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SEKO posf • Klubb Brev Tomteboda! 

Arianda - hot 
eller mdjiighet? 

- • • i Vad vet vi egentligen 
om den nya Arlanda-
utredningen? 

Att inrikes omlastning-
imtn. och Utrikes behover 

nya lokaler vid Arianda 
tidigast 2004/2005. 

Hypoteser 
Det mesta darutover ar 
an sa lange hypoteser 
och gissningar. Aven 
Uppsala och Tomteboda 

har dragits in i utred-
ningen. 

Fragetecknen kommer 
fbrhoppningsvis att ratas 
ut i det projekt som nyli-
gen startat. 
Facktuellt har hjalpt 

utredama en bit pa vag 
genom att sammanstalla 
ett antal fragor - med 
svar. 
Las mer pa sidorna 4-7! 

Klubb Tomteboda kallar till 

Arsmote 
Ldrdag den 9 mars kl. 14.00 

Lokal: van tier Nootska Palatset, 
St Paulsgatan 21, T-bana Mariatorget 

Efter motet bjuder 
klubben pa middag 

Anmalan senast den 4 mars 
Anmalnlngstalong pa nasta sida! 

valkomnai 
/styrelsen 

Nr2/feb200m 

• » ',t i- i« 

^ . .^ 

Nyttposthom och allting... men vad hjalperdet? 
Tvi ar efter sjalvstandigheten hotas tenvinalen pa nytt! Las 
mer om Arianda och andra aktuella Mgori detta nummer av 
Facktuellt. 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.$wipiiet,$e/terminaiR|ybb^iii^ 

Tillsam-
mans 
mot 

stjarnorna 
Sid 2 

EMU 
for 

dummies 
Sid 18 
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Klubbexp: Plan 2V2 
(sodra delen av huset) 

Tel: 08/781 76 14 

Mail: 
seko.tomteboda 

@swipnet.se 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/ 
terminalklubben 

Ordforande: 
Ake Anevad 

Tel: 070/738 57 86 
• 

S E K O Stockholm 
Box 1149, 111 81 Stockholm 

Tel: 08/454 84 01 
• 

A-kassan 
Te/; 020-68 10 10 

Lat OSS tillsammans 
blicka mot stjarnorna! 
• I boken Comedia infarttil av Hen-
ning Mankell sager den doende 10 
arige pojken Nelio att "Min far var en 
mycket klok man. Han larde mig att se 
mot stjarnorna nar livet var svart. Nar 
jag sedan atervande blicken mot jor-
den hade det som nyss varit overmak-
tigt blivit litet och enkelt" 
Sedan jag lyssnat pa var riksnatschef 

Bertil Nilsson den 7 februari da han 
berattade om planema pa att bygga en 
Arlandaterminal med produktionska-
pacitet motsvarande postnummerom-
rade 18-19 forutom nuvarande utrikes 
och Uppsala har jag tittat pa stjarnor
na. Nar jag ater vant min blick mot 
Tomteboda har jag sett olika mojlig-
heter. 

Kungsholmen 
Kanske Arianda tar 19 och delar av 
18. Da kan vi ta 10 och 11 som ligger 
geografiskt nara oss och man fyHer pa 
med annat pa Arsta. Kanske kan vi fa 
Kungsholmen och Vasastan och borja 
blocka mer. Kanske finns det fler 
foretag som vill ha sin intempostsor-
tering pa Tomteboda. Kanske vi blir 
en B-postterminal som kor B-post 
dygnet runt at hela Sverige. Kanske 

det blir sa att annan post an 18-19 
kommer att sorteras pa Arianda. 

ocksa mdjiigheter 
Fragoma ar manga. Hotet om att vi 
blir mindre volymmassigt ligger over 
oss men det finns ocksa mojligheter i 
det. Kanske vi ska vara en terminal 
med 5-600 anstallda. Det basta kansk^-
inte ar jatteterminaler med over 1000 
anstallda. V i har inte diskuterat fraga 
tillrackligt i styrelsen for S E K O klubb 
Tomteboda men det troliga ar att v i -
kommer att krava ersattning fbr d e ^ 
post Bertil Nilsson vill flytta ifran oss. 

55-60 ore per fdrsandelse 
Ska vi lyckas med det sa maste vi 
komma ner till nivaer pa 55-60 ore per 
sorterad forsandelse. Terminalled-
ningen har som malsatming att kom
ma ner till 55 ore pa 3 ar. Jag tror det 
gar om vi lyckas fa alia att kanna sig 
delaktiga i de beslut som tas. Man 
behover inte gilla alia beslut men om 
man kanner att det man tycker betyder 
nagot sa ar det lattare att dra at samma 
hall. 
Darfor gladjer det mig att terminalled^ 

• Ja, jag kommer pa Tomtebodaklubbens 
mote och middag den 9 mars 2002. 

• Jag vill ata vegetariskt 

Namn 

Sektion/Enhet 
(Anmalan kan ocksa ske pit klubbens hemsida) 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

SEKO 
Klubb Tomteboda 
Plan 2V2 
173 00 TOMTEBODA 
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ningen sager att nu ska man satsa pa 
lagledarutveckling och stod sa lagle
dama kan klara av medarbetarsamtal, 
arbetsplatstraffar, systematiskt arbets
miljoarbete och lagutveckling. Kan vi 
ocksa ta oss modet att prata om nar, 
varfor, hur och vad ar syfitet med all 
denna satsning, sa kanske vi kan gora 
nagot som inte som vanligt rinner ut i 
sanden ef^er ett tag. Om man gor sam
ma satsning pa vara enhetschefer 
ocksa, sa de verkligen kan stotta lagle
dama i detta arbete sa kan vi lyckas 
gora Tomteboda till en terminal som 
Bertil Nilsson tycker att det ar vart att 

' satsa pa. 

Ake Anevad Mr ordforande i 
Tomtebodaklubben 

iSlutligen sa hoppas jag att manga 
kommer pa klubbens arsmote den 9 
mars sa vi kan vanda blicken mot 
stjarnorna tillsammans. 

Ake Anevad 

Brittiska Posten ur 
askan i elden 
• Brittiska posten - eller Consignia, som 
moderbolaget numera heter - ar inne i en 
svk kris. 

F6rlustema de senaste aren har legat p i 
svensk n i v i dvs i miljardklassen. Forhil-
landet mellan ledning och personal ar i 
botten. "Detta ar ett foretag ddr tilliten, 
respekten ochfortroendet mellan parterna 
har kollapsat", beskrev en oberoende 
utredare laget fbrra iret. Kvaliteten har 
stora brister vad det galler att leverera 
breven i tid. LSgg dartill en i vissa avseen-
den fbrSldrad struktur med sexdagars-
utdelning och statliga utbetalningar som 
fram tills nu huvudsakligen har skett med 
utbetalningskort. 

Drapsiag fran Postcomm 
Bara att rStta till allt detta ar en arbetsam -
och smartsam - process. 
Ovanpa detta skall sedan laggas EU:s och 

den britriska regeringens omregleringspo-
litik. Consignia ar ett statligt agt bolag 
med monopol pS brevfbrsandelser. La-
bourregeringen driver dock utvecklingen 
i svensk riktning. Ett brittiskt Post- och 
Telestyrelsen, Postcomm, har inrattats. 
Denna myndighet har redan borjat dela ut 
tillstSnd till andra operatorer, men med 
sidana villkor att det hittills inte lett til l 
nigra storre forandringar. 

Den 31 januari kom si beskedet frin 
Postcomm att man inom itta veckor tanker 
slappa sandningar (mer an 4.000 fbrsan-
delser i en sandning) fria fbr konkurrens. 
Enligt uppgift 6ppnas darmed halva brev-
marknaden (den ISnsamma delen!) for 
andra bolag. Deutsche Post har naturligtvis 
redan anmalt intresse. 

Sverige tilihygge 
I det har laget ar det inte konstigt att Sveri
ge anvands som slagtra i debatten. Vi var 
ju det fbrsta landet i varlden och hittills det 
enda landet i Europa som helt avreglerat 
brevmarknaden. De i England som kritise-
rar omregleringspolitiken hanvisar till de 
snabba prisokningama och de forlorade 
jobben i svenska posten. Anhangama av 
EU-politiken pistir att avregleringen 
effektiviserat Posten. Etc... 
Consignia stanger postkontor p i lOpande 

band och bolaget hade redan fbre detta 
beslut aviserat ett stort besparingsprogram 
som hotar 30.000 jobb. Nu vintar - precis 

som i Sverige - nya itgarder och det ar 
darfbr inte konstigt att Billy Hayes, ordfb-
rande i det stbrsta postfacket CWU, kallar 
Postcomm fbr "vrakplundrare". 

Det ordet kan man ocksi anvanda om 
vira svenska avreglerare! 

Strejkhot 
Ovanpi detta kommer si hotet om en 
storstrejk! 
De 145.000 CWU-medlemmamai Royal 

Mail (brevverksamheten inom brittiska 
Posten, dotterbolag till Consignia, som 
moderbolaget heter numera) har rbstat fbr 
att g i ut i strejk fbr hbgre loner. Resultatet 
av omrostningen - som offentliggjordes 
den 7 februari - blev 63 procent (or strejk 
och 37 procent emot. 65 procent av med-
lemmama deltog i omrosmingen. 
Konflikten galler ett nytt Ibneavtal. CWU 

har kravt 5 procents pislag medan Consig
nia har erbjudit 2 procent och ytterligare 
en halv procent om vissa kvalitetsmil 
uppnis. CWU-medlemmama har idag en 
Ion p i 253 £ i veckan (ca 16.250 kr/min); 
milsattningen med det nya avtalet ar att 
Ibnen i oktober 2003 ska vara uppe i 300£ 
(ca 19.250 kr/min). 

Oberoende medlare 
Den 13 februari meddelade Royal Mail att 
ACAS, den statligamedlingsisntitutionen, 
ska utse en panel av oberoende medlare 
som ska hbra bida parter och darefler 
lagga fbrslag till en Ibsning p i konflikten. 
Enligt Royal Mail kan medlingen ta flera 
veckor. De ar darfor beredda att acceptera 
en fbrlangning av den 28-dagarsperiod 
som CWU:s mandat for att utlbsa strejken 
galler (enligt brittisk lagstiflning). 

Samma dag vamar emellertid CWU fbr 
att strejken kommer att utlbsas fbrsta 
veckan i mars om inga framsteg d i har 
gjorts. 
Konflikten ska naturligtvis ocksi ses mot 

bakgrund av de brittiska postisama all-
manna missnoje med ledningens "misma
nagement" och regeringens avreglering-
spolitik som hotar 10.000-tals jobb - men 
ocksi fbretagets katastrofaia ekonomi: 
minus 15 miljoner kronor per dag. 

Jan Ahman 

Facktuellt -
ledande 

postfacklig 
tidning 
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verksamhetskommitten 7-8 februari 
Kompetensutveckling pa Arianda!? 
• Verksamhetskommitten for Posten 
Produktion ansvarar fSr SEKO:s fac-
kliga arbete inom brev- och paketna-
ten. Arets fSrsta mote (enbart fOr 
brevklubbarna) holls den 7-8 februari 
pk Tomteboda. En summering av av-
talsrorelsen stod pa dagordningen. 
Likasi de eviga strukturprojekten -
inte minst Arianda. Bertil Nilsson gas-
tade motet, liksom personalchefen 
inom Produktion, Lena Lundgren. 

Jan Ahman, som representerar Tom
teboda i kommitt^n, rapporterar. 

Lonerevisionen 
Lonerevisionen var klar pS alia terminaler 
utom GOteborg, men aven de var pk G, 
som det heter numera. De fiesta klubbama 
hade forhandlat fram ett hogre generellt 
belopp an avtalets 250 kronor, aven om 
det utformats litet olika. Det ar inte alia 
terminaler som har en "normallon" som vi 
i Stockholm, men de som har det ligger av 
naturliga skal lagre an oss. Jag skriver 
"naturliga" eftersom situationen ar sk 
extreni i Stockholm, fr.a. pk Tomteboda. 
Vi hade i irets forhandlingar inte en enda 
medlem som \kg i den s.k. trappan. Darfor 
blir bade normallonen och medellOnen 
hogre an pk alia de terminaler som har en 
stor del nyanstallda. A andra sidan blev 
irets avtal ocksi mycket dyrare p i dessa 
terminaler, upp mot 5 procent jamfort 
med de drygt ffe procent som vi p i Tom
teboda fick ut. 

Ldnelcriterier 
Ett par terminaler har anvant nigon form 
av lonekriterier, liknande de krav som 
firms i vira terminalkdrkort. 
Lonesattningen av lingsjuka i r ett stan-

digt frigetecken: vilka konsekvenser f i r 
egentligen iQnehojningar for denna grupp. 
Kommer pengama dem til l del, eller i r 
det bortkastade pengar? Nigon form av 
lathund/riktlinjer efterlystes. Underteck-
nad har skrivit om detta fbr Tomteboda
klubbens rakning (finns p i hemsidan). 
Kanske f i r jag tid att komplettera detta 
PM, dar fattas nigra delar. 
Motet uppdrog i t undertecknad och Erik 

Charlesson att gora en sammanstallning 
av utfallet inom kommittens omride. 

Struicturprojelcten 
Huvudinrikmingen fbr de projekt som nu 
iterstir handlar om att koncenU-era brev
verksamheten vid farre terminaler och 
heist lagga s i mycket sortering som det 
gir i Stockholm ( p i Arianda, "Stockholm 
Nord", och i Arsta, "Stockholm Syd"). 

Si ser det strategiska tankandet ut och 
det verkar ocksi som att det accepterats 
p i ledande h i l l inom SEKO. 

Det tunga projektet f n. ar det som handlar 
om Arianda. Dessutom ses ekonomib-
revshanteringen over och det jagas kost-
nadsdrivare. Arianda behandlas i en sars-
kild artikel i detta nummer av Facktuellt 
och "kosmadsdrivama" har redovisats i 
Produktionsextra. 

Vad galler ekonomibreven si sker en 
koncentrationen i Norrland ti l l Sundsvall 
och i Mellansverige utreds om hela eller 
delar av Karlstad/Vasteris volymer kar^"-

Gruppreklamen 
• BrevnStet ansvarar numera fbr 
bladningen av gruppreklamen. An-
svaret for bladningscentralerna ligger 
p^ respektive terminal, utom i Stock
holm dSr man valt en annan Idsning. 
Har har Tomteboda ansvar for blad
ningen inom hela 10-19-omridet och 
dessutom har det beslutats uppifrin 
att bladningen ska utforas av en en-
treprenSr. I K A B , som entreprenSren 
heter, bedriver sin verksamhet i Vast-
berga. Tomteboda har n&gra an
stallda dar ute med ansvar for 
leverans- och kvalitetskontroll, samti-
digt som de ocksi skSter Rikslagret 
for tomgods inom Brevnatet. 
Kenneth Petersson, som ansvarar for 

de hSr frigorna inom S E K O Posten 
Produktion, rapporterar om senaste 
nytt om gruppreklamen. 

• Maskiner ar inkopta til! G R M -
centralerna. Malmd var tidigt ute och 
fick en ny Alphaliner medan ovriga 
samlades i en bestailning som efter 
fSrhandiing blev en dansk biadning-
smaskin frin Schur Packaging Sys
tems A/S 
Nio stycken Sr inkopta och ska mon-

teras frkn 22/4 fram till och med 26/9. 
Produktionsstartbiiremellan 16maj 

fram till den 16 oktober. 
Tanken ar att tv4 orter ska ha 3 

Alphaliner var, n^mligen Goteborg 
och Malmo. Uppsala och Norrkoping 
kommer att fk tvi Schur-maskiner 
var. Aivesta, Nassjd, VSsteris, Sund
svall och Umea fir en Schur-maskin 

var. 
Aniedningen till att Karlstad inte fir 

nigon maskin ar enligt ledningen att 
investeringsramen f9r maskinkopet 
inte tillit fler maskiner. 

Schur-maskiner 
Schur-maskinen ar en ny bekantskap 
som var en av de tvi maskintyper 
som vi fackligt bedOmde som anvSn-
darvaniiga av det urval som fanns, 
Alphalinern var den andra. 

Leverantdren garanterar att dBA 
ska ner till 76 vid 14000 lagg/tim mot 
konkurrentens garanti pi 79,5 dBA 
vid 12000 lagg/tim. 

Fler positiva delar vid jimfiSrelse ar 
att Schur-maskinen har bra arbets-
hojd, det ar enklare att arbeta vid den 
eftersom den inte har utstickande 
bord. Vid tester har den hittills over-
raskat positivt genom i stort sett inga 
stopp och vildigt f i rejekt. 

1,78 miljarder 
Lite statistik som avslutning: 
Totalt pi de 11 bladningscentralerna 

bladades 2001 1,78 miljarder forsan-
delser, en dkning med fem procent 
jamfSrt med 2000. Stockholm har de 
storsta volymerna medan Malmd 
kommer som god tvia. 

Den 8 mars hills irets fSrsta trafl"! 
SEKOs regi i Stockholm med repre-
sentanter frin respektive GRM-cen-
tral. 
Fr in solstolen i sddern 

Kenneth Petersson 
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flyttas t i l l Uppsala (f.v.b. t i l l Arianda!). 
Fas 3 handlar om Sydsverige och hur man 
ska gora med Norrkopings, Nassjos och 
Alvestas ekonomibrev. Den utredningen 
har nyligen startat. 

Kladprojektet 
Posten har tagit fram en ny kollektion med 
profilklader. Monika Magnusson som arbe-
tar med den nya kladema for Posten Produk
tion visade kollektionen fbr kommitten. 
Pa brevterminalema kommer den personal 

pS Kund som har kundkontakter att vara 
skyldiga att bara de nya profilkladema. 

Fbr ovrig personal p i terminalema kom
mer en uppsattning arbetsklader att erbju-
das. Vill man fortsatta att anvanda sina 
privata klader i arbetet s i ar det OK, men 
om man valjer att bestalla arbetsklader s i fir 
man inte blanda privata klader med arbets
klader. 

En provkollektion med den nya kladema 
' kommer inom kort att skickas ut till kladan-
svariga p i terminalema. Preliminart kommer 
man att kunna bestalla de nya kladema 
under viren. 

Anpassad bemanning 
och kompetensutveckling 
Personalchefen inom Posten Produktion, 
Lena Lundgren medverkade vid motet. 

Hon berattade om de t v i huvudpunktema 
i Posten Produktions strategier inom perso-
nalomridet fbr 2002: Anpassad bemanning 
och Kompetensutveckling. 
Med "anpassad bemanning" avses ratt antal 

personer, ratt kompetens, flexibel beman
ning, battre halsa samt god arbetsmiljb. 
Milen fbr kompetensutvecklingen 2002 ar 

• Alia anstallda ska anvanda 2,5 procent av 
sin arbetstid (=5 dagar/ir) till kompeten
sutveckling 
• Satsningar p i kompetenshbjning inom 
teknik, frimst produktionsteknik 
• Nya ledare deltar i Pi Vag och chefema 
utvecklas genom ROS och Ledarakademien. 

En hbgskoleutbildning i teknik hiller p i att 
tas fram i samarbete med Hbgskolan i Skbv-
de. Det blir en 80 poings utbildning och den 
kommer att erbjudas 20 anstallda inom 
Produktion. 

Mer om kompetensutveckling 
Stellan Mattsson. ombudsman p i SEKO, 
hade inbjudits fbr att tala om kompeten
sutveckling i ett vidare perspektiv. 

Han inledde med att konstatera att bide 
arbetsgivaren och de fackliga organisatio-
nema talar mycket om kompetensutveckling 
- men att man nog inte menar riktigt samma 
saker. Arbetsgivama ar mest intresserade av 

en kompetensutveckling som starker fbreta-
get/arbetsgivaren medan facken vill att 
kompetensutvecklingen ocksi ska starka 
individen. Packet driver darfbr att utbild
ningar ska certifieras. s i att de ai anvandba-
ra fbr den enskilde aven p i arbetsmarknaden 
utanfbr det egna foretaget. 

Kompetenssparandet 
Den har motsattningen syns bl.a. i frigan 
om det individuella kompetenssparandet 
(IKP) som infbrts i en del foretag. Ett indidi-
viduellt kompentenssparande gir som regel 
till s i att arbetsgivaren skjuter till pengar till 
ett individuellt konto fomtsatt att den ans-
tallde satter av en viss del av sin Ibn. Ar
betsgivaren vill heist styra anvandningen av 
dessa pengar, sade Stellan Mattsson, och 
dessutom finns det en tendens att IKP far 
ersatta den interna utbildningen i foretagen. 

Han gjorde ocksi den reflektionen att det 
syns en tendens hos arbetsgivama att de ar 
intresserade av kompetensutveckling fbrst 
nar man ska gora sig av med folk! 

Han konstaterade ocksi att personalutbild-
ningen har minskat i fbretagen. 

Bide Posten och de andra tidigare statliga 
monopolen har dilig erfarenhet av att stalla 
krav mot Gymnasieskolan och Hbgskolan 
p i utbildningar som riktar sig mot vir verk
samhet. En "servicelinje" kunde exempelvis 
vara ett krav fran Posten, fbreslog Stellan 
Mattsson och understrbk att man bbr agera 
i denna friga nu, nir den statliga Gymnasie-
kommittens fbrslag till ny linjeinriktning 
diskuteras. 

Biaogda om det goda arbetet 
Han gjorde ocksi den bedbmningen att 
andelen ligkvalificerade jobb antagligen 
inte alls har minskat, som det gbrs gallande, 
varken i Sverige eller Europa i bvrigt. Para-
doxalt nog ar det dirfbr troligen si att samti-
digt som alia talar om kompetensutveckling 
si ar det minga anstallda som har mer kom
petens an jobbet kraver! 

Han vamade fbr att vi varit fbr blibgda nar 
vi pratat om "det goda arbetet" - vi har trott 
att vi har pratat om samma sak med arbets
givaren - men si ar det inte. 

Avslutningsvis sammanfattade han SE-
KO:s stallning i utbildningsfrigor med att vi 
har en bra organisation och ett bra grepp om 
den interna fackliga utbildningen och utbild
ningen i IT-frigor - men ett diligt grepp om 
yrkesutbildningen. 

Tekniknyheter 
Kenneth Petersson rapporterade som vanligt 
om senaste nytt p i teknikomridet. Rappor-
tema iterfmns p i annan plats i tidningen. 

Jan Ahman 

Tba-roster 

Stefan Granbom, Kund 

Nojd med arets Idnerevi-
son? 

- Jag tycker att det blev ett 
rattvist och bra resultat. 
Packet har gjort ett bra 
jobb. 

Arianda utreds pa nytt. 
Kommentar? 

~ Det ar klart att man ar 
orolig. Det galler att forsoka 
skapa mer jobb pa termina
len! 

Mycket TV-tlttande fran 
OS? 

~ Jag hanger med. Man 
skulle vara norrmani Vi har 
en chans i ishockeyn kans
ke. 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 
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Fragor och svar om Arianda 

Arianda - hot eller mdjiighet? 
• Det ar som bekant populart med 
frageprogram nufortiden, sk varfor 
inte oppna en fragelida i Facktuellt 
om Ariandaprojektet! Stora som 
smi fragor valkomnas och kommer 
att besvaras. Dock utlovas inga pri-
ser! V i inleder med ett antal fragor 
som red. har snappat upp. 

Forsta f ragan: Vad vet vi? 
Svar: En projektering har startat med 
uppdrag att utreda fomtsattaingama for en 
ny terminal vid Arianda flygplats dar 
Utrikes och Uppsalas volymer ska sorte
ras men ocksi volymer "som motsvarar 
niromridet". Med "naromridet" avses i 
detta sammanhang posmummer 18-19. 

Vad vet vi mer? 
Svar: Hyreskontrakten fbr Utrikes nuva
rande lokaler samt HUB:en Ibper ut 
2004/2005. Marken dar nuvarande bygg-
nader ligger ska anvandas t i l l annat. Vi 
vet dock inte nir. Utrikes nuvarande 
lokaler ar ett provisorium och bbr ersattas 
av mer andamilsenliga lokaler, bide ur 
produktions- och arbetsmiljbsynpunkt. 

Vi vet ocksi att Utrikes heist vi l l sortera 
sin post s i nara en stor intemationell 
flygplats som mojligt. S i sker ocksi i bl.a. 
Danmark och Tyskland. 

Ligger Tomteboda eller A r s t a 
for langt fran flygplatsen for 
att man ska kunna sortera 
utrikesposten dar? 
Svar: Nej, det gbr de inte och ankomman-
de utrikes klump och stora brev sorteras 
ocksi p i dessa terminaler. Utrikes flytt av 
sortering t i l l Arianda ska namligen ocksi 
ses i ljuset av de saregna formema fbr 
intern prissatming inom Posten. Inte bara 
Utrikes utan ocksi Utdehiing och Posti-
keriet har forbattrat sina resultat genom 
att helt eller delvis flytta ifrin Tomteboda 
- och lamna kvar stora kosmader p i brev-
terminalen. 

Det later ju inte riktigt klokt? 
Svar: Det kan man tycka, men hir hiller 
vi oss t i l l hirda fakta. Sedan Tomteboda 
Brev fick en egen finansminister bar han 
rensat upp i det har trasket, s i att vi nu har 

gjort oss av med det mesta i denna rygg-
sack. 

Ar det nagot mer vi vet? 
Svar: Det saknas jamvagsanslutaing ti l l 
Arianda och det kommer att bli en dyr och 
omstandlig affar att dra dit ett spir (gods-
spir, persontiget har ju sitt spir). Fbr 
inrikesverksamheten ar bil- och jamvag-
stransportema de "tunga" trafikslagen. 
Exempelvis Tomteboda har redan goda 
t ig- och bilfbrbindelser. De sismamnda 
kunde bli battre om Posten satsade mer 
kraft p i att bppna avfarten frin Norra 
Lanken! 

Nagonting som vi har gidmt? 
Svar: Vad man ofta inte tanker p i ar att 
utrikesposten, hur man an vrider och 
vander p i det, t i l l storsta delen ar inrikes 
bantering. Al l insamling och uppsam-
lingssortering av avgiende utrikes voly
mer sker i inrikeshanteringen. A l l upp-
samling och spridning av ankommande 
utrikes volymer skedde t i l l fbr bara nigot 
i r sedan ocksi det i inrikesledet. Fortfa-
rande hanteras som sagt bide stora och 
klump i inrikes. Det i r den avslutande 
avgiendesorteringen som ar utrikes lik
som fbrstis postutvaxlingen. 

varfor ska da Uppsala och 
delar av Tomteboda ocksa 
flytta till Arianda? 
Svar: Det beror p i att det fomtom det vi 
vet om Arianda ocksi fmns en vision. 
"Visionen" ar dels ett helt vanligt direk-
tbrstank: det ar for alia direktbrer (och de 
fiesta politiker med) ett axiom att farre 
och stbrre produktionsenheter ar det basta, 
eller i varje fall billigaste. I andra bran-
scher lagger man gama produktionsenht* 
teraa i omriden med liga loner etc aven 
om det betyder att de hamnar en bit bort 
frin de stora marknadema. Det saregna 
med postdirektbrstanket ar att man helsL 
vill ha de f i enhetema s i nara den stor*-
intemationella flygplatsen som mojligt; 
post ar ju mer en fMrskvara och allra fars-
kast ar den vid Den Stora Flygplatsen. 

Dels bestir visionen av ett - ocksi hek 
vanligt - fbretagsekonomiskt tankande. 
Kan man sortera Norrkopings brev ett ore 
billigare i Stockholm (hur nu det ska g i 
till), s i ska man naturligtvis gora det. 1 
kalkylen fbr ett ore billigare ingir d i 
nigra kronor t i l l avgingsvederlag, Futu-
rum etc fiir de hundratals anstallda som 
inte kan fblja med ti l l Stockholm - de fSr 
inte ens en bostad har - men de mnga 
kostnadema och det manskliga lidandet 
fir andra ta. At direktbrema dock en 
bonus fbr framgingsrik rationalisering. | ^ 

Men om nu volymerna sjun
ker? 
Svar: Det ar sant, volymema visar en 
neditgiende trend. I synnerhet ifjol nir v4 | 
hade en sexprocentig minskning. Men i n 
ar det en bra bit kvar innan nigon av de 
nuvarande terminalema behbver laggas 
ner av det skalet. Minimistorleken p i en 
terminal bestams egentligen av maskin-
konceptet: s i linge det finns underlag fbr 
1 GSM, 1 FSM och kanske ocksi en SSM 
si finns det ocksi plats for en terminal. 

Pa tal om kostnader, hur stor 
ar egentligen prislappen for 
en sadan har utredning? 
Svar: Det vet vi inte, och flu antagligen 
inte heller veta. Men att det rbr sig om 
miljoner, det kan vi vara sikra p i . Det ai 
minga arbetstimmar som hbgt avlbnad 
personal redan har lagt ner och kommer 
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att lagga ner p i att utreda Arianda. 

Hur manga manniskor berors av 
projektet? 
Svar: Vi ar 700 enbart pa Tomteboda, som 
kommer att beroras, helt eller delvis.... 
Sammanlagt ar vi ca 1.400 anstallda, om vi 
hiller oss till Utt-ikes, Uppsala och Tomte
boda. Skulle fler terminaler dras in 

Vad tycker SEKO om Ariandap
rojektet? 
Svar: SEKO:s Verksamhetsfack driver fr.a. 
frigoma om den snava tidsplanen fbr pro
jektet och arbetsmiljbn i de nya terminalen 
samt att det ska ske snygga awecklingar om 

^^projektet fullfbljs. 
Arlandaklubben ar naturligtvis fbr ett 

byggande, aven om inte heller de ar sarskilt 
roade av en stor terminal. 

SEKO:s Uppsalaklubb har sagt ja dll att 
flytta hela Uppsalaterminalens verksamhet 

' ^ t t i l l Arianda. 
Tomtebodastyrelsens uppfatming ar fortfa-

rande det som vi skrivit i klubbens verksam-
hetsplan: vi vill arbeta fbr att "profilera 
Tomteboda som en stark och framtidsinrik-
tad terminal inom Brevnatet". Vi ser inget 
fbmuft i att stycka Tomteboda. 

Vad tycker Riksberra om Arian
da? 
Svar: Vid Verksamhetskommittens mbte 
den 7 februari frigade redaktbren och klub
bens ordfbrande Bertil Nilsson om hur 
resten av paketet ser ut om man tar bort en 
stor del av Tomtebodas nuvarande verksam
het. Pa det svarade han att det vet han inte 
idag. Han ansig det logiskt att titta aven p i 
18-19 nar man nu andi miste proj ektera fbr 

^ en ny terminal p i Arianda - men att det inte 
behbver betyda att det blir si. Han betonade 
att det i projekteringsbeslutet stir volymer 
som "motsvarar" 18-19; det kan alltsi bli r andra volymer som skickas till Arianda. Det 
firms ocksi, enligt Bertil Nilsson, andra 
frigetecken, bl.a. den jamvigsanslutning 
som anges som ett krav, men an s i linge ar 
lingtifran klar. Han skulle dagen darpi 
iterigen traffa Adelsohn (avgiende lands-
hbvding i Stockholm) om just detta. Uppsa
la ar idag den billigaste terminalen i natet, 
vilket ocksa ar en faktor i sammanhanget. 
Liksom att det finns diligt med pengar i 
bolaget. 
Bertil Nilsson ar en ovanligt arlig chef och 

man fir tro honom p i orden nar han sager 
att han redan p i ett tidigt stadium vill vara 
tydlig och tala om hur han och Produktions 
ledning tanker och vad de vill utreda - aven 
om viktiga bitar saknas och det kanske inte 
alls blir sa som man sagt frin bbrjan. Enligt 
hans uppfatming ar det en fbrutsattning fbr 
en meningsfiill samverkan att personalen 

och de fackliga organisationema fir vara 
med frin bbrjan, aven om det kan skapa oro 
kring sidant som kanske inte alls blir av. 

Men om nu Posten har sa daligt 
med pengar, hur har man da 
rad att bygga nytt? 
Svar: Nu ar det inte Posten som ager termi
nalema langre, utan det man jagar efter ar 
sankta hyreskosmader. Och andra vinster 
som man hoppas uppni genom att s l i ihop 
terminaler. Men visst kostar det andi pengar 
att flytta en si stor verksamhet. Paradoxen 
ar att den diliga ekonomin - som fr.a. beror 
p i omregleringspolitiken - skapar ett despe-
rat behov av itgarder som kostar pengar! 

Na, ar da Arianda ett hot eller 
en mdjiighet fbr Tomteboda? 
Svar: En Arlandaterminal ar helt klart ett 
hot mot Tomteboda, och jobben har. 

Det kan ocksi bli en mbjlighet: kanske ar 
det Tomteboda som stir kvar nar krutrbken 
lagt sig! Kanske blir det fortsatt 
uppsamlings-och spridningssortering av 16-
19; kanske blir det dessutom eller i stallet 
mer blockning och maskinell finstallning; 

kanske blir det en ny inriktning med mer 
ekonomibrev; kanske flyttar gmppreklamen 
hit; kanske ersatts 16-19 av andra brevomri-
den; etc 
Pass alltsi, p i den frigan! 

Lbnar det sig da att gneta vida
re med Tomtebodas "standiga 
fbrbattringar"? 
Svar: Som sagt - an ar det fbr tidigt att kasta 
in handduken. Tomteboda ar inte ens nere 
fbr rakning an... En fbmtsattning fbr att 
Tomteboda ska bli kvar - och heist utvec
klas - ar att personalen trivs och gbr ett bra 
resultat. 

ingenting som vi har gIdmt? 
Svar: Det skulle mbjligen vara de senaste 
ryktena om att tidsplanen fbr projektet 
kommer att rackas. Inriktningen ar densam-
ma, men besluten och darmed ocksi genom-
fbrandet skulle skjutas framit, oklart hur 
linge. Vi sysslar som sagt inte med rykten i 
den har spalten s i darfor fir vi avvakta till 
vi vet nigot! 

Nedtecknat av 
Jan Ahman 

Ny forstudie om maskinell 
finstallning 
• Har kommer lite snabbinformation om 
vad som ar pi ging inom leknikomrildet. 
Scanning av svarspost ar ett pro

jekt som skagi iging 1 bdrjan piirei. Princi-
pen ar enkel - sloppa in fladderpost 1 en 
maskin som omvandlar det fysiska brevet till 
elektronisk post och ffiljakiligen behandlas 
uppgifterna i ePP-systemet frin och med att 
posten komniit in i niaskiiien. Frin SEKOs 
sida kommer Jan-l'ric Ronnqvisl aU bevaka 
detta. 

En beiastningsergonomisk be-
ddmnlng av nivin pi stackers ska ge-
nomtftras och frin SEKOs sida intrader en 
inan frinNorrkflping. namligen Heinz Gren-
zelius. 

Utbytesprogrammet tar Tan med i 
fbrsta hand PDP-delcn (mjukvaran) i vftia 
sorteringsmaskiner. Nio maskiner ar aktucila 
fbr utbyte. en av dein ar en Arstamaskin, 
vilka av de ovriga itta som stir p i tur ar inte 
bestami idag. Detta projekt bevakas frin 
SEKOs sida av PO Brandeker. 

Hrt projekt har tHu del svenskklingande 
namnet Tray Management system 
(1 MS). Det ar enkelt uttryckt en fiversyn av 

V 

lastbSrarsystemet. Det startar i februari och 
medverkan frin SF.KOs sida hanilas ifrin 
(jbteborg namligen Lars "Benin" Svensson. 

En SSM-Utbildningharefterlystsav vira 
tekniker och kommer till stind nu. MEN 
bara de ferminaler som hegart S.SM-utbild-
ning kommer alt f i det! Si ni klubbansvari-
ga, kojia om just er I erminal began det, om 
inie, varfbr? 

Kn fbrstudie som startar upp nu ar maski
nell finstallning och medverkan kom
mer bide ifrin virt omride och Servicenfltet. 
Medverkande frin SEKOs sida i denna 
Ibrstudie blir en man som lyfter frin solsto
len nar amnet ar si pass angelaget, nSmligen 
Kenneth Petersson. 

FOrutom detta har Jag rapporterat in till 
ledningen att Kenneth Petersson och Heinz 
(jrenzelius vill ha all information och aven 
medverka i den fortsatta planeringen och 
utvardering som ska ske om och kring tan-
kama pi en gemensam OCR-platt-
form pi tenninalema. 

Kenneth Petersson 
Kenneth Petersson aransvurigfdrtekmkfra-
gor inom SEKO Posten Produktion 
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Lonerevisionen pa Tomteboda 

16 900 kronor i 
normallon 
• 2001 ars lonerevision avslutades 
lagom till Jul och den nya lonen och 
det retroaktiva betalades ut pajanuari-
lonen. Avtalet galler fran den 1 okto
ber 2001. Den fbrsta perioden omfat-
tar ett ar sa det ar snart dags att borja 
nasta lonerevision! 

16 900kr i normallon 
Klubben och sektionerna lyckades i 
fbrhandlingama uppna de 16.900 kr i 
normallbn och 400 kr generellt som vi 
satt som mal. 

Medellbnema ligger nagot over 
normal lonen och fbr sorterama hbj des 
den med ca 500 kronor till drygt 
17.200 kr/man och med 650 kronor 
fbr lagledama upp till en medellbn fbr 
denna grupp pa 20.400 kr/man. Tekni-
kema fick aven i ar en liten extraslant; 
deras loner hbjdes med 770 kronor till 
samma niva som lagledama, ca 
20.400 kr. 

Jamlikhet 
Tomteboda ar troligen fortfarande 
riksledande i jamlika loner bland 
terminalema. Skillnaden bland sorte
rama uppgar efter arets lonerevision 

till ca 90 kr/man - till mannens fbrdel. 
Trots anstrangningar att halla koll pa 
denna faktor under fbrhandlingama 
blev resultatet att skillnaden bkade 
nagra kronor. 
Att det finns en skillnad till mannens 

fbrdel beror bl.a. pa att de f d. lagle-
dare etc som aterfinns bland sorterar-
na till stbrre delen var man och darfbr 
snedvrider statistiken. Men det bbr 
inte fbrklara varfbr skillnadema ateri-
gen okar. Kanske ar det sa, alia goda 
intentioner till trots, att de dar extra 
50-100-150 kronoma som det i regel 
handlar om i den individuella delen av 
fbrhandlingama, gama mllar in i man
nens pott? I sa fall finns det anledning 
att skarpa vaksamheten ytterligare i 
hbstens revision! 

Avtalet Ibper pa tre ar och ar indelat i 
tre ettarsperioder. Nasta period bbrjar 
den 1 oktober i hbst. Da ar det lika 
mycket - eller litet! - pengar att fbr-
handla om igen. 

Jan Ahman 

Avtalsnotis 
Inplacering 
i Trappan 
I vart tidigare avtal och de be-
fordringsgingarna fanns det 
en koppljng till att man kunde 
erhaila en hdgre inplacering 
beroende pa tidigare arbetsliv-
serfarenhet liksom yrkeserfa-
renhet. Vidare gallde 18 a rsom 
grans for att tillgodrSikna sig 
anstailningsar. 

fngen tilfgodorakning 
Den uppmarksamme har markt 
att dessa delar inte finns i for-
hallande ttil den nya trappan. 

Det finns saiedes ingen 18-
arsgrSns och man far inte hel
ler med automatik tiflgodorak-
na sig arbetslivs- eller yrkeser-
farenhet. Den nya trappan ar 
ett ISgstlbnesystem och den 
lokala organisationen kan fbr-
handla om en battre inplace
ring. 

SEKO:s koncernfack, 
Avtalsgruppen 

Klubben kommer att aktualisera 
frigan om en lokal lonetrappa pA 
Tomteboda. Exempelvis Arstater-
minalen har redan en sidan • fdr-
minligare - Idnetrappa fdr nyan
stallda. /Red 

Antal medl 
(alia) 

Medelldn fore lonerev Medelldn efter lonerev Forandring Antal medl 
(alia) Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare 

Tba FIdde 60 17 100 16 814 17 628 17 316 528 501 
Tba GSM 167 16 875 16 694 17 383 17 190 508 496 
Tba IRM 37 17 135 16 735 17 639 17 233 504 498 
Tba KSM 80 16 839 16 730 17 355 17 238 516 509 
Tba Kund 34 17 146 17 046 17 661 17 560 515 514 
Tba SSM 129 16 853 16711 17 362 17215 509 504 
Tba Underbill 16 19610 20 388 778 
TOTAL Tba 523 17122 16 744 17 643 17 246 521 502 

SEKO-medlemmar Exkl timanstSllda. Sorterare = G-210 

Antal 
Kv M 

Medellbn fore 
Kv M 

Medelldn efter 
Kv M 

Skillnad 
Fore Efter Forandr 

Sorterare 
Alia medlemmar 

168 300 
186 353 

16 691 16 773 
16 991 17 191 

17 189 17 278 
17 502 17 717 

82 89 
200 215 

7 
15 
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Rapport fran Matradet 

Har Stocks skjutit 
sig i foten? 
• Nu har nog Danne p i Stocks skjutit sig 
i foten. Hoja priset med 8 kr for kontant-
kimder inom foretaget. Det bhr numera 66 
kr for en komplett lunch. Vad blir det d i 
for helt externa kunder? For de som koper 
kuponger s i blir priset 55 kr. For dessa 
pengar fbr man en rejal lunch p i vilken 
lunchrestaurang som heist. Detta i r en 
personalrestaurang och d i ar 55 kr som 
lagsta pris for mycket anser SEKO. 

Att man inte f i r kaffe efler maten langre 
utan att betala 6 kr extra, blev droppen 
som troligen f i r bagaren att rinna bver. 

SEKO:s medlemmar ar fbrbannade och 
det miste man forsti. 

Overraskande 
Vad galler prishbjningaraa s i var restau-
ratbren tidigare tvungen att forhandla med 
Posten. Sedan nigot i r tillbaka s i har 
Posten skrivit om kontraktet med Stocks 
AB vilket innebar att restaurangen far 
hbja sina priser utan att diskutera detta 
med Posten. S i dessa prishbjningar kom
mer lika overraskande fbr oss i Packet 
som fbr medlemmama. Det har inte varit 
nigon som heist information om att man 
tankt hbja priset p i det har sattet. Matri-
det har siledes ocksi varit lika ovetande 

Soppan slut 
Det ar inte bara orimliga prishbjningar 
som orsakar personalens ilska. 

Det ar aven fbljande 
• En extra virmekantin har skaffats till 
kiosken, men soppan ar andi slut vid ca: 
12.00 d i och d i . Om man d i frigar om 
det inte gar att ringa upp ti l l restaurangen 
for att bestalla mer soppa, s i visar det sig 
att man inte langre har nigon telefon i 
kiosken. 
• En forbattrat salladsbord har monterats, 
men salladen ar inte sarskilt bra och ar 
ofta slut vid ca: 12.00. Dessutom s i ar det 
si hbgt till hyllan med kryddor s i att 
minga kommer inte i t dessa 
• Det fattas som regel de kryddor man 
ofta vill ha. Ex. salladskrydda. 
• Det har inte gjorts nigra enkater p i 
lange och det finns tydligen ett uppdamt 
behov att vilja uttala sina isikter om v i r 

personalrestaurang 
• Nigon sarskild forandring i matsalen 
(farger, textil, etc), har inte gjorts, men 
som man tidigare sagt att man tankt gbra. 
• Uteplatsen har snyggas upp och lite 
nya vaxter har planterats, men inte fuUt 
ut. Dessutom si skulle det skaffas parasoll 
och battre askkoppar, men dessa har inte 
ordnats. 

lUiikrougnen borta 
• Det har ocksi blivit simre vad galler 
den nya kiosken. Lokalen har visserligen 
blivit mycket fmare, men vart har mik-
rougnen tagit vagen ? Nar man kbpt en 
fryst pizzabit eller liknande och vill sitta 
vid cafeborden och ata s i gir inte det. 
Vad ska man ha den fina delen till om 
man inte kan sitta dar och fbrtara nigot. 
Hur blev det med cafedelen forresten ? 
Utbudet i kiosken ar inte heller detsamma 
som tidigare. 

\ 

Anders Bergstrom dr SEKO.s represen-
tant i Matradet. 

Svarflortad 
Restauratoren ar lite svirflortad, han vill heist 
ha saker gjorda av Posten, men ar inte sarskilt 
pigg p i att ge nigot sjalv och det marks ju, nar 
det blir sihar. 

Medlemmama uttrycker ofta sitt missnoje 
och pi sista tiden annu mer. Minga tycker att 
det borjar bli dags att byta restauratOr och 
prova nigot annat 

Pi iterhorande 
Anders Bergstrom 

Tba-roster 

Janne Bjarneby, SSM, 
tvaskift. 

Ar du nojd med arets lo
nerevision? 

~ Det ar helt OK for min 
del. 

Arianda utreds pa nytt. 
Kommentar? 

- Mig spelar det ingen roll, 
jag kan jobba var som heist! 
Tanker inte sa mycket pa 
Posten! 

Mycket TV-tittande fran 
OS? 

~ Kollar, men inte sa myck
et, Bedrovligt an sa lange, 
men det finns hopp i slalom 
och ishockey. 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 
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Bertil Nilsson: 

"ROS" ar ett oerhort 
kraftfullt satt att arbeta" 
• Ake Anevad ifrigasatte i sin ledare 
i julnumret av Facktuellt om Brevna
tet ska fortsatta att satsa pk den Re
sultatorienterad styrning, ROS, som 
nu infors pk ledningsnivi pk termina
lema - eller om det ar battre att inrik-
ta sig mer direkt pk utbildning, utvec-
kling och stod kt lagledargruppen. 
Han tog ocksi upp frigan om forhil-
landet mellan ROS och samverkan. 

Bertil Nilsson skriver i sitt svar att 
det Mr bade och som galler: mer ROS 
och mer utveckling av flertalet av vara 
medarbetare. Ake Anevad fortsStter 
diskussion i ett nytt inlagg som publi-
ceras pi nasta sida. 

Ake, 
cod f ortsattning pa det nya areti 
Det var med stort intresse som jag som vanligt 
kastade mig over Facktuellt i december. Din 
ledare gjorde mig dock nigot forbryllad och 
jag tanker fbrklara 
varfbr. 

Till att borja med ar svaret pa din friga 
faktiskt mycket enkelt. Vi skall inte g6ra 
"antingen eller", utan "bide och" dvs vi avser 
att fortsatta vir hittills mycket framgingrika 
implementering av ROS och i samband dar
med och som en del i detta, utveckla och 
utbilda vira lagledare m.fl. ROS ar en del av 
ledarutvecklingen inom Brevnatet. 

Lagledama en kritisk resurs 
Jag delar din uppfatming att lagledama ar en 
kritisk resurs i den meningen art de ar valdigt 
avgOrande for vir gemensamma framging. 
Daremot vill jag havda att just ROS ar ett 
oerhort krattfullt satt att arbeta och det bl a ar 
med hjalp av detta som vi skall fir "turbo" p i 
verksamheten. 

Det har visat sig p i flera terminaler och i 
flera terminalteam redan si jag ar inte det 
minsta tveksam p i den punkten. Vad som 
behovs ar fbrmodligen mer kunskap om vad 
det innebar att arbeta enlig ROS konceptet. 

Nar det galler ditt satt att gora dig lustig bver 
ett protokoli vill jag saga att vi efterstravar ett 
positivt arbetsklimat och att vi ocksi kan ha 
roligt. Manniskor som trivs bra gor ocksi ett 
bra jobb. Detta kan ibland innebara att vi i 
verksamhetsrapporter, protokoli mm tar ut 
svangarna och formulerar oss p i satt som 
kanske inte alia utomstiende uppskattar eller 
fbrstir vad som avses. 

Barriarbrytande 
Det festliga i sammanhanget ar att du tar upp 
just team Nord. Det ar det team som lyckats 
ottoligt bra och nitt flera av sina barriarbrytan
de mil pi utsatt tid. De har dessutom visat sig 
vara utomordentligt duktiga p i att forutse hur 
och nar resultaten kommer. De ar faktiskt bra, 
si det som stir i protokollet ar i hogsta grad 
sant. Jag ar en stor foresprikare for positiv 
feedback och jag tror att detta ocksi genererar 
mer energi. 

Si till det har med samverkan. Som du myck
et val vet si ar jag en stor anhangare av god 
samverkan med personalorganisationema. Vi 
har tillsammans med SEKO, ST och SACO 
utvecklat ett mycket bra samarbete inom 
Brevnatet och vi tanker fortsatta pa den vagen. 
Det ar i detta sammanhang viktigt att vi skiljer 
p i vad som ar vad. ROS betyder inte minskad 
samverkan, jag tror att det kommer att bli mer 

Bertil Nilsson ar chef for Brevnatet. Har 
fotograferad vid det omtalade ROS-seminariet. 

och betydligt battre eftersom valdigt minga 
fler kommer att involveras i bide strategiska 
och operativa beslut. Daremot har vi inte klarat 
ut exakt hur det skall g i till. Vi hanterar detta 
bra p i Namivi och p i terminalnivi enligt min 
uppfattning, men samverkan kring de olika 
terminalteamen, Nord, Syd, Mitt och Storstad 

har vi lite kvar att reda ut. Detta har emellertid 
inte med ROS som metod eller koncept att 
gora. 

Kommunikatlonen pa Tba 
Varfor blev Jag da forbr>'llad? Jo darfbr att Jag 
undrar hur det ar stallt med kommunikatlonen 
inom SEKO Tomteboda vilket framgir av det 
fOlJande. 

Vi har i Natsam och i lite andra sammanhang^^ 
diskuterat Just samverkan kring ROS i allman-
het och terminalteamen i synnerhet. Darfbr 
planerade vi in ett heldagsseminarium med 
representanter frin de fackliga organisationer-
na frin samtliga terminaler. Detta seminariunu-
agde rum den 23 november, och frin Tomte* 
boda deltog Jan Ahman (med kamera si det ar 
ordentligt dokumenterat!). Efter denna heldag 
kring ROS fick samtliga deltagare svara pi 
frigoma: 

1) Tycker du att Posten Produktion Brevnatet 
har valt en bra strategi for utveckling av verk
samhet. organisation och manniskor? 

2) Hur bedomer du mojlighetema fbr Posten 
Produktion Brevnatet att bide bli en konkur-
renskraftig (varldsklass) logistikenhet och en 
attraktiv arbetsmiljo? 
Pi dessa frigor skulle man svara pi en skala 
frin 1 till 6 dar 1 betyder strategin inte OK 
resp smi mojligheter och dar 6 betyder strate
gin verkar klart OK resp jag ser goda mojlig
heter fbr Brevnatet att lyckas med denna 
strategi. 
Svaren pi dessa frigor framgir av bilagan. 

(Bilaganpubliceras intep.g.a. utrymmesbrist 
-Den visar full pott pa bada svaren. dvs stor 
tilltro till metoden fran de fackliga deltagama 
vid seminariet / Red.) 

Klockrent svar ^ 
Jag uppfatlar svaren som ett klockrent OK att 
fortsatta p i den inslagna vagen si att vi till
sammans kan fbrbattra Varldens Basta Brevnat 
ytterligare. Det kommer att innebara mer ROS 
och mer utveckling av flertalet av vira medar
betare. 

Med basta halsningar 
Riksberra 

PS. Nar det galler kategorin lagledare si kan 
du gama intervjua Jan A si kan han redogora 
fbr hur entusiastisk och engagerad man kan bli 
efter att ha arbeta enligt ROS. Pi seminariet 
deltog namligen Lena Hultman, lagledare frin 
Norrkopingsterminalen. Det var enligt min 
mening en frqjd att hora och se. Jag onskar att 
fler kan f i uppleva samma sak som hon har 
upplevt. DS 
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Ake Anevad: 

"Komplettera ROS med vara ideer" 
Hej Bertil! 
Tack for ditt varma och engagerade svar 
pi min julfriga som stalldes ti l l dig i 
Facktuellts decembemummer. Det som 
gladjer mig mest ar att du kastar dig over 
Facktuellt, den ledande postfackliga tid
ningen. 

Foretagets basta resurs 
Du minns sakert att du var pi ett av SE-

- f ^ KO klubb Tomtebodas styrelsemoten ir 
2000 och pa frigan vad ROS var, si log 
du och holl en timmes fordrag. Du hade 
velat hilla pi minst tre timmar t i l l , for 
ROS var nigot av det mest engagerande 

^ du visste. V i fick di en inblick i metoden 
resultatorienterad styming (ROS) och jag 
var redan di imponerad over ditt engage-
mang och din insikt i att engagerade man
niskor ar fbretagets basta resurs. Det ar ju 
s i Bertil att anda sedan LO bildades s i har 
facket havdat att manniskor ar fbretagets 
basta resurs och om vi kan fi det si pass 
roligt att gi t i l l jobbet att manniskor blir 
engagerade, si blir det "turbo" pi verk
samheten. Du och jag ar t v i manniskor 
fi-in "motsatta lager" som ir 2002 antligen 
ar bverens vad som ar fbretagets basta 
resurs. Frigan ar bara om hur vi nir dit? 

Bra kommunikation 
^ Du blev forbryllad bver hur det ir stallt 
^ med kommunikationen inom SEKO 

Klubb Tomteboda. Ansvarig for kommu
nikationen ar Jan Ahman och han ir en av 
de basta kommunikatbrer och informatb-

0ft, rer jag sett. Det omdomet get jag efter att 
ha arbetat fackligt och politiskt pi olika 
arbetsplatser och kommuner i 28 ir. Si 
kommunikationen inom SEKO klubb 
Tomteboda ar mycket bra. Problemet 
ligger hos mig. Anda sedan jag horde dig 
beratta om ROS den dar timmen har jag 
tankt att det ar nigot som saknas. Meto
den verkar bra, men det ar nigot jag vill 
komplettera med, som jag inte riktigt 
klarar av att formulera. Ungefar som nar 
man stir och gbr brunsis dl l kbttbullama 
och det ar nigot som saknas fbr att sisen 
ska bli s i dar riktigt god, men man kom
mer inte pi vad. Det ar ocksi si med mig 
att jag har, som jag tycker sjalv, en sund 
misstt-o mot allt som ska inforas uppifrin. 
Jag tror namligen att det som verkligen ar 

hillbart vaxer sig starkt underifrin. Det 
galler bara att hitta den bbrdiga jorden att 
plantera dina ROS frbn i . Det ar ifrin den 
vinkeln jag tror vi ska narma oss proble
met. Under resans ging sedan du var hos 
oss i r 2000 s i har jag vid ett otal tillfallen 
hbrt fackliga kollegor klaga p i att ROS 
hindrar samverkansavtalets intentioner att 
de fackliga organisationema ska vara med 
p i idestadiet nar det galler forandringar i 
verksamheten och en ging har v i r styrelse 
blivit nekad att vara med for det var ROS 
grupp och inte samverkan. 

Sunt misstanksam 
Om vi d i tar det har med samverkan forst 
si har troligtvis de problemen blivit Ibsta 
eftersom detta med ROS och samverkan 
behandlats bide i natsamvekansgruppen 
och sakert p i fier terminalsamverkans-
grupper an v i r p i Tomteboda. Andi ar 
det sa att jag med iren har blivit s i strate-
gisk och fbrhoppningsvis sunt misstank
sam att jag heist vill ha skriftligt p i vira 

Alee Anevad dr ordforande i Klubb Brev 
Tomteboda 

bverenskommelser. Dirfor ar jag mycket 
glad i t ditt svar som jag kommer att lagga 
upp p i terminalsamverkansbordet varje 
ging det bbrjar luta at att vi inte ar med i 
matchen. 

Nyhetspostens budskap 
Som andra punkt vi l l jag erkanna att jag 
gjorde mig lite lustig bver team nords 
protokoli delvis fbr att jag i samma veva 
var si urless pi Lennart Grabes usla be
slut vad galler julklappar samtidigt som 
Nyhetsposten basunerar ut sitt hurtfiiska 
budskap om att vi ar si bra och att det ar 
si roligt att jobba pi Posten. Ditt team 
nord fick en slang av sleven. Jag visste 
redan att det gir valdigt bra for team nord 
och eftersom jag vaxte upp pi samma 
gird som Sundsvalls terminalchef Bjbm 
Olsson i Ange, si anar jag ocksi varfbr. 
Bjbm var en av mina tre bista lekkamra-
ter tills jag flyttade frin omridet nar jag 
var 11 ar. Det vi larde oss i denna lilla 
norrlandsort (di 4000 invinare i centt-a-
lorten) var att ville vi att nigot skulle 
handa fick vi ordna det sjalv. Jag har varit 
med och ordnat allt frin sommarlager till 
rockkonserter (dir det kom 800 av dessa 
4000 och tittade). V i larde oss ocksi att 
Ibnearbeten inte vaxte pa trad, utan man 
fick virda och utveckla de f i arbeten som 
fanns. Istallet fbr att byta arbete nir man 
var missnbjd s i fick vi fbrsbka fbrandra 
de arbeten vi hade. Det fanns nastan inga 
att byta t i l l . Istallet fbr att byta vanner nar 
man blev missnbjd, sur och arg pi varan-
dra si fick vi fbrsbka gbra det basta av 
vanskapsrelationema. Det fanns nastan 
inga nya vanner att hitta. Det sattet att 
leva praglar ens satt att Ibnearbeta och 
engagera sig i ett foretag. Dar har man 
hittat sitt satt att arbeta men jag tycker inte 
att vi hittat den bbrdigaste jorden att plan
tera vira frbn har i Stockholm. Team 
nords satt att arbeta gi r inte att direktbver-
satta ti l l Stockholm. 

Drar at samma hall 
Li t oss stanna vid vad ett uttryck som 
Team Nords chefer skrev om sig sjalv 
innebar. Nar man i norrland skriver "hurra 
vad vi ar bra" si f i r vi tanka pi att termi
nalema ar mindre och att manniskor ofta 
mbter varandra i privata sammanhang pi 
orten dar de bor. Serbaz Shall som ar 
ekonomicontroller pi Tomteboda och 
tidigare arbetade i Sundsvall berattade att 
dar bmkade man ta en bl dllsammans och 
planera nasta dags arbete. I ett sidant 
sammanhang blir "hurra vad vi ar bra" 
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begripligt ocksi for en sorterare, for 
han/hon kanner sig involverad i uttrycket. 
Chefen och sorteraren drar at samma h i l l 
for att behalla de f l arbeten som firms pi 
orten. Det ar deras fbmtsattaingar. 

Andra forutsattningar 
Tomteboda och Arsta har helt andra forut-
satmingar. Jag ska uppehilla mig vid 
Tomteboda som jag kanner bast t i l l . Om 
jag skulle foresli att vi pi mitt nattlag ska 
gi ut och dricka en 61 och planera nasta 
veckas jobb s i skulle de fiesta tycka att 
jag inte ar riktigt klok. MOjligtvis dricka 
en 61 (om man nu gillar 61) men inte med 
alia i laget for bar har man m6jlighet att 
valja sina vSnner. D i valjer man bort att 
umgas med de i laget man inte tycker om. 
Sedan skulle man definitivt inte vilja 
planera nasta veckas jobb. Det ar nog att 
tanka pi jobbet nir man ar pi jobbet. Att 
man ska mista tanka pi jobbet pi fritiden 
ocksi ar for minga pi Tomteboda att gi 
allt for lingt. S i lingt tror jag Tomteboda 
ar att jamfbra med minga andra stora 
arbetsplatser i Stockholm. Det specifika 
fbr Tomteboda och troligtvis fbr Arsta ir 
att minga har bbrjat arbeta extra nar de 
var pi vig att gbra nigot annat i livet. Av 
olika anledningar s i har man blivit kvar, 
men fbr minga var det inte alls det de 
drbmde om. I norrland drbmmer minga 
pi stallen som jag och Bjbm Olsson kom
mer ifrin om att f i ett fast arbete. Det ger 
olika perspektiv pi ett protokoli dar che
fema skriver "hurra vad vi ar bra". 

Tomtebodaglasogon 
Sett med Tomtebodaglabgonen pi s i fick 
jag rysningar av obehag langs ryggraden 
nar jag laste det och tankte precis som jag 
skrev, att det blev chefsdagis. P i Tomte
boda har vi inte den typen av samhbrighet 
med vir chef som jag har forsbkt beskriva 
att Bjbm och de andra chefema pi norr-
landsterminalema har med sin personal. 
Jag tror jag tbrs saga att vi som arbetar 
sorterare pi Tomteboda tycker att chefer 
som sager att "hurra vad vi ar bra" och 
"hurra vad det ar roligt att jobba pi pos
ten" ar ganska finiga och har inte har 
fbrstitt hur vi har det. Nu har vi som mr 
ar inga chefer som siger pi det viset och 
i det perspektivet si kanske du fbrstir att 
jag gjorde mig inte lustig utan det var en 
helt adekvat reaktion med Tomtebodagla-
sbgonen pi. Nar jag laste ditt svar tog jag 
pi mig norrlandsglasbgonen och sig att 
det for team nords chefer ar adekvat att 
skriva pi det viset. 

Varfbr d i denna linga analys av norrland 
och Tomteboda? Jo (for att uttrycka mig 
p i norrlandska) det ar s i att Tomteboda 
ligger mig varmt om hjartat och jag tror 
att det dels gir att hitta bbrdig jord fbr 
dina ROSOR och dessutom kan vi hitta 
kryddor som gbr att v i r brunsis till kbtt
bullama smakar utsbkt istallet fbr gott. 

Brunsas med turbo 
Det basta med Tomteboda i r att det ar en 
arbetsplats dar man far vara sig sjalv. Man 
fir vara glad, ledsen, arg, pigg, trbtt, 
pratsam, tyst eller mittemellan. Man f i r 
vara sig sjalv hek enkeh. Problemet nar 
man f i r vara sig sjalv och en hel manni-
ska ar att d i blir det allfid motsatmingar. 
Hur gbr vi d i med dessa motsatmingar for 
att samla ihop all denna energi s i vi drar 
i t samma hill? Har kommer min friga sen 
itta i r tillbaka nar det galler lagledama i 
ritt perspektiv. Hur ger vi lagledama stbd, 
resurser och verktyg att orka fk dessa hela 
manniskor i deras lag att dra i t samma 
hill? ROSOR ar nog bra och kurser ar 
nog bra, men ricker det? Jag tror det 
behbvs mer Bertil. Jag tt-or det behbvs 
regelbunden handledning och coachning 
fbr lagledama. D i tror jag att vi f i r en 
utsbkt brunsis med "turbo". 

Komplettera ROS 
Varfbr skriver jag d i detta till dig istallet 
fbr att ta upp det i Terminalsamverkan? 
Darfbr att jag under itta irs tid har fram-
fbrt dessa isikter och alltid blir bembtt 
med "bra ide" och s i hinder det inget 
mer. Det kosta pengar Bertil och de resur-
sema finns inte i v i r normala budget. V i 
har testat detta p i v i r styrelse i SEKO 
klubb Tomteboda under ett i r for utvec-
klingspengar som vi fick av SEKO for-
bundet med spannande resultat. Nu ar ett 
i r kort tid for jag har sett vad det kan gbra 
p i arbetsplatser om man satsar p i detta 
under langre tid. Jag inbjuder dig att 
komma ti l l oss igen p i ett styrelsembte 
och fbra en fbrhoppningsvis fruktbar 
diskussion om det gir att komplettera 
ROS med nigon eller nigra av vira ideer 
si att det blir annu battre. 

Utveckla terminalnatet 
Till sist vill jag tacka dig for att du ar s i 
engagerad och att du tar ditt arbete att 
utveckla terminalnatet till ett Ibnsamt 
foretag p i allvar, s i vi kan behilla vira 
jobb. 

Ake Anevad 

T b a - r o s t e r 

Dara Amin, KSM-enheten 

Ar du nojd med arets 
lonerevision? 

- Jag tycker att facket har 
gjort ett bra jobb. Sedan vill 
ju alltid arbetsgivaren ha 
litet individuella paslag, 
men jag ar nojd. 

Nu utreds Arianda pa nytt 
- kommentar? 

- Jag har inte fatt sa myck
et information an, men visst 
ar det oroande. Jag har job-
bat 18-19 ar pa Tomteboda 
och har ingen lust att flytta. 

Mycket TV-tlttande fran 
OS? 

~ Jag ar intresserad, men 
har inte sa mycket tid. Men 
ishockeyn ser lovande ut. 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 

\
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0 procent i anstallningsatagande 

Fdrsdk med behovsanstallningar 
• I det postcentrala trearsavtal som galler 
fr.o.m. den 1 oktober 2001 ingir bland 
mycket annat en overenskommelse om att 
prova en ny anstalUningsform i Posten, 
kallad behovsanstdllning. 
Forhandlingsprotokollet (§4) inleds med 

att s l i fast att "parterna dr over ens om att 
det i forsta hand skall vara tillsvidareans-
tdllning heltid och i andra hand tillsvida-
reanstdllning deltid som tilldmpas i Pos-

'ten" (tillsvidareanstallning ar det som i 
dagligt tal kallas for fast anstallning). 
Behovsanstallning ska ses som ett kom-
plement t i l l tillsvidareanstallningama och 
den mojlighet till tidsbegransade anstall-
ningar som finns i LAS. Syftet ar att bl.a. 
minska anvandningen av bemanningsfbre-
tag och minska overtidsuttaget. 

I forsta hand deltidarna 
Behovsanstdllning, heter det vidare i 
protokollet, kan anvdndas vid exempelvis 
tillfdlliga toppar / produktio-
nen/verksamheten som uppkommer med 
kort varsel och dr av tillfdllig natur, sent 
infallna sjukledigheter eller hdstigt pa-
komna ledighetsbehov hos de anstdllda. 
Arbetsgivaren skall dock i forsta hand 
erbjuda deltidsanstallda sadant arbete 
(min fetstil/jA). 

I ett tillaggsavtal (2001-12-19, § 2) 
klargors det ytterligare i vilken ordning 
erbjudande ska ges vid behov av arbets-
kraft: 

1. Ti l l deltidare med fdretradesratt 
\l hogre itaganden enligt LAS § 

25a 
2. Ti l l deltidare i bvrigt 
3. Ti l l den som har fdretradesratt 
enligt LAS §25 
4. Behovsanstallning 

Noll procent - egen turlista 
Behovsanstallning aren tillsvidareanstall
ning och innebar att anstallningsitagandet 
ar pa noli procent. Arbetsgivaren behbver 
endast erbjuda arbete nar man har behov 
av extra arbetskraft. A andra sidan kan 
den behovsanstallde sjalv vid varje tillfal-
le acceptera eller avvisa det erbjudande 
som ges. 

Fbr behovsanstallda galler en egen turord-

ningskrets p i driftsenheten. 

Timlon 
Lonen utgir som timlbn. Avstamning sker 
per kalenderminad dar arbetstidsmittet ar 
162,5 timmar. Fbrst darefter utgir bvertid. 
Utbver timlbn, semesterersattning och ob-
tillagg galler inga andra anstallningsfbr-
miner. Bransch- och Villkorsavtalet 
(PVA) galler inte forutom §§ 3 (lojalitet-
sparagrafen), 10:1 (ob-tillagg) samt 15 
(regler fbr uppsagning). 

Arbetstidslagen 
Inte heller arbetstidsbestammelsema i 
PVA galler utan det ar Arbetstidslagen 
som tillampas (fbrutom ATL §§ 10 (mer-
tid) och 12 (besked om arbetstidens fbr-
laggning), vilka inte galler). 

Behovsanstalld omfattas inte heller av 
Inkomsttrygghetsavtalet, Trygghetsavta-
let, Futummavtalet samt Overenskommel

se om 58+. 

Postlokalt avtal 
En sista fbrutsattning for att behovsans
tallning ska f i tillampas ar att det traffas 
ett postlokalt avtal och att Avtalsridet (en 
partssammansatt grupp som bevakar 
avtalen p i postcentral nivi) godkanner 
tillimpningen. 

Posten har for avsikt att initiera "pilot-
projekt" med behovsanstallningar p i nio 
stallen i Sverige: Tomteboda och Mahnb 
brevterminaler, Torsviks paketterminal, 
Postikeriet i Gbteborg, Postmuseum samt 
Servicenatet i Motala, Vaxjb, Lulei och 
Kungsholmen i Stockholm. 

Pi Tomteboda har klubben slutit ett 
postlokalt avtal som ger arbetsgivaren ratt 
att tillampa behovsanstallningar p i Tom
teboda fr.o.m. den 15 febmari i i r . 

Jan Ahman 

Posten Omstart upphor? 
I antecknlngar som gatt ut fran 
S E K O Postens Omstallningsgrupp 
i kassan berors Posten Omstart 
och det kan uppfattas som att 
avtalet skall sagas upp fdr att a-
stadkomma fdrbattrlngar. Vi vill 
med anledning av detta lamna 
fbljande fdrtydligande: 

Posten vill saga upp 
Posten har meddelat att de har fSr 
avsikt att saga upp avtalet. VI har 
uppfattat det som att Posten vill 
avveckia Posten Omstart i dess 
nuvarande f unktion. Orsaken upp-
ges vara att det blivit for dyrbart 
eftersom allt fler personer som ar 
inne i Omstart inte far ersdttning 
fran Forsakringskassan. Kassan 
anserattdearfardigrehabiliterade 
genom den lokala rehabiliteringen 
och beviljar inte sjukskrivning 
under tiden i Omstart. Darmed si 
uppstar det, en for Posten ovan-
tad, lonekostnad under hela perio
den i Omstart. 

Begart besked 
Vi har nu begart besked i fbljande 
fragor: 
• Vad bander med de som ar inne 
i Omstart, 
• Vad bander med ny antagning 
till Omstart under uppsagningsti-
den av avtalet, som ar 3 manader 
• Och en avsiktsforklaring med 
uppsagningen: Vad vill Posten 
med sitt rehabiliteringsarbete. 

Rykten 
Formellt har vi annu inte erhallit 
uppsagning av avtalet. Det ar ock
sa aniedningen till att vi valt att 
Inte ga ut med information. Men 
eftersom rykten och olika uppgif-
ter cirkuierar s& kommer denna 
information nu. 

Sa fort vi vet mer aterkommer vi. 

SEKO.s koncernfack, 
Avtalsgruppen 
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Tomteboda och den goda 
arbetsmiljon 
• Att skapa en god arbetsmiljo blir allt 
viktigare for alia foretag numera. Det ar 
vad den nya foreskriften Systematiskt 
arbetsmiljoarbetet, SAM, kraver. Ge
nom att ha en val fungerande psykoso-
cial och fysisk arbetsmiljo kan var ar
betsplats bli attraktiv, effektiv och kon-
kurrenskrafitig vilket Tomteboda beho
ver nu mer an nagonsin. 

Om personalen trivs och utvecklas i 
jobbet, produceras mer, med mindre 
stomingar och minskade kostnader. 
Som skyddsombud har vi en viktig roll 
for att skapa en god arbetsmiljo pa ar-
betsplatsen. 
Virt arbete kan bidra till fbretagets 
konkurrenskraft och Ibnsamhet. Men vi 
bbr komma till beslutsprocessen i ett 
tidigare skede dvs. redan vid ide stadiet 
och 1 alia nivaer. Med detta och genom 
att satsa pa utbildningar kan vi hbja 
kyddsombudens status vilket anses 
ira viktigt och pratas idag i en bredd 

.ont i landet. 

Kommunikation 
Nyckeln till ett val fungerande arbets 
miljoarbete bygger pa kommunikation 
och samverkan mellan personal och 
ai betsgivare. Fbr oss som skyddsombud 
iiiiier det att utveckla en struktur fbr hur 
VI i Tomteboda praktiskt arbetar med 
fragoma. Bade intemt och extemt. 

Nar det talas om att en arbetsplats har 
en god arbetsmiljb innefattar det bade 
den psykosociala och den fysiska mil 
jbn. Under 2002-2005 bbr vi satsa inte 
enbart pa fysisk arbetsmiljb utan (och 
kanske mer omfattande) pa psykosocia 
la arbetsmiljon. Med psykosocial ar 
betsmiljo menar man samspelet mellan 
individ och miljb dar individen paverkar 
miljbn och miljon individen. 

Personlig utveckling 
Den psykiska miljbn handlar bl. a. om 
trygghet i anstallningen, fbrtroendet mot 
fbretaget och mot facket, mbjlighet till 
personlig utveckling, uppskatming, 

omsesidigt respekt och professionella 
relationer mellan alia anstallda. Den 
sociala miljon handlar om samarbete, 
kontakmat pa arbetsplatsen. mojligheter 
till fysisk traning, gemensamma fester, 
osv. Alia ar alias arbetsmiljo, med andra 
ord. 
Den fysiska miljbn handlar om arbetsor 
ganisation. belysning, arbetsstallningar, 
rotation, arbetsbelastning, ventilation, 
buUer. bemanning, stadning, lokaler, 
arbetsverktyg - hjalpmedel m.m. 

Halsoperspektiv 
Det bdr fmnas ocksa en val fungerande 
fbretagshalsovird och en ledning som 
har grundlaggande kunskaper om hur 

Ertian GomUc ar tjanstgdrande HSO 

fbrbattringar och forandringar genom-
fbrs for att organisationen ska bli lycko-
sam ur bade Ibnsamhets- och halsoper
spektiv. 

Allt detta samverkar till upplevelscn 
av om arbetsmiljbn ar god eller ej. 

For att kunna skapa en battre arbetsmi
ljb maste vi komma bverens i vart bus 
om vad menas med den goda arbetsmi
ljon? Detta ar viktigt, ty det idag finns 
en del som tycker att Tomteboda har 
den basta arbetsmiljbn inom brevnatets 
ovriga terminaler. Andra tycker daremot 
att var arbetsplats gbr ett nedslitet in-
tryck, "allman uppgivenhet" praglar 
miljbn och starkt maskinstyrt arbett 
under bird tidspress i standigt buUer ar 
faktorer som samverkar negativt och 
innehaller mycket hogrisk fdr stress 
relaterade arbetsskador och sjukskriv 
ningar. Det finns ocksa de som kaimer 
t.o.m. lukten av "surdeg" pa vaggama. 

Problemomraden 
Meningsskiljaktigheter uppstir beroen
de av vad man tittar pa. Om man ser 
bara pa den fysiska arbetsmiljon da 
ligger kanske Tomteboda inte samre till 
an nagon annan terminal i landet. Det 
finns vissa problemomriden som vi bor 
itgarda, t ex buller, klimat (varme -
ventilation), damm, stadning, belysning, 
arbetsverktyg (typ stolar, hjalpmedel) 
och ergonomi, mm. Men det viktigaste 
i det har omradet verkar vara "brist pa 
rutiner": Alia har kanske mycket at 
gora men det tar alldeles for mycket tid 
att fa saker och ting (personalens onske-
mal, bestallningar) gjorda. 

Om man daremot utgir ifran den psyko
sociala arbetsmiljbn, di kanner man 
lukten av surdeg pi vaggama, ja. Det 
handlar om en hel del olbsta fragor, 
problem eller konflikter som har med 
tiden blivit storre och stbrre. Nu behbvs 
kanske Alexandra den stora, med sitt 
svard. Men jag foreslar att skapa den 
goda arbetsmiljbn, i stallet och utgar 
ifrin WHO: s (World Health Organisa
tion) definition av arbetsmiljb:" Sam-
manfattande benamning pa biologiska, 
medicinska, fysiologiska, psykologiska, 
sociala och tekniska faktorer som i 
arbetssituationen eller i arbetsplatsens 
omgivning piverkar individen". 
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Cod arbetsmiljo 
En god arbetsmiljo, alltsi , kan Icdnne-
tecla^as av 

• Att uppleva trivsel, samvaro, kamratskap 
• Att kunna paverka och planera sitt 
eget arbete 
• Att fa mojlighet att l i ra sig nya saker 
och utvecklas 
• Att kommunikationen ar oppen och tydlig 
• Att man respekterar varandra 
• Att f i variation for kropp och sjal 
• Att fa feedback p i det man gor och 
uppmuntras att forbattra 
• Att ha kontroll, ligga steget fore och 

^ u n d v i k a negativ stress 
• Att risken for ohalsa och skador pa 
grund av arbetet ar liten 
• Att kunna kanna trygghet 
• Att veta nar man har gjort ett bra jobb 

T ' • Att veta vilket ansvar och vilka befo-
genheter man har 
• Att fa gora fel 
• Att fa hjalp och stod 

Ond organisation 
Som alia kan nu forsta, ar det inte moj
ligt att skapa den goda arbetsmiljon i en 
ond organisation som ar kvar hos en 
del foretag och myndigheter dar de 
anstallda genom maskiner eller regel-
system ar bundna ti l l ensidiga och 
fbrslitande arbetsuppgifter (=Taylo-
rism). Medarbetamas engagemang, 
kompetens, flexibilitet och kvalitets 

^medvetenhet kan inte utvecklas i en 
sadan auktoritar och hierarkiskt arbet-
sorganisation. Ar det mojligt, t ex. att 
kunna hoja Tomteboda: s kvalitets 
siffror eller TAK-SWEX vardena med 

^ h j a l p av disciplinara itgarder? Nej, den 
goda arbetsmiljon kan bara vaxa och 
utvecklas i den goda arbetsorganisatio-
nen som karakteriserats av och skapas 
genom: 

• E n medveten ledning med klara m i l , 
god kommunikation, konsekvent och 
direkt feedback; 

• En arbetsorganisation med farre -
beslutsnivaer vilket gor att okad delege-
ring och delaktighet blir verklighet; 

• Ett kreativt och positivt samar-
betsklimat i alia nivaer med trygghet 
och frihet; - Respekt fran omgivning 

och ledning; - att hansyn tas t i l l psyko
logiska behov; 

• Konsultativt ledarskap som utmarks 
av ett kommunikationsansvar, klara 
malbilder och stodjande ledarskap; att 
de anstallda ges mojlighet att medverka 
i utformning och forandring av arbetet 
och arbetsfbrhallandena: att arbetet 
organiseras s i att det medfor ansvar och 
hogre Ion och samtidigt ger mojlighet 
t i l l variation och stimulans; 

• Ett oppet arbetsklimat- medarbets-
kap med hog grad av medbestammande. 
inte detaljreglerat. utan med respekt fdr 
varandras kompetens, tillitsfullhet. - att 
kunna se sammanhanget mellan sitt 
arbete och dess betydelse inom fbreta
get och i samhallet; - att arbetsfbrhal
landena anpassas t i l l manniskors olika 
forutsattningar i fysiskt och psykiskt 
avseende... 

Nar man funderar bver Tomteboda: s 
arbetsorganisation efter ovanstaende 
principer noterar man vilka brister som 
bbr snabbt atgardas. 

Arsta: s terminalchef Troels lar saga: 
"En ledning skyller inte pa personalen 
utan sig sjalv". 

Arbeta tillsammans 
Jag fbreslar att detta blir huvudingredi-
ens i vir nya arbetskultur i Tomteboda 
som vi skapar under 2002-2005. Vi 
borjar kritiken fbrst fran oss sjalva. I 
alia nivier. 
Jag hoppas att bida terminalledningen 

och Tomteboda:s nya skyddsombud 
kommer att arbeta tillsammans i hela 
huset fbr att skapa den goda arbetsmi
ljbn i en god arbetsorganisation som 
virt hus sedan lange behbver. Al ia som 
jobbar i var arbetsplats bbr kanna ett 
likadant ansvar for att gora Tomteboda 
mer attraktiv, effektiv och konkurrens-
kraftig oavsett vilken roll faller pa oss i 
det framtidens brevnat. 

Erhan Gomuc 

Tomtebodas Huvudslcyddsombud har en 
egen hemsida: 
http://liem. passasen. se/tha. Iiso 

Tba-roster 

Birgltta Tillberg, GSM 

Ar du nojd med lonerevisio
nen? 
- Nej, jag har fatt for litet re-
dovlsning av forhandlingarna 
fran SEKO. Det borde vara 
tydllgare regler hur man kan fa 
mer i Ion - vad man ska gora 
och vilka kriterier som galler, 

Arianda utreds pa nytt. 
Kommentar? 
- Jag vill garna stanna har, 
men det spelar inte sa stor 
roll. Jag brukar inte se saker 
som ett hot. Sadana har be
slut kan jag i alia fall inte pa
verka 

Mycket TV-tittande fran OS? 
~ Inte sarskilt mycket, men 
jag gillar skidor. Tycker att de 
haussar upp de stackarna for 
mycket i tidningarna. Ingen 
aning om det blir n^gra meda-
Ijer, de gor val sa gott de kan! 

Mohibul Ezdani Khan 
Jan Ahman 

\
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Nyheter i arbetsskadef orsakringen 
dvergang till TFA • Ersattning for karensdagen vid arbetsolycksfall 

• Den 1 maj 2001 forbattrades moj
lighetema att fa ersattning vid olycks-

fall i arbetet genom ett nytt avtal mel
lan L O / P T K och arbetsgivama. 
Andringen iimebar att fbr de olycks-

fallsskador som intraffat efter detta 
datum far man behalla fiiU Ibn utan en 
sa kallad vallandeprbvning under 
fbmtsattning att man p.g.a. skadan 
blivit sjukskriven i minst 15 dagar. I 
sa fall far man ersattning fran fbrsta 
sjukdagen. 
Om man p.g.a. skadan varit sjukskri

ven kortare tid an 15 dagar far man 
enligt LO/PTK-avtalet ingen ersatt
ning utan de vanliga reglema om 
sjuklbn galler, dvs 100 procent avdrag 
for karensdagen och darefter 20 pro-
cent avdrag. 

ingen karensdag 
I avtalsfbrhandlingama 2001 slbts ett 
avtal mellan Posten och de fackliga 
organisationema om ett tillagg till 
T F A . Tillagget innebar att man vid 
arbetsolycksfall slipper karensdagen 
och alltsa far behalla sin Ibn (manads-
Ibn och fasta tillagg, inte ev. rbrliga 
tillagg) fbr fbrsta sjukdagen. Dag 2 -
14 galler dock fortfarande sjuklbne-
reglema, dvs 20 procent avdrag. And
ringen galler skador (arbetsolycksfall) 
som intraffat fr.o.m. den 1 oktober 
2001. 

dvergang till TFA 
De gmndlaggande ersattningama vid 
arbetsskada regleras i Lagen om ar-
betsskadeforsdkring, L A F . Utbver 
detta fmns olika avtal pa arbetsmark
naden som kompletterar lagen. V i 
omfattades tidigare av det statliga 
omradets Personskadeavtal (PSA). 
Detta har pa senare ar anpassats till 
det dominerande avtalet pa arbets
marknaden, TFA {Trygghetsfdrsdk-
ring vid arbetsskada), fbr vilket L O 
och P T K ar avtalsbarare pa den fac
kliga sidan. 

Fr.o.m. den 1 oktober 2001 gick vi 
bver till T F A , som numera alltsa gal
ler aven fbr oss. 1 och med att PSA 
redan anpassats till T F A innebar bver-
gangen enligt uppgift endast margi-
nella fbrandringar. 

I PSA fmns en fbrmanligare regel 
som innebar att man far full ersattning 
vid inkomstbortfall vid ran och miss-

handel som intraffat i tjansten. Derma 
regel fortsatter att galla aven efter 
bvergangen till TFA. 

Jan Ahman 

Pa Tomtebodaklubbens hemsida finns en 
lathund om ersdttningar vid arbetsskada. Dar 
finns ocksa en lank till avtalstexten. 

Kvinnligt natverk 
Inom S E K O : s fackliga organisa
tion i Posten Produktion finns ett 
kvinnligt natverk. Kvinnliga fac
kliga fortroendevalda fran brev-
och paketterminalerna traffas for 
att diskutera gemensamma fra
gor. Hbstens mote hblls i Malmd. 

Inger Dahlberg, som tillsam
mans med Anita Segander repre-
senterade Tomteboda, rapporte
rar. 

• Den 12-13 november 2001 
traffades 1-2 kvinnorfran varje 
terminal i Sverige. Dessa tva 
dagar gav valdigt mycket med 
att fa byta olika erfarenheter 
fran terminalema. 

Ergonomi och f riskvard 
Genom grupparbeten med re-
dovisning och olika problemlos-
ningar diskuterades ergonomi, 
friskvard som forebyggande 
atgarder samt om olika problem 
pa arbetsplatsema, bl.a. trakas-
serier. 

Det holls aven fbredrag om 
integrationsfragor. 

Det enda jag blev besviken pa 
var att det inte fanns tid att fa 
besoka Malmoterminalen. 

Inger Dahlberg 
Tba-F 

AnONDE ATTOIUDE 
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Nytt pensionsavtal inte for oss! 
• Dagama fbre ju l undertecknades ett 
nytt pensionsavtal for statligt anstallda 
tjansteman och arbetare. Avtalet ersatter 
det PA -91, som fore bolagiseringen aven 
gallde fbr oss. Vi ska darfbr med en ging 
sla fast att detta avtal inte ontfattar oss. 
Vir t pensionsavtal heter ITP-P. Aven 
ITP-P har varit fbremil fbr omfbrhand-
lingar, men dessa ligger f n. nere. 

Vi berbrs av PA -91 enbart for dem som 
varit lingsjuka sedan ITP-P infbrdes 

^^995-96 samt dem som omfattas av de 
^bvergingsregler om tidigare pensionsil-

drar som urspmngligen reglerades i PA -
91. Vad galler pensionildrama (exempel
vis sorterares och brevbirares ratt att g i 

^ i d 60 i r ) s i bar dessa ograverat lyfts bver 
till det nya avtalet .Fbr lingsjuka fortsatter 
PA -91 (egentligen PA 9IT, T som i 
Tillampningsavtal, som det heter) att 
galla. 

Premiebaserat 
Det nya PA -91 innebar att man aven 
inom detta avtalsomride helt gir bver till 
ett premiebaserat pensionssystem for alia 
inkomster under 7,5 basbelopp (= ca 
23.600 kr/min). Enligt avtalet betalar 
arbetsgivaren in en premie p i 2,3 procent 
p i Ibnesumman for dessa inkomster. 
Sven-Olov Hellman frin SEKO bedomer 
att dessa 2,3 procent ska ge en pension 
som i slutandan minst motsvarar de tio 

^)rocent av slutlbnen som avtalet hittills 
inneburit. Dessutom kvarstir den kom-
pletterande pensionen, K A P A N , samtidigt 
som premien fbr denna hbjs ft-in 1,5 ti l l 2 

•
nrocent. Sammantaget avsatts alltsi 4,3 
procent t i l l dessa statsanstalldas pensio
ner. 

Fbr inkomster utbver 7,5 basbelopp 
utgir en forminsbestamd pension p i 60 
procent av Ibnen upp ti l l 20 basbelopp 
samt 30 procent upp t i l l 30 basbelopp. 

Delpension 
En intressant nyhet i avtalet ar den del-
pension, som varit ett av SEKO:s vikti
gaste krav i fbrhandlingama. Delpensio-
nen innebar att man frin 61 irs ilder kan 
g i ner t i l l ligst 50 procent av heltid och f i 
en pension som uppgir t i l l 60 procent av 
den Ibn man fbrlorar. Sammantaget med 
den Ibn man f i r fbr de minst 50 procent 
man arbetar innebar det att man behiller 
80 procent av heltidslbnen! Minga har 

redan frigat om detta lockande altemativ 
fbr sorterare och brevbirare som fitt nog 
av Posten - tyvarr galler den alltsa inte 
for oss! 

Placera sjalv 
De 2,3 procent som fmansierar "gmnd-
pensionen" kommer den enskilde sjalv att 
bestamma placeringen av. De 2 procent 
som avsatts t i l l Kipan kommer daremot 
som tidigare att placeras hos FSO (Fbr-
sakringsfbreningen fbr statliga omridet). 

1 vart ITP-system ar det j u s i att vi f i r 
placera de 2 procenten ti l l ITPK-P (mot-
svarigheten till Kipan) sjalva. Daremot 
placerar arbetsgivaren de premier som 
garanterar v i r grundpension, tio procent 
av slutlbnen. 

dvergangsregler 
Avtalet galler frin 1 januari 2003. Det 
innehiller ocksi bvergingsregler fbr dem 
som har nira till pension. De som har 
hbgst fem i r kvar till pension f i r pension 
enligt gamla avtalet. De som ar fbdda 
1943 eller tidigare fbrs stegvis bver p i det 
nya avtalet. 

Avslumingsvis. Det avtal som jag redo-
gjort fbr galler inte fbr oss som ar an
stallda i Posten (fomtom de detaljer jag 
namnde inledningsvis). Daremot kan 
avtalet ge en fingervisning om hur virt 
pensionsavtal kan komma att se ut om/nar 
fbrhandlingama om ett nytt ITP-P avtal 
tar fart igen. 

Jan Ahman 

Noter. 
Premiebaserad. Innebar att arbetsgivaren 
avsatter en viss avtalad premie irligen till min 
framtida pension. Pensionens storlek blir helt 
beroende av hur vardet p i de avsatta premier-
na utvecklas. 
Formdnsbaserad. Betyder att jag argaranterad 
en viss pension (exempelvis tio procent av 
slutlonen - enkelt uttryckt - for de flesta av 
oss). Aven i detta fall betalar arbetsgivaren en 
premie till ett fbrsakringsbolag eller liknande, 
men storleken p i premien och utvecklingen av 
de fonderade premiema ar helt en aflMr mellan 
arbetsgivaren och fbrsakringsbolaget - min 
pension uppgir till exempelvis tio procent av 
lonen oavsett hur premiema/fondema utvec
klas. 

Avtalsnotiser 
Pensionsalder 
Regeringen har instiftat en lag vilken 
innebar att den enskilde har ratt att 
arbeta fram till 67 ar. Denna regel 
skall inarbetas i avtalen mellan par
terna. Huruvida denna regel galler i 
Posten i nulaget eller nar den trader i 
kraft ar oklart. Vi avser att ta upp 
frigan med forbundet fbr ett klarlag-
gande. 

Berakning av potten 2002 
Forra iret hade vi ganska omfattande 
diskussioner om vid vilket tillfalle vi 
skulle faststalla Ibnesumman for be
rakning av pottens storlek. Efter er
bjudande fran Posten blev vi bverens 
om att det var den I/I 0 som gallde och 
att uppflyttning i Trappan skulle ske 
innan Ibnesumman faststalldes. Det 
orsakade en f5r Posten icke avsedd 
kostnadsokning. 

Darav har furhandlingschcfcn medde
lat att Ibnesumman fbr beriikning av 
potten blir den 30/9 2002. Helt enligt 
avtalet. Nar ni forhandlar till hbsten 
maste ni ha kunskap om vilka perso
ner som berors av uppflyttningar i 
Trappan sa att ni anpa.ssar crt yrkan-
de efter det. 

Ersattning fbraldraledighet 
Regeringen har fattat beslut om att 
fbrlanga fbraldralcdighetcn med en 
extra s i kallad pappamanad. Ersatt-
ningen den manadcn ar likstulld med 
bvrig ersattning under fbraldraledig
het. 

SEKO.-s koncernfack, 
Avtalsgruppen 

Behovsaiisliillitingur och iivergdngen lilt 
TFA samt ersiiltningen vid arhetsolycksfall, 
behandlas pit annan plats i tidningeii/Red. 
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Europas nya ordnung for dummies 
Peters hogst personliga lilla analys infor EURO-starten 1/1 2002 

• Sverige ar som bekant med i 
E U numera och nasta mai for 
makthavarna ar att fa med oss i 
E M U . Peter Jarmeus reder ut beg-
reppen. 

EU och EMU 
EU = Europeiska Unionen 

Vilka som ar med: 

EU EMU 

Grekland Grekland 

Italien Italien 

Spanien Spanien 

Portugal Portugal 

Osterrike Osterrike 

Frankrike Frankrike 

Tyskland Tyskland 

Luxemburg Luxemburg 

Belgian Belgian 

Nederianderna Nederiandarna 

Irland Irland 

Finland Finland 

Sverige = Vill inte med 
|n l - kanske 
snart. 

Danmark = Regeringen vill 
med! - folket sa 
nej!!! 

Sforbritannlen = Regeringen vill 
med!-folket och 
affarslivet kan 
absolut inte 
tanka sig ett liv 
utan pundet! 

EMU = Europeiska Monetara Unionen 

Lander i Europa som star 

utanfor EU: 
Island, Norge, Schweiz, Andorra, Mona
co, Liechtenstein, San Marino, Malta, 
Vatikanstaten, Kroatien, Bosnien, Make-
donien, Restjugoslavien (Montenegro och 
Serbien inklusive Kosovo och Vojvodi-
na), Albanien och hela ostblocket (dvs 
den gamla SovjetsfMren). 

Bide Norge och Schweiz f i r g i med nar 
de vill , ingen vantetid fbr dom! 

Varfbr? De ar Europas rikaste linder! (i 
fbrhillande t i l l sin befolkning). 

Norska folket har tackat nej i t v i fol-
komrbstningar, bbrjan av 70-talet och i 
mitten av90-talet! Slutsats: Norska politi
ker vill med - folket vill inte! 

Schweiz sitter i samma sits, efter ett 
antal folkomrbstningar (vet inte hur 
minga) har folket ging p i ging sagt: Nej 
tack! (samma slutsats som Norge). 

Lander som vill in i EU och 
som har en chans fore eller 
kring 2005: 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjecki-
en, Slovakien, Ungem, Slovenien, Malta 
och Cypem. 

(Kanske nigon enstaka rill - eller tvars 
om, det finns vissa i EU som vill skynda 
lingsamt och vil l begransa nista utvid-
gning till hbgst fem - sex lander). 

Lander som vill med men kom
mer inte fa nagon chans for-
ran eller kring 2010: 
Ruminien, Bulgarien och Turkiet. (Kan
ske nagon enstaka till). 

Det fmns fler lander som vill med men de 
kommer inte f i nigon chans inom bvers-
kidlig framtid. 

Sverige har som policy att vara fbr en 
snabb utvidgning av EU och det i r ju latt 
att rakna ut aniedningen, som givetvis ar 
ju fler lander som ar med desto mindre 
makt for de stora folkrika statema, vilket 
d i innebar att det blir lattare fbr de smi 
folkfattiga statema att gadda sig samman 
mot de stbrre! 

vad ar EMU? 
EMU ar en forkortning p i Europeiska 

Monetara Unionen. Vilket ungefir bety
der, i vardagligt tal: Den Europeiska 
Gemensamma Penga-Unionen! 

Eller: En Kontinent, En Valuta! 
En valuta - olika lander - varfbr? Myck

et enkelt att svara p i , titta p i USA och 
deras dollar, Knappt 300 miljoner manni
skor i 50 delstater, s i mycket manniskor 
och s i mycket pengar koncenU-erat dar har 
gjort att minga lander litar mer p i dollarr 
an p i sin egen valuta. Ju mindre land och 
ju mindre befolkning - desto stbrre risk 
att nigot kan g i i t skogen med den valu-
tan och tvart om nir man har en stor stark 
valuta - ju fler som vil l ha en valuta utan 
fbr detta lands granser desto mer vird blir 
den. 

300 miljoner 
Nu nar det galler en valuta, euro (uttalas 
evro bar i Sverige), for Europa kommer 
den serva drygt 300 miljoner manniskor 
och om nigra i r bver 400 miljoner manni
skor, dvs minga fler i n i USA! Tanken ar 
att euron ska f i samma, eller stbrre, fbr-
troende ute i varlden som dollam, yenen 
och d-marken har idag. Eftersom d-mar-
ken nu fbrsvinner (tyskama hade som 

Peter Jarmeus Sr kassOr i 
Sektion Tba Smii/IRM:s styrelse. 

krav att om de skulle vara med skulle den 
nya europeiska riksbanken ligga i Tys
kland och det gbr den) hoppas man nere i 
Bryssel att den ute i varlden ska ersattas 
med just euro och s i sminingom iven bli 
den dominerande valutan i hela varlden 
och darmed, t i l l en viss del, konkurrera ut 
dollam, detta har gjort att amerikanama 
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att fattas!!! 
"Regeringen"??? 

- Jag menar fors-
tiss Kommissio-
nen, som minga 
icaliar just Europas 
regering. 

Kommissio-
nen??? - Ett gang 
tillsatta byrikrater 
som skoter det 
vardagligajobbet i 
Bryssel. 

engels-

INTE gillar euron, fdr det skulle gOra 
dollam till en inte s i stark valuta som den 
ar idag (fast det siger de inte hogt). 

d a r f o r heter det Euro? 
Frin borjan skulle valutan heta Ecu och 
hette s i tills Helmut Kohl 1995 sa att Ecu 
liter som eine kuh p i tyska = en ko p i 
svenska, och fbreslog istallet Euro - vilket 
ar Europa minus -pa, tanken var sedan att 
det skulle uttalas som Europa heter p i 
respektive sprik minus -pa. Och s i blev 
det! 

Varfor vill inte Svenge, Danmark 
och storbrftannlen vara med? 
Dartbr att vi som lever i dessa lander tror aU 
man dar kommer att fbrlora alldeies fbr myck
et av sin sjalvstandighet. Det ar lingt till 
Bryssel i Belgien-europeiska parlamentet och 
"regeringen", Strasbourg i Frankrike - delar av 

^uropeiska "regerings"- och parlamentsutskott 
^ nigra parlamentsmoten/ir. lingt till Haag i 

Nederianderna - hogsta europeiska domstolen 
och langt till Frankfurt i Tyskland - europeis
ka riksbanken. Det ar dar i dessa fyra stader -

^^uropas nya maktcentra - som besluten fbr 
V s s , i Sverige och fbr hela Europa, kommer 

sura 
man 
Engelsmannen ar 

sura for att de inte blivit tilldelade nigot makt
centra, dessutom tror de att de ar en egen 
kontinent. 
Danskama gillar inte "storebror" Sverige nit 

vidare, de tycker vi Sr ett land fyllt av besser-
wissrar och en massa forbud, men nar det 
galler tyskama. sa ar tilamodet an lagre dar, 
forsoker nigon lysk kansler skriva Danmark 
p i nasan, gir topplocksfbrpackningen pi snart 
nar alia danskar och tyskama bestammer ju 
ganska mycket i EU och EMU, p i gmnd av 
sin stora befolkning - Tyskland ar det folkri-
kaste landet i EU. Dessutom ar det nog trots 
allt tryggt att hilla "storebror" Sverige i han-
den. 

Sugna politiker 
Nar det galler Sverige har GOran Persson sagt 
ungetar att: "Jag tror att vi miste till si g i 
med i EMU aven om svenska folket sage, .lej 
i en folkomrbstning". Detta tolkar jag som om 
att vi kommer f i ett antal folkomrbstningar 
anda tills vi i Sverige sager ja till EMU. 

Vad vill d i vira svenska politiker, rent gene-
relU: 

Jag tror att de ar valdigt sugna pi och g i 
med. Laget just nu ar att Sossaraa har en 
majoritet for en folkomrbstning i hOst - efter 
valet i September - problemet ar att de partier 
som stir narmast S, bide till hbger och vans-
ter. ar motstindare till EMU och vill inte ha 

nigon folkomrOsming 
fbrran tidigast fbrsta hal-
viret 2003 - heist senare, 
om vi d i sager ja till 
EMU - vilket det lutar i t 
just nu - skjuts hela an-
slutningen ett i r in i 
framtiden frin 2005 till 
2006, motstindarnas 
andra tanke ar att om vi 
har mer tid pi oss kan vi 
vanda opinionen. 

Feghet? 
Sedan har vi det har med 
union, i det fallet har 
nog inte hela sanningen 
sagts. Om man laser 

mellan radema i reportage efter reportage i 
tidningar, lyssnar p i radio & rv, fir man en 
kansla av att vira svenska politiker - av ren 
feghet? - inte vigar saga: 

Vi vill in i Europas Fbrenta Stater! 
Kort sagt kan man saga att det ar nog si 

mycket roligare att leka med de stora pojkama 
nere pi kontinenten an i bakvatmet har hemma 
i Sverige. 

Vidare: 
Vinstema kommer Overtraffa allt, sager jaan-
hangama, inga mer storkrig i Europa, fri 
rorlighet for kapitaleu lattare att jamfbra pri
ser, fri rorlighet for EU:s invinare, en massa 
rationaliseringsvinster och besparingar som 
kommer att kunna genomforas och kommer 
leda till minga sparade miljarder (en miljard = 
tusen miljoner) bide for EU och de enskilda 
ansluma landema. Minga sager ocksi "ska vi 
vara med, si ska vi vara med till 100% annars 
hamnar vi i det si kallade b-laget! Ett aimat 
argument, kanske det enda som biter p i mig, 
ar att det ar kul(!) med en ny valuta, det ar 
roligt med nya mynt och nya sedlar som dess
utom har ett stbrre varde, en chokladkaka fir 
ett pris p i cirka 2 Euro, en biobiljett ca 10 
Euro osv. man fir alltsi mycket mer fbr euro-
pengama - kanske glbmmer man d i att man 
fir motsvarande mindre i Ibn. Det firms aven 
andra argument, vinster, mm och de kan sakert 
raknas tjogvis men i slutandan ar det ett enda 
problem som alia miste fbrst miste ta stallning 
till: 

50 mil soderut 
Efter att ha slappt minga viktiga politiska 
beslut kanske 50 mil, eller mer, sbder om virt 
lands granser, ar vi aven d i verkligen villiga 
att gbra detsamma med viktiga ekonomiska 
beslut, som tex mbjligheten attdevalvera, hbja 
och sanka rantenivier, mm, mm. 

Enligt min uppfattning kommer allt detta si 
sminingom leda till att myndighetspersoner, 
ekonomer och politiker med en i manga fall 
mycket vag uppfattning om Sverige och de 
personer som lever dar kommer att fatta beslut 
som ar i motsats till vad vi i Sverige anser, vill 
och behbver. 
Och hur blir det med snacket om Euro
pas Forenta Stater? 

Slutligen, om Euron kommer 
till Sverige: 
1 Euro = ca 9 kr och 50 ore, varierar 
lite upp och ner di och di! 
Mynt: 
1 - 2 - 5 - 1 0 - 2 0 - 5 0 cent + 1 - 2 euro 
Sedlar: 
5 -10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500 euro 

Med reservation for fel: 
Peter i slutet av december 2001 

III: Robert Nyberg 
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Av ett Idnsamt foretag skapades 
tva oldnsamma 
• Sa kan den radande postpoliti-
ken sammanfattas, sett ur ett de 
rosa sidornas perspektiv. Och 
aven vart, eftersom det ar vi som 
jobbar i Posten som till stor del 
fatt betala kalaset sa har langt. 
Lennart Beijer frin vansterpartiet stallde 

den 23 oktober forra iret en interpellation 
i riksdagen med anledning av Postens 
begiran om att f i hoja portot. Interpella-
tionen - riktad t i l l naringsminister Ro-
sengren - beror kamfrigan i den svenska 
postpolitiken: 

- Sedan 1991 iiar Posten sdnkt portot for 
stora sandningar over 20gfran caSkr till 
dagens 3 kr, pipekade Beijer, och fortsat-
te: Samtidigt liar segmentet enstaka for-
sdndelser hdjts fran 5 kr till 8 kr. Denna 
skillnad mellan de olika postsegmenten dr 
ganska speciell for Sverige. Det normala 
i ovriga Europa dr dtt portot for de olika 
segmenten dr relattvt lika. 

Osund och f ixad Iconicurrens 
Beijer satter fingret p i den framsta av de 
faktorer som har lett t i l l att Posten - trots 
att man har pressat ur s i mycket mer ur 
personalen - idag ar ett sargat foretag med 
en mycket svag ekonomi. Omregleringen 
har lett t i l l en osund och fixad konkurrens 
pa det lonsamma segmentet, vilket har 
resulterat i att bida fbretagen - Posten och 
CityMail - gir diligt. Omregleringsivrar-
na bmkar just peka p i sinkta porton som 
ett bevis for att deras politik ar ratt. Och 
det stammer - s i lange vi hiller oss till de 
stora kunder och kapital som gynnats av 
omregleringen. Alia vi andra har fbrlorat. 

— Posten kan snabbt fdrbdttrd sin Idn-
samhet genom att hoja portot for stora 
sandningar, tipsade Beijer i sitt anfbran-
de. Det ar riktigt; enbart nigra bres hbj-
ning av priset p i alia rabatterade sind-
ningar, skulle ge stora pengar. Problemet 
ar bara att d i f i r CityMail stbrre sving-
rum och kan ta volymer och s i ar vi t i l l 
baka p i minusrutan igen. 

sankt porto for foretag 
Istallet vill Posten nu hbja portot fbr de 
redan kraftigt prishbjda "enstaka fbrsin-
delsema", dvs det som privata kunder och 

smifbretag skickar. SEKO:s officiella 
postpolitiker bbr se upp och inte okritiskt 
stamma in i den kbren. 

De bbr istallet upprepa den friga som 
Beijer stallde till Rosengren: 

~ Kommer ministern att vidta ndgrd 
atgdrder med dnledning av att Posten AB 
hdjer priset pa privatbrev och dnvdnder 
dessa intdkter till att sdnka portot for 
foretag? 

Pratministern 
Pratministem ville forst inte svara p i 
Beijers friga, utan avfardade snorkigt 
hans interpellation som "spekulationer". 
Till slut kom emellertid ett besked frin 
Rosengren att "det blir ingen portohdj-
ning". I alia fall inte "for ndrvarande"och 
inte "inforndstadr". I gmndfrigan backa-
de han daremot inte en millimeter. Social-
demokratema ar fortfarande fbr - och 
driver inom EU - en fortsatt omreglering. 
P i samma satt som nir det galler exem
pelvis tele- och elmarknadema. 

En rost pa (s) = fortsatt 
omreglering 
Det ar ocksi nigonting att tanka p i infor 
nasta irs val! En rbst p i socialdemokra-
tema ar en rbst fbr fortsatt omreglering. 
Omregleringsblocket i riksdagen (social-
demokratema, moderatema, folkpartiet, 
kristdemokratema, centem och kanske 

aven miljbpartiet) kommer att fortsatta att 
driva en politik som leder Posten till 
konkurs och/eller en kraftigt fbrsamrad 
postservice och an simre villkor for oss i 
personalen. 

Jan Ahman 

Not 1. Portot for enstaka forsdndelser dr 
enligt Postforordningen fran 1993 kopplat till 
Konsumentprisindex. KPI. Eftersom detta c 
senaste aren nastan legat stilla sa har Posten 
inte fatt hoja detta porto. Postens forslag dr 
att portot for dessa forsdndelser istallet ska 
kopplas till ett sarskilt "postindex" som tar 
hdnsyn till andra faktorer an KPI. 

Grunden till portobekymren dr att porto. 
momsbelagdes nar Posten blev bolag. Den 
kraftiga prishdjning som detta innebar inteck-
nade portohdjningarna for flera ar. Glom inte 
heller att borttagandet av de tidigare rabattfri-
mdrkena sommar och jul ocksa inneburit en 
fordyringfdr privata kunder och smdforetaga-
re. 

Not 2. Portouppgifterna i Beijers interpella
tion dr inte exakta. Portot for ett inrikes nor-
malbrev som vdger 100 gr dr idag 10 kr (inkl 
moms). Portot fdr en sandning (storstad. 
sorterat, minst 75.000forsdndelser) dr enligt 
uppgift pd Postens hemsida (november 2001) 
som Idgst 2,73 kr (exkl moms). 

Not 3. Den forsta faktor som ndrapa for^ 
Posten fram mot konkursens rand dr st 
ndmnts det avskaffade brevmonopolet. En 
andra faktor dr att Posten vid bolagiseringen 
tvingades overta hela pensionsskulden och 
kostnaden for de uppsdgningar som blev 
fdljden av fr.a. kassarorelsens aweckling. 
tredje dr momsbeldggningen av portot. Man 
kan Idgga till en fjdrde faktor, de dyra kon-
cernprojekten. Detta dr nog delvis ett gdngse 
svinn i alia storre foretag men samtidigt kopp
lat till omregleringen pa sd sdtt att de - liksom 
andra "fdrdndringsprojekt" - tillkommit och 
arbetat med kniven pd stnipen. 

Not 4. Centerpartisten Ake Sandstrom fdljde 
upp debatten i riksdagen i en egen - mer 
inskrdnkt - interpellation nagon vecka senare. 

Kritiken har sa har langt resulterat i all 
regeringen den 13 december gav Post- och 
Telestyrelsen i uppdrag att utreda om Posten 
ska fa hoja brevportot. 
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SEKO Klubb Brev Tomteboda 

VERKSAMHETSBERATTELSE 2001 
INLEDNING 
Verksamhetsiret 2001 blev ett hi med 
fbrandringar och omstalhiing for medlem
mama i klubben. V i i styrelsen har fitt 
medlemmaraas uppdrag att verka fbr att 
Tomteboda ska leva vidare som brevter-
minal. Utifrin detta uppdrag har vi t i l l 
sammans med arbetsgivaren gjort en 
analys av vad som behbver gbras. Vi 

^ k u n d e redan fbrra iret konstatera att v i r 
kosmad per sorterad forsandelse l ig fbr 
hbgt fbr att skulle vara konkurrenskraffi-
ga. 

(^Eftersom brevvolymema sjunker och att 
vi ej kimde hitta tillrackligt minga nya 
volymer s i konstaterade vi tillsammans 
med arbetsgivaren en bvertalighet p i 
terminalen med 32,8 irsarbetskrafter. 
Detta for att de som ville skulle kunna 
sbka Postens omstalhiingsprogram Futu-
mm. 

Nar futunmifbrhandlingama var klara 
bbrjade vi att titta p i bemanningen p i de 
olika postslagen p i Tomteboda. Detta 
utmynnade i en omsbkning av placeringar 
fbr produktionspersonal p i plan 3, dar 
man hade fbretride till sin egen placering. 
Innan vi skickade ut omsbkningen hade vi 

fhirda och konsUTiktiva schemafbrhand-
lingar. Sa bar i efterhand kan vi konstatera 
att nar schemat satt sig efter vissa lokala 
fbrhandlingar, s i blev det med halvtim-
mars differens som vira medlemmar 

ippnskade. Stbrsta fbrandringen var att 
'^nattama inte f i r arbeta fredag natt, men 

det var en av fomtsatmingama eftersom 
terminalen stangs Ibrdag natt. 

Hbsten praglades av anthraxhot och fbr-
sandelser med vitt pulver hittades ett antal 
ginger p i Tomteboda. Detta ledde ti l l att 
sakerhetsmtinema sigs bver ordentligt. I 
samband med detta hade vi vir t nya in-
passeringssystem att brottas med, Fbr
hoppningsvis kommer de fiesta av oss in 
dar vi ska numera. 

Lbnefbrhandlingama blev klara den 8 
januari 2002 och lagledaromsokningama 
resulterade i tillsattes den 1 februari 2002. 
Verksamhetsiret har varit hindelserikt 

och som om det inte vore nog s i vill 
Bertil Nilsson att beslutet om Arlandater-
minalen ska vara klart den 31 mars 2002. 

Det har varit mycket att bita i och fortsitt-
ningsvis verkar det inte bli mindre. V i f i r 
hjalpas i t s i mycket vi kan fbr att klara 
uppdraget att behilla Tomteboda som en 
attraktiv arbetsplats. Vi i styrelsen tror att 
det ar vart att kampa vidare och vi hoppas 
att alia medlemmar vill bidra med det som 
gir. 

S T Y R E L S E N S SAMMANSATTNING 

Ordforande Ake Anevad 

Kassdr Anders Bergstrbm 

Sekreterare Jan Ahman 

Vice ordf Inge Sved 

Ledamot Bertil Carlsson 

_ tt _ Gerardo Berrios 

_ I I _ Monica Lindberg 

Ersattare Janis Rubulis 

_ n _ Staffan Millner 

_ I I _ Mohibul E Khan 

Til l styrelsesammantradena har, fbrutom 
ordinarie ledambter och samtliga ersatta
re, kallats aven Mikael Noren eller Stefan 
Brihage, som kontaktombud fbr tekniker-
na. Dessutom har HSO Lasse Lbvlie eller 
HSO-ersattaren Erhan GbmUc kallats. 

S T Y R E L S E N S A R B E T S F O R D E L -
NING 
Arbetsutskott. Ake Anevad, Jan Ahman 
och Anders Bergstrbm har utgjort styrel-
sens arbetsutskott. Dessutom bar en fjarde 
styrelseledamot ingitt i AU, enligt ett 
rullande schema. 
Studieansvarig. Mohibul E Khan 
Informationsansvarig. Jan Ahman 
Jdmstdlldiiet: Staffan Millner 
Fackligt-politiskt: Gerardo Berrios, Bertil 

Carlsson 
Arbetsmiljdansvarig: Lasse Lbvlie 
Data-ansvarig: Anders Bergstrbm 
Forsdkrings- och pensionsfragor: A U 
Integrationsansvariga: Gerardo Berrios, 
Staffan Millner, Monica Lindberg 
Medlemsvdrvning: Anders Bergstrbm 
Lagledare: Ake Anevad 

R E V I S O R E R 
Ordinarie revisorer har varit Orjan Skog 
och Peter Hilhnan, med Hannu Jokinen 
och Bengt Palmgren som ersattare. 

V A L B E R E D N I N G 
Erhan Gbmuc, sammankallande, Stefan 
Granbom, Paivi Latvala (avgitt 1/9 p.g.a. 
att anstallningen upphbrt), Marek Jaros-
zek, Guy Bod6n. 

R E P R E S E N T A T I O N INOM S E K O 
S E K O Stockholm representantskapet 
Ordinarie: Ake Anevad och Gerardo 
Berrios 

Ersattare: 
Bertil Carlsson, Anders Bergstt-bm, Janis 
Rubulis, Staffan Millner. 

Samorgen 
Anders Bergstrbm, Orjan Skog, Peter 
Jarmeus. 

Verksamhetskommitten fbr Posten 
Produktion 
Jan Ahman, ordinarie. Ake Anevad, An
ders Bergstrbm samt Inge Sved ersattare. 

O V R I G R E P R E S E N T A T I O N 
Samverkansgruppen Tomteboda 
Ake Anevad, Jan Ahman; Lars Lbvli-
e/Erhan Gbmuc (HSO). 

M6TESVERKSAMHET 
Klubbens medlemsmdten 
T v i medlemsmbten bar hillits under iret. 
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Arsmotet den 10 mars i Konserthuset 
samlade drygt 40 deltagare. 

Forutom sedvanliga Srsmotesfbrhand-
lingar iSmnades rapporter om avtalsrorel-
sen, Arianda samt Overtalighetsforhand-
lingama. 

Hostmotet hSlls den 17 november p i 
restaurang Hasselbacken p i Djurgirden 
med ca 50 medlemmar narvarande.. 

Verksamhetsplan och budget for 2002 
faststalldes. 

Forslag ti l l ny skyddsorganisation be-
handlades och godkandes av motet. 
Rapporter lamnades om den lokala lone

revisionen, som just startat. 
PO Brandeker frin Verksamhetskommit

ten var inbjuden. Han informerade om 
Anthrax-hotet, som d i var hogaktuellt. 
Han rapporterade ocksi om senaste nytt 
om de 15 fbrstudiema. 

Vid motet samlades 832 kronor in ti l l 
Svenska Afghanistankommitten och mOtet 
beslot att klubben skulle skjuta ti l l lika 
mycket. 

FSrtroendemannakonferenser 
T v i fbrtroendemannakonferenser har 
hillits. Til l fbrtroendemaimakonferenser-
na inbjuds flertalet fortroendevalda inom 
klubb och sektioner. 

Konferensen den 30 mars agnades fr.a. i t 
overtalighetsfbrhandlingama. FOrutom en 
rapport om laget och diskussion kring 
detta holl Ewa Edstrom frin Fumrum ett 
anfbrande om vad Fumrum kan erbjuda 
vid overtalighet. 

SEKO:s organisation p i Tomteboda 
diskuterades liksom klubbens jamstalld-
hetsarbete. 

Rapporter lamnades om avtalsrorelsen, 
Personalfonden, Malardalsprojektet samt 
FacktueUt och klubbens hemsida. 

Konferensen den 15 oktober agnade 
mycket tid i t det centrala avtalet, som 
nyligen blivit klart, och schemaforhand-
lingama. 

Dessutom diskuterades iterigen klubb-
och sektionsorganisation samt skyddsor-
ganisationen i huset. 

M E D L E M S U T V E C K L I N G E N 
Klubben hade vid borjan av iret 650 
medlemmar och vid utgingen av verk
samhetsiret 584. 

SEKTIONERNA 
Inom klubben fmns fyra sektioner och ett 
kontaktombud: 

Sektion Ordforande 

Tba-F Janis Rubulis 

Tba-Stora Hans Lindquist, 
t.o.m. September 
Mohibul E Khan 
fr.o.m oktober 

Tba-Smd Bertil Carlsson 

Tba 
Klump/Flode 

Staffan Millner 

Kontaktombud for teknikema har varit 
Mikael Noren och Stefan Brihage. 

S T U D I E V E R K S A M H E T E N 
T v i datakurser har hillits i samarbete med 
Datafbreningen. 

Under 2001 har ett 13 fbrtroendevalda 
genomgitt nigon av utbildningama i 
SEKO Stockholms studiekatalog, bl.a. 
gmndlaggande fdrtroendemannautbild-
ning GFU, 

Verksamhetsbei^ttelse 2001 

INFORMATIONSVERKSAMHETEN 
TerminalFacktuellt har kommit ut med 
sex nummer om sammanlagt 124 sidor 
under iret. Tidningen ges ut tillsammans 
med Arstaklubben och nir darmed ca 
2000 SEKO-medlemmar inom brevtermi
nalema. 

Dessutom har TomtebodaFacktuellt 
getts ut med 5 nummer om sammanlagt 
34 sidor. 

Klubbens hemsida har haft ca 6.000 besok 
under iret. 

Sektionerna har huvudansvaret fbr der 
dagliga muntliga informationen dll meu 
lemmama. Sektionerna f i r sin informa
tion framst genom klubbens styrelsembten 
samt den sttida strbm av mail som numera 
flyter genom organisationen. 

En sektion har en egen medlemstidnin^ 
(Tba Stora) och t v i sektioner har egna 
hemsidor (Tba Smi och Tba-F). 

SEKO-medlemmar bland lagledama och 
inom administrationen informeras sarskilt 
genom mail. 

B o n u s , m e a ^ ^ 

• En artikel i dagens Nyheter den 8 
februari om bonus ("Miljonbonus trots 
vinstras") pastod tidningen atf "aven 
Posten kommer att dela ut bonusat^f: 

"Bonuseit gdUer de flesta i fdretaget 
och baseras pd vimt,nojda kunder och 
niijd personal Om allt faller in fdr 
personalen upp till 20procent av drslS-
nen, ledningen far upp till SO procent. 
Postens tindersdkningar visar attbdde 
personalen och kunderna var mijdait: 
fjol, sa den delen av bonusen kommer 
att falla ut., Troligen kommer ocksi 
Posten utt gora vinst for ur 200J, tilt 
skillnad fran dret innan " 

83 miljoner f6rra iret 
Journalistcn skriver ocksi att den 
bonus som betalades ut fSrra iret 
uppgick till sammanlagt $5 miljoner. 
Hon tror dSMSir att irets bonus kan 

kosta Posten "uppit 170 miljoner". -
"Ingenting som vi kiinner till" kom-

menterar S E K O Posten pastaendena 
i DlV-artikeln. "Men diiremot har vi 
kravt att bonusjrdgan ska in ilngemar 
Perssonsprojekt" ("Program for bsit 
tre arbetsmiljbochbkad motivation", 
projektet har tillkommit pa SEKO:s 
initiativ). 

Forstbakslut, sedan bonus? 
I en kommentar frin Posten pipckas 
att 
• Posten annu inte har ett bonussys-
tem som omfattar alia anstallda. D3r-
emot har manga ledare och ett antal 
anstallda i bvrigt bonussystem. 
• Storleken pa bonus varierar mellan 
olika typer av befattningar 
• Ev. bonus fSr 2001 avgbrs fbrst nar 
bokslufet sir klart. 

Jan Ahman 
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AVDELNINGEN 
Vid fbrra iret irsmbtet blev underteckna-
de invald till avdelningsstyrelsen som 
ersattare och vid konstitueringen utsigs 
jag som integrationsansvarig. Det ar dar
for de frigor jag arbetat mest med i avdel
ningsstyrelsen. 

Vi r t lingsiktiga mil ar att dllampa fbr-
bundsmbtesbeslutet betraffande 
"mingfaldsplanen". Opinionsbildning 
genom fbreiasningar agde rum i mars 
fbrra iret genom ett tvidagars semina-
rium om nya Lagen mot emisk diskrimi-
nering i arbetslivet. Aven LO:s integra-
tionsarbete presenterades liksom Tomte-

^ b o d a s och Arstas mingfaldsplaner. 25 
personer deltog under tvi dagar. Efter 
seminariet bildades en arbetsgrupp med 
itta personer frin olika klubbar. 

Vi traffades i maj och kom bverens om 
^ ^ t t fbresli til l avd. att delta i FAI:s de

monstration den 6 juni. I november 2000 
blev en av avdelningens medlemmar som 
ar spirrvakt bmtalt misshandlad av nyna-
zister. Darfbr fbreslog vi att avd. skulle 
ingir i Natverket mot rasism och aktivt 
delta i den Europeiska dagen mot rasism 
den 9 november. Angiende mingfaldspla-
nen blev jag erbjuden av koncemfacket 
att delta pi en mbte med personalchefen 
fbr hela Brevnatet fSr att presentera vir 
plan. 

SEKO fbrbundet har haft for fbrsta 
gingen haft en tredagars utbildning fbr att 
diskutera integrationsfrigor och hur ska vi 
tillampa fbrbundsmbte beslut om ming-
faldsplan i hela kollektivet. 

Gerardo Berrios 

Klubben har deltagit med tvi representan
ter pi irsmbte och budgetmbte pi avdel-

^^ ingen representantskap. Vi har ocksi 
^Pleltagit i klubbkonferenser om Ibner och 

avdelningen verksamhetsplan. 

V E R K S A M H E T S K O M M I T T E N 
Klubben deltar i SEKO:s Verksamhets-
kommitt^ inom Brev Riksnit/Posten 
Produktion. Vi har en ordinarie ledamot i 
kommitten. Klubben har bide till Verk-
samhetsskommitten och Koncemkommit-
t€n fbreslagit indringar i arbetsordningen 
som skulle innebara en mer rattvis man-
datfbrdelning. Hittills har dessa krav 
avslagits. 

Verksamhetskommitten har hi l l i t fyra 
ordinarie mbten under iret, Stockhohn 7-

8 mars (irsmbtet), Hindis 8-10 maj, Last-
berget 12-13 September samt iterigen 
Lastberget 19-20 november. Dessutom 
har t v i konferenser/utbildningar hillits, 
en om avtalsfrigor och en om ROS. 

Utfbrliga rapporter frin Verksamhets
kommittens mbten har lamnats i Facktu
ellt. 

Klubben har aven deltagit i tvi "stors-
tadskonferenser", dar Arsta-, Tomteboda-, 
Gbteborg- och Malmbklubbama traffas 
och diskuterar gemensamma frigor. 

1 samband med Malmbmbtet genomfor-
des ett studiebesbk p i Kbpenhamnstermi-
nalen. Rapport har lamnats i Facktuellt. 

S A M V E R K A N / FORHANDLINGS-
V E R K S A M H E T 

Ekonomi 
Klubben har fortlbpande bevakat utvec
klingen av terminalens ekonomi. V i ar 
fortfarande dyrast med vira 69 bre / 
forsandelse (utfall 2001) men gapet t i l l 
bvriga terminaler har krympt under iret. 

Volymer 
Volymema har minskat kraftigt under 
2001. 

Uppsamling A tappade 21 procent och 
uppsamling B 4,4 procent. Sammantaget 
minskade uppsamlingsvolymema med 15 
procent. 

Spridningen (som ocksi speglar utvec
klingen p i riksnivi) tappade 5,6 procent 
(A+B). 

En del - men lingt ifrin allt - av den 
kraftiga minskningen i uppsamlingen 
beror p i forandringar i samband med nya 
Arsta och fbrlusten av ankommande utri
kes ti l l Arlandaterminalen. 

"BJbrn Olsson-utredningen" 
Ett projekt - under ledning av Bjbm Ols
son - som utrett uppsamlingssorteringen i 
Stockholmsomridet lamnade under viren 
sina fbrslag. 

Den fbrsta itgirden - som ocksi besluta-
des av brevnatsledningen - innebar att 
100.000 maskinfbrsindelser skulle flyttas 
fi-in Arsta t i l l Tomteboda. 

Beslutet, liksom resten av uU-edningen, 
blockerades av Arstaledningen och ge-
nomfbrdes aldrig. 

Resultatet blev att Arsta fortsatte att 
anlita ett stort antal tidsbegransat anstallda 
samtidigt som Tomteboda - t i l l stora 
kostnader fbr Posten - tvingades erbjuda 

Futurum t i l l ett antal anstallda fbr att 
undvika uppsagningar enligt LAS. 

Tba:s utveckling 
Tomteboda har sankt sina kosmader per 
sorterad forsandelse fi-in 76 bre till 69 bre 
pi ett ir. P i tt-e irs sikt ir terminalled
ningen mil att vi ska komma ner till 55 
bre. 

Sankningen vi gjort beror framst pi 
terminalledningens framgingsrika arbete 
att minska fasta kosmader och den perso-
nalminskning vi gjort nir vi bppnade till 
Futumm och Arsta. 

Vi har ocksi tagit pi oss mer arbete i och 
med blockningen vi gbr it nigra utdel-
ningskontor. Eriksson ska ocksi fi sin 
intempost sorterad pi Tomteboda vilket 
innebar nya jobb vi kan sbka. Kista servi-
ceomride ir huvudman men vi frin Tom
teboda kan sbka jobben. 

Kan vi minska vira kosmader som tankt 
och att vi kan fir olika nya jobb pi Tom
teboda ttor vi i styrelsen att vi kan fortsat
ta att arbeta har trots nya Arlandatermina
len och volymminskningar. 

Overtalighet 
Overtalighetsfbrhandlingama bbrjade i 
mars och efter speciell fbrhandling med 
arbetsgivaren i April kom vi bverens om 
en bvertalighet pi 32,8 irsarbetskrafter. 

Detta for att kunna erbjuda alia som 
arbetar pi terminalen att sbka Futumm. 
Det blev ca. 25 A A . som sbkte och Futti-
ram och nigra A A . flyttade till Arsta. Det 
gjorde att vi kunde anse att vi uppnitt 
milet eftersom vi ocksi startade en ny 
verksamhet med att vi bbrjade fbrsortera 
(blocka) it Bromma, Kista och Solna. 

Nya scheman 
Schemafbrhandlingama startade i viras 
och vi gjorde tillsammans med arbetsgiva
ren ett utskick med fbrslag till nya sche
man. Minga synpunkter kom in som 
arbetsgivaren och vi fbrsbkte justera 
fbrslagen efter. Fbrhandlingsresultatet 
blev hyggligt fbrutom ett missfbrstind om 
hur SSM natt ville jobba. V i hade justerat 
efter det fbrslag de enligt deras represen-
tanters fbrlag vill jobba, aven om bide vi 
och arbetsgivaren tyckte att det verkade 
vara ett mycket timgt schema. Det visade 
sig att fbrslaget ej var tillrackligt fbrank-
rat, men SSM chefen lovade att de som 
ville kunde byta med nigon pi motsatta 
sidan fbr att fi fbrre nitter i stt-ack. 
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GSM chefen beslutade utan att forankra i 
ledningen for terminalen att de 40 fria 
timmama skulle vara valfria. Det gjorde 
att GSM tvdskift kunde fS samma schema 
som SSM tviskift. Det innebar att vi med 
en halvtimme nar pa SSM tviskift hade 
tillgodosett medlemmamas synpunkter i 
schemafbrhandlingama. 

Lokalfbrandringar 
Fomtom omflytmingen av maskinema bar 
stora lokalfbrandringar skett under iret. 
Nya omkladningmm fardigstalldes ovan

p i terminalkontoret och p i plan 3,5. Nya 
sammantradesrum bbrjade byggas p i 3,5 
norra. Lunchmmmet som tidigare funnits 
i denna lokal ersattes av det f d. rbkrum-
met p i 3,5. 

Blocknmgen bereddes plats d i r tidigare 
GSM 14 stitt. 
Friskvirdslokalema flyttades ner t i l l plan 

1. 
Udiymingen av garaget pibbrjades 

under iret. 
Grabe flyttade in p i plan 5 i September 

och darmed lamnade brevterminalen alia 
lokaler i den delen av planet. 

Blockning 
Under hbsten bvertog terminalen ansvaret 
fbr blockningen av Bromma. Samtidigt 
togs blockningen av Kista och Solna in i 
huset. 

LONEREVISIONEN 
Det nya avtalet giller frin den 1 oktober 
2001 till den 30 September 2004. Det ar 
indelat i tre ettirsperioder. Fbr de Ue 
periodema hbjs Ibnema med 3,0,3,0 samt 
2,9 procent vardera. Utbver Ibnepislagen 
innehiller det nya avtalet en hel del and-
ringar i bvriga anstallningsvillkor. Dessa 
har utfbrligt redovisats i ett.4v/a/jFacktu-
ellt under hbsten. 

2001 irs lokala Ibnerevision avslutades 
lagom till Jul och den nya Ibnen och det 
retroaktiva betalades ut pi januarilbnen. 
Klubben och sektionerna lyckades i fbr
handlingama uppni de 16.900 kr i nor
mallbn och 400 kr generellt som vi satt 
som mi l . 
Medellbnema ligger nigot bver normal-

Ibnen och for sorterama hbjdes den med 
ca 500 kronor ti l l drygt 17.200 kr/min 
och med 650 kronor fbr lagledama upp 
ti l l en medellbn fbr denna gmpp pi 
20.400 kr/min. Teknikema fick aven i i r 
en liten exfraslant; deras Ibner hbjdes med 

770 kronor ti l l samma n i v i som lagledar-
na, ca 20.400 kr. 

Tomteboda ar troligen fortfarande riksle
dande i jamlika loner bland terminalema. 
Skillnaden bland sorterama uppgir efter 
irets Ibnerevision ti l l ca 90 kr/min - till 
minnens fbrdel. Trots anstrangningar att 
hilla koll p i denna faktor under fbrhand
lingama blev resultatet att skillnaden 
bkade nigra kronor. 

Gratiflkationen 
Efter att ha delat ut generbsa gratifikatio-
ner t i l l chefer p i olika h i l l inom Posten, 
tvingades ledningen till slut att ocksi 
ansli litet pengar ti l l fotfolket. 

Fbr vi r del blev det ca 3.800 kr per 
heltidsanstalld. Pengama betalades ut p i 
marslbnen. 

Personalfonden 
Postens Personalfond upplbstes under iret 
och pengama delades ut dll andelsagama. 

Utbetalning skedde i maj och som mest 
var andelama varda ca 7.500 kronor. 

A R B E T S M I L J O A R B E T E T 
Ett hektiskt i r som bbrjade med flytt av 
maskiner och arbetsplatser, byggnation av 
LTP-liner och utbildning i Operatbrsun-
derhill och slutade med certifieringspro-
jekt i systematiskt arbetsmiljbarbete. Ett 
i r som bara rusade p i och fbrsvann. 
ibland fiinderar jag p i vart det tog vagen. 
Nar jag nu sitter och gir igenom den 
gamla almanackan si upptacker jag anda 

att det nog inte var s i kort som det kan-
des. Det i r v i l ildem, som dom sager. 

Moten under aret: 
8 ginger har skyddsombuden samlats fbr 
att samordna verksamheten. 

2 ginger har jag varit p i huvudskydd-
sombudskonferens. 

10 ginger har jag varit p i samverkans-
gmppsmbten med terminalledningen. 
Och 5 ginger bar jag frSffat Celexa, som 

ar ansvariga fbr fastigheten. 

Storre arenden under aret: 

Inflddesprojektet ^ 
som det kom att kallas, handlade inte ba'^ 
om flbdet, utan aven om flytt av maski
ner, flytt av SSM's och GSM's manuella 
sortering, men aven om buUerdimpning 
och mamingar av bide buller och elektrq^ 
magnetiska fSlt. 

Vid mamingaraa kunde vi konstatera att 
vi ligger bra ti l l p i bida omridena, i t -
minstone om man jimfbr med andra 
terminaler. Dock har vi nigra omriden 
kvar att jobba med. j 

Operatdrsunderhall I 
har arbetats med viss framging p i KSM 
och Kund, men har annu inte kommit 
iging p i allvar p i bvriga omriden. Det ar 
ett mbdosamt och lingsiktigt arbete som 
sakert kommer att ta minga i r . P i Scania 
som har kommit valdigt lingt s i l i r dom 
ha startat om flera ginger. 

EBT-tagen <^ 
kom iging i bbrjan p i iret och invigdes 

Klubbens budgetmote: Verksamhetskommittens ordforande PO Brandeker forklarar 
de senaste projekten. 
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med pompa och stit. HSr har skyddsom
bud pk Tba haft stor inverkan fi-amfor allt 
pk utft)rmn ingen av vagnaraa. 

Samordningsansvar 
Ett dokument togs fi-am i borjan av iret 
for att reglera forhillandet t i l l entrepreno-
rer. Vilka krav som vi staller p i dom i 
arbetsmiljosammanhang , krav p i utbild
ning i "heta arbeten", regler fbr ttoickkbr-
ning etc. Detta har vi sedan fit t en del 
uppmarksamhet fbr och flera andra termi
naler har nu "linat" vir t dokument. 

Systematiskt 
arbetsmiljoarbete, SAM 

i ^ D e t t a projekt startade i bbrjan p i hbsten 
och har p ig i t t sedan dess med stor inten-
sitet. Tanken ar att Brevnatet skall vara 
certifierad under april minad i i r . Minga 
som har deltagit i andra certifieringar 

l^ikakade p i huvudet i t den tajta tidspla
nen, men ser det ut att hilla. En mingd 
dokument har tagits fram for att beskriva 
hur vi skall leva upp till dom lagkrav som 
fmns. Nu har projektet gitt in i en imple-
menteringsfas. Det ricker ju inte med att 
ha ett system, man miste jobba efter det 
ocksi. Fbr narvarande besbks dom lokala 
samverkansgruppema for att lagga fast 
programmet. Sedan blir det arbetsplat-
straffamas tiu". I mars f i r vi reda pa om vi 
har jobbat ratt, d i kommer BVQI och 
reviderar oss. 

Lars-Erik Ldvlie 
Huvudskyddsombud 

# 
^tJnder verksamhetsiret har enhetemas 

skyddsombud bidragit ocksi till termina
lens arbetsmiljbarbete p i lokala nivier. 
Ca 20 skyddsombud som representerade 

I^KSM (Leif Skog, Mats Ljungberg, Guj 
Boden (IRM)), Klump-Flbde (Monica 
Lindberg, Staffan Milkier, Gerardo Ber
rios, Stefan Rydberg och Hannu Jokinen), 
Teknik och Underbill (Mikael Ogren), 
Fbretagsposten (Anders Bergstrbm, Mag
nus Rbnstrbm och Gbran Berg) samt 
GSM/IRM (Lennart KrUger, Solbritt 
Hansen, Bosse Eriksson, Bertil Carlsson, 
Alexandra Brintler, Ingrid Andersen och 
Erhan Gbmiic) har standigt kontrollerat 
arbetsmiljbn vid bl.a. skyddsronder och 
kommit med forbattringsfbrslag efter 
samrid med medlemmama. Medlemmar-
nas bnskemil framfbrdes ocksi vid loka
la samverkan och minga tillbudsrappor-
teringar inlamnades. Overgripande frigor 
tillsammans med viktiga lokala frigor 

behandlades vid minadsvis TBA skydd-
sombudensmbten. Magnus Rbnnstrbm 
och Erhan Gbmiic anordnade ett semina-
rium fbr hela skyddsombuden och fackli
ga fbrtt-oendevalda, angiende "Antrax, 
Sakerhetsfrigor och Krishantering" dir 
sakerhetsfrigor togs upp av Postens Si-
kerhetschefen ChristerAllden; frigor "om 
och kring Antrax" av Smittskyddslakaren 
Per Lundberg; samt krishanteringsfrigor 
av konsuk Ivar Femamo. 

Tomteboda Huvudskyddsombudens hem
sida p i internet har fimgerat ocksi som 
informationskalla bland skyddsombuden 
och gentemot terminalens anstallda och 
sidoma har fitt bver 5 tusen besbkare 
sedan april 2001. 

Virruset 
Klubben sponsrade de nio tjejer som 
deltog i Virruset i maj. 

J A M S T A L L D H E T 

Under 2001 fick Tomteboda postterminal 
fbr fbrsta gingen en kombinerad 
jamstalldhets- och integrationsplan. En si 
kallad mingfaldsplan. 1 jamstalldhetspla-
nen stir bl.a att vi ska verka fbr en jamna-
re fbrdelning mellan man och kvinnor p i 
alia nivier och verksamhetsomriden. En 
av de aktiviteter som skulle ha genomforts 
under 2001 var ett seminarium for chefer 
och lagledare om man och kvinnors olika 
fbmtsattningar i arbetslivet i allmanhet 
och p i v i r arbetsplats i synnerhet. Det har 
av olika skal inte genomfbrts senast p.g.a. 
den senaste lagledartillsatmingen skulle 
genomfbras. Den kommer att akmaliseras 
under viren 2002. En atman milsitming 
var att minst 3 5% av lagledare, bitt-adande 
lagledare och flbdesledare skulle vara 
kvinnor. S i ar inte fallet i dag . Snarare 
har siffran sjunkit jimfbrt med 2001. 
Orsakema ti l l det miste analyseras. 
De ansvariga fbr jimstalldhet och integ-

rationsfrigoma inom sektionerna har haft 
ett antal mbten tillsammans d i bl.a ming-
faldsplanen gitts igenom. Flera aktivite
ter i denna som skulle uppfyllas vantar p i 
svar. Ett mbte med Jens Morin ar avtalat 
under febmari 2002. 

Lbneskillnadema bkade marginellt i 
irets avtalsrbrelse. Det skiljer nu 89 kr 
mot tidigare 82 kr for sorterare i mans 
favbr och 215 kr mot tidigare 200 kr sett 
ti l l alia medlemmar. Trots det ar troligen 
Tomteboda fortfarande riksledande i 
jamlika Ibner bland terminaler. Skillnaden 

till mans fbrdel beror bl. a p i att en stbrre 
andel f d lagledare iterfmns dar vilket 
snedvrider statistiken . N i r nu skillnaden 
tt-ots allt bkar miste man ha bgonen p i 
detta och 6ka vaksamheten infbr irets 
Ibnerevision. 
Deltagandet i SEKO Posten Produktions 

kvinnliga natverk itempptogs. T v i repre
sentanter frin Tomteboda deltog i ett 
mbte i Malmb under hbsten. 

D A T A 

Aktiviteter inom IT i SEKO pigi r hela 
tiden och ar ett miste fbr att vira medlem
mar och fbrtroendevalda skall f i mojlig
heter att utveckla sig, fbr att darmed ktm-
na fbrandra sin arbetssimation och aven 
piverka sin Ibneutveckling. 

Den lokala aktivitet som pigitt under 
iret, ar att SEKO i Tomteboda har anlitat 
Datafbreningen (STDF) fbr att utbilda 
medlemmama i datakbrkortet (ECDL). 

SEKO och STDF (datafbreningen) har 
ocksi bbrjat med kurser fbr fbrtroendeval
da, enl samma uppligg som ECDL, men 
med sarskild anknyming till de fbrtroen-
devaldas behov 

Arbetsgivaren har insett att SEKO:s initia
tiv vackt stort intt-esse bland personalen 
och har ocksi bbrjat anvinda sig av data
fbreningen i Tomteboda fbr att utbilda ar-
betsledare och specialister. 

Utbildningama laggs upp si att bide 
fackliga och arbetsgivare skall f i samma 
baskunskap i data 

Det har inte kommit nigra fbrslag frin 
Posten om att erbjuda nagot datapaket t i l l 
personalen p i ett bra tag nu, vilket troli
gen beror p i att man inte har nigon bra 
leverantbr av datorer, samt att det ocksi 
fattas pengar. 

Det ar mbjligt att det kan komma upp 
diskussioner under 2002 om det blir nigot 
mer erbjudande eller ej. SEKO:s koncern
fack har vid flera tillfallen uppvaktat 
Posten med begaran om ett nytt datorer-
bjudande. 

M A T R A D E T 2001 

MaU-idet har mbte ca 5 - 6 ginger per i r . 
Ridet bestir av representanter frin 
Arbetsgivaren (Gunnar Bjbrklind som i r 
lokalansvarig), en ansvarig ft-in restau
rangen, en person frin resp. enhet, aven 
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fiin Postgirot och Logistik, samt en 
SEKO-representant, nu har nigon frin 
HK ocksi tillkommit. 

Det som diskuteras ar i huvudsak kvali-
tet p i maten, innehill (nSringsmassigt), 
salladsbord, etc. Dessutom s i ar lokalen 
och uteplatsen alltid ett infressant amne. 
Det har blivit en liten upprusming av 
matsalen, men det blev inte tilhickligt 
bra. 

Lennart Grabe och hans stab:s ankomst 
t i l l Tomteboda borde ha kunnat piverka 
mer, men eftersom dessa damer och her-
rar inte ater i v i r matsal som det var tinkt, 
s i bidde ombyggnadema inte mer an en 
tummetott. Det enda som har bant ar att vi 
har f i t t inmonterat den salladsbank som 
stod i Klaraterminalen. Tyvarr s i fimgerar 
den inte som onskat. Kryddomasom finns 
stir numera vildigt hogt och ar darfor 
svira att komma i t . Salladen i r utplacerad 
p i bida sidor och i r inte av samma sort, 
s i att man f i r agna sig i t att trixa sig mnt 
banken p i bida sidor fram och tillbaka 
om man vill ha av alia sorter. 

Koema har slutligen bOrjat fungera nigor-
lunda. Detta i r tt-oligen en effekt av att de 
som stod i dessa ringlande koer sjalva 
bbrjade g i t i l l restaurangen p i andra tider. 

Man kan tycka att det inte bander nigot 
som syns frin v i r piverkan, men det gbr 
det, dels s i bevakar vi att kvaliteten hills, 
vi bevakar att posten underhiller lokaler-
na, att det finns tilhickligt med automater 
i produktionen, etc. S i ridet fiingerar 
aven mellan mbtena. 

F A C K L I G T - P O L I T I S K T 
Vira medlemmar framfbrde bnskemil t i l l 
oss fbrra iret att bjuda in ti l l terminalen 
Attac fbr att under en kafferast fi veta 
mer om deras organisation och politiska 
plattftjrm. Med stor bverraskning fick vi 
ett kategoriskt nej. 

Fortfarande p ig i r samtal mellan arbets
givaren och facket om en rim lig overens
kommelse om arbetsplatsbesbk. 

Fbr politiker pi alia nivier ir arbets
platsbesbk en viktigt del av deras arbete 
fbr att kunna ft-affa manniskor pi sina 
arbetsplatser, och fbr oss ir en bra mbjlig
het att framfbra vara isikter och kunna 
piverka dem. 

Posten framfbrallt ar totalt beroende av 
politiska beslut pi riksnivi. 

Efter terrorattackema i USA i September 

fbrra iret och efter bombningar mot Tali-
banema, blev som vanligt civilbefolk-
n ingen drabbad innu enging av kriget. 
Klubbstyrelsen fbreslog under medlems-

mbtet i november fbrra iret gbra en in
samling fbr att hjalpa civilbefolkningen i 
Afghanistan och att klubben skulle bidrag 
med lika mycket, resultat blev 1800 kr 
som skickades till svensk- Afghanistanskt 
fbren ingen. 

INTEGRATION 
Hos oss p i Tomteboda Postterminal i r vi 
femtiotal olika nationaliteter och emiska 
gmpper som speglar att vi i r en fungeran
de multikulturell arbetsplats. 

P i det sattet vi ar en fbrebild, och vi kan 
bli annu battre genom att kartlagga viran 
konkreta brister som finns och hitta kon-
kreta itgirder. 

Darfbr presenterade vi fyra fbrslag till 
itgarder. 
a. Att Tomteboda infbr praktiskplatser fbr 
arbetslbsa eller nykomna invandrare som 
behbver introduktion i arbetslivet. 
b. Att Tomteboda uppmuntrar de anstallda 
med utiandsk bakgmnd som har spriksvi-
righeter, att fbrbattt-a sina kunskaper ge
nom lokal kompetensutveckling. 
c. Att Tomteboda infbr mentorsprojekt 
inom olika omriden fbr att uppmunfra de 
anstallda med utiandsk bakgmnd att sbka 
andra arbetsuppgifter eller hbgre befatt
ningar. 
d. Att Tomteboda aktiv sprider informa
tion och kunskaper, genom t. ex. fbreias
ningar och seminarium, om lagen mot 
etnisk diskriminering i arbetslivet. 

Fbrra iret fbr fbrsta gingen presentera
des en kombinerad jamstalldhets- och 
integrationsplan fbr Tomteboda Postter
minal vilken kallades "mingfaldsplan". 

Personalchefen och SEKO Klubb Tomte
boda kom bverens om att integrationspla-
nen syftar p i att Posten ska frimja emisk 
mingfald inom terminalen darfbr att vi 
tror att detta skapar en battre arbetsplats 
och bidrar till ett batfre resultat. Att lyfta 
fram synsatt och varderingar frin perso
ner med olika emisk bakgmnd skapar 
helhet och bredd ock kan bidrar till att vi 
lattare kan uppni Tomteboda Posttenmi-
nal. 
• Posten ska underlitta fbr anstallda mi* 
ickesvenskt ursprang att engagera sig i 
fbrandringsarbete p i terminalen. 
• Posten ska motarbeta alia former av 
emisk diskriminering och arbeta fbr ejj 
positiv syn p i mingfald p i arbetsplatse. 
• Posten ska verkar fbr att personer med 
olika emisk tillhbrighet sbker lediga ans-
tallningar. 
• Posten motarbeta emisk diskriminering 
p i alia nivier. | 

Milsattningen i r att inom Tomteboda 
Postterminal ska senast 30 juni 2002 
minst 25% av lagledare och bitt-adande 
lagledare ha utomnordisk bakgmnd. 

SLUTORD 
Under det andra iret som egen terminal i 
Brevnatet har en kraftfiill sanering av 
terminalens ekonomi genomfbrts. En r̂  
itgarder har vidtagits och fler planeras for 

Klubbens budgetmote. Fr.v. i framre raden: Paula Miettinen, Agneta Backman-
Cavledes, Kerstin SInisalo. 
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att kunna bedriva en rationell produktion 
i huset. Det efterlangtade buUerdraperiet 
mot manuella sorteringen har antligen 
kommit p i plats och fler arbetsmiljofbr-
battringar har genomfbrts - fr.a. den fris-
kvirdstimme som ingir i de nya schema-
na frin oktober. 

Alia de itgarder som genomfbrts borde 
lagga grunden for ett effektivt Tomteboda 
med god arbetsmiljb och hog personal-
frivsel. Ett Tomteboda som har en sjalv-
klar plats i framtidens brevnat. I synnerhet 
om vi under det kommande iret priorite-
rar personalens frivsel. 

I fbrra irets verksamhetsberattelse var-
^lade vi fbr nya Arlandaiventyr - trots att 
Tomteboda i det laget inte ingick i fbrut-
satmingama fbr en ny stortermmal. Mot 
irets slut kimde vi tyvarr konstatera att vi 
iterigen har dragits in i detta projekt. 

Uppgiften under det kommande iret blir 
mot den bakgrunden bide att fbrsvara 
Tomteboda och utveckla terminalen och 
fbrbatfra medlemmamas villkor. 

Samtidigt vet vi att Postens situation ar 
fortsatt besvarlig p.g.a. avregleringspoliti-
ken. Vi kan darfbr inte rakna med nigra 
lattkbpta framgingar. 
Fbr att vi ska uppni de fbrbattringar som 

vi alia vill ha kravs sammanhillning och 
en hbg facklig aktivitet. Det i r v i r fbr-
hoppning att s i blir fallet och att Du tar 
del i det fackliga arbetet under det kom
mande iret. 

Ake Anevad, Anders Bergstrom, Jan 
Ahman, Inge Sved, Monica Lindberg, 

Bertil Carlsson, Gerardo Berrios, 
Janis Rubulis, Mohibul Ezdani Khan, 

Staffan Millner 

r ^ 

Stockholmstermina-
lernas dataforening 

dppen fdr dig som arbetar pd 
Arsta eller Tomteboda. 

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

Medlemsavgift 50 kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

http://home.swipnet.se/stdf 

Stockhoimspostens 
konstforening 

Oppen for alia anstjillda inom 
Posten i Sth. Utstallningsloka-

ler pd plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/ar. Du 

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

du sedan koper konst for. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

dppen for dig som ar postan-
stalld och fotointresserad. 
Foreningen disponerar ett 

valutrustat morkrum pa plan 1 
pa Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagne^ord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskekiubb 

Medlemsavgift 150 kr/dr 
Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 

tel 781 76 04 



Avgitt betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndring: se nedan\ 

Upprop fran klubbens valberedning: 

Till dig som ar medlem i SEKO - Tba 
Forra arets arsmote utsag underteck-
nade att vara valberedning. Var upp
gift ar att forbereda de val som ska 
fbretas vid kommande arsmote som 
skall hallas lordagen den 9 mars 
2002. 

I det arbetet behover vi din medver
kan. Det ska ske genom att du utnytt-
jar din forslagsratt och nominerar vil
ka du anser bor valjas till klubbens 
olika och lediga fortroendeuppdrag. 

Har uppgift pa vilka som 
har haft dessa uppdrag: 

• Ordforande: Ake Anevad 
(GSM/IRM) Mandatperioden utgar. 
• Kassdr: Anders Bergstrom (Fore-
tagsposten), kvar ett ar till. 
• Fem styrelseledamdter. 
Bertil Carlsson (GSM/IRM); staller 
inte upp, men mandatperioden kvar 
ett ar till. 
Inge Sved (SSM); Mandatperioden utgar. 
Gerardo Berrios (Flode); Mandatpe
rioden utgar. 
Jan Ahman (SSM); Mandatperioden 
kvar ett ar till. 
Monica Lindberg (Klump); Mandat
perioden kvar ett ar till. 
• Tre ersattare: Janis Rubulis (F)); 
Mohibul Ezdanikhan (SSM), Staffan 
Millner (Klump). 
• Tva revisorer och 1 ersattare : Peter 
Hillman, Orjan Skog - och Hannu 
Jokkinen 
• Fem valberedare: Erhan Gdmiic 
(Sammankallande - G S M /IRM), Ste
fan Granbom (F), Guy Boden (SSM 
sedan IRM), Marek Jarozsek (Klump) 
och Paulo Miettinen (SSM). 

Arbetsfordelningen inom 
styrelsen har varit fbljan
de: 
Forutom ordfbrande och kassoren: * 
Vice Ordforande: Inge Sved. - * 
Studie ansvarig: Mohibul Ezdanik
han - * Sekreterare ochlnformation-
sansvarig: Jan Ahman - * Jamstaild-
het: Staffan Millner - * Fackligt-po
litiskt: Gerardo Berrios - Bertil 
Carlsson - * Dataansvarig: Anders 
Bergstrom - * Forsakrings- och 
pensionsfragor: A.Bergstrdm, J.Ah-
man och Ake Anevad. - * Integra
tionsfragor: Gerardo Berrios, Monica 
Lindberg och Staffan Millner - Ut-
over dessa har Peter Jarmeus (GSM) 
varit styrelsemotenas adjungerade 
sekreterare under hela verksamhets-
aret. 

vaibered-
ningen 
fick 

sista ordet 

I det kommande arsmotet 
skall det valjas bl.a. fbljan
de poster: 

A) Ordforande pa tva ar 
B) 2 Styrelseledamoter pa tva ar, 
C ) 1 Styrelseledamot for ett ar 
D) 3 Ersattare pa ett ar 
E ) 1 Revisor pa tva ar och 1 revisor 
ersattare pa ett ar 

F ) Valberedningen pa ett ar 
G ) Huvudskyddsombudet och dess 
ersattare for 3 ar. 

Fbrst nomineringar - sedan 
val pa arsmotet ^ 

Nu bor alia S E K O medlemmar pa 
Tomteboda delta i den demokratiska 
processen och saga sin mening genom 
att nominera vilka vi skall valja pa^ 
arsmotet. Detta ar den minsta du kai 
gora om du vill ha en val fungerande 
klubb pa Tomteboda. (Huvudskydd
sombud och dess ersattare foreslas av 
skyddsombuden vilka kommer att 
valjas vid de lokala sektionemas ars
mote). 

Anvand den nomineringsblankett 
som valberedningen delat ut. Du 
kan ociisa maila dina forslag till 
valberedningens sammankallande, 
erhan.s>ontuc(cLposten.se 

Tank pa att du maste tala med den du 
foreslar. Alia som nomineras m a s t ^ 
vara vidtalade. Nar du ar klar med 
dina fbrslag lamnar du blanketten in i 
valberedningens postladorsom place-
rats pa varje plan. Senast onsdagê ^̂ ^ 
den 6 mars 2001, kl: 24.00 maste 
blanketten vara inlamnad. Valbered
ningen skall efter sin bedbmning fore
sla kandidatema till irsmbtet for val. 

Med vanlig halsning, 
Valberedningen, SEKO Klubb 

Brev Tomteboda, 2002-02-08 

Stefan Granbom, Erhan Gomiic, 
Guy Boden, Marek Jarozsek och 

Paula Miettinen 

Adress^ndring: Pa Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1149,111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


