
Pi tal om det fackliga arbetet upprepade 
Ake Kihiberg det han sade i intervjun i 
fbrra numret av Facktuellt: 

— Vi mdste bli mindre av fdretagsdokto
rer och dgna mer tid at de traditionella 
fackliga fragoma. 

Koncemfackets aktivitetsplan fbr kom-
mandeirbetonararbetsmiljbfrigomaoch 
medinflytandet kring dessa. En dil ig 
arbetsmiljb (fysiskt tunga arbeten, okad 
stress, oklara besked om framtiden) och 

_ brister i arbetsorganisationen har inneburit 
V en bkad sjukfrinvaro och okad otrivsel. 

Mer utrymme fbr arbetsmiljofrigor och 
ett stirkande av den lokala fackliga orga
nisationen ar, enligt koncemfackets akti
vitetsplan, medlen for att ta itu med dessa 
problem. 

Koncemfackets verksamhetsplan finns 
att lasa i sin helhet p i Tomtebodaklub
bens hemsida: http://home.swipnet.se / 
terminalklubben/vplaner. htm. 

Farre i radet 
Inget fbrslag ti l l verksamhetsplan fbr v i r 
kommitt^ fbrelig; en lbs diskussion fordes 
efter grupparbeten om hur vi inom termi-
nalema ska tillampa koncemfackets rikt-

^1 linjer. Beslut tas p i irsmbtet. 

En preliminar mbtesplan fbr Verksam
hetskommitten 2002 faststalldes (14-15/3, 
3-4/6, 10-11/9 samt 21-22/11). 

Verksamhetsridet anmalde att de tinker 
fbresli irsmbtet i mars att antalet ledamb-
ter i ridet minskas frin nio t i l l sex. 

Strukturprojekten 
A l f Friman, som i r projektsamordnare for 
de projekt som pigi r inom fr.a. brevnatet, 
hade inbjudits fbr att informera om 
dagslaget i de olika projekten. 

Den information som gavs vid Verksam
hetskommittens mote har publicerats i 
bl.a. Produktions X-tra 8 och Tomteboda-
nytt. P i annan plats i denna artikel kom-
menteras nigra av projekten utfbrligare. 
Verksamhetskommitten bvervager att ta 

• Stmkturprojektet bestir av en rad 
delprojekt/arbetsgrupper. Nigra projekt 
tar ett stbrre grepp som Bas-, Arlanda-
och ekonomibrevsprojekten. Andra 
gnetar och jagar kostnadsdrivare och 
himtar hem ett bre hir och en krona dir. 
Det kan t.ex. gilla oversyn av inlSm-

i ningstideraa, indragning av spridning-
stransporter (ekonomibrev) t i l l mindre 

j kontor, eller en granskning av delning-
i snojan bland utdelningskontoren. 
i Frigan i r om det inte §r dessa "mindre" 

itgirder som kommer att ge mest resul-
; tat! 

Laget i projekten har redovisats i ar-
! betsgivarens Produktions X-tra nr 8 (22 
I november). Jag begransar mig darfbr t i l l 
: nigra av de viktigare delprojekten. 

I Basprojekten 
1 Bas- och 0-2projekten skall ta ett stbrre 
j grepp bver terminalstrukturen utifrin 
i dels nya produktvillkor, dels olika alter-
I nativ fbr volymutvecklingen. I Basalter-

nativet skulle bastjansten vara 0-3 fbr 
\r och 0-1 enbart fbr enstaka 
i fbrsandelser. Volymeraa skulle antas 
I minska med 4, 15 eller 40 procent. 
I Det som hittills har redovisats ar ett 
\l kostnadsdrivare, av vilka jag 
\e nigra i fbregiende stycke. I 
i bvrigt i r det an s i linge hemligt vad 
i projekten kommit firam ti l l . Redovisning 
I t i l l de fackliga organisationema (cen-
I trait) kommer att ske efter helgema, 

enligt senaste budet. SEKO har inte haft 
; nigon deltagare i dessa projekt. 

i Ekonomibrevsprojekten 
I Utredningar sker i flera riktningar. 
\ Al l Umeis uppsamlingssortering av 
\v flyttas t i l l Sundsvall. Kvar 
< i Umei blir klumpen och spridningen. 

• Mbjligheteraa att fbra bver ekonomi-
\n frin Uppsala, Visteris och 
I Karlstad ti l l Stockholm utreds. Ska vara 

klart i mitten av december. 
: • Utredning kring ekonomiklumpen frin 
\, NassjO och Norrkbping startar i 

januari. Troligen. 
• En utredning som ska ta fram exakta 

siffror p i fransportkostnadema / effek-
teraa av att koncentrera sorteringen av 
ekonomiposten p i fSrre terminaler star
tade den 23/11. Slutrapport ska lamnas 
den 31 januari. i 

I det sistnSmnda projektet deltar Micke • 
Tall frin Arsta frin SEKO, i de bvriga j 
ekonomibrevsprojekten Kenneth Peters-
son frin Malmb. 

Arlandaprojektet 
eller "flygterminal" som det ocksi kallas, 
utreder olika altemativ fbr en tankt termi
nal vid Arlanda eller Vasteris. Skavstaal-
temativet har skrotats och aven Vasteris 
ska val an s i ISnge mest ses som ett fbr-
handlingsutspel. 

Projektet undersbker tre altemativ med 
olika storlek p i terminalen: 150 - 200 000 
fbrsandelser/dygn, 400 - 500 000 respekti
ve 700 - 800 000 fbrsandelser. 

Ame Ljungbeck, terminaichef i Nassjb, 
leder projektet. I bvrigt ingir Ake Anders-
son, Ann Thyr^n, Benny Lundback, Per 
Persson samt Robert Saarkoppel. Frin 
SEKO deltar Hikan Hammarstrdm, hu-
vudskyddsombud p i Arlanda utrikes. 

Uppvaktning 
Namnas kan att hbjdaraa i Posten nyligen 
uppvaktade Ulf Adelsohn, landshbvding i 
Stockholms Ian, for att f i stod for att jam- I 
vSg (godsspir) ska dras fram till Arlanda, 
Tidsperspektivet ar fbr narvarande att en 

ny terminal ska sti klar 2004 - 2005 d i i 
kontraktet fbr utrikes nuvarande lokaler i 
Ibper ut. En effekt av den 11 September ar j 
att hyreskostnadema sjunkit vid flygplat-
sema Det bidrar tyvarr t i l l ett bkat intresse 
frin Produktions ledning att bygga nigot 
mer an det Utrikes behbver vid Arlanda. 

Arbetstagarkonsult ' 
SEKO:s Verksamhetsrid inom Posten i 
Produktion har begart att f i anlita en ar
betstagarkonsult i nigra av projekten. 

— Det dr oroande att Produktion driver 
ett antal projekt och jagar kostnader - \ 
samtidigt som Affarsenheterna inte verkar ; 
ha ndgot att bidra med i det besvdrliga | 
ekonomiska Idge som Posten befmnersig, \ 
sager ridets ordforande PC Brandeker till \ 
Facktuellt. 

Jan Ahman 
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hjalp av en arbetstagarkonsult i fbrsta 
hand fbr Ekonomibrevs-, Gruppreklams-
och Arlandautredningama. 

Kvinnliga natverket 
Verksamhetskommittens kviimliga nat-
verk hbll en tvidagarskonferens i Malmb 
i bbrjan av november. Frin Tomteboda 
deltog Anita Segander och Inger Dahl-
berg, frin Arsta Eva Eriksson och Lena 
Andren. 

En rapport frin konferensen kommer 
fbrhoppningsvis i nasta nummer av Fack
tuellt. 

Som en belysning av behovet av ett 
kvinnligt natverk kan namnas att av de 33 
deltagama vid detta Verksamhetskommit-
tembte si var fyra kvinnor (=12 procent -
andelen kvinnor inom Posten Produktion 
ar 42 procent)! 

Sjukfranvaron 
Sjukfrdnvaron fortsatter att bka och ar nu 
uppe i 38,5 dagar per i r och anstalld 
(brevnatet; paketnatet 42,2 dagar!). Ming-
a projekt / ledningsgrupper / samverkans-
grupper m.fl., m.fl. arbetar med frSgan, 
och en del konkreta itgarder som schema-
lagd friskvird m.m. vidtas - men resultatet 
uteblir som sagt. 

Mdnstring for nyanstallda 
Posten Produktion tanker infbra en obli-
gatorisk "nyanstallningsundersbkning" 
som krav for att bli anstalld. Undersbk-
ningen omfattar fbrutom en halsounder-
sbkning aven en "funktionsbedbmning" 
med bl.a. en "noggrann undersbkning av 
fiinktionen i rbrelseapparaten". 

Syftet ar att undvika anstallning av per-
soner som "uppenbart i r i riskzonen fbr 
att bli arbetsskada". 

Anthrax 
En redogbrelse lamnades fbr det arbete 
som bedrivits med anledning av hotet om 
mjahbrandsfbrsandelser. Huvudskydd-
sombuden har deltagit i de krismbten som 
hillits. Arbetet i r nu inne i en "utvarde-
ringsfas" dar man arbetar med en bereds-
kapsplan fbr framtida hot, information 
och utmstning. 
Fbrutom ren skyddsutmstning fbrs ocksi 

en diskussion om arbetsklader fbr termi-
nalanstallda. Smittskyddsinstitutet och 
Arbetsmiljbverket har uttryckt forvining 
bver att arbetsgivaren inte tillhandahiller 
nigra vanliga arbetsklader fbr termina-
lanstallda. 

Avtalsrbrelsen 
En utfbrlig rapport lamnades om resultatet 
av avtalsrbrelsen. Jag har tidigare i Fack
tuellt nr 6/2001 informerat om avtalet i 
sin helhet. 

Scanning av f ladder 
Oklarhet ridde vid mbtestillfSllet om 
ansvaret fbr projektet har flyttats t i l l en av 
affUrsenhetema och ny projektledare 
kommer att utses (dagslaget: Produktion 
behiller ansvaret fbr utformning av teknik 
m. m) 

Avsikten i r att ha en "pilotmaskin" i 
drift p i en terminal den 1/5 2002. Om 
detta faller val ut ska maskiner installeras 
p i bvriga terminaler. 

Pereonalomsatbitng i Brevnatet 
2000-11 -2001-10 

Terminal Ansmt 
da 

Psloms 
Sttning 

Uppsala 417 57% 

Umea 260 29% 

Alvesta 331 25% 

Vasteras 340 23% 

Kartstad 198 19% 

Malmb 111 18% 

Nassjb 338 18% 

Sundsvall 290 18% 

Arianda utr 266 14% 

Norrkbping 412 14% 

ePP 253 13% 

Arsta 1317 12% 

Gbteborg 987 11% 

Tomteboda 732 8% 

TOTALT 6 9f8 18% 
inklusive tidsbegr^nsat anstMda men 
exklusive timanstaiida. 

Bladningsmaskiner 
Beslut kommer att tas i vecka 46 om 
inkbp av ytterligare inkbp av bladning
smaskiner till gmppreklamscentralema. 

Jan Ahman 

Fr.v. klubbordforandena Ake Larsson, Sundsvall och Maria Mannberg, Umea. 

D a n s k a P o s t e n ^ 

• Danska Posten har nyligen 
avskaffat motsvarigheten till 
vara (tidigare) konstitutorial. 

Forandringen ar en forbere-
delse infor en kommande bola-
gisering av Posten. 

Detspekuleras redan oppet 
om att nasta steg ska bli en 
privatisering av bolaget - och 
darefter samarbete eller rentav 
samgaende med ett annat 
postbolag. 

Kanske Grabes nasta affar? 

/JA 
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Tomteboda provar "onskeschema" 
• Under senareir har okandekonkurrens 
medfdrt, att allt storre krav stallts ph. an-
passning av personalstyrkan ti l l faktiska 
produktionsvolymer. Samtidigt miste 
Posten fbrsoka skapa arbetsscheman som 
medverkar t i l l att personalen trivs och vil l 
staima inom Posten. Ibland finns en in-
tressemotsattning mellan produktionens 
och privatlivets behov. Om man forsoker 
losa motsattningen genom att gora juster-
ingar i de schemasystem, som sedan 
minga i r dominerar i brevnatet, dvs fasta 
scheman som kan vara inplanerade i r i 
fbrvig, ar risken stor att man antingen inte 
lyckas ha tilkackligt med personal nar 
produktionen kraver det, eller f i r ta t i l l 
overtid, eller att man f i r missndjd perso
nal, pga att de tvingas arbeta p i tider som 
fbrsvirar privatlivet. 

individuella undantag 
Pi minga h i l l har man forsdkt losa detta 
genom att gora individuella undantag frin 
de allminna schemana. Detta system ar 
dels inte rattvist, dels ar det svirt att pla-
nera produktionen om man har for minga 
undantag frin schemana. I ett hirdnande 
ekonomiskt klimat, diskuterar man ocksi 
t.ex. att infdra scheman med delade vak-
ter, sisom att personalen f i r arbeta halva 
vakten under morgontimmama d i B-
posten sorteras, sedan i r ledig mitt p i 
dagen, fbr att arbeta andra halvan av 
vakten under sen eftermiddag och k v i l l 
med A-postsortering. 

Bemanningsplanering 
Under de senaste iren har man p i minga 
utanfbr posten, sarskilt inom virden och 
industrin, samt iven inom Posten, t.ex. p i 
kassakontoren, bbrjat anvinda datorbase-
rade system for bemanningsplanering. De 
mest lyckade fbrsbken gir ut p i , att de 
produktionsansvariga fbrst faststaller 
vilken minimi-, maximi- och optimal 
bemanning inom olika personalgrupper, 
som behbvs vid varje tidpunkt ( varje 
halvtimme eller timme ) under arbetspas-
set. Man faststaller ocksi vissa andra 
regler som miste gilla vid schemalagg-
ningen, t.ex. arbetstidslagstiftning. Sedan 
f i r personalen i varje grupp ( enhet eller 
arbetslag ) lagga ut ett "onskeschema" 
under schemaperioden, som normalt kan 
vara mellan fyra och itta veckor, antingen 
helt fritt inom de regler som namnts ovan. 

eller genom att valja mellan ett antal 
altemativa scheman som satts ihop i fbr-
vag. Sedan ser produktionsansvariga 
igenom "bnskeschemana" och konstaterar 
om bemanningen ar fbr stor eller for liten 
i fbrhillande till behoven vid varje tid
punkt. D i detta intriffar ber man gruppen 
komma bverens om vilka som ska andra 

"Det vore synd om 
oklara forutsattningar 

och brister i forsokens 
genomfbrande, skulle 
medfora att vi inte far 

mdjiighet att prova 
bemanningsplane-
ringsprogrammen i 

storre skala" 

sitt schema. Det mesta av detta arbete 
utfbrs i datom, vilket gbr att tidsitgingen 
i r minga ginger mindre, i n om det skulle 
gbras manuellt. 1 idealfallet f i r man en 
lagom bemanning vid varje tidpunkt, och 
personalen f i r mbjlighet att anpassa sin 
arbetstid ti l l sitt privatliv. N i r det uppstir 
en situation dar alltfbr minga vill vara 
lediga eller arbeta vid en viss tidpunkt, 
kan man Ibsa detta genom olika former av 
bonussystem, eller helt enkelt genom att 
bemanningsprogrammet noterar vem som 
fitt avsti frin sitt bnskemil vid ett t i l l f i l -
le, s i att det vid nista situation ar nigon 
annan som f ir andra sitt bnskeschema. 

"Besched" 
Under hbsten har Brevnatet genomfbrt 
fbrsbk med t v i olika program fbr beman
ningsplanering, namligen "Medvind" och 
"Besched", vid ett antal enheter p i olika 
terminaler. Nu fortsatter fbrsbken med en 
utvardering centralt. P i Tomteboda har 
drygt femton personer vid Tba F provat 
Besched under oktober och november. 
Fbrsbken genom fbrdes i t v i separata 
fyraveckorsperioder, dir deltagama ca tva 
veckor fbre varje periodstart skulle lagga 
in sina bnskescheman fbr perioden, direkt 
i datom. Tyvarr var forutsattningama fbr 

fbrsbket vid Tba-F mycket oklara fbr 
deltagama. Syftet med fbrsbket var oklart, 
den deltagande gmppen var splittrad p i 
olika lag, och behbvde inte ta ansvar fbr 
sina bnskemil. Man hade inte kommit 
bverens om mer i n ett fital begransningar 
i fbrvag, som skulle galla i mbjligheten att 
bnska schema. 

inloggningsproblem 
De personalansvariga skulle anvanda 
Besched parallellt med det vanliga sche-
masystemet, vilket innebar att de i stort 
sett lat bli att anvanda planeringshjalp-
medlen i Besched. Man tittade igenom 
bnskeschemana vid periodens bbrjan, och 
endast i nigot enstaka fall blev nigon 
ombedd att andra schema, darefter anvan-
des inte programmet, utan man bad delta
gama att muntligt tala om sina bnskesche
man. Til l detta bidrog ocksi stora 
inloggningsproblem, och att systemet i 
flera fall var diligt anpassat t i l l Postens 
behov, att t.ex utskriflen av beviljade 
scheman var undermilig, och att de an-
svariga inte fitt tilh-acklig utbildning. 

Time care 
LO och Metall har ansett att programmen 
for bemanningsplanering ar s i intressanta, 
att de kbpt stora andelar av det fbretag 
som utvecklat den mest anvanda modellen 
i Sverige, "Time Care". Det vore synd om 
oklara fbrntsitmingar och brister i fbrsb-
kens genomfbrande, skulle medfbra att vi 
inte f i r mbjlighet att prova bemanning-
splaneringsprogrammen i stbrre skala p i 
Tomteboda. De innebar sival en mbjlig
het fbr personalen att kunna piverka sina 
arbetstider, som en risk att de utnyttjas till 
att flytta personalens arbetstider helt efter 
produktionens behov. 

Darfbr ar det viktigt att S E K O sival 
centralt som avdelningar och klubbar, 
gbr som L O och Metall, dvs diskuterar 
vilka krav man ska stalla pi systemen 
och deras anvandande, och utformar en 
policy. Det gir namligen knappast att 
undvika, att aven Posten pi ett eller 
annat satt, anvander systemen i sin 
bemanningsplanering i framtiden. F r i 
gan ar bara om facket vill vara med 
och piverka hur de anvands. 

Janis Rubulis 
Janis Rubulis ar ordforande i sektion Foretag-
sposten pd Tomteboda 
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"inside looking out" talar ut om 
avtalsrbrelsen 
• I TerminalFacktuellts septembemum-
mer fanns en artikel av undertecknad om 
att vara med i forhandlingsdelegation 
gentemot Posten. Har kommer nu nigra 
intryck frin "inside". 

V i valde fem kamrater av nio som skulle 
mota Posten vid fbrhandlingsbordet och 
Tom Tillman frin SEKO-postens kon-
cemrid var vir fbrhandlingsledare. (Kon-
cemridets ordforande ar Arstaklubbens 
medlem Ake Kihiberg) 

Undertecknad och de bvriga tre satt i 
annat rum och hade att utfora vissa upp
gifter under forhandlingama. Som att t ex 
formulera avtalstext och rakna. 
Forhandlingama 24 augusti borjade med 

att Postens ekonomicontroller redovisade 
det ekonomiska liget fbr Posten. Ett nigot 
ovanligt grepp - fbr att skrimma oss ti l l 
lagre krav? Postens chefsfbrhandlare var 
ny - Bitte Wederhaijn frin bevakningsfb-
retaget Falck. Det sistnimnda skulle visa 
sig innebara en del krockar mellan olika 
fbrhandlingskulturer och att BW inte 
kunde Postens omride. Det kunde ocksi 
innebara att hon var tvungen att lita p i sin 
egen fbrhandlingsdelegations information. 
SEKO kunde vid flera tillfailen visa att vi 
visste battre om hur avtalet flingerade "ute 
p i faltet". 

Missbrukat 
Vira kamrater vid fbrhandlingsbordet var 
ocksi med 1998. De hade i tre i r kunnat 
se hur Postens foretradare p i olika nivier 
hade missbrukat avtalet, sirskilt inom 
brevbiringen. Det senaste avtalet innehbll 
arbetstidsfbrkortning fbr stora gmpper, i 
gengald blev det lingre avstimningsperio-
der, fridagsbegreppet fbrsvann o.s.v. i 
avtalet. Att detta skulle stramas i t var v i r 
installning nu. Min observation gir ut p i 
att kamratema var uppfyllda av en helig 
vrede och en kinsla av att avtalet hade 
blivit utnyttjat t i l l skillnad mot det som 
sades av partema 1998! Det gjorde ocksi 
att brevbararfrigoma dominerade mycket, 
men den stora gemensamma frigan var en 
avsevird fbrbattrad Ibnetrappa och den ar 
nu realiserat. 
27 augusti fortsatte fbrhandlingama men 

eftersom det ar tre fackliga organisationer 

som skall redovisa sina bud, tar det en 
valdig tid. SEKO hade fortfarande inte 
diskuterat sina krav med Posten den 27 
augusti. 

Lost bud 
Postens utgingsbud var ganska "Ibst i 
kbttet" t i l l skillnad mot SEKO:s som var 
mycket detaljerat. Posten ville bl a istad-
komma flexiblare arbetstidsregler och 
gbra redaktionella fbrindringar i Villkor-
savtalet (koUektivavtalet) utan att precise-
ra sig? Nival , s i sminingom kom en del 
mera detaljerade fbrslag. 
Posten och SEKO bbrjade realforhandla 

3 September . Fbrhandlingama fick ett 
valdigt konstigt fbrlopp. Av nigon anled
ning verkade Posten vanta p i att vi skulle 
reagera p i deras bud, men det fanns inget 
detaljerat att reagera p i vid det tillfallet. 
D i spreds ryktet (av Posten?) att SEKO 
fbrhandlingsvagrade! 1 sjalva verket var 
det Posten - ansig vi - som var passiva. 
V i kunde snart konstatera att avtalet inte 
skulle bli klart innan 1 oktober med denna 
hastighet. Det kindes inte precis som om 

• Aven CityMail harfSttett nytt lOne-
avtal. TreSrigt, med samma procent-
tal som v§rt avtal: 3,0 - 3,0 - 2,9. 

LOnetrappan ar battre an den som 
galler i Posten: 

Nyanstaild 12 300 
7-12 m^n 13 000 
13-18 13 300 
19-24 13 800 
25-30 14 400 
31-36 14 900 
37-45 15 600 

Detta arde belopp som galler fr.o.m. 
den 1 September i ir. Beloppen hfijs 
sedan fOr varje hr att man den 1 
September 2003 ska ha nitt minst 
16 460 kr/min om man d i arbetat 
46 minader eller mer. 

Som jamfOrelse kan namnas att 

"posten miste fram"! 

Ajournering 
6 September var det mbte fbr SEKO:s 
fbrhandlingsdelegation inom Bransch 
Kommunikation. Det ar fbretagen Posten 
och Novia (bl.a. bagagehantering pi 
Arlanda) som utgbr branschen. P i denna 
n iv i fbrhandlas bvergripande kollektivavr...-7V 
tal som ligger t i l l grund fbr Postens vill^ 
korsavtal. Det i r dessutom dar som Ibne-
niviema behandlas. I ett tankt normalfall 
skall branschen fbrhandla fbrst och sedan 
gir det ut till fbretagen, t.ex. Posten. Me^ 
vi fbrsbkte hilla t v i boUar i luften efter
som det inte ar fredsplikt s i lange bran
schen fbrhandlar. 

10 och 11 September konstaterade bran-
schens parter att man inte kunde gi vidare 
innan Postens parter hade lost vissa saker. 
Branschen ajoumerade sig ti l l 25 Septem
ber. SEKO:s fbrhandlingsdelegation i 
branschen bestir av ansvariga ombuds
man och vir postdelegation och Novias 
ende facklige representant. Vid fbrhand
lingsbordet sitter bara ombudsman. 

n 

lonetrappan i Posten bOrjar med 
12 000 kr/min och efter 30 minader 
slutar med 14 000 kr. Nar hela avtal- . 
sperioden ar slut ar beloppet 14 920 ' 
kr/min. 

Sareget arbetstidsavtai 
De individuella lOnema fbr dem som 
passerat trappan hOjs med beloppen 
som namndes inledningsvis. Det 
finns ingen individgaranti i avtalet. 

CityMail har som bekant saregna 
arbetstidsbestammelser. Fr.o.m. den 
1 September sanks antligen den 
dagliga arbetstiden till hOgst 10 tim-
mar (12 timmar idag), darefter utgir 
Overtid. Man fir i det nya avtalet 
ocks i mOjiighet att ta ut Overtiden i 
komp. Varje Overtidstimme raknas 
som W* ledig timme. 

Nytt avtal hos CityMail 
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"Lex Ohisson" 
Det som upprorde SEKO-Postens delega 
tion var en tvist pi Vasastans utdelning-
skontor. DSr hade chefen Thomas Olsson 
fit t for sig att ge extra lOnepislag t i l l 
nyanstallda utan att facket var inblandat! 
Detta kindes som att man ville trampa pi 
fackets rittigheter. Detta ledde t i l l en 
central tvist som fortsatte under avtalsfor-
handlingama. Nu loste sig detta via skriv-
ningar kallad "lex Ohisson". Den chefen 
vill nog inte stita med detta epitet. 
Nu fbljde en intensiv forhandlingsperiod 

inklusive lordag 22 September. Darmed 
iterstod inga problem for branschen att 
fortsatta sin del 25-26 September. Det blev 

IJ^nattmangling t i l l kl 5.30 27 September 
innan loneniviema om 3,0-3,0-2,9 pro-
cent och darmed ett treirsavtal var klart. 
Nar detta informerades ut t i l l postklubbar-

ena kom kraftiga reaktioner pi att det blev 
ett treirsavtal och att det bara var en 
garanti om 250 kr. Speciellt gillde det 
grupper, som fitt arbetstidsforkorming 
och minskad loneutveckling, de forvanta-
de sig mycket mer. De ansig att arbets-
tidsfbrkortningen bara innebar att de fick 
arbeta mer per timme och darmed hade 
man tappat i loneutveckling. Efterit nar 
det kommit information om sjalva Vi l l -
korsavtalets innehill, har det faktiskt fitt 
berom. Postforhandlingama fortsatte 
samma kvall och ti l l slut var det klart i 
bbrjan av oktober. 

Okay avtal 
Undertecknad tycker att det utifrin bide 

H i hela Posten och fbr brevterminalema 

specifikt blev ett okay avtal. Vira krav 
om helgtjanstgbring, 36 tim p i stindig 
natt (dock med Ibr-sbn) och att semester-
lagens 19-dagarsregel vid koncentrerad 
tjinstgbring aven giller deltidare i r bra. 
Jag fbrvintas saga detta eftersom jag ar 
medskyldig, men s i tycker jag. Det har 
heller aldrig fbrekommit frigor dir det 
r i t t sidan oenighet, att nigon av oss i 
delegationen ville reservera sig. Det i r 
min uppgift att tillsammans med delega
tionen att st i upp fbr avtalet under hela 
perioden och att vara en delegation fbr 
tvister om avtalet. 

Fdrhandlingsbordet 
En annan personlig reflektion ar att det 
blir naturligtvis en skillnad pa att ha 
suttit vid fbrhandlingsbordet eller ej, nar 
v i har bverlaggningar tillsammans inom 
delegationen. De forstnamnda har hbrt 
direkt vad som har sagts, och vi andra 
far hbra det efterat. Darfor kan diskus-
sionema inte riktigt vara i fas med va-
randra, beroende p i olika ingingsinfor-
mation. Men det har alia fackliga for-
handlare varit med och kan fbrhopp
ningsvis hantera. 

Looking out 

Micke Tall, Arsta pt 

Micke Tall ar ordforande i Klubb Arsta 

SEKO-Postens ordforande Al<e Kihiberg pa besok pa Arstaterminalen. Hari samsprak 
med Jemal Bekhit 

Tba-roster 

Patrick Brandt, tviskift, 
SSM 

Hur ska personalens trivsel 
fdrbattras pa Tomteboda? 
- Det ar for mycket lyft idag, 
t.ex. borde man skaffa behal-
larlyft vid SSMiarna. Rastrum-
men borde vara trevligare. 
Ledningen m^ste lara sig per-
sonalpolitik i allmelnhet, den 
finns inte idag. Vi borde fdi 
hora n^gra uppmuntrande ord 
ocksd: "idag har ni jobbat bra"! 
Det ar bara det negativa som 
hors. 

Vad ska SEKO jobba med 
nasta 4r? 
- Rattvisa far alia: I6ner, jam-
likhet osv. 

Vad dnskar du dig i jul
klapp? 
- Mick Jaggers senaste skiva! 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 
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Tomtebodaklubbens budgetmote: 

"Lika ion for lika arbete" 
Oforandrad sektionsindelning • Ny skyddsorganisation • 1 664 kronor till Afghanistan 

• Tomtebodaklubbens medlemsmSte 
den 17 november samlade ca 50 delta
gare. 

Efter diskussion och tillagg av nigra 
punkter ("bra och rattvisa lOner" samt 
"psy kosociala frigor ska prioriteras" lades 
ti l l under avsnittet om "Atgarder fbr att 
fbrbattra personalens trivsel") antogs 
verksamhetsplanen fbr 2002. Verksam-
hetsplanen publiceras nedan. 

Medlemsavgiften sanks med 5 kr/min i 
avgiftsklass 8 (14 001 - 17 000 kr/min); i 
bvrigt ar den ofbrandrad. Beloppen fram-
gir av tabell p i annan plats i tidningen. 

Styrelsens fbrslag t i l l budget fbr 2002 
antogs med ett tillagg: 5 000 kronor ska 
avsattas fbr arbetsmiljbarbete i klubben. 
Totalt omsluter klubbens verksamhet 
373 000 kr under kommande ir. 

Ny skyddsorganisation 
Mbtet stallde sig bakom styrelsens och 
HSO:s fbrslag ti l l ny skyddsorganisation 
som innebar att skyddsomriden indras si 
att plan 2 blir ett skyddsomride och 
plan 3 ett annat. Hittills har skyddsomri-
dena som regel fbljt enhetsgrinsema. 
Antalet skyddsombud fbreslis bli 8 p i 
plan 2 och lika minga p i plan 3. Dess
utom ska teknikema ha ett skyddsombud. 
HSO fbreslis ansvara fbr Gruppreklam-
centralen och Terminalkontoret. Samman-

lagt skulle det darmed bli 17 skyddsom
bud i den nya organisationen jamfbrt med 
22 idag. 

Fbrslaget t i l l ny skyddsorganisation ska 
nu samverkas med arbetsgivaren. 

Sektionsindelning 
Styrelsen fbreslog att sektionsorganisation 
inte andras vid kommande irsmbte. De 
diskussioner som p ig i r inom och mellan 
sektionema bbr f i fortsatta ett tag till 
innan eventuella fbrandringar vidtas. 1 den 
debatt som fbljde betonade styrelsen att 
detta ar den bedbmning som vi gjort idag. 
Skulle fbrhillandena indras fram til l 
irsmbtet kommer styrelsen att ta hansyn 
ti l l detta. Med denna fbrklaring godkinde 
mbtet styrelsens rapport. 

Listval 
Styrelsen fbredrog ett fbrslag att lagga till 
ett avsnitt som reglerar listvalen i arbet-
sordningen. Beslut kan - enligt arbetsord-
ningen - tas fbrst vid irsmbtet men det i r 
styrelsens fbrhoppning att riktlinjema 
tillampas redan i samband med irsmbtena 
2002. Mbtet stallde sig bakom denna 
uppmaning. 

Lonerevisionen 
Klubbordfbranden Ake Anevad lamnade 
en rapport om laget i Ibnerevisionen. 

Potten hade fbrdelats mellan enhetema 
och realfbrhandlingama skulle starta 
kommande vecka. Han informerade om 
den linje som styrelsen antagit infbr fbr
handlingama med 400 kr generellt t i l l alia 
och en hbjd normallbn med 500 kr t i l l 
16 900 kr/minad. 

Lbnefrigoma vicker alltid intressanta-:,^ 
diskussioner; s i aven denna ging. Vad ai "i 
egentligen en "bra och rattvis Ibn" och 
"lika Ibn fbr lika arbete", som det stir i 
Verksamhetsplanen?; s i kan diskussionen 
sammanfattas. De fiesta talama ville haen-^ 
annu stbrre satsning p i de ligsta Ibnema 
och var missnbjda med de Ibneskilhiader 
som fmns inom sorterarkollektivet p i 
Tomteboda - trots att skillnaderaa, vilket 
ordfbranden pipekade, i r mindre an p i de 
fiesta andra terminaler. 

Anthrax 
PO Brandeker, som i r ordfbrande i SE-
KO:s Verksamhetskommitt^ inom Posten 
Produktion hade bjudits in t i l l mbtet. Han 
redogjorde fbr de itgarder som vidtagits i 
Posten med anledning av Anthrax-hotet. 
Han berattade att s i gott som samtliga 
terminaler berbrts och att Verksamhetsri
det s i har lingt ansig att Postens siker-
hetssystem fungerat bra och att det S^'-'^^< 
viktigt att man fortsatter att ta hoten p i 
allvar. 

Darefter gjorde han en fbredragning om 
de "15 fbrstudiema" och deras fortsatta 
bden. Utbver Bas-projektet (dar SEK^") 
inte deltar i projektet) koncentreras arbetet 
i fyra projekt: Arlanda, Ekonomibrev, 
KSM/PSM samt Gmppreklam. Nigra av 
projekten beskrivs utfbrligare p i annan 
plats i denna tidning. | 

Afghanistan 
832 kronor samlades in till Svenska Afg
han istankommitten och mbtet beslbt att 
ansli lika mycket ur klubbkassan. 

Darmed var mbtestiden ute och midda-
gen vantade i spegelsalen i restaurang 
Hasselbacken. ^ 

Jan Ahman 

Det raknas pengar. Fr.v. Basse Eriksson, Kerstin Jotiansson, Magnus R6nstr6m. 
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Klubb Tomteboda: 

Verksamhetsplan for 2002 
Fackliga fragor: 
• Fortsatta arbetet med att profilera 
Tomteboda som en stark och framtid-
sinriktad terminal inom Brevnatet 

• Forsvara och sakra Tomtebodas 
plats i det framtida Brevnatet 
• Under ar 2002 maste personalens 
trivsel prioriteras. Darigenom kom
mer ocksa fbrbattringar i kval itet och 
eflfektivitet att uppnas. 

» Atgarder for att forbdttra persona
lens trivsel: 

• Okat inflytande for lagen over sin 
arbetsorganisation 
• Utveckla arbetsrotationen 
• Okad delegering och breddad kom-
petens 
• Bra och rattvisa loner 
• Psykosociala fragor ska prioriteras 
• Utveckla lag- och arbetsplatstraf-
fama. De synpunkter och fbrslag 
som kommer fram vid dessa moten 
och de beslut som tas maste fa en 
snabbare och effektivare behandling 
och leda ti l l konkreta atgarder. 
• Medarbetarsamtalen ska genomfo-
ras och foljas upp 

• Arbetsmiljd: 
• arbetsinnehall 
• ergonomi och tekniska hjalpmedel 
• buller, belysning och ventilation 
• psykosociala fragor 
• belastnings- och forslitningsskador 
• utbildning 
• aktiv halsovard 

• Lonerevisionen 2002 
• Fortsatt huvudinriktning pa lika Ion 
for lika arbete 

• Aktivt arbete i integrationsfragan 
» Aktivt jdmstdlldhetsarbete 

• Arbetsskade-, forsdkrings-, och 
pensionsfragor 

Fackligt-politiska fragor: 
• Opinionsbildning kring postpoliti-
ken 

^Opinionsbildning i arbetstidsfragan 

internt: 
• Genomfora tva fortroendemanna-

konferenser 
• Fortsatt utgivning av Facktuellt 
» Jdmstdlldhet - mentorskap 

Fran klubbmotet. 11:a raden fr.v.: Bilge Gomuc och Gunilla Kartsson. 2:a raden: Asa 
Landfeldt, Birgitta Tillberg, Kerstin Johansson, Bent Larsson. 

Medlemsavgiften 2002 
• Medlemsavgiften sanks med 5 kr/manad i avgiftsklass 8.1 ovrigt ar 
avgifterna oforandrade. 

Om man har blivit inplacerad I fel Inkomstklass eller om man fir en 
varaktig forandring av lonen, ska man - omedelbart, det ar svirt att 
gora retroaktiva andringar! - anmala detta till avdelningsexp (SEKO 
post Stockholm), tel 454 84 01. 

Medlemsavgiften 2002 i Klubb Brev Tomteboda och Klubb Arsta 

Avgifts
klass Ldn 

Fdrbu 
nd 

A-
kassa 

Avdei 
ning Klubb 

TOT 2001 

3 0 - 5000 36 90 0 0 126 
4 5001 - 7000 46 90 8 12 156 
5 70001 - 9000 71 90 13 17 191 
6 9001 - 11000 91 90 18 22 221 
7 11001 -14000 111 90 23 32 256 
8 14001 -17000 136 90 28 37 291 

9 - 1 2 17001 - 146 90 33 37 306 
Studerande^' ! 109 

PensionSir I 
• '1 

1 • • • 
36 
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Tomtebodasamverkan den 30 november 

Hdgre kvalitet och lagre kostnader 
Men personaltrivsein pa fortsatt lag niva 

internposthanteringen 
Det mesta av intemposten sorteras numera 
upp pk den nya platsen mellan GSM -
IRM. Vi har fortfarande viss utdelning i 
huset t i l l PostAkeriet och Logistik. En 
offert har inkommit frin Servicenatet i 
Solna p i att de skulle ta Over utdelningen 
(de skoter redan utdelningen i t Grabes 
olika gang). 

Nu blir det troligen istallet s i att aven 
P A och Logistik kommer att f i sin post 
uppsorterad och sedan sjalva hamtar den 
p i plan 3. 

Arbetsmiljo 
Belysning ocit ventilation 
Inge Amell hiller p i med den inventering 

av belysningen, som diskuterades vid 
senaste samverkan. 

En energikonsult har iSmnat rekommen-
dationer for en mer energisnil belysning. 
Forslagen i r dyra att genomfora och 
forslaget ar darfor att hans rekommenda-
tioner genomfbrs etappvis. 
Energikonsultens fbrslag ska samordnas 

med Amells inventering. 

Aven ventilationen ses bverav energikon-
sulten. Har ar det Gunnar Bjbrklind som 
ansvarar. 
Fbrslag ti l l fbrbattrad ventilation i video-

kodningsrummen hiller p i att tas fram. 
Likasi arbetar Amell med ett fbrslag ti l l 

bullerdampning vid FSM:ama. 

Samverkansgruppen beslbt att informa
tion om de olika projekten aven i fortsatt-
ningen lamnas ti l l i fbrsta hand HSO 
Lasse Lbvlie, som i sin tur informerar 
skyddsombuden (nasta SO-mbte hills den 
3/12) . 

Sorteringsfack, snabbstopp FSM, truck-, 
trafik plan 3 
Skyddsombudet Lennart Krilger p i 
GSM-enheten hade i ett brev ti l l Tba-
ledningen, HSO och facket pitalat nigra 
arbetsmiljbproblem. Samtliga frigor ir/ 
under behandling: 
• Sortehngsfacken. Arbete med att reno-
vera trasiga fack och stolar pigir . Den 
som upptacker ett fel p i denna utrustning 

63,8 ore I oktober 
• Siffroma i tabellen anger kostnaden i 
bre per fbrsindelse ackumulerat 2 0 0 1 
t.o.m. oktober. Tomtebodas kostnader ar 
p i vag ner, vilket ytterligare belyses av 
siffroma fbr de senaste minadema. Tar 

man oktober som enskild minad s i stan-
nade vi p i 63 ,8 bre, vilket fbrhoppning
svis anger frenden fbr den fortsatta utvec-
kl ingen! 

Man ska dessutom ta hansyn ti l l en del 

faktorer som vissa terminaler inte kan 
gbra s i mycket i t . Exempelvis s i har 
Umei extrema kostnader fbr sin tran
sporter, och aven nigra andra terminaler 
missgynnas av stora uppsamlings- och 
spridningsomriden. Tomteboda missgyn
nas i en sidan hi r berakning av flera 
faktorer. Vi sorterar ankommande utrikes 
brev, vi har en stor andel klump och vi 

har hbga Ibnekost-
nader p.g.a. ilderss-
trukturen. Temiinal Personal Lokaler Transporter Ovriga 

sakkostn 
Kept 
prod 

Kflpt 
adm 

Avskriv-
ningar 

SUMMA 
KOSTN 

Tba 36,97 10,23 4,76 4,25 7,62 0,58 4,24 68,65 

Umei 22,91 3,98 21,27 2,64 8,45 0,59 3,65 64,08 

Gbg 33,09 5,40 5,88 2,98 7,14 0,43 3,70 58,62 

Malmo 20,61 6,55 8,50 3,68 8,05 0,46 4,06 51,91 

Svl 24,66 3,26 11,81 2,60 5,50 0,30 3,38 51,51 

V i s 21,98 7,15 6,61 2,53 8,21 0,36 4,66 51,50 

Alvesta 21.85 4,15 10,73 2,42 8.48 0,35 3,34 51,32 

Arsta 29,59 4,94 2,19 4,37 5,74 0,54 3.93 51,30 

Ndssjd 23,93 2,59 10,37 2,24 7,90 0,33 3,91 51,27 

Nrkp 20,72 5,96 10,36 2,82 7,69 0,27 3,37 51,19 

Karlstad 30,32 3,14 5,71 2,60 3,36 0,37 4,20 49,70 

Uppsala 23,05 2,45 7,95 2,29 8,62 0,54 3,53 48,43 

Tomtebodas mdl for dr 2001 dr att i december ha kommit ner till 67 dre/fdrsdndelse ackumulerat. 

Ny model! 
Inom Brevnatet h i l 
ler man darfbr p i 
att ta fram en annan 
modell for att jam-
fbra kostnadema. 
Dar tar man bort 
transportkostnader-
na, eliminerar Ib-
neskillnadema och 
satter nycklar fbrde 
olika fbrsandel-
seslagen. Prelimi-
nart kommer en 
sidan jamfbrelse att 
satta Tomteboda p i 
ungefar samma 
kostnadsnivi som 
Gbteborg. /jA 
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ska via sin lagledare anmSla det t i l l Erik 
Johansson. 

Pengar har anslagits t i l l inkop av nya 
fack och stolar under kommande treirspe-
riod. Samverkansgruppen riktade en upp
maning t i l l enhetema/skyddsorganisa-
tionen att vSlja modell fbr nya fack och 
stolar. 
• Snabbstopp FSM. Kommer att monteras 
inom kort. 
• Trucktrafiken plan 3. Samverkansgrup
pen var bverens om att trucktrafiken ska 
upphora senast nSr Teknik flyttat upp p i 
3:an och Kund flyttat p i plan 2, dvs se
nast 1/3 2002. D i kommer inte lingre 
norra ALO:n att finnas kvar och ingen 

^ [ ) o s t ska langre tas upp genom N/O-his-
sama. 

Fram tills dess ska trucken anvindas 
enbart fbr att underlatta nbdvandiga tran
sporter- ingen "nbjeskbming"! 

Brandskyddet 
Den begarda kontrollen av brandlarm och 
inpasseringssystem gjordes en lordag i 
slutet av november. 1 stort fungerade 
systemet, men vissa brister miste itgardas 
(brandlarmet hbrdes diligt p i nigra st i l-
len i huset, nigra dbrrar fungerade inte 
som de ska). 

Systematiskt arbetsmiljdarbe-
te - SAM 
HSO Lasse Lbvlie informerade om pro
jektet. sarskild artikel kommer i Facktu
ellt. 

^Sjukfranvaron 
Tomteboda har p i papperet den hbgsta 
sjukfrinvaron i Brevnatet med vira 47,88 
sjukdagar/anstalld/ir (nov 00 - okt 01). 
Aven om trenden i r att den minskar nigot 

Isedan en tid tillbaka fmns det anledning 
att studera statistiken litet nirmare. 

Det visar sig d i att Tomteboda ligger 
under genomsnittet for brevterminalema 
vad galler den korta sjukfrinvaron (oav-
sett om man raknar den som dag 1-14 
eller dag 1-90). 

Fbr lingtidssjuka man ligger vi p i sam
ma n i v i som bvriga terminaler. Den 
grupp som drar upp Tomtebodas sjukda-
gar ar Idngtidssjuka kvinnor. 

Frigan i r vad det ar som gbr att denna -
relativt lilla - grupp inte kan komma t i l l 
baka i arbetslivet igen. Den stora frigan i r 
naturligtvis vad det ir/om det ar nigot i 
v i r arbetsorganisation/arbetsmiljb som 
gbr att kvinnor drabbas sirskih hirt p i 
Tomteboda (fbrutom det faktum att vi har 

den hbgsta medelildem). 
Vad jag vet firms det inget tydligt svar 

p i denna friga idag. 

Krisledningsgrupp 
Krisledningsgmppen - som ska samman-
kallas vid allvarligare kriser - kommer att 
besti av terminalchefen (sammankallan-
de), produktionschefema, personalchefen, 
sakerhetscontrollem samt huvudskydd-
sombudet. 

Blockningen 
I fbmtsattningama fbr att Tba skulle bbrja 
ta bver blockning i egen regi ingick en 
ekonomisk utvardering i mars 2002. Dar
fbr har statistikupptagning pibbrjats och 
en golvvig kommer att installeras fbr att 
mbjliggbra detta. 

Lokalfragor 

Teknik & Underhdil 
Svar vintas inom kort frin Brevnitsled-
ningen p i anslagsbegiran fbr de kostna
der som en flytta av T & U upp ti l l plan 3 
(nordvistra delen av huset, Storas f d. 
handsortering) innebar. 

Breddning av entre 'och nya sammantrd-
desrum 3'A norra 
Arbetet har pibbrjats och ska vara klart 
senast 31 januari 2002. 

Kundenheten 
Avsikten i r att Kund ska flytta frin nuva
rande lokaler t i l l sbdra delen av plan 2. 
Kostnaden beraknas ti l l 3-4 miljoner. 
Lagre hyreskostnader nar Kunds nuvaran
de lokaler hyrs ut t i l l Postikeriet gbr att 
kostnadema beraknas vara intjanade p i 
t v i i r . 

Om allt gir i lis ska flytten vara klar den 
15 mars 2002. 

KSM.s lunchrum 
Fbrutsatt att Kund flyttar s i i r planema nu 
att KSM ska f i nytt lunchrum genom att 
det nuvarande sammantridesmmmet plus 
ett mindre fbrrid slis samman. 

Rbkamas bnskemil kan tillgodoses 
genom att en stbrre rbkspott ersitter den 
som finns idag. Utredning ska ske. 

Liner till manueila sorteringen 
Linem kbrs iging i kommande vecka. 
Eventuella problem (behov av stbrre 
buffertlager, buller, etc) kommer att Ibsas 
om det finns behov. 

Tba-roster 

Anita Nicklin, deltid kvail. KSM 

Hur ska personalens trivsel 
forbattras p i Tomteboda? 
-1 mitt lag ar det ratt s i bra triv
sel, men det ar olika mellan la
gen. Ledningen ska lyssna p i 
personalen. De ska ordna ett 
pausrum i t oss, fort som Ogat! 
Sedan ska de inte vara s m i s n i -
la! Vi har det bullrigt, men det ar 
det svirt att gOra nigot it. 

Vad ska S E K O jobba med nas
ta i r ? 
- Rattvisa loner! 

Vad ar "rattvisa loner"? 
- Ldnerna ska vara nigorlunda 
jamna. Inga stora idneskillnader 
och inga bonuslOner. Det blir s i 
gnailigt med individuella lOner. Vi 
har ett enahanda jobb och d i ska 
man ta vara p i den trivsel som 
finns! 

Vad dnskar du dig i julklapp? 
- Vi har slutat med att ge varan-
dra julklappar, men jag dnskar att 
f i vara frisk, jag har litet problem 
med haisan. Och sedan att det 
ska bli fred! 
-- Och en bok!, Piet Heins "Gruk" 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 
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Lunchtider i restaurangen och 
kioskens dppethallande 
SEKO har began att terminalchefen ska ta 
upp frigan om lunchtidema med ovriga 
intressenter i huset. Fbrslaget ar att pro-
duktionspersonalen som bbrjar tidigt f i r 
ata lunch fbrst och att bvriga grupper tar 
lunch senare. Frigan fick bordlaggas i 
awaktan p i terminalchefens hemkomst 
frin 50-irssemestem! 

SEKO fbreslog att man testar ett lingre 
bppethillande av kiosken p i kvillstid, 
fbrslagsvis t i l l 20.00. Ledningen kommer 
att ta upp frigan med Stocks. 

Ekonomi 
Resultatet ar p i ri t t vag, dvs. att Tomte
boda nirmar sig en n iv i dir vi ar jamfor-
bara med bvriga terminaler. Resultat 
redovisas i separat artikel. 

Kvalitet 
Aven har gir det i t r i t t h i l l . 

Tidshilhiingen till Utdelning var 100 
procent under oktober! 

SWEX, som mater om fbrsandelsema 
kommer fram bver natt (normalbreven) 
eller inom tt-e dagar (ekonomi) ligger 
fortfarande under milet. Det nya tran-
spondersystemet, som innebir att vissa 
testbrev fbrses med en litet datachips som 
lases av vid ett antal kontrollpunkter 
(matramar) gbr att kvalitetsfolket nu 
battre kan fblja brevet och spira felkallor-
na. Av oktobers 16 registt-erade fel l i g 
fem pa Tomteboda. Av bvriga 11 fel hade 
fem gjorts i inlimningsledet och sex hos 
utdelningen. 

viP:en 
ViP-resultatet fram t.o.m. tredje kvartalet 
fbredrogs p i SEKO:s begiran anda ner p i 
lagnivi. 
Fbr terminalen som helhet har ViP-index 

sjunkit med t v i enheter, vilket knappast 
kom som nigon bverraskning. Frigan i r 
istallet hur personaltrivsein ska fbrbittras 
under nasta i r . SEKO har i v i r verksam
hetsplan angett nigra metoder. 

ViP:en bestir av fler delar an enbart 
sjalva "trivselindexet". Mirkligt ar att det 
fmns lag dar inte ett enda medarbetarsam-
tal (0!) har genomfbrts! Sex i r efter Me-
dinflytandeavtalets genomfbrande! 
Terminalchefen har tagit upp frigan med 

produktionschefer och lagledare och 
begart in en redovisning i bbrjan av de
cember. Ska bli intressant att se! Fortsatt-
ning fbljer p i nista samverkansmbte. 

Fememo 
Ivar Fememo anlitades av terminalled-
ningen under Anthrax-krisen. Han samta-
lade med ett antal anstallda. Han samman-
fattar den osakerhet och det missnbje han 
mbtte att det - till den del det handlar om 
Posten - verkar handla om 
• en kansla av att inte vara tillrackligt 
respektfullt behandlade som manniskor 
• fbr ligt fbrtroende fbr ledningen p i 
olika nivier 
• missnbje med att fbr minga kollegor 
inte gbr ett schysst arbete med tanke p i 
sina fbmtsattningar/sin fbrmiga. 

Fememo kommer att medverka vid 
skyddsombudens mbte om krishantering 
den 3/12. 

Han kommer ocksi att anlitas av termi
nalchefen fbr att under nigra dagar g i 
mnt och prata med fler anstallda samt att 
gbra nigra djupintervjuer. Han kommer 
till Tomteboda vecka 49 samt efter hel
gema. 

ROS 
ROS stir fbr ResultatOrienterad Styming, 
vilket enligt undertecknads uppfatming i r 
nigonting bra - oavsett om det giller i 
fbretaget Posten eller inom facket. En 
massa indlbst prat som inte leder nigon 
vart i r ingenting att sti sig efter. 

Metoden i sig ar inte sarskilt markvardig. 
Man prioriterar ett fltal saker som man 
satter upp tidsbestamda mil fbr och som 
man sedan milmedvetet arbetar for att Ibsa. 
Osv. Metoden infors nu p i ledningsnivier 
inom Brevnatet, men bbr enligt min uppfatt
ning ocksi kunna anvandas i lagen. Det 
skulle inte skada att p i ett mer struknirerat 
satt arbeta med de fOran-
drings/fbrbattringsfbrslag som kommer fram 
i lagen. 

Pi Tomteboda har det s i hir lingt bildats 
ett ROS-ledningsgruppsteam. Christer Beh-
nke ar teamledare och samtliga produk
tionschefer och kvalitetscontrollem (Lotta 
Jansson) ingir i teamet. Terminalchefen ar 
coach. 

"Ledningsteamet" har prioriterat foljande 
frigor: 

• Kostnaden per fbrsandelse 
• Kvalitet: SWEX - tillhillning in i 

Natet 
• Sjukfrinvaron 
. ViP:en 

Ledningens avsikt ar att ROS "ledningste-
am" ska bildas p i samtliga enheter med start 
p i Flbde i januari. 

Jan Ahman 

Tba-roster 

Tahere Ahmadzadeh, deltid, 
IRM 

Hur ska personalens trivsel 
fdrbattras pa Tomteboda? 
- Som deltidare vill jag ha ett 
hogre atagandel! Ljudet vid 
BRM:en borde atgardas, och 
luften. Jag trivs med mina ar-
betskamrater och lagledare, 
men ledningen borde bry sig 
mer om personalen. Det ska 
vara rattvisa, vi jobbar battre 
om vi mar bra! 

Vad ska SEKO jobba med 
nasta ar? 
~ Facket maste kampa for 
medlemmama! Jag vill att S E 
KO ska jobba for min heltid! 
Och sa vill jag fa mer informa
tion fran facket, det ska vara 
fler moten. 

Vad dnskar du dig i jul
klapp? 
~ En biljett till Iran, sa att jag 
kan traffa min mamma! 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 
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Klubb Arstas budgetmote 17 november 

"Deltidare har ratt till hogre 
atagande" 
Budgeten faststalldes • Valberedning valdes • Terminalchefen inbjuden 

• Motet borjade med att alia fick var 
sitt premiarexemplar av klubbens T-
shirt. 
Darefter holl terminalchefen ett kort 
fbrande om sin syn pa Posten i 

allmanhet och Arstaterminalen i syn-
nerhet, han berorde bade nuvarande 
situation och framtidsutsiktema. 

P-0 Brandeker var naste man att 
itra scenen. Han informerade fram-

fbr allt om statusen i Posten produk
tions centrala projekt (tidigare besk-
rivna i Facktuellt). 

Den del av motet som behandlade 
verksamhetsplan och budget for 2002 
fdrflot lugnt och stillsamt. Bl. a. 
beslots det att sanka klubbavgiften i 
klass 8 (inkomst 14-17 000) fran 42 
t i l l 37 kronor/manad. 

Valberedning 
Efter att motet hade givits tillfalle t i l l 
ytterligare nomineringar valdes 
valberedning enligt foljande: 

en 

• Lennart Johansson - stora 2-skift 
(sammankallande) 
• Marjaana Helenius - sma natt 
• Martha Gonzales - DIL 

h Bayram Kan - sma IRM 
• Eva Nordin - sma natt 
• Claes Eriksson - stora natt (adjunge-
rad) 

Hdgre atagande 
pa motet lamnades en skrivelse frin sek
tion Smis medlemsmote 9/11 2001. Den 
innehdll en begaran att klubben skulle 
driva frigan om deltidares ratt till hdgre 
itagande och ville ocksi riva upp klub
bens beslut om att acceptera 75-procenti-
ga anstallningar nar det gallde nattarbete. 
Efter debatt kunde vi konstatera att nar det 
galler hOgre itagande i allminhet har 
klubben ingen annan uppfattning i n den 
som uttrycktes i skrivelsen. Vad galler 
begransningen ti l l 75% p i natt si hade 

klubbstyrelsen inte haft mOjlighet att 
bereda irendet och kunde darmed inte ta 
stallning i fi-igan. Styrelsen fbreslog att 
frigan skulle beredas av ArbetsmiljOridet 
och darefter skulle styrelsen ta stal l ing 
for att sedan ta upp frigan p i ett med
lemsmote. S i blev ocksi beslutet. 

Beslutsordningen 
Nasta debatt handlade om beslutsordning
en i klubben och sektionemas inflytande 
p i klubbstyrelsearbetet. Det utmynnade i 

ett beslut att Anders Viksten och Owe 
Olausson tillsammans med ordforandena 
for sektionema ska utreda frigan (dir ett 
eventuellt inrittande av ett representant-
skap ingir) for att det sedan ska kunna tas 
ett beslut p i ett medlemsmote. 

Darefter var det dags att runda av motet 
och bege sig t i l l Restaurang Tidlos och 
buff^n som stod uppdukad dar. 

Anders Viksten 

^ o o 

Lonerevisionen iclar pa Arsta 
• I sista stund innan deadline for 
utbetalning pa decemberlonen 
blev den lokala lonerevisionen 
klar pa Arstaterminalen. 

Forhandlingama inleddes med 
den obligatoriska kontrollen av 
medlems- och enhetstillhorighet, 
vilket som vanligt tog en hel del 
tid. Darefterfaststalldes potternas 
storlek. Denna gang fick varje 
forhandlingsgrupp vad deras 
medlemmar genererat (3% av 16-
nesumman). Klubben framforde 
ocksa S E K O : s yrkanden till termi
nalchefen. D. V. s . minst 16 900:-
fbren normal sorterare (normlon) 
och i normalfallet minst 400:- i 
paslag. 

Overens 
Chefer, controllers, sorterings-
chefer, produktionsledare och 
stabspersonal forhandlades av 
klubben med Tc Troels Nielsen. 
Dessa forhandlingar avklarades 
utan nagra stora kontroverser. 
Efter en del ytterligare divideran-

de om potter och pottberakning 
var snart parterna pa Biltranspor
ten, Vardet, Direktinlamningen 
och Underhall overens om den 

nya lonesattningen. 

Klart kl. 21.00 
Av naturliga skal (det ar ju fler att 
forhandia om) tog det langre tid 
att bli fardiga pa stora respektive 
sma. Pa sma sag det lange ut som 
om man inte skulle bli fardiga i tid 
for att kunna betala ut den nya 
lonen i december. Man hade en 
del principiella asiktsskillnader 
men kl. 21.00 dagen innan deadli
ne blev man bverens aven dar. 
Utan att ha analyserat utfallet 
alltfbr noga kan man konstatera 
attvi uppnattvara krav, kanske till 
och med med rage. 

Nar vi fatt tid att ga igenom re
sultatet i lugn och ro kommer vi 
att presentera en statistik av utfal
let. 

Not: Fbrhandlingama pa ePP 
Stockholm skbttes inte av Arsta
klubben, utan av Verksamhetsra-
det Posten produktion i samrad 
med sektion ePP Stockholm. 
Aven dar ar man klara och Ibnen 
betalas ut i december. 

Anders Viksten 
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Notiser fritn Biltransporten pa Arsta 

Chauf f drerna vidareutbildar sig 
Arstas forslagslada 
Arstaterminalens forslagsverksamhet har 
slagit val ut, nar det galler Inlamnade 
fbrslag. Atminstone frin Biltransportens 
sida. Biltransporten leder fbrslagsligan 
med dryga 74 fbrslag. 

Eftersom varje fbrslag ar vart 100 kr s i 
har chauffbrema drygt sjutusen kr att 
spendera p i nigot nbjsamt. 

Ny snorojare pa Arsta 
V i r fbrhoppning ar att den nya enfrepre-
nbren tar egna initiativ och kollar p i 
vadret och sandar och plogar nir det 
behbvs. Hitintills har det fimgerat alldeles 
utmarkt. 

snordjningen pa Tba 
Pi Hbgfrafikkajens kbrgird har det varit 
lite si o si med snbrbjningen. Oftast si 
sker ingen plogning fbrrin alldeles fbr-
sent. Vilket fir t i l l fbljd att det bildas 
isvallar vid lastportama som staller t i l l 
bekymmer fbr chaufforen. Nar girdspla-
nen dessutom i r som en skridskobana, si 
stannar man knappast inte vid stop-sky 1-
ten. Man vet j u inte om man kommer 
darifrin. Battre snbrbjning ar fbrhopp-
ningen! 

Arets (Stora?) Idnefdrhdjning 
Arets lokala Ibneforhandlingar, har fbr 

Bilfransportens del, bide startat och 
avslutats! 

Det har varit Karl-Axel Lindqvist som 
fbrhandlat fbr SEKO:s medlemmar. 

"S i kara medlem. Om du nu hade nigot 
att fbrtalja/ tillfbra, i den allmanna Ibne-
debatten, s i ar du fbrsent ute nu! Men 
vand dig med fbrtroende ti l l Karl-Axel s i 
Ibser han dina Ibneproblem til l nista i r " 
V i r fbrhoppning ar att resten av termina

len blir klara i tid, s i att vi f i r vira pengar 
p i Jul! 

Biltransportens 
slapverksamhet 
Att Biltransporten har startat en Bil-slap 
verksamhet ar valkant vid det har laget! 
Anledningen ti l l detta ar att framst B-
posten har fitt ett annat inflbde till termi
nal an tidigare. 

S i gott som all B-post, ankommer till 
Arsta terminalen nattetid, vilket gbr att 
terminalen inte har nigra ytor att lagra B-
posten p i . Dirfbr s i lagrar vi posten p i 
slap fram dll 07.00 d i de lossas. 
Likadant sker vid avg post. Slapen lastas 

p i dagtid och dras ti l l bl.a. Tomteboda 
under em. 

Den har iden med lagring av post p i 
slap, ar ur rent ekonomisk synpunkt, en 
klar succ6! 

Inga kostsamma lagringsytor och upp-

varmningskostnader, fMrre chauffbrer och 
en stbrre flexibilitet nar postmangden bkar 
eller minskar. 

Chaufforerna 
vidareutvecklar sig 
Att vara chauffbr innebar oftast att man 
bara ar "just chauffbr" och inget mer. 

Men Biltransporten har satsat p i att 
vidareutveckla chauffbrema. 

Pi BT har de fiesta fitt sin truckutbilc ̂  
ning och det p i samtliga tmcktyper som 
fmns inom Posten, vilket innebar att ett 
battre intyg kan man inte f i ! 

De som vil l , bar fitt/kommer att f i ,en̂  
utbildning ti l l E-kbrkort. Detta fbr a 
kunna kbra alia varianter av slipfordon. 

Detta ar t v i alldeles utmarkta exempel, 
p i att utbkad kunskap ger stor flexibilitet 
nir fbrandringar 
sker inom transportema. 
"Biltransporten stir mstade till tandema 

fbr alia slags transporter som dyker upp!" 

Anders Johansson 

Lonema 
• Loneforhandlingen arnukiar^ 
och jag kan med gl^dje ber^tta 
att det blev en satsning pa oss 
chauffdrer och det tycker jag Ur 
bra. Vi maste ju aven kunna rek-
rytera i framtiden till Biltransport 
har pa Arsta. Eftersom vi har 
mycket hdga kvalitetskrav pi 
o s s sjalva kravs det mycket av 
idem som kommer till o s s I fram
tiden for att jobba. 

I dag ligger I6nen pk 16.700 kr. 
Fran den 1/10 2001 ar den nu 
17.200 kr det Ar en mycket bra 
start pa att fa upp statusen pa 
o s s chauffbrer. Det kSnns skdnt 
att ledningen nu tanker pa oss. 
TACK 

Lbneavtalet ligger pa 3 ar 3% • 
3%-2.9% galler T.O.M 30/9 2004 

Fragor: oriextg.telia.com 

Karl-Axel Lindqvist 

SEKO-Postens ordforande Ake Kihiberg pa besok pa Arstatemiinalen. HSr 
tillsammans med Monika Dahlin, nytilltradd chef pa Stora, och Arstaklubbens 
sekreterare Owe Olausson. 
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Lagutveckling - vision 
eller verklighet 
• P& Arsta har arbetsgivaren startat ett 
projekt p i nattlagen p i enheten Stora brev 
/ klump dar milet i r att ange en inriktning 
fbr en framtida organisation som battre 
skall ta tillvara personalens kunskaper och 
det bbr innebara att arbetet blir 
iimehillsrikare, mer ansvarsfullt och 
roligare. 

© 0 

e 

kad delegering i r ett nyckelord fbr att 
projektet skall kunna genomfbras p i ett 
bra satt. Det iimebar att man skall fbr-
andra den direkta stymingen av arbetet t i l l 
en bkad delaktighet i arbetet. 

Renodlat ansvar 
Det innebar ocksi att det skall vara ett 
tydligare personal- och utvecklingsansvar 
fbr sorteringschefema medan driftled-
ningsfrigoma liggs ut p i mer renodlade 
driftledare, detta skulle gbra att man hin-
ner med de "mjuka" frigoma och det i r 
en gladjande aspekt som SEKO lange 
fbrsbkt driva. 

Pi sikt skall detta ge ett mer innehillsrikt 
arbete och engagerat arbete ge mer flex-

ibla arbetsuppgifter och en bkad arbetsva-
riation. Detta bbr medfbra en minskad 
sjukfrinvaro och en bkad produktivitet. 

Ambitiost 
De intryck jag fitt av projektet i r att det i 
gmnden ar ett bra initiativ t i l l att ta fram 
en battre organisation an vad som fmns 
idag som ar maximalt inriktad p i produk
tion medan frigor som rehabilitering, 
utveckling mm. kommit i bakgmnden. I 
materialet fmns ett ambitibst utveckling-
sprogram och det vore mycket bra bide 
fbr personalen och fbretaget om man 
fbljer upp den inriktningen. 

Erfarenhetema som jag har av utvec-
klingsinsatser p i Posten ar att det minga 
ginger rinner ut i sanden av olika skal 
som: ekonomiska, att man inte har tid, 
personalen ar inte intresserad mm. Men 
detta skall inte hindra oss frin att delta i 
detta arbete fbr om man lyckas med denna 
inriktning s i har man kommit en bra bit 
p i v ig mot "Bide hjima och hand". 

Owe Olausson Klubb Arsta 

^CityMail: 

fvinst i utrikesaffarerna 
• CityMail Group (CMG) redovisar en 
fbrlust p i 8,5 miljoner fbr irets fbsta nio 
minader. Raknar man bort nigra fbrlus-
taffUrer av engingskaraktir (?) gick 
bolaget med en liten vinst. CMG:s k i m -
verksamhet bedrivs numera genom City-
Mail International, som handlar med 
utrikespost. 

Utdelningen gar daligt 
Utdelningsverksamheten i Stockholm, 
Gbteborg och Malmb sildes fbrra iret 
t i l l brittiska Royal Mail, som idag ager 
66 procent av CityMail Sweden. CMG 
ager i n s i linge resterande tredjedel av 
aktiema i detta bolag. 

CityMail Internationals omsittning 
uppgicktill 124,9 miljoner under januari 

- September i i r och vinsten blev 10,5 
miljoner. Man raknar med en fortsatt 
bkad omsattning och hoppas n i 400-500 
miljoner om ett par i r (Posten Ufrikes 
omsatte fbr samma period fbrra iret 1,6 
miljarder). Samtidigt kan noteras att 
omsattningen legat still p i 40 - 45 miljo
ner per kvartal sedan fjarde kvartalet 
2000. Nu utlovas dock nya kunder kring 
irsskiftet och under nasta i r . 

Inga siffror redovisas fbr CityMail 
Sweden, men det framgir att bolaget har 
det bekymmersamt. Bolaget "har haft 
svarigheter att folja den upplagda pla-
nen for volymtillvdxt /.../ och bolaget 
kommer for sin verksamhet behovaytter
ligare kapitaltillskott", heter det i rap-
porten. Jan Ahman 

Postens delirsrapport 

226 miljoner 
1 fdrlust 
377 miljoner minus om 
reavinsterna dras ifran 

• Postens nettoomsattning (exklusive 
Postgirot) uppgick jan-sept till 15,8 
miljarder kronor, ca 100 miljoner 
mindre an motsvarande period fbrra 
iret. Resultatet efter fmansiella poster 
och skatt stannade p i -226 kronor. 
Jamfbrt med fbrra iret i r det en fbr-
samring med 443 miljoner men i n -
dock nigot battre an halvirsresultatet 
i i r som uppgick till -294 miljoner. 
Men i andra sidan ingir realisations-
vinster p i fbrsilda fastigheter med 
151 miljoner i resultatet fbr jan-sept; 
utan dessa hamnar vi p i -377 miljoner. 

Nar allt ar salt 
Trikiga siffror; underskottet hanteras 
temporart tack vare de pengar som 
fastighets- och Postgirofbrsaljningama 
drar in. Men sedan, nar allt ar silt? 
Program har startat fbr att bli av med 
lokalytor och kostnaden fbr adminis-
trationen ska sinkas med 1 miljard 
under tre i r . Fr.o.m 2002 fbrdubblas 
anslaget frin staten till kassaservicen 
till 400 miljoner per i r . 

Utbver detta vantar besparingsprog-
ram p i alia omriden, iven hos oss. 
"Strukturprojekten" med sina utred
ningar om 0-2 service mm ska natur
ligtvis ses mot bakgrund av minusre-
sultaten. Jan Ahman 

En kommentar!!! 
• Ett stort tack till alia politiker som 
hjaiper oss yrkeschauffbrcr att t l det 
iattare att ta sig fram har i Stockholm. 
Nya fma bra cykelbanar, placerade 
rondeiler, farthinder m.m. Och ett 
varmttack till allagiendel Stocklioim 
som ijr ett stort stbd tor oss yrkes-
chauffbrer, fbr vi ar alltid p i helspann. 

Och en riktigt God Jul & Gott Nytt 
Ar 

Karl-Axd Lindqvist 
Biltansporten Arsta 
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Tba-roster EU:s ministerrad: 

Fortsatt omreglering 
av postmarknaden 
• EU-kommissionen lade i maj fbrra iret 
fram ett fbrslag t i l l fortsatt omreglering av 
postmarknaden. Fbrslaget avvisades i en 
fbrsta lasning av Europaparlamentet i 
december. Parlamentet fbreslog en milda-
re variant, som inte skulle betyda lika 
stora ingrepp i de nationella postfbreta-
gens mbjligheter att uppritthilla en ans-
tandig postservice. 

Den 15 oktober i i r enades Ministerridet 
fbr post- och teleservice om ett tredje 
fbrslag, som - om det genomfbrs - an-
sluter sig ti l l Kommissionens ursprungliga 
fbrslag. Skilhiaden i r fr.a. att tidsplanen 
ar nigot mera utstrackt. 

"Fri" marknad ar 2009 
Ministerridets fbrslag innebar 

• Fr.o.m 2003 begransas monopolet t i l l 
brev- och direktreklamsfbrsindelser 
som viger mindre i n 100 gram och 
med ett porto som uppgir t i l l hbgst tre 
ginger normalportot. 

• Fr.o.m. 2006 slapps fbrsandelser som 
viger mer an 50 gram/2,5 ginger nor
malportot fria. 

• Fr.o.m. 2003 slapps alia avgiende utri
kes brevfbrsindelser fria fbr konkurrens 
(har fmns dock en brasklapp som ger 
medlemsstatema ratt att behilla detta 
monopol om det behbvs for att kunna 
uppratthilla den samhillsomfattande 
postservicen) 

• Kommissionen ska t i l l 2006 redovisa 
hur en helt "fr i" marknad piverkar den 

• Ja, i varje fall kan det bli sa sommaren 
2002! 

Eti gcmensamt "semcsterplancriiig-
sprojekt" - dock initierat fran Arsta -
startades den 6 december. 
Projektetsyttartill "gememam O-reby-

tering for kommande si'inesterperioi! 
sumt minskade kostnader fiJr (K'Tsona-

samhallsomfattande posttjinsten i re
spektive medlemsland. P i grundval av 
denna studie ska kommission ligga 
fram fbrslag hur marknaden helt kan 
"avregleras" i r 2009. 

25-40 procent av marknaden 
Uppskatmingama av hur stor del av post
marknaden som omregleras med dessa 
vikt- och prisgrinser varierar mellan 25 -
40 procent. 

Ministerridets fbrslag ska nu fbrelaggas 
Europaparlamentet fbr en andra lisning. 
Kommissionaren Fritz Bolkenstein v i l -
komnar naturligtvis fbrslaget. 
Ministerridet var inte enigt i sitt beslut. 
Holland ville avreglera helt och Finland 
lade ner sin rbst. Sverige rbstade fbr 
fbrslaget, men hade velat g i innu langre! 
Den svenska regeringen med naringsmi-
nister Bjbm Rosengren i spetsen fbr om-
regleringsttTippema tillhbr som bekant 
hbkama i dessa frigor, med den fiillstin-
diga omreglering som genomfbrts i Sveri
ge-

De stora privata kurirfbrtagen, FedEx, 
UPS m.fl. uppges vara missnbjda med 
fbrslaget. De vil l som bekant ha en snabb 
och flillstandig omreglering. 

Jan Ahman 

Not EU.s nuvarande posldirekliv stadgar alt 
fdrsdndelser som vdger upp till 350 gram/fern 
ganger normalportot far skyddas. 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida fmns Idnkar till 
gdllande EU-direktiv och andras kommentarer till 
beslutet. 

ladinhmtratiort, intraduktion och nyans-
tdUda. J forutsdltningarna Ugger sum-
tnaivilagnin^avprodukdompmcesserna 
{las; p i Arstai/JA) for termimterna", 
heter det i projektbeskrivningen. 

Redovisning och beslut om projektet 
den 22-23 januari. 

/JA 

Jari Paussu, FIdde 

Hur ska personalens triv
sel fdrbattras pa Tomte
boda? 
-- Jag vill Inte gnaila, men 
battre I6n ar en bra morot. 
Har nere ar det alltid brist 
pa personal, det maste at
gardas! Sedan har vi fortfa
rande problem med tunga 
behallare! 

Vad ska S E K O jobba med 
nasta ar? 
- Ni kan jobba mer pa gol-
vet, pS det sattet kan ni 
kanna till vad som ar 
problem. Men vi ar mycket 
nojda med Gerardo, som 
jobbar har nere och ar om-
budfor oss. . 

Vad dnskar du dig I jul
klapp? 
E n ny TV! | 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 

V 

PresstoppfPresstopp!Presstopp!PresstopplPressto 

Arsta 4- Tomteboda = SANT!? 
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SEKO:s koncernf ack sager ja 
till outsourcing 
• SEKO Posten inleder sitt minadsinfo 
for november med att beskriva laget inom 
Posten Service. Det ar ingen vacker bild 
som ges, vare sig det galler arbetsmiljdn, 
chefsskapet eller vilka prioriteringar som 
ledningen gor. Nu faller bekymren inom 
Posten Service nigot utanfbr ramen fbr 
denna tidning s i vi ska inte fbrdjupa oss 

er i det utan avsluta med att vi kinner 
olidaritet med kassafolket och brevbarar-

na. V i sitter alia i samma skrbpliga bit. 

"Phncipiellt sagt ja" 
ag skulle ocksi vilja utstricka min soli-

^laritet till de Ibneassistenter och konto-
bevkare som nu riskerar att outsourcas. 
Det ar med stor fbrvining som jag laser 
att koncemfacket "phncipiellt sagtja"iiW 
denna ledningens senaste utfbrsaljning. 
Administrationen ska naturligtvis bantas 
nar verksamheten i fbretaget krymper. S i 
har inte heller skett i den utstrickning som 
ar nbdvandig. De vidlyftiga koncempro-
jekten ar ett tecken p i detta. Men trots allt 
behbvs det folk som raknar ut Ibner och 
hiller reda p i debet och kredit. Varfbr ska 
dessa manniskor (fbr det ar j u de som f ir 
g i - projektnissama lar bli kvar, de ska ju 
administrera outsourcingen!) utsattas fbr 
avregleringspiskan och skyfflas hit och dit 
^el lan olika arbetsgivare? De i r j u fak
tiskt manniskor - aven om de fiesta av 
dem tillhbr ett annat fack. 

Aika svart 
fQch vem ar si dum att hon tror att outsour
cingen stannar bar? Det ar faktiskt lika svirt -
eller enkelt, det beror p i hur man ser det - att 
lagga ut ett brevbaringskontor eller en terminal 
pi entreprenad, om man nu ska sli in p i detta 
spSr. 
Jag har hundra ginger vamat fbr att omgie-

ringspolitiken innebar fortsatt elande. Vi ser 

har annu ett exempel. Det Hi darfbr med sorg 
i hjartat som jag konstaterar att koncemfackets 
verksamhetsplan for 2002 inte med ett ord 
namner grunden fbr Postens problem, omreg-
leringspolitiken. 

Har fbljer nu de avslutande delama i kon

cemfackets minadsinfo. Det, liksom koncem
fackets verksamhetsplan, kan lasas i sin helhet 
p i Tomtebodaklubbens hemsida, 
http://home.swipnet.se / terminalldubben / 
nvheter.htm. 

JanAltman 

Postens af f arsplaneprocess 
• Infbr 2002 kanns det angelaget att kraven 
fbr sival intakter som kostnader blir 
realistiska. Aven om Postens ekonomi Sr 
anstrangd ar det nodvandigt att f i till ett 
lingsiktigt tankande. Det gir definidvt inte 
att upprepa misstagen frin innevarande ir 
med att blisa upp orimliga intaktsmil, som 
nSr dessa inte uppfylls ersStts av orimliga 
besparingskrav i fbrsta hand riktade mot 
Servicenatet och Produktion. Daremot ar det 
nog hSgst rimligt att ytterligare se Over 
prioriteringama for olika typer av utvec-
klingssatsningar. 

Talande exempel 
Ett talande exempel p i hur utvecklingspro
jekt "drabbar" verksamhetemas resultat ar 
saijkanalen posten.se. Trots att man inom 
traditionell ForsSlJning faktiskt har minskat 
kostnadema och ocksi antalet anstallda, visar 
irets resultatrakning att man bkat fbrsalj-
ningskosmaderaa och skalet ar att man inom 
fbrsaljning bar stOrre delen av kostnadema 
Kit posten.se. Utan att gOra nigon vardering 
av om denna fbrsaljningskanal ar bra eller 
inte, ar det nog andi en uppenbar risk att den 
inte p i minga i r skapar nya intakter i paritet 
med kostnaden fbr att utveckla och driva den 
samma. Det kincns nog som modem teknik i 
detta fall har blivit ett sjaivSndamil. 

Effektlvisering av Postens 
administration, outsourcing och 
entreprenad 
Under projektnamnet E25 (stir fbr en effek
tlvisering p i 25%), driver Posten ett bespa-
ringsprogram riktat mot administrationen. 
Detta ar helt i sin ordning, SEKO Posten har 
alltid krSvt en effektiv och rationell adminis
tration och vi har minga ginger kritiserat 
Posten fbr att administrationen inte tagit sin 
del av besparingama 

Outsourca Idner 
En del av effektiviseringama handlar om 

outsourcing av vissa verksamheter, och det 
fmns nu ett inrikmingsbeslut om att outsour
ca Loneservice och Ekonomisupport. Ett 
genomfbrandeprojekt ska nu visa om detta 
kan genomfbras med bibehillen kvalitd 
samtidigt som kosmadema blir lagre innan 
arbetsgivaren definitivt bestammer sig. 

Vi har principiellt sagt ja till detta under 
fbrutsattning att utvarderingar gflrs av hittills 
genomfbrd outsourcing inom IT-servicc och 
att dessa visar ett positivt resultat sival vad 
galler kvalitet som kostnader. Vi vamar 
kraftfullt fbr att Posten faller in i en allmin 
modetrend att outsourca verksamhet och 
inte gbr egna seribsa bedbmningar av mpilig-
heter och risker. 

Finns en risk 
Det fmns definitivt en risk att Posten tror sig 
kunna gora stOrre och snabbare besparingar 
an vad som ar mojligt och darigenom okri-
tiskt tar till sig den ideologi som outsourcing 
stir fbr. Vi kommer att fblja genomfbrande-
arbetet och stalla kritiska frigor fbr att f i 
svaren om detta ar den ritta vagen att g i nar 
det galler att uppninddvandiga administrati
va besparingar. 

Aldrig karnaffaren 
Aven om frigan om att lagga ut t.ex. utdel
ning av brev och leverans av paket utanfbr 
Posten i nuiaget inte i r aktuell, si har vi 
valdigt tydlig markerat vir installning till 
Postens ledning. Vi kommer aldrig att accep
tera att man ligger ut det som ar Postens 
verkliga kamaftar till entreprenbrer. Utbver 
att detta naturligtvis skulle drabba medlem
mama si ar vir uppfattning att om Posten 
skall kunna behilla den hOga kvalitdn p i 
dessa tjanster si i r det nodvandigt att detta 
sker med egen personal. 
Halsningar 

Ake Kihiberg" 

Ake Kihiberg dr ordforande i SEKO:s kon-
cernfack 

Artiklar over 
blir det nastan alltid. Saaven denna: 
gang, bl.a, om kassaservicen ocf| 
en debatt i riskdagen om Postenŝ ; 
prissattnlfig. Artlklarna finns pll 
hemsidari, darrnanagav Facktuellt^ 
artiklar laggs ut: http:home.swip-
net.se i terminalKlubben % 
fackt701.html 
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Postens Villkorsavtal 

Ldnespecif ikationens gator 
Facktuellt presenterar pa denna 
och foljande sidor nagra ledtra-
dar som forhoppningsvis kan 
vara till hjalp for att tolka lone-
specifikationen. 

V i bfirjar i den Oversta kolumnraden. 
I kolumnen for Lonegrupp stir det an 

si lange ett stort A i vira lonespecifika-
tioner. V i tillhorde t.o.m. 2001-09-30 
lonegrupp A. Dessutom fanns d i loneg-
ruppema B och C dir bl.a. postkassorema 
var placerade. Fr.o.m. den 1 oktober 2001 
fmns bara en lonegrupp som galler for 
alia kategorier. 

Om man arbetar Deltid s i anges i nasta 
kolumn anstillningsprocenten. Om man 
arbetat in Kompensationsledighet 
si anges det i de kommande rutoma. Hur 
mycket man tjanat in respektive tagit ut 
under fbregiende minad och hur mycket 
man darefter har innestiende. 
Darefter fbljer uppgifter om Semester. 

I den fbrsta rutan anges "Restsem innev 
ir", dvs hur minga dagar man har kvar av 
irets semester. 1 den andra rutan uppges 
hur minga sparade dagar man har innesti
ende. 

Ar man lycklig innehavare av en For-
mansbil s i anges i nista kolumn det 
antal kilometer man kbrt under fbregien
de minad.. De nuvarande skattereglema 
fbr fbrminsbil innebar att innehavaren f i r 
skatta fbr fbrminsvardet. Fbrminsvardet 
raknas ut genom en ganska kringlig for-
mel, men som upplysning kan namnas att 
fbrminsvardet fbr en ny bil som kostar 
200 000 kr uppgir till 3 055 kr/minad. 
Eftersom de som har dessa hilar som regel 
har en inkomst som nir bver brytpunkten 
i skatteskalan s i blir deras nettokapital-
kosmad ca 1.500 kr/min! Det skulle man 
inte tacka nej t i l l ! Bensinen f i r man betala 
sjalv, men fbr det man kbr i tjansten f i r 
man betalt av arbetsgivaren - skattefritt -
med 9 kr/mil fbr de kilometer som anges 
i denna kolumn. 

Langst ut t i l l hbger p i denna rad talar 
man om Datum for utbetalning av 
Ibnen denna och nastkommande minad. 
Vi f i r Ibn den 25:e, men om denna dag 

infaller p i en Ibrdag f i r man pengama 
redan p i fredagen. Infaller den 25:e en 
sbndag blir det inga slantar fbrrin p i min-
dagen. Vid jul och midsommar galler sir-
skilda regler. 

I den stora mittenkolumnen anges si 
belopp m.m. fbr alia de aktuella Ibnede-
lama. Vi iterkommer ti l l dem! 

Lingst ner p i sidan fmns tre rader. Det 
bbrjar med uppgifter om Skatteplik-
tigt belopp fran arets borjan. 1 
kolumnen for Lon redovisas den sam-
manlagda skattepliktiga Ibnen frin irets 
bbrjan. 1 mtan fbr Bilforman uppges 
det fbrminsvirde som vi suiderade i fbre
giende avsnitt. 1 kolumnen fbr Ovriga 
formaner uppges summan fbr iret av 
det som sirredovisas till hbger p i denna 
rad: Skattepliktiga formaner den
na manad. Som synes kan det gilla 
skattepliktiga resor, kost, bil, etc. 

Nista rad bbrjar med en uppgift om hur 

mycket Preliminar skatt som arbets
givaren har dragit. Hur mycket skatt som 
dras beror p i den Skattetabell som 
galler fbr den kommun dir man bor. Bor 
man exempelvis p i Lidingb kommer man 
lindrigt undan; bar ar Utdebiteringen 28 
kronor (per intjanad hundralapp). K:et 
stir fbr Kolumn, dar har vi nog alia en 1 :a 
nufbrtiden. 
Det fmns tre skattekolumner, 1,2 och f 

Kolumn 1 galler fbr den som i r fbdd 1934 
eller senare och darfor ar skyldig att beta
la den allminna pensionsavgiften, som i 
i r uppgir till 7 procent p i brnttolbnenj^ 
Kolumnema 2 och 3 tillampas fbr dej 
som har pensionsinkomst och/eller ar 
fbdd 1933 eller tidigare. Fbr v i r del blir 
det med andra ord som regel kolumn 1. 
Om man fbr skojs skull raknar ut hur 
mycket skatt man borde betala enligt den 
skattesats som giller fbr den egna kom-
munen och sedan jamfbr detta belopp med 
det som arbetsgivaren dragit enligt skatte-

M A N A D S L O N 

For den som nyanstails i Posten galler fr.o.m. 2001-10-01 en ny lOnetrappa 
med de belopp som anges nedan. 

Nar man "gStt ur" trappan galler en individuell lonesattning, som avgOrs i 
lokala lOnerevisionerna. Under gailande avtalsperiod (2001-10-01 - 2004-
30) genomfors dessa lOnerevisioner vid de datum som anges i tabellen 
nedan. 

Grundlon per manad > 

2001-10-01 
(fimibn inom parentes) 

2002-
10-01 

2003-
10-01 

Nyanstaild 12 000'' (73:80 ^V62:80 '>/57:20 12 300 12 657 

* 6 manader 12 800 (78:80/67;00/61:00) 13 000 13377 

+12 manader 13 500 (83:10 / 70:60 / 64:40) 13 700 14097 

+ 12 manader 14 000 (86:20 / 73:20/66:80) 14 920 , 

1) = Manadslon for den som fylit 18 ar For den som inte fylit 18 ar galler foljande 
procent av manadslonebeloppen: <17 ar- 77,5 procent, 17-18 ar-85 procent 
2) = Timlon for den som fylit 18 ar Delningstal 162,5 
3) = Timlon for den som fylit 17 men inte 18 ar 
4) = Timlon for den som ar under 17 ar 
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T I M A V L 6 N A D 

Avtalet gSller 9ven f5r den som Sr 
timavldnad, men det finns en rad 
inskr^nkningar: 

• semestern uppgir till 25 dagar oav
sett hur IMnge man varit anstMlld. 
• semestern betalas ut iret efter det 
man tjanat in den. Den semester man 
tj^nar in i i r (2001) tkr tas ut (som 
betald semester) f5rst fr.o.m den 1 
april 2002. 
• de tic procentens sjukldn mellan 
dag 15-90 galler inte for timavaldna-
de. Inte heller ersattningen frin ar
betsgivaren for lakarbesdk och lake-
medel. 
• man har ingen rStt till betalda ledig-
hetervid nara anhorigsdddsfall, flytt-
ning, l3karbes6koch akuta tandiSkar-
besok. 
• tidsforskjutningstillagget galler inte 
for timavlSnade. 

T I M L 6 N 
Timldnen berSknas olika beroende pi 
vilken veckoarbetstid man har. 
40 timnmrAfecka, Manadslonen divi-

deras med 166,7. 
Understiger 40 timmarA>ecka. M i -

nadsldnen divideras med 162,5. 
ExempeL En timanstaild sorterare p i 

vira terminaler har som regel anting
en 39, 38 eller 36 timmar/vecka som 
genomsnittlig ordinarie arbetstid for 
motsvarande heltidstjanstgdring. Den 
egna timldnen ska dirfSr divideras 
med 162,5. Om man nyanstails med en 
grundlon som for heltid skulle uppgi 
till 13.500 kr/min blir ens timldn 
13 500 / 162,5 = 83,10 kr. Om man 
daremot varit timanstSlId i minga i r 
och uppnitt en ldn som for heltid 
skulle uppgi till 16 400 kr/min blir 
timlOnen 16 400 / 162,5 = 100,90 
kr/tim. 

tabellen, s i ska man uppticka att belop
pen inte stammer. Orsaken i r just denna 
pensionsavgift, som gor att man i prakti
ken betalar en hogre procent i skatt i n den 
som galler dir man bor. P i Tomteboda
klubbens hemsida finns utfbrligare infor
mation om pensionsavgiften och dess 
skatteeffekter. 

I rutan fbr Andrad skatteberak-
ning anges det belopp som bruttolbnen 
ska sinkas med innar. skatten dras om 
man har skattejamkning. 

Om man har en Skuld kvar att be
tala s i anges det i nasta ruta. 
Skattepliktigt belopp i nista ruta ar 

^ d e t man ska betala i skatt fbr denna m i 
nad. 1 Bruttobelopp ingir sidana er-
satmingar som inte ar skattepliktiga. Det 
kan t ex gilla den skattefria bilersittning-

een enligt reseavtalet. Ti l l sist s i Utbeta-
las netto det som blu kvar nir prelimi-
narskatten (anges i den stora mittenko
lumnen) dragits frin bruttobeloppet! 
Fbrhoppningsvis finns det nigra kronor 
kvar nar vi kommit s i lingt! 

A R B E T S T I D 
Den ordinarie arbetstiden i genomsnitt 
per helgfri vecka varierar beroende p i typ 
av tjanst och tjanstgbring: 
• terminalarbetare p i brevterminalema 
39 timmar/vecka 
• terminalarbetare p i paketterminalema 
39,5 timmar/vecka 
• produktionskontorister 39,5 tim-

^^mar/vecka 
ovriga (bl.a. tekniker) 40 timmar/vecka 

Fbr den som har ski/tarbete, regelbundet 
nattarbete eller oregelbunden forlagg-

^^ing galler istallet fbljande: 

38 tim/vecka (natt) 
Om arbetstiden i genomsnitt per vecka 
infaller 

- minst en ging p i tid mellan kl . 23.00 
och 05.00 
- med minst t v i timmar mellan kl . 23.00 
och 05.00 

38 tim/vecka ("tvdskift") 
Om arbetstiden slutar kl. 21.00 eller sena
re mer an t v i ginger i genomsnitt per 
vecka och om schemat dimtbver innehil-
ler i genomsnitt mer an t v i arbetsdagar 
som slutar fbre kl . 21.00. 

36 tim/vecka ("extremnatt") 
Om arbetstiden i genomsnitt per vecka 
infaller 
- minst 1,4 ginger p i tid mellan kl. 23.00 
och 05.00 samt 

- med minst t v i timmar mellan kl. 23.00 
och 05.00 samt 
- till nigon del p i Ibrdag eller sbndag. 

O V E R T I D - M E R T I D 
Arbetar man bvertid mellan 06.00-20.00 
helgfri mindag - fredag utgir enkel bver
tid. P i bvrig tid utgir kvalificerad bver
tid. 
Enkel overtid = Minadslbn 

94 
Kval overtid = Minadslbn 

72 

Jobbar man "bvertid" som deltidstjanstgb-
rande f i r man fbrst mertid. 

OB'TtLLAGGET Belopp/tim 

Kategori PAlonespec Tid 2001-10-01 2002-10-01 2003-10-01 

Enkel OB-T ILLAGG E N K E L Man - tors 22 13,70 14,10 14,50 

Kvalifi
cerad 

OB-TILLAGG KVAL Alia dgr 22-06, fre 
fr19, ma till 07; I6r-
sdn- och helgdag 

30,65 31,55 32,45 

Hogre OB-TILLAGG H O G R E Storheiger ,6^^5::: : 70,70 s:: 
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Mertid = MSnadslSn 
140 

F R I D A G A R 
Man har ratt till 104 lediga dagar per 
kalenderir. Med ledig dag menas enligt 
avtalet ett kalenderdygn. 

De lediga dagama ska fbrdelas jamnt 
over iret och det "bor efterstrdvas " att de 
laggs ut s i att man f i r "tva lediga dagar 
per vecka heist fdrlagda till Idr-
dag/sdndag", som det heter i fbrhand-
lingsprotokoUet t i l l gillande treirsavtal.. 

Enligt reglema om veckovUa har man 
ri t t t i l l minst 36 timmars sammanhangan-
de ledighet under varje sjudagarsperiod. 

F R I D A G S T I L L A G G 
Fridagstillagget upphorde den 1 oktober 
1998. 
De fiesta inom Terminal har som kom-

pensation ett "FAST F R I D A G S T I L 
L A G G " som uppgir t i l l det minatliga 
genomsnittet av de fridagstilligg som man 
uppbarmellan 1997-04-01 ~ 1998-03-31. 
Ar man oklar over om beloppet stammer 
si miste man be sitt fackliga ombud att 
kontrollera saken. 

H E L G 
Med "helg" menas enligt avtalet samtliga 
helgdagar, oavsett vilken veckodag de 
infaller p i . Dessutom riknas fbljande 
helgdagsaftnar som helg: pisk-, pingst-, 
midsommar-, jul- samt nyirsafton. 

Vid ordinarie tjanstgbring p i helg blir 
man antingen befriad frin tjanstgbring 
eller ocksi utgir kvalificerad bvertid. 

f i D S F O R S K J U T N I N G 
Om den egna ordinarie arbetstiden fbr-
skjuts utgir "TIDSFORSKJUTNINGS-
TilLagG" under fbrutsattning 

• att besked om andrad arbetstid har 
lamnats senare an 72 timmar fbre arbetsti-
dens bbrjan enligt andringen samt 
• att arbetstiden har fbrskjutits minst t v i 

timmar, jamfbrt med det egna schemat. 
Tidsforskjutningstillagget uppgir t i l l 

132 kr per fbrskjutningstillfalle. 

R A S T O C H 

M A L T I D S U P P E H A L L 

raknas inte som arbetstid. 
Maltidsuppehall ar ett betah uppehill i 

arbetstiden som f ir omfatta hbgst 20 mi
nuter. 

Paus. Enligt Arbetstidslagen har man 
ratt t i l l kortare pauser, enligt praxis 5 
min/tim. Hos oss har dessa pauser slam-
mats upp ti l l kafferaster. 

S E M E S T E R 
Arssemestem uppgir t i l l 25 dagar. 

Den som var Ibneplansanstalld vid bo-
lagsbildandet den 1 mars 1994 hade som 
regel fler semesterdagar. Antalet berodde 
p i vilken Ibn man hade och hur gammal 
man var. 

Den 1 juli 1995 frystes antalet semes
terdagar fbr dem som d i hade ratt till 
fler dagar an 25. Man fick behilla det 
antal dagar man hade rit t t i l l fbr semeste-
riret 1995, men nigon vidare "uppflytt-
ning" blir det inte. 

Man har r i t t att spara semesterdagar men 
man miste fbrst ta ut 20 dagar och man f i r 
inte ha fler i n 40 dagar innestiende. 

OBSERVERA att fbr den som har koncen
trerad tjanstgbring (exempelvis extrem
natt) raknas antalet semesterdagar om (= 
ner). 1 gengald dras semesterdagar enbart 

fbr arbetsdagar. 

S E M E S T E R T I L L A G G 

Vid semester utgir ett semestertilligg 
( " S E M E S T E R T I L L A G G " ) som uppg^ 
ti l l 0,80% av minadslbnen fbr varje se-
mesterdag. Med minadslbn menas i det 
bar sammanhanget iven ev fasta tillagg. 
Om vi till exempel utgir frin en minads
lbn p i 16.000 kr blir semestertilligget for 
20 dagars semester fbljande: 0,80% x 
16.000 X 20 dagar = 2.560 kr. 

Semestertillagget betalas ut minaden 
efter det man tagit ut semestern. 

Semestertilligg fbr de rorliga tillagget 
(ob, bvertid, mertid, jour, etc) ar inbakat 
sjalva tillagget. 

SKATTEN 
Pi Ibnespeciflkationen redovisas ocks' 
den PRELIMIN A R S K A T T som dragits. 
Vi l l man kolla att ratt skatt har dragits f2i 
man ta fram den skattetabell som gallei 
fbr den egna kommunen. 

Ett tag redovisades ocksi egenavgiftema 
p i Ibnebeskedet, men det har man numen 
slutat med. 2001 uppgir pensionsavgiftei 
t i l l 7,0 procent p i bruttolbnen. Netto bli 
avgiften nigot lagre eftersom den i r 

F 6 R S A K R I N G A R 
Minga av oss har ett avdrag fbr "FOLKSAMPREMIE". De olika premiema 
framgir av tabellen nedan. Dessutom tillkonuner hemfbrsakringen. 

Om man tappat bort sitt fbrsakringsbesked kan man med hjalp av dessa uppgif
ter s i att saga bakvagen rakna ut vilka fbrsakringar man egentligen betalar fbr! 

FORSAKRING Premie/miin 2001/2002 

G F 15000 
Gruppliv med sjukkapital 
Medlem tom 65 53,50/58,00 
Medfbrsakrad tom 65 53,50/58,00 
Aldre medlemmar 16,50/17,00 
Aldre medforsakrad 16,50/17,00 

TrygghetsfOrsSkring fritidsskador 
Medlem tom 65 ̂ r 20,00/22,00 
Medforsakrad tom 65 ̂ r 28,00/30,50 
Aldre medlemmar 8,00/8,00 
Aldre medforsakrad 18,50/19,00 

MEDLEMSBARN 
Per barn 39,00/40,00 

En rast ska omfatta minst 30 minuter och 
laggas ut minst var femte timma.. Rast 
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• 

dragsgill. Avgiften ingar i den prelimi-
narskatt som dragits. Den fmns ocksi 
sarredovisad i skattetabellen om man vill 
kontrollera saken. 

Ibland fdrekommer att "PROCENT-
S K A T T " har dragits. Det gdrs nSr eng-
ingsbelopp, t ex retroaktiva Idnehojning-
ar, har betalats ut. Hur mycket procent-
skatt som skall dras p i engingsbelopp 
fmns angivet p i sista sidan i skattetabel
len. 

H E M F O R S A K R I N G E N 
Man avgdr sjilv om man vil l teckna en 
kollektiv hemfbrsakring i Folksam eller 

ite. Den framsta skillnaden mellan Jack
ets hemfbrsakring och individuella hem-
fbrsikringar ar att den kollektiva fbrsak
ringen i r beloppslds, dvs man behbver 
inte sjalv vardera det egna Ibsbret. Man 
ar alltid en fbrsakring som tacker hela 

Vardet av ens egendom. 
Premien fbr fbrsakringen varierar mellan 

ca 50- 120 kr/min i Stockhoms l in , bero
ende p i var man bor. P i Tomtebodaklub
bens hemsida fmns premiema fbr hela 
lanet redovisade. De fmns ocksi intagna 
i den sarskilda broschyr om fackets 
fbrsakringar, Medlemsfdrsdkringar, som 
SEKO gett ut. 

Pi Ibnebeskedet redovisas premien i 
klump med premien fbr ev. bvriga fbrsak
ringar som man tecknat, Folksampremie. 

V A R D A V B A R N 

Vid v i rd av (sjukt) bam drar Posten 100 
|brocentav Ibnen. " T I L L F F O R A L D R A -
PENNINC'-avdraget beraknas per ar-
betsdag. Frin Fbrsikringskassan f i r man 
en tillfdlligfordldrapenning i max 60 da-
^ar per bam och i r (dock sammanlagt 

hbgst 120 dagar). Den tillfailiga fp mot-
svarar 80 procent av Ibnen. 

F O R A L D R A P E N N I N G 

Vid fbraldraledighet med fbraldrapenning 
gbrs ett 100-procentigt avdrag p i Ibnen. 
Detta avdrag uppgir till 3,3% av minads
lbnen for varje ledig kalenderdag. Ar man 
ledig hel minad dras hela minadslbnen. 
Frin Fbrsikringskassan utgir en foraldra
penning, som motsvarar 80 procent av 
Ibnen. Dessutom f i r man frin Posten ett 
" F O R A L D R A L E D I G H E T S T I L -
L A G G " , som uppgir till 10 procent av 
daglbnen (Daglbnen utgbr hir 3,3% av 
minadslbnen). Sammanlagt f i r man alltsi 
ersittningar som motsvarar 90 procent av 
Ibnen vid den hir typen av fbraldraledig
het (i sammanlagt 360 dagar per bam; f i r 
tas ut fr o m 60 dagar fbre den beraknade 
tidpunkten fbr bamets fodelse tills bamet 
fylit itta i r ) . 

S J U K V A R D 
Arbetsgivaren ersitter 95 kronor av kost
naden vid besok hos likare. Har man 
remiss fran lakare f i r man samma ersatt
ning vid behandling hos psykolog. Vid 
annan sjukvdrdande behandling (t ex 
sjukgymnastik), som sker i den offentliga 
virden eller hos privatpraktiserande 
"virdgivare" som tillimpar av regeringen 
faststalld taxa, f i r man tillbaka 55 kronor 
per besbk frin arbetsgivaren. 

Lakemedel (prisnedsatta och receptbe-
lagda) som skrivs ut i samband med sjuk-
dom, ersStts helt av arbetsgivaren. 

Vid sjukhusvird f i r man 70 kronor/dag 
frin arbetsgivaren.. 

Fbr att f i ersattning kravs att man redo

visar kvittona fbr arbetsgivaren och kopia 
p i frikorten fbr likarvird respektive lake
medel. 

Fr o m den 1 januari 1996 i r dessa er
sittningar skattepliktiga. 

Man kan ocksi f i ersattning fbr resor 
i samband med olycksfall och sjukdom. 
Hi r f i r man dock ingenting frin vare sig 
Fbrsakringskassan eller arbetsgivaren utan 
denna ersattning f i r man gbra upp med 
sjukhuset (motsvarande) om. 

Vid olycksfall bbr man undersbka 
mbjiigheterna att fi kompletterande 
ersittningar frin arbetsskadefbrsak-
ringarna (om olyckan skett pi eller pi 
vag till eller frin arbetet) eller vira 
fackliga fbrsakringar (fritiden). 

B E T A L D A L E D I G H E T E R 
Man har ri t t t i l l 
• en dags ledighet med bibehillen Ibn vid 

flyttning. 
• om man p.g.a allvarligaresjukdomsfall 
(och nirstiendepenning ej utgir), dods-
fall, begravning, bouppteckning eller 
arvsskifte inom den egna familjen eller 
den nirmaste slaktkretsen miste vara le
dig frin arbetet, har man ratt att vara ledig 
med bibehillen Ibn under "erforderlig 
tid", som det stir i avtalet, dock hbgst nio 
dagar per kalenderir. 
• lakarbesdk - erforderlig tid 
• tandldkare - erforderlig tid, men endast 
vid akuta besvdr. 

B R Y T P U N K T E R 

Den fasta Ibnen (minadslbn, fast fridags
tilligg) betalas ut fbr innevarande minad. 
Det innebar att man exempelvis den 25 
febraari f i r den fasta Ibnen fbr februari 
minad. De rbrliga tilliggen daremot beta-

S J U K A V D R A G E T - S J U K L O N E T I L L A G G E T 

Sjuk Pd Idnespec 
1 ! 1 

Avdrag j Ers frdn posten \ \ totalt 

Dag 1 S J U K KARENSDAG 
J , 

100% 1 0 
0 0 

Dag 2-14 S J U K F R A N V A R O DAG 2 - 1 4 20% 8 0 % ""̂^̂^̂^̂^ : 80% 

Dag 15-90 S J U K F R A N V A R O DAG 15- 90% 10% 80% 90% 

Dag 91- SJUKFRANVARO DAG 91- 100% 0 80% 80% 

De fbrsta 14 dagama i en sjukperiod gbrs avdrag fbr arbetstimmar, darefter fbr kalenderdagar. 
Nar man ar sjuk f i r man ett sjuklonetillagg ("SJUKLONETILLAGG") fbr varje dag under sjukperioden. Tillagget utgbr 

1/365 av den underlagssumma, som redovisas p i januari minads lonespecifikarion. OBS att avdrag gbrs p i sjuklbnetilligget p i 
samma satt .som p i lonen; se tabellen ovan. . 



FACKTUELLTExfra Lonespecifikationen 

VETA MER? 
Tomtebodaklubbens 

hemsida 
http://home.swipnet.se/-

terminalklubben 
J 

las ut minaden efter; vilket, t i l l exempel, 
innebar att de tillagg man tjanar in i febru
ari betalas ut p i marsldnen. 

For avdragen vid olika typer av tjinst-
ledighet, t ex sjukdom, ligger brytpunkten 
kring den 15:e i minaden. De avdrag som 
ar kanda vid detta datirni, dras redan sam
ma minad den 25:e. Detta ar grundregeln; 
i praktiken ftingerar detta inte alltid, vilket 
fbrsvirar tolkningen av Ibnebeskedets alia 
hieroglyfer. 

A V D R A G 
Sjukledighet eller annan tjanstledighet dir 
avdrag p i Ibnen ska gbras, ar ett kringligt 
kapitel. Numera redovisas i alia fall vilka 
dagar avdragen omfattar. 

f ^c ipen ar den, att fbrst redovisas m i 
nadslbn och ev fasta Ibnetillagg som van
ligt och darefter kommer avdragen, var 
fbr sig. Fbrst p i minadslbnen, och dir 
skriver man ut orsaken till avdraget, t ex 
"SJUKFRANVARO". Darefter redovisas 
avdragen p i ev fasta tillagg. 

Storleken p i avdragen vid sjukdom och 
fbraldraledigheter framgir av text och 
tabeller ovan. Hur dessa raknas ut framgir 
dock inte. Det ar s i kringligt, att den in-
tresserade hanvisas till klubbens lathund 
Ersdttningar vid sjukdom, mm. 
Avdraget vid annan typ av tjanstledighet 

uppgir t i l l 4,6% av minadslbnen per ledig 
arbetsdag (vid regelbunden arbetstid; 
annars avdrag per timme enligt formeln 
minadslbnen/175), om tjanstledigheten 
omfattar hbgst fem arbetsdagar. Ar tjanst
ledigheten sex arbetsdagar eller mer gbrs 
avdrag med 3,3% av minadslbnen fbr 
varje kalenderdag. 

M E D L E M S A V G I F T E N 

Inkomst 
lonerev. 2001 

AVGIFT 
2002 

0 - 5000 126 
5001 - 7000 156 
7001 - 9000 191 

9001 -11000 221 
11001 -14000 256 
14001 -17000 291 
17001 - 306 

Samtliga belopp per m^ad. 
Studerande med studlelSn betalar 109 
kr/min. 
Pensionarer betalar 36 kr/mSn i avgift. 

" M E D L E M S A V G I F T S E K O " ar ett 
annat kart avdrag. Fackavgiften uppgir 
ti l l mellan 126 och 306 kronor per minad, 
beroende p i inkomst. Avgiften faststalls 
2002 p i grundval av utfallet i 2001 irs 
Ibnerevision. Har man varaktiga (= mer i n 
tte minader) fbrindringar i inkomsten 
under iret kan man anmala detta t i l l av-
delningsexpeditionen och darigenom f i 
avgiften justerad. 

H E M - P C 
Minga har utnyttjat mbjligheten att hyra 
en hem-pc genom arbetsgivaren. 
Avdraget for hem-pc:n gbrs p i bruttolb

nen. Det innebar i ena sidan att man slip
per skatt fbr det belopp man betalar fbr 
pc:n, vilket innebar en drygt 30-procentig 
reduktion av priset. A andra sidan ingir 
inte avdraget i underlaget fbr sjukpenning, 
tjanstepension, etc. 

U P P S A G N I N G 

Om du ledsnar p i Posten si i r din upp-
sagningstid en minad, om du varit an
stalld i hbgst t v i i r . Har du varit anstalld 
langre tid an t v i i r i r din uppsigningstid 
t v i minader. 

Om Posten ledsnat p i dig s i ar uppsag-
ningstiden mellan 1 - 6 minader, beroenf* 
de p i ilder och anstallningstid. Blir du 
uppsagd p.g.a. arbetsbrist fbrdubblas upp-
sagningstiden. Den som varit anstalld i 
minst 12 minader och i r 45 i r eller aldre 
har i det fallet 12 minaders uppsignin^ 
stid. 

Text: Jan Aitman 

Till dig som dr nyanstdlld 
• Minga som nyanstSlls i Posten fir 
enbart tidsbegrSnsade anstallningar. 
De regler som redovisas pi fbregien
de sidor galler Sven for er - fbrutsatt 
att ni ar minadsavlbnade. Grundre
geln for att bli minadsavlbnad ar att 
man anstails fbr tre minader eller 
mer och pi minst 40 procent. 

Fbr den som i r timanst^lld giller en 
rad undantag som innebar sSmrevill-
kor; de viktigaste finns angivna i en 
ruta tidigare i denna artikel. 

A-icassan 
F5r dig som Sr tidsbegrinsat anstalld 
ar medlemskapet i A-kassan en viktig 
sak. G i r man med i S E K O blir man 
automatiskt ansluten till A-kassan. 

Fbr att fi ersattning vid arbetslbshet 
miste fr a tvi villkor uppfyllas: 

• Man miste ha varit medlem i A-
kassan i minst tolv minader. 
• Man miste under de tolv mina-
derna fbrearbetslbsheten har arbe
tat minst 70 timmar per kalender-
minad i sex manader eller minst 
450 t i m m a r u n d e r en 

sammanhangande tid av sex kaien-
derminader. I det sistn9mnda alter-
nativet miste man ha art>etat minst 
45 timmar varjeminad. Man fir 
rSkna ihop arbetade tid frin olika 
arbetsgivare. 

De tolv minader under vilka man fir 
tillgodorakna sig arbetade dagar 
("ramtiden") fdrlings med den tid 
man ev. gjort vamplikten, varit sjuk, 
haft fbraldrapenning, mm. 

NSr man blir arbetslbs fir man en 
ersattning som motsvarar 80 procent 
av den Ibn man hade n ir man arbeta
de. Om man arbetat deltid och haft 
olika anstallningsprocent i det eller de 
jobb man haft fbre arbetslbsheten si 
beraknas ersattningen (grovt ut
tryckt) pi ett genomsnitt av den ar
betstid man haft 

Om du som nyanstaild i Posten bar 
frigor - kontakta din lokala sektion! 
De kan ge dig utforiigare information 
om de avtal och regler som galler. Du 
kan ocksa kontakta oss pi klubben. 
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Pensionsforhandlingar 
pagar 
UtOver den allmSnna statliga pensionen 
har alia anstallda nigon form av tjanste
pension, som laggs ovanpi den allmanna 
pensionen. 

Tjanstepensionen kan vara formam-
eller avgiftsbestdmd (eller en mix av 
detta). 

V i r tjanstepension, ITP-P, ar fdrmins-
bestamd, vilket iimebir att vi - enkelt 

^[" t ryckt - f i r behilla tio procent av lonen 
nir vi g i r i pensionen. De privatanstallda 
LO-medlemmama samt Kommunalans-
tallda har sedan en tid avgiftsbestamda 

^anstepensioner. Det innebar att arbetsgi-
^J t ren satter av en premie p i x procent av 

min lOn varje i r . Pensionens storlek nir 
jag g i r i pension blir d i beroende av hur 
dessa pengar har forrintat sig. 

PTK avtalsbarare 
Fdr att komplicera saken s i har aven vi en 
kompletterande tjanstepension, ITPK-P, 
som ar avgiftsbestamd. Utdver de tio 
procent av lonen som vi ar garanterade i 
den fSrminsbestamda tjanstepensionen 
satter arbetsgivaren varje i r in ett belopp 
som uppgir till t v i procent av lOnen. 
Denna kompletterande pension har bara 
flinnits i ca tio i r och i r idag vard ca 
1 000 - 1 500 kr/minad under de fem i r 

^Ipm den enligt grundregeln betalas ut. 
^ V i r tjanstepension heter sedan 1995 

ITP-P, som ursprungligen ar ett pensions-
system fbr industrins tjansteman. PTK, 
Privattjanstemannakartellen, ar avtalsba-

^jjlbre. Dessfbrinnan hade vi under nigra i r 
PA -91, som fortfarande giller fbr ca 
240 000 anstallda i statliga myndigheter 
och af&sverk. PA -91:s pension ar lik
som v i r fbrminsbestamd. 

Deltidare och tidsbegransade 
Nu pigir forhandlingar bide fbr ITP och PA 
-91. Fbrhandlingama giller fr.a. detta: 

Overging frin fbrminsbestamd till av-
giftsbaserad pension 
Intrade i pensionsplanen vid tidigare ilder. 
Idag raknas tjansteilder fdrst frin 28 i r i 
virt avtal. 
Deltidares och tidsbegrinsat anstalldas 
rattigheter. Enligt vir avtal omfattas inte 
deltidare/timanstailda som har ett ligre 
itagande an 40 procent av avtalet. Tids-

begransat anstallda kan f i vanta i upp till 
ett i r innan de omfattas. Enligt EU-direk
tiv ar det olagligt att diskriminera dessa 
grupper, varfbr de har frigoma miste 
Ibsas, oavsett om man fbrhandlar om 
resten av avtalen eller inte. 

Sega forhandlingar 
Fbrhandlingama om virt avtal, ITP-P, har 
gitt segt. Den frimsta orsaken till detta ar 
den tillnyktring som skett sedan bbrskurser-
na gitt ner. Det finns en stor osikerhet i 
avgiftsbestamda system. PTK ska under 
december ta stallning till hur man ska g i 
vidare. Dessutom - och aven bar har natur
ligtvis aktiekursema piverkat - har man haft 
svirt att komma bverens om hur minga 
procent som miste betalas in fbr att garante-
ra en anstindig tjanstepension. 

Fbr PA -91 pigir fbrhandlingar dir mil-
satmingen - enligt uppgifter i pressen - i r att 
fbrhandla klart ett avtal kring irsskiftet. Det 
nya avtalet ska i si fall bbrja gilla fr.o.m. 1 
januari 2003. Avsikten i r att g i bver till ett 
avgiftsbestamt system. 

Lagre pensionsaldrar 
I PA -91 finns ocksi bvergingsregler frin 
aldre avtal med ligre pensionsildrar fbr 
vissa grupper. Det giller inte minst fbr 
minga av oss p i terminalema. Dessa bver
gingsregler galler namligen fbr oss, genom 
en koppling till dem i det fbrhandlingsproto-
koll som slbts, nar vi gick bver till ITP-P. I 
protokollet stir ocksi att 

"Om dvergdngsreglerna till PA -91 skulle 
andras, dr parterna ense om att uppta over-
Idggning i syfte att genomfora motsvarande 
forandring (i ITP-P/JA)". 

Det i r darfbr av stbrsta intresse hur de som 
nu fbrhandlar om PA -91 resonerar i denna 
fi-iga. Si har sager Helen Thomberg, om
budsman p i SEKO, i Fackligt Perspektiv nr 
11/2001: 

"Reglerna kring sjukpension och dver-
gdngsbestdmmelser om tidigare pension-
salder som finns i PA -91 kommer ojordn-
drade att fdras in ett nytt pensionsavtal". 

Li t oss hoppas att den programfbrklaringen 
hiller hela vigen ut! 

Jan Ahman 
Avialstexterna och forklaringar till dem finns 
tillgdngliga pa Tomtebodaklubbens hemsida. 

Stockholmstermina-
lernas datafdrening 

Oppen fdr dig som arbetar pi 
Arsta eller Tomteboda. 

F6reningen disponerar en 
vSlutrustad iokal pa 
plan 272, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/dr. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 8516 
Hemsida: 

http://home.swionet.se/stdf 

Stockholmspostens 
konstforening 

dppen for alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utst^llningsloka-

ler pi plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/ir. Du 

satter in minst 100 kr/min pa 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan koper konst for. 
Kontakt: Karin Karisson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

dppen fdr dig som Ur postan-
staild och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

vaiutrustat morkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/ir 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 
tel 781 76 04 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan\ 

En havsorn over torpet. 
E N DAG I SOMRAS seglade en havsom 
Over torpet. 

Jag gick bojd over grSsklipparen, kva-
dratmeter efter kvadratmeter, fi-amfor 
lag&ra, bakom lagim, rmitboden, ovanfbr 
stugan, nedanfbr stugan, vSgen ner t i l l 
sjOn det blir mSnga meter, svettigt en 
varm sommar som den i i r , nastan k i r l -
kramp i hSndema - men ocksi harlig mo
tion. Jag kommer att sakna klippandet i 
vinter! 

Jag hor ingenting och ser bara virlden 
nigra meter fi-amfbr klipparen nir en 
skugga passerar over graset; jag antar att 
det ar en mis men tittar andi upp, och d i 
i r den dir. En utfirgad havsdm med sina 
mdrka breda vingflak och en vit krage 
och vit stjart. S i stor! S i vacker! Den 
seglar sakta over oss, frin sjon och normt 
over skogen, utan bridska. Den ar i s i l l -
skap med en annan figel, jag tror fbrst att 
det i r t v i bmar, en stbrre och en mindre 
som leker med varandra; men det i r det 
inte. 
Det i r en fiskgjuse som attackerar bmen, 

ging p i ging, allt intensivare. Havsbmen 
tycks inte bry sig sirskilt mycket, varje 
ging som gjusen dyker mot den vickar 
den bara litet irriterat p i vingama. Efter 
en stund fbrsvinner de bver skogshorison-
ten, men d i har bilden redan etsat sig in i 
minnet: den varma sommaren 2001, som
maren d i bmen seglade bver torpet. 

Jag fiinderar en tid bver fiskgjusens ils-
ka, vad hade den fbr anledning att ge sig 
p i bmen? Nigra veckor senare f i r jag 
svaret av grannaraa. De hade upptickt att 
gjusen byggt bo vid en av de mindre 
sjbama, en bit bort. Det var det den fbr-
svarade. Det var dirfbr den var s i fbrban-
nad! 

DET BLIR EN HOST MED NYA KRIG. Ett 
spektakulart terrordid i USA dir tre tusen 
oskyldiga minniskor fir satta livet till blir 
upptakten till nya erbvringskrig. Den stbrste 
terroristen av alia i vir tid, USA, tar nu ti l l
fallet i akt att flytta fram sina positioner i 
Centralasien. Kanske fir vi om hundra i r 
veta sanningen om alia tridar som ledde 

fram mot World Trade Center, nir arkiven 
har bppnats hos stormaktemas sikerhet-
stjinster och propagandabildema har blek-
nat. Men vi vet redan idag, att de som nu 
utpekas som fiender igir var viimer. An 
mer: de skapades och lyftes fram som de 
nyttiga idioter de ar. Talibanema hade al
drig nitt Kabul utan pakistansk hjalp och 
"Bushladin" understbddes av USA i kriget 
mot ryssama. Historien och skindlighetema 
upprepar sig: Sadam Hussein var god nir 
han slaktade iranier, d i var han en allierad 
i anstringningama att fbrsvaga ett land som 
gjort sig alltfbr sjilvstandigt enligt ameri-
kansk smak. Nir han sedan vinde sig mot 
andra billet och intog Kuweit och blev ond 
kunde ocksi det uttiyttjas till att stirka 
USA:s positioner i den delen av virlden. 

Redaktoren 
tog sista 

ordet 

SVERIGE AR ETT LITET LAND som miste 
kryssa mellan stormaktema. Det giller att 
vara klok och fbrsiktig och bygga allianser 
mot de stora, om vi vill fortsatta att vara ett 
sjalvstindigt land och behilla en flerhun-
drairig fred. Tyvarr har den nuvarande 
statsledningen kastat all fbrsiktighet bver-
bord. Den statsminister vi nu har, en ins-
krinkt typ, feg och anpasslig mot de starka, 
och mannen och kvinnoma bakom honom 
bedriver ett hbgt spel om Sveriges sjilvstan-
dighet. 

Som svensk skims jag nar jag bbr denne 
man helhjartat sluta upp bakom USA:s poli
tik, vare sig det galler Balkan, Palestina 
eller Afghanistan. Det i r inte bara det att 
han sluter upp bakom de starka mot de sva-
ga; det ar ocksi en dumhet. 

Men var de oskyldiga? Kan en ameri-
kansk medborgare siga att han eller hon 
i r oskyldig infbr alia de skindligheter 
som den egna statsledningen gbr sig skyl
dig t i l l mnt om i virlden? Frigan t i l att 
diskuteras - iven fbr v i r egen del. Vidrig-
hetema bbrjar nu ta sidana proportioner 
att man miste bbrja stilla samma frigoci^ 
som - i efterhand - stillts till och om de. 
tyska folket och dess hilhiing ti l l hitleris-
men. Vilket ansvar har vi som svenskar 
nir Gbran Persson och Anna Lindh stbder 
den etniska rensningen p i Balkan, f b r ^ 
drivningen och fbrfbljelsema av palestini-
ema, stormaktsockupationen av Afgha
nistan? 

Har vi itminstone reserverat oss, fbr att' 
tala samverkanssprik? 

JAG SKREV NYSS A T T TRE TUSEN oskyldi

ga manniskor miste livet i New York. 

HAVSORNEN SEGLAR VIDARE och fisk-

gjusen itervinder t i l l sina ungar, lugnad 
fbr den hir gingen. Sjilv fortsatter jag 
min evighetsvandring bakom grasklippa-
ren. Det som blev en stor skbnhetsupple-
velse fbr mig vackte fasa hos gjusen. Det 
ar hbgsommar och figelkonserten har 
tysmat. Tidigt p i morgnama kan man^ 
annu hbra nigra av dem sjunga en stro 
taltrasten, girdsmygen, en och annan Ibv-
singare. Vira nbdcrikor grilar hbgljutt 
nar de bevakar hisslet som ska ge dem 
vintermaten. Tomsvaloma busflyger och,^ 
vi bbr dem krafsa mot takbradoma nar d. 
kryper in och ut under tegelpannoma fbr 
att mata sina ungar. Men nar jag gir i 
skogen en varm eftermiddag for att leta 
efter de fbrsta kantarellema i r det mar-
kvardigt tyst. Aldrig finns det s i minga 
figlar i vira skogar som nu - och sillan 
ser och hbr man s i f i ! Det i r egendom-
ligt. 
Efter virens buller upplever vi tystnaden 

i skogen. Blir det s i fbr afghanema ock
si? Efter tjugo irs krig blir det antligen 
tyst? S i att man hbr de andra ljuden. 

Ljuden nir stormen har lagt sig: Kungs-
figelspipet. Sitt eget hjarta. En alskad 
manniskas sparsamma ord. 

Jan Ahman 
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