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Grabe f ick ga -
men hur blir det 

jned Posten? 
• Efter stark facklig kritik 
tvingades Grabe att larana 
Posten. Med sig fick han s§dar 

^ 1 15 miljoner, vilket ska 
jamfbras med de 350.000 kr i 
Futurumpengar som vanliga 
anstallda som sags upp kan 
rakna med. Det ar ett belysan-
de exempel p& det omregle-
ringsPosten som vi nu lever i . 
Det var bra att Grabe sparka-
des och fbrhoppningsvis har 
entreprenadema skjutits upp 
fttr ett tag. Aven Arlandapro-
jektet drogs in i malstrOmmen 
och beslutet har senarelagts t i l l 
nasta i r . 

Orattvisorna kvarstar 
pMen orattvisorna kvarstir, 

ade inom foretaget och utit 
mot kundema. Medan en sor-
terare ligger och stampar ph 
samma reallOn som fbr 25 i r 

..^sedan liar chefslonema ming-
aubblats. Nar vanligt folk f i r 
rakna med att springa benen 
av sig mellan spelbutikema for 
att hitta det som iterstdr av 
postkontoren och dar kopa 
sina prishojda fHmarken - kan 
de stora kapitalen rakna med 
fortsatt sankta porton och 
starkta mojligheter att plocka 
ut de godaste bitama ur post-
marknaden. 

— Matchen har bara borjat, 
som SEKO Postens ordfSrande 

formulerar det i en av artiklar-
na i detta nummer av Facktu-
ellt. 

Manskligare 
bet galler for postfragoma i 
stort som i smitt. Frigan hur 
Posten ska imdvika att liksom 
SJ behOva uppratta en kon-
troUbalansrakning Sr langtiMn 
lost. Nar det galler Arlanda ser 
vi kanske en oppning som kan 
ge en manskligare och Stock-
holmsbaserad lOsning - men vi 
ar inte dar an. Och p i varje 
terminal firms mycket att g6ra 
fbr att nk fram t i l l den Goda 
arbetsplatsen. 

- Det finns mer som det gar 
att gora nagot at, an inte, som 
fbretagslakaren Johny Johns-
son uttryckte sig vid Verksam
hetskommittens novembermo-
te. 

God JuUasning om detta och 
mer dartill onskar 

/Red 

"inte liasta 
goda pengar^ 
efter daliga 
konsulter" 

Styrelsema for 
Klubb Tomteboda Brev, 

Arsta Pt och 
Tomteboda Paket 

onskar 
alia medlemmar 

God Jul & Gott Nytt Ar! 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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Grabe forsvann - en 
pyrrhusseger? 
• Okay, nu fbrsvann Grabe men vad 
bander sen? Vi mobiiiserade alia krafter, 
inklusive de politiska, for att fh en andring 
t i l l stind. 1 antikens dagar vanns en stor 
krigsseger, men det kostade mycket fbr 
segraren, darav uttrycket "pyrrhusseger". 
Nar naste verkstallande direktbr blir t i l l -
satt, kommer framtidsbilden av volym-
minskningar att kvarsti? "Tvingas " 
SEKO anpassa sig ti l l detta p g a av vi fitt 
agaren att saga upp Grabe? Dvs vi f i r en 
direktor som battre respekterar facket, 
men som kommer att driva pS i frigor dar 
SEKO har en annan uppfattning?! Kom
mer agaren lyssna p i oss i fortsattningen 
ocksi? 

Bonus? 
Bonus skall det bli for 2002 enligt tidigare 
arbetsgivarbeslut. Jag tycker fortfarande 
att bonusmodellens uppbyggnad miste 
andras. Nu f i r man bara bonus om det 
ekonomiska resultatet blir battre en bud
get. Vad ar det som sager att budgeten ar 
ratt beraknad? SEKO har inget inflytande 
p i budgeten. Dessutom miste ett antal 
kvalitetskriterier uppnis fbr att f i bonus. 
Vad sager man t i l l de anstallda p i termi-
naler som fbrbattrar kvalitetskriterier, men 
man kan inte dela ut bonus , darfbr att 
Posten produktions resultat gick jamt upp 
med budget, darmed kan inte 25 % av 
overskottet delas ut i budget? Enligt rykte 
skall bonusen bli noli kronor (0) fbr i r 
2002. Enfmjulklapp? 

Rockgiganter 
Sjalv har jag trbstat mig med att iterse 
nigra rockgiganter frin 70-talet. Stray och 
det mer kanda Mountain med ryktbare 
gitarristen Leslie West. Jag hade mest 
behillning av Stray, deras musik hiller i n 
idag. Jag sig dem senast 1973 i London, 
fbrsta iret jag tigluffade. Kanske kan man 
bversatta det till dagens verklighet ocksi? 
Det ar populart att skalla och racka ner p i 
70-talet, speciellt fbr vanstervriden poli-
tik. Man glbmmer latt bort att borgerlig 
regering styrde 1976-82 och att 1973-76 
fick lotten avgora riksdagsbeslut ex 
MBL?! 

Kollektivavtalet 
Jag sjalv kunde ocksi blandas av den 

borgerliga pressens uppfattning under 70-
talet, man hade bara arbetat nigra i r och 
var inte fackligt ansluten. Man tyckte inte 
man behbvde Handelsanstalldas Ibneavtal 
fbr man tjanade nigra flittiga kronor bat
tre p i lagerarbetet. Det var ingen som 
hade fi t t chansen att fbrklara koUektivav-
talets varde fbr mig. Senare, p i en annan 
arbetsplats, fick jag hjalp av facket att f i 
ut semesterpengar. Detta trots att jag in te^^ 
var fackansluten. Nar jag bOrjade p i Pos
ten 1981 var det helt naturligt att g i med 
i Statsanstalldas fbrbund. 

isolerade oar ^ 
Det man saknar idag ar val tilltron p i att 
man kan fbrandra tillvaron fbr sig sjalv 
och andra. Nu hanvisas ti l l globalisering-
en o s v och 
vi anses vara 
i handema 
p i markna-
den o c h 
miste stan-
digt vara 
radda fbr att 
gjort felval 
gallande el, 
telefon 
0 s V. Ar-
betshetsen _ 
bkar och 
manniskan 
orkar inte engagera sig efter arbetet. Alia 
hushill blir som isolerade bar. P i sjuttio-
talet verkade i alia fall fler manniskoia 
vilja fbrandra tillvaron tillsammans. 
Numera i Sverige firms det t v i gruppe-
ringar som angriper det gemensamt igda 
- moderatema och klottrama?! 

Julhalsningar 

Micke Tail, ordfdrande klubb Arsta 

PS En medlem har pamint mig om att 
kaseriet "Eftertanke" isenaste T-facktu-
ellt, kan vara ett brott mot Postens mang-
faldsplan. Dvs vifar inte ut ipeka ut vissa 
som icke onskvdrda i postfloran. Darfbr 
skall AIK:are Idmnas ifred DS 



Term/naFACKTUELLT 3/2002 Omregleringspolitiken 

Grabe fick ta smallen 

Sa fick det vara nog! 
• Grabes avging har legat i 
luften ett tag, redan fore det 
senaste storgralet med facket. 

Man bor mirmas att Grabe 
tillsattes darfor att den tidiga
re vd:n, U l f Dahlsten, var ett 
fbrbnikat kort sedan han ge-
nomfort den forsta etappen 
av omregleringspolitiken i 
Posten. Fortroendet hos bade 

' ^ i m d e r och anstallda var slut 
efter det sjalvmordsuppdra-
get. 

Man kan nu konstatera att 
, ^ r a b e hamnade i samma 

fjosition, och darfor maste ga. 
Han har snallt fortsatt Dahl-
stens - och regeringens -
politik. I den fortsatt despera-
ta och hittills fafangajakten 
efter svarta siffi-or i boksluten 
silde han ut Postgirot, avyt-
trade resten av fastighetema, 
awecklade det mesta av 
kassaverksamheten, omvand-
ladehirdhant helaservicena-
tet och skickade ut kundema 
pajakt efter sina postkontor -
som inte langre finns! Etc... 

^^Dahlstens anda 
Och - i Dahlstens anda -
fortsatte han att kora over 
och krama ur personalen an
nu litet t i l l . Nigonting som 

" ^ e fackliga representantema 
fi-an SEKO Posten fick 
mycket klart for sig vid den 
nmdresa t i l l ett stort antal 
postala arbetsplatser som de 
genomfbrde imder forra hos
ten. 

Kring sig samlade han ett 
gang Ericssondirektorer och 
konsulter fran olika hall. Nar 
Ericsson tog slut som rekry-
teringsbas gick han - eller 
kanske rattare hans imderche-
fer - helt foljdriktigt vidare 
t i l l Flextronics for att varva 
dar... 

Det sorgliga med dessa 

direktorer - och det som blev 
Grabes fall - ar att de inte har 
fbrstatt att Posten ar nigot 
mer an ett vanligt bolag av 
Ericssontyp. Posten har ock
sa - i alia fall annu! - ett 
samhallsuppdrag, som man 
maste ta hansyn t i l l . 

Nar de inte lyckades vanda 

Ericsson-sparet 
Den fackliga organisationen 
- SEKO - satte i detta lage -
och med erfarenhetema fran 
arbetsplatsbesoken i gott 
minne - ner klackama och 
sade ifran att nu far det j-vlar 
i mig vara nog! Grabe - dar 
han satt i solen nere i Turkiet 

Balansgang pa lastpall med raddningsstationen inom rack-
tiall....Lennart Grabe besoker Tomteboda ijuni 2000. 

siffroma i bokslutet kt ratt 
hall, gick de darfor glatt och 
obekymrat vidare och plane-
rade for nya djarva grepp. 
Entreprenad i brevbaringen 
var bara ett av uppslagen. 
Brevnatsprojekten ar i sam
ma anda. 

- begrep antagligen inte vad 
han stallt fill med genom att 
vant traska vidare i Ericsson-
sparet. Det gjorde daremot de 
politiker, som fortfarande har 
ett ansvar for Posten och de 
postala fragoma. Ti l l kunder-
nas missnoje med Servicena-

tets utrullning och de fortsat-
ta underskotten i Postens ro-
relse skulle nu laggas aven 
personalens och den fackliga 
organisationens ilska. 

Man ville helt enkelt inte ha 
nagra fler ofbrutsedda och 
daligt forankrade utspel frin 
Grabes sida. De behover en 
chef med ett stadigare grepp 
om aran; en V D som forstar 
inte bara att prata med direk
torer p i direktorers vis utan 
ocksi med politiker p i politi-
kers vis - och heist ocksi 
fbrsti litet av litet av persona-
lens sprak! 

I vantan pa Godot 
Om den mannen eller kvin-
nan gar att finna iterstar att 
se. 

1 vantan pa denne (Godot?!) 
kan tillaggas att det inte rack-
er med en duglig V D hur bra 
han eller hon an ar - polifi-
kema miste ocksa losa de 
grundlaggande pol i t iskt 
beslutade problemen for Pos
ten. Omregleringspolitiken i 
sin nuvarande tappning hiller 
inte om man vi l l ha ett Posten 
som bade ska klara samhall-
suppdraget och ga runt eko-
nomiskt och gora detta med 
en personal som trivsl 

Jan Ahman 

PS. Sett i ett intemationellt sam-
manhang si ar det typiskt att den 
svenska Posten nu fBrbrukat sin 
andre omreglerings-VD. Ett me
mento fbr de chefer som nu ar 
beredda att axla samma mantel i 
de ovriga alltmer omreglerade 
europeiska postbolagen! 
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SEKO Postens koncerfack: 

"Framtidstron i Posten maste 
aterskapas" 
• Att Lennart Grabe avg&tt som VD i 
Posten kommer knappast att innebara att 
fbrandringsarbetet i f5retaget upphor eller 
avstaimar. AvgSrande fbr SEKO ar dock 
att det fortsatta fbrandringsarbetet p i ett 
helt annat satt kommer att praglas av 
delaktighet fbr anstallda och fackliga 
organisationer. Vi ser det som en fbrut-
sattning for att iterskapa ett fbrtroende fbr 
Postens ledning, ett fbrtroende som pStag-
ligt naggats i kanten under senare i r . 

Ledningens syn pa de an
stallda behover omvarderas 
SEKO Posten arbetar efter bvertygelsen 
att vira medlemmar och Postens ovriga 
anstallda bide vil l och kan ta ett ansvar 
fbr verksamheten p i den egna arbetsplat
sen. Tyvarr har ledningens syn inneburit 
att minga anstallda fbrvagrats den mbjlig-
heten. De olika styr- och ledningssyste-
men bygger i hbg grad pS att nigra f i 
centralapotentaterhar "sanningen" och att 
den lokala organisationen ska utfbra arbe
tet efter detaljerade manualer och admi-
nistrativa processer. Fbr att koUa att ar-
betsplatsema "gbrratt" utses kontrollanter 
som ibland gir under beteckningen coa-
cher eller verksamhetsstbd, men i prakti-
ken fimgerar dessa som de centrala che-
femas kontrollapparat. Sannolikt fmns det 
ocksi bakom denna styming tankar om att 
lagga ut verksamhet p i entreprenad ti l l 
den som utfbr arbetet t i l l lagsta kostnad. 

Fdraldrad manniskosyn 
Vi anser att det ar nbdvandigt med en 
uppgbrelse mot denna syn som vi upple-
ver vara en del av en fbrildrad och kon-
servativ maimiskosyn. SEKO Posten 
efterfrigar styrsystem som ger en lokal 
frihet att arbeta mot uppsatta m i l , en 
styming som tillvaratar de anstalldas 
kompetens och kunskap. 

Vi kommer att avkrava Postens ledning 
p i svar om vilken typ av anstallda man 
vil l ha i framtiden. 

• Ska Postens framtida brevbarare vara 
en "dagsanstalld" utdelare som hamtar 
den i gingordning fmstallda 

brevbararvaskan? 
• Ska Postens transporter och kundleve-
ranser laggas ut p i entreprenad efter fi-i 
upphandling dar den som kbr billigast f i r 
uppdraget? 
• Ska Posten fortsatta att styra kassaverk
samheten p i ett sStt som osbkt leder t i l l 
deltidsarbeten och mer monotona arbet-
suppgifter? 
• Ska Posten ocksi i framtiden driva 
rationaliseringsarbetet inom terminalema 
med liten eller ingen hansyn t i l l personal-
konsekvenser som t.ex. arbetstider och 
arbetsorganisation? 

Tro pa de anstallda 
Fbr oss ar svaret givet. En kommande 
ledning fbr Posten miste gbra upp med 
det gamla synsittet, fbr att i stallet visa att 
man p i allvar tror p i de anstalldas vilja 
och fbrmiga att inom uppsatta m i l gbra 
ett bra arbete. Genom arbetet med Den 
Goda Arbetsplatsen fmns mbjligheten^, 
men d i f i r det inte stanna vid vackra ord 
och hbga ambitioner. SEKO Postens 
fackliga agerande kommer i hbg grad att 
rikta sig mot att iterskapa de anstalldas 
inflytande och delaktighet. En ny l e d n i n j ^ 
fbr Posten har nu chansen att visa att man 
vi l l g i oss t i l l mbtes 

SEKO Postens iconcernfack 

Produktionen av 
klump/smasaker utreds 
• Marknadsfolket p i Hk har sedan 
en tid haft en id^ att introducera en 
ny produkt som fitt arbetsnamnet 
smiisaker Man har noterat och 
bekymrat sig Over att minga kunder 
valt att g i Over frin (latta) fOretag-
spaket till brevklump. I praktiken 
innebar det samre intakter fOr Pos
ten eftersom brevklumpen ar en 
"enklare" produkt med lagre pris och 
samre marginaler. 

Ny produkt 
Tanken ar darfOr att introducera en 
ny produkt som ligger mellan fOre-
tagspaketetoch brevklumpen. Smii-
sakema skulle f i vaga upp till tre 
kilo och kunden skulle f i vaija mel
lan 0-1 eller 0-2 befordran och dess
utom kunna lagga till specialtjanster 
som "track-and -trace". Priset skulle 
vara hcSgre an f6r brevklumpen men 
lagre an fOr vanliga fdretagspaket. 

Kdrt fast 
Det ursprungliga projektet - dar 
ansvaret ligger i affarsenheterna p i 

HK - har kOrt fast av fr.a. tvi skai. 
Dels p i grund av osikerhet om 
marknadsbilden: kanske blir det 
istailet s i att kunderna i an hOgre 
utstrackning vaijer att lamna fOre- ^ 
tagspaketen fOr denna biitigare 
^anst, och d i har man inte vunnit 
sarskilt mycket. Dels spOkar den 
osikerhet som rider p i alia nivier 
i fSretaget i vantan p i Godot. fOrlit ^ 
den nye VD:n. 

Mot denna bakgrund har Posten 
Produktion beslutat att starta ett nytt 
projekt som ska utreda produk-
tionslOsningarfQT den typ av fbrsan-
delser som vi har talar om - oavsett 
om de kommer att saijas som brev
klump och/eller smisaker. Kent 
SOderberg, terminalchef i Uppsala, 
har utsetts att leda projektet. Frin 
S E K O ingir Sune SjOdin frin Verk-
samhetsridet. Utredningen ska 
senast den 30 april komma med 
fOrslag p i hur Produktion mest ef-
fektivt kan producera dessa fOrsan-
delser i brev- och paketnaten. 

/JA 



rerm/na/FACKTUELLT 3/2002 Verksamhetskommitt4n 

Johny Johnson vid Veri^samhetsl^ommittens mote: 

"Det goda jobbet bygger pa sunt 
fbrnuft" 
Verksamhetskommitten sa-
mordnar SEKO:s fackliga 
arbete inom Posten Produk
tion. Varje terminal inom 
Brev- och Paketnaten har 
var sitt mandat i Verksam
hetskommitten. Jan Ahman, 

^omtebodaklubbens repre-
ientant, rapporterar frin 
kommitt^ns novembermote 
som bolls under tre dagar i 
Stockholm. 

Johny Johnsson 
ar fbretagslakare p i Stora En-
sos kartongfabrik i Fors i sodra 
Dalama. Fabriken har 840 an
stallda som arbetar i kontinuer-
ligt 5-skift, medeiaidem ar 43 
i r och den genomsnittliga ans-
tallningstiden 16drvidbruket. 

Johny Johnson har gjort sig 
kand for att lansera begreppet 
frisknarvaro istailet for den 
sjukfrinvaro, som alia talar 
om. Men inte som en lek med 
ord i orwellsk nyspriksanda 
utan genom att ta fasta p i det 

w n a n kan lara av de indivi-
Xier/enheter som har en hOg 

frisknarvaro. 

inte behandia bort 
.^gamtidigt som vi aldrig varit 

sk friska som idag med en hog 
levnadsilder och fler 50-60-
iringar i produktionen an n i -
gonsin - s i har sjukfrinvaron 
5kat till rekordnivi. Det ar en 
paradox, som, sade Johny 
Johnson, har sin grund i den 
slinming av organisationen 
som genomfbrdes i bide i in-
dustrin och i kommunal och 
statlig forvaltning under 90-
talet. Den hoga sjukfrinvaron 
gir inte att behandia bort, sade 
han. Och drog darmed samma 
slutsats som bl.a. undertecknad 
varit inne p i : den hoga sjuk
frinvaron ar i mycket ett gi-

gantiskt misstroendevotum 
mot arbetsforhillandena i vira 
fbretag och fbrvaltningar. 
Krampor har vi alia, men fri-
gan ar om det kanns menings-
fiillt att g i till jobbet trots des
sa, eller, som Johnson uttryck
te det, man hellre betalar 25 
procent fbr att slippa g i dit! 

Frisknarvaro 
"Medicinen", om man f i r an-
vanda det ordet, fbr att bka 
frisknarvaron p i bruket var att 
man fbrst frigade ut dem som 
var lingtidsfriska (=ingen 
sjukdag p i t v i i r ) . Inte ovantat 
konsaterade man d i att 94 pro-
cent av dessa trivdes bra p i 
jobbet, f i klagade bver krop-
psliga besvar, de var psykiskt 
nigot mer "belastade" an ge-
nomsnittet darfbr att de kande 
sig behbvda och sedda, fick 
anvanda sin kompetens och 
fick ansfranga sig nigot; de var 
sallan nedstamda, hade mindre 
somnstbmingar, var inte oroli-

ga for sin halsa; var "framtid-
soptimister" och betraktade ar-
betslivet som en utmaning. 

lUlanskensbonder 
Darefter diskuterade man med 
de lag/skift/enheter som hade 
en lagre frisknarvaro om vilka 
fbrandringar de ville ha for 
trivas battre pa jobbet. Man 
begransade inte diskussionen 
fill fysisk arbetsmilb utan ock
si livsstils- och existentiella 
frigor dar arbetsgivaren tog 
hansyn aven till sidant som 
berbrde livet utanfbr arbets
platsen 

Minskensbbndema, till ex
empel (de har minga sidana 
anstallda!), hur behbvde de 
lagga upp sin skiftging fbr att 
klara av djurhillningen hemma 
p i girden? En skiftging som 
gjorde att de inte behbvde 
sjukskriva sig nar firen skulle 
vaccineras! De nyanstallda 
ungdomama som omedelbart 
klagade bver de tidiga morg-

nama - kanske kimde man fixa 
en annan arbetstidsfbrlaggning 
fbr dem. Stadama som tidigare 
jobbat sjalva och gjort ett ut-
markt jobb men fick en ny 
chef som ansig att de borde 
arbeta i grupp och dessutom 
under en fbrman som ingen av 
dem tilde och sjukskrivningar-
na darfbr rakade i hbjden. Vad 
ville de? Reparatbren som la-
gade motorer och hade ryggbe-
svar och behbvde en ny arbets-
bank. Egentligen berodde det 
nog mer p i att han under vidri-
ga arbetsfbrhillanden p i friti-
den jobbade som mekaniker i t 
Tony Richardsson. Nirman nu 
skulle kbpa in en bank till bru
ket kimde man kanske hjalpa 
honom att skaffa en till det 
privata "jobbet" ocksi! Etc... 

Jordnara 
Ett jordnara satt att arbeta och 
inte minst langsiktigt. Det har 
gjorts liknande fbrsbk aven 
hos oss, men det typiska har 

Kameraovervakning. Kommitt^ns ordforande PO Brandeker diskuterar med Bertil Nilsson om...? 
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varit att de iiar dragits ig&ng, 
ibland med pukor och trumpe
ter, men sedan ... somnat in. 
Eller avbrutits av nasta stora 
showroomsprojekt, typ Arlan
da, som krossar allt lingsiktigt 
arbete for att hoja personalens 
trivsel. Och ROS-modellen 
kan nog vara bra och oka del-
aktigheten - for dem som f i r 
vara med! Men om de breda 
personalgruppema inte ens f i r 
delta i en arbetsplatstraff och 
om den andi blir av och det 
som sSgs dSi inte tas p i all
var.... 

Nu ska Vitea in och man ska 
sjukanmala sig till och f i r i d 
av en sjukskoterska som sitter 
i Markaryd eller Sveg eller var 
deras Callcenter ligger... P i 
Fors bruk har man en egen 
fbretagshalsovird i huset med 
lakare och sjukskoterskor som 
har oppet hus ("man f i r soka 
for vad som heist - men vi kan 
inte hjalpa ti l l med allt") och 
som man kan g i till nar man 
har problem med hilsan. En 
fbretagshalsovird som firkos-
ta 2.500 kronor per anstalld 
och i r - men som betalar sig p i 
sikt. 1 Posten har man ett nol-
lavtal med Previa dSr man 
dessutom ska ha tillstind av 
chefen fbr att fa g i dit. Men 
tank om det ar just chefen som 
ar problemet...! Vad har man 
d i fbr nytta av fbretagshalso-
virden? 

Johny Johnsson 

Kort sagt s i verkade Johny 
Johnson vara en vettig karl, 
som t i l att lyssna t i l l . Vad jag 

vet s i har man ocksi gjort det 
p i sina h i l l i Posten, men fra-
gan i r vad det har fbr verkan i 
detta sbndertrasade fbretag dar 
allt fbr minga charlataner t i l -
lits harja. Man hade natur-
ligtvis klara och tydliga m i l 
fbr sitt arbete i Fors och upp-
fbljning av dessa. Jag ska inte 
fbrlanga artikel med dessa, 
utan istailet avsluta med nigra 
citat: 

"Vijagar inte folk utan miljd" 

"Ldr av de avdelningar som 
fungerar bra" 
"Det fmns mer som det gar att 
gora nagot at, an inte" 
"Kropp, sjdl och ande ar ett 
kommunicerande karl" 
"Det goda jobbet bygger pa 
sunt fornuft" 
"Den medvetna organisationen 
identifierar ohdlsan - den 
framgangsrika organisationen 
identifierar hdlsan" 
"Alia vill gora ett bra jobb, 
men man maste fa goda forut-

sdttningarfor det" 
"Mitt vanligaste problem som 

fdretagslakare ar att folk fra-
gar hur de ska kunna jobba 
vidare med den har krampan" 

Bertil Nilsson 
Siste man ti l l rakning var Ber
til Nilsson, chef fbr Posten 
Produktion. 

Diskussionen med honom 
kom framst att handla om Ar
landa och Posten Produktions 
nya organisation. Dessa frigor 

hke Kihiberg: 
"Taylor har fatt en eftertra-
dare i Posten" 
• Ake Kihiberg, ordfbrande 
i SEKO Posten, var andre 
gast vid kommitt^mbtet. 

Han redogjorde fbr de se
naste veckomas turer, som 
kulminerade med Grabes 
avsked den 18 november. 
Han fbrklarade att VD-bytet 
var nbdvandigt eftersom Gra
be ging p i ging visat att han 
i motsattningen mellan i ena 
sidan "marknaden" och i 
andra sidan samhallsuppdra-
get och personalpolitiken valt 
"marknaden". Konsultrappor-
ten var ett sista exempel p i 
detta och gjorde det nbdvan
digt att byta ut honom. Samti-
digt vamade Ake Kihiberg 
fbr att vi inte ska rakna med 
lugn och ro - "det ar nu mat
chen borjar". SEKO kommer 
efter nyir att starta en ny 
framtidsdiskussion. Han upp-
repade kravet att "samhdll-
suppdraget och personalpoli
tiken maste vdga tyngre an 
det ekonomiska kravet pa 
Posten". Posten ar ingen 
anslagsmyndighet - men kla
rar vi samhallsuppdraget utan 
statliga bidrag? Vi miste ha 
en beredskap att diskuteraoch 
stalla krav kring detta. 

Niringsministem hade da-
gen innan uttalat sig i TV om 

Postens framtid. Kihiberg 
recenserade framtradandet 
med att det var positivt att 
Pagrotsky uttalat sig fbr att 
Posten fortsatt ska vara ett 
statligt bolag och brevbaring
en bedrivas i postal regi. Men 
ministem hade ocksi jdms-
tdllt samhallsuppdraget med 
Ibnsamheten - "efter nyar 
maste vi starta en diskussion 
med politikerna om denna 
motsdttning", kommenterade 
Ake. 

Detaljstyrning 
Han vamade ocksi fbr att 
detaljstymingen har blivit allt 
stbrre i Posten, det ar admi-
nistrati va processer och detal
jerade manualer som styr. 

— Taylor har fatt en efterfo-
Ijare i Posten, sammanfattade 
han. Vi hamnar i daglbnar-
jobb - ungefSr som det var i 
hamnen tidigare - om vi inte 
sager nej till detaljstymingen 
och konsultemas recept. V i 
miste fbrsbka att gbra jobben 
litet mer intressanta och pre-
dika att det finns ett annat 
varde i dem an att bara g i dit 
fbr pengamas skull. "Den 
goda arbetsplatsen" miste 
hbgt upp p i dagordningen! 
Han uppmanade kommitt^ns 

ledambter att g i hem och stal
la frigan ti l l vira chefer: Vad 
tanker du gora for den goda 
arbetsplatsen under nasta 
or?! 

svartrockar 
Han vamade ocksi fbr att det 
finns enheter i Posten som 
lever sitt eget liv; som svaller 
ut och inte klarar sina mi l . 
Han namnde som exemplet E-
handel och logistik, som re
dan skaffat sig ett hundratal 
anstallda. "Produktionen kla
rar sina mal - men det gor 
inte dessa enheter". 
— Vi har irUe langre rod med 

alia dessa svartrockar i fri-
syrgele, som man stoter pa 
vid Tomteboda. 

inte vem som heist 
Han sammanfattade med att 
vi nu snabbt miste komma t i l l 
skott och styra in foretagets 
verksamhet p i kamaffaren -
brev, paket och kassaservice -
samtidigt som arbetet fbr den 
goda arbetsplatsen miste hbgt 
upppidagordningen. "Posten 
ar inte vilket foretag som 
heist - och darfor kan inte 
heller chefen vara vem som 
heist!" 

/JA 
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Kommitteledamdter: Ovre bilden Niklas Bengtsson, bakom 
fionom Ame Gretzelius, Arsta HSO, Ake Larsson, Sundsvall 
samt Bosse Andersson, Nassjo. 
Nedre biiden: Helen Persson, Toftanas. Bakom henne Svante 
Ulin. Torsvik. 

behandlas p i annan plats i den
na artikel. 
Dessutom togs sjukfranvaron 

upp. P i en direkt friga hur 
stora resurser han ar beredd att 
satsa p i att minska sjukfrinva
ron svarade han att kostnaden 
idag ligger p i 130 miljoner per 
i r inom Produktion. "Detarde 
pengar vi har", fortsatte han, 
och frigade kommitt^n (och 
andra som laser detta): "hur 
ska vi anvanda dem?!" 

Arlanda 
Beslutet om en ny Arlandater-
minal har senarelagts. Frigan 
kommer inte att tas upp vid 
koncemstyrelsens sammantri-
de den 11 december. 

SEKO har till slut kommit 
overens med arbetsgivaren om 
att f i anlita Arbetstagarkonsul-
ter fbr att granska utredningen. 
Konsultema har fitt tid p i sig 
ti l l den 31 januari. Det innebir 
att frigan tidigast kan tas upp i 
Postens styrelse i februari. 
Kanske ar det ocksi vad Pro
duktions ledning hoppas p i . 
Samtidigt s i har koncemstyrel-
sen aviserat att arbetet med en 
ny framtidsplan (istailet fbr 
Grabes havererade konsultrap-
port) kommer att kommer att 
bli klart forst senare i v i r . Det 
vore egendomligt om Arlan-
daprojektet (och som en natur-
lig fbljd av detta masterplanen) 
skulle behandlas separat och 
fore koncemens lingtidsplan. 

Masterplanen kand 
Arlandaprojektet diskuterades 
med Bertil Nilsson vid verk
samhetskommittens mbte den 
20 november. Han var kritisk 
till SEKO:s agerande i projek
tet av fr.a. t v i skal. Dels darfbr 
att SEKO trots en omfattande 
samverkansprocess kring pro
jektet i sista minuten framfbrt 
kritik mot det. Han undrade 
darfbr hur vi ska bedriva sam-
verkan i fortsattningen. Dels 
darfbr att den s.k. Masterpla
nen publicerats i Facktuellt 
och i en skrivelse till "politi
kerna". 

Til l detta kan sagas - och det 

sades ocksi - att hur bra sam-
verkan man ar har s i kan det 
ju vara s i att man inte blir 
bverens i slutandan - i synner-
het om den ena parten varit 
ytterst tveksam redan i bbrjan. 
Masterplanen i r ju i huvudsak 
- dar har Bertil Nilsson ratt -
en konsekvensbeskrivning av 
Arlanda. Det ar bra att den 
skrevs ner och - redan fbre 
publiceringen i Facktuellt -
blev kand i hela natet. De "po
litiker" som fi t t en sarskild 
skrivelse - undertecknad av 
samtliga klubbordfbranden - ar 
riksdagsman och har fitt utta-
landet i deras egenskap av aga-
re av Posten. 

Vi ska inte fortsatta polemi-
ken mer i detta sammanhang 
utan notera att Bertil Nilsson 
avslutade diskussionen p i 
kommittembtet med att kons
tatera att "de forslag som vi 
har lagt har inte fallit i god 
jord"; han sade sig mot denna 
bakgrund vara beredd att "titta 
pa" dels "konkreta alternativ 
till Arlanda", dels "vad vi kan 
lara av processen kring Arlan
da". 

Posten Produktions 
organisation 
Det finns f i amnen som disku-
teras s i flitigt och med sidan 
lust p i ledningsnivi inom si-
val den fackliga organisationen 
som hos arbetsgivaren. Jag har 
sjalv tidigare deltagit i sidana 
diskussioner; samtal som 
ibland urartat t i l l rena krig. 1 
gamla avdelning 3001, salig i 
iminnelse, avlbste den ena 
utredningen den andra om 
grinsdragningen mellan avdel
ning och klubb. Det var ett liv 
och ett kiv! P i Tomteboda 
minns vi fortfarande stridighe-
tema nar burkama ersattes av 
formatenheter. Se dar t v i ex
empel dar jag sjalv i hbgsta 
grad har varit inblandad. Jag 
fbrsbker numera hi l la m ig bor-
ta frin detta och jag tycker att 
Troels Nielsen, chef p i Arsta 
och en fbmuftig karl, har ut-
tryckt det p i ett bra sitt: Man 
kan skdra en falukorv pa long-
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den eller pa tvaren - men det 
ar lika f-t falukorv. Det galler 
bara att inte skara for stora 
stycken, s§ att man satter dem 
i halsen, kan man tillagga. 
Efter den inledningen ett kort 

referat om diskussionema 
kring Posten produktions nya 
organisation. 

uppdelat 
Posten produktion ar idag upp-
delat/organiserat i t v i nat: bre-
ven och paketen. Brevnatet ar 
avsevart storre an pakematet 
och motsvarar ungefar 80 pro-
cent av verksamheten inom 
Produktion. For varje nat fmns 
en chef Gary Larsson for pa
keten och fram tills nyligen 
Bertil Nilsson fbr breven. Nar 
Bertil Nilsson utoamndes till 
chef fbr hela Produktion utsigs 
en tillfbrordnad - under sex 
manader - chef fbr breven, 
Anders Knutsson. De ca 25 
terminalchefema rapporterar 
ti l l respektive natchef 

Som ett altemativ eller kom 
plement t . l l denna struktur dis-
kuteras nu en geografisk orga
nisation, dar bade brev- och 
paketterminalema inom ett 
visst geografiskt omride lyder 
under en gemensam "region-
chef. Sjuregionerharnamnts, 
vilket skulle motsvara Service-
natets organisation med sju 
Serviceomrideschefer. 
De inom SEKO som intresse-

rar sig for detta anser att en 
regional chef ocksi ska ha ett 
samverkansansvar inom sitt 
omride; det skulle alltsi bildas 
samverkansgrupper p i denna 
n iv i (och ersitta den samver
kan som idag sker p i brevnats-
respektive paketnivi?). 

Majoriteten i Verksamhets
kommitten uttalade sig fbr en 
geografisk organisation. 

SEKO Postens 
organisation 
Huvuddelen av det fackliga 
arbetet inom Posten (forhand-
lingsverksamheten) bedrivs 
numera i Koncemfackets regi 
(paralleUt med koncemfacket 
finns ocksi en avdelningsorga-

Sjukfranvaron 
• Bertil Nilsson hade tidigare under mbtet 
fbrklarat att v i har 130 miljoner (=kostnaden 
fbr sjukfrinvaron inom Produktion) att anvan
da till itgarder for att minska sjukfrinvaron. 
Kommitten tog honom p i orden och genom
fbrde ett grupparbete om vilka itgirder som 
borde prioriteras. 

- Vad bbr gbras p i min terminal inom arbets-
miljb, kompetensutveckling, arbetstid och 
Ibnesittningen; s i Ibd frigan. 

Har fbljer en sammanstallning av de fern 
gruppemas fbrslag. 

PAKETEN: 
• DPD ska respektera vira lasthbjder • For-
Icing Long John • Hbj- och sankbara /nbanor 
{ut fmns redan) • Arbetsvagnar vid lastning 
avEMB (=ej maskinsorterbart gods) • Battre 
bemanning • Gott om postbehallare! • Alia 
terminaler ska ha relevanta lyfthjalpmedel • 
Alia terminaler ska ha en fungerande lyftut-
bildning vid introduktionen • Battre ventila
tion och stadning • Battre social kompetens 
hos arbetsledare • Lastteknik- och ergono-
miutbildning. • Utbildning ikostens betydelse 

for nattarbetare. • Arbetstidsforkortning • 
Arbetsvaxling mellan brev och paket • Mojlig
het att arbeta dagtid • Hbgre ingingslbner 
och battre trappa • Obligatorisk trdning pa 
arbetstid (testas i Torsvik) • T v i veckors 
praktikperiod p i annan terminal/annat jobb fbr 
10 personer (Segeltorp) • Studier/stipendium 

for tvd pers/ar, fyra veckors betald tid (Ange) 
• Ledningsgruppen arbetar i produktionen t v i 
veckor/ir (Segeltorp/Produktions ledning) • 
Gratis frukost • 75procents arbetsid med 90 
procents Ibn (Lulei/Umei) • Ingdngsldn 
16.000 kr utan trappa (Vdxjd) • Dessutom en 
Orebrospecialare: - T v i man i Ibslastningen -
Burupptbmmare - Langgodsburar - Tung-
godsstup - Ergonomisk analys fbr fbrbattrad 
rotation - DlPsorterarEMB-godset • Och en 
Molndalsvariant: - Fler postanstdllda - fdrre 

inhyrda fran bemanningsforetagen - Kurs i 
medinflytandeavtalet for cheferna - Battre 
stadning i lokalerna - Damm- och klimatun-
dersokning - Ny terminalchef 

BREVEN: 
• Pilotterminaler/arbetsplatser dar man san-

ker arbetstiden t i l l exempelvis 30-34 timmar • 
"Kompetensplanera": sank arbetstiden for att 
mojliggora kompetensutveckling. Sid fast 
utbildningsplaner for personalen. • Sakra 
resurser fbr fbretagshalsovirden: - Oppet hus 
en ging/vecka - 2.500 kr/anstalld/ir satsas p i 
fhv (skulle kosta ca 17,5 miljoner). - Utbild
ning fbr all personal i arbetsmiljb • Forebyg-
gande friskvdrd; pausgympa och betaldfris-
kvdrd. • Anvand SAM ("systematiskt arbets-
miljbarbete") i det operativa arbetet. • Inte-
grera over grdnserna: brev - paket - grmc -
servicendtet - postdkeriet • Personalekono-
misk utbidlning • Utbilda chefer och lagleda-
re i etik & moral och lagar & avtal • Validera 
personalens kunskaper (=mer gangbara p i 
bvrig arbetsmarknad) • Forsok med personal 
som arbetar pd olika avdelningar. Fordelar: -
Hogre dtagande - Arbetsrotation Ev nackde-
lar: - mojlig kostnad - Risk for "overbeman-
ning" - Langre tid att lara • ePP: Tidigare-
laggning av arbetsmiljbitgarder • Test med 
extra personal pdndgon av termminalerna -
utvdrdering efter ett or • Kompetensutvec
kling: 70 % p i egen enhet, 20% annan enhet, 
10% egen kompetensutveckling • "Experi-
mentverkstad utifrdn Johny Jonssons erfaren
heter, "Stora Enso-modellen " testas fullt ut pd 
en eller flera terminaler • Arbetstidsfbrkort-
ning fbr 55+ (kanske fbr andra grapper som 
smibamsfbraldrar) • Fri tjdnstgdring inom 
arbetstidsramen • Karensdagen betald • 
Grundlaggande ergonomiutbildning. 

Varsigod Bertil Nilsson, smbrgisbordet ar 
dukat! 

nisation som bl.a. arbetar med 
studier, samhallsfrigor, A-kas-
sa, etc). 

Koncemfacket utgbr en tres-
tegsraket dar klubbarna p i (i 
virt fall) de olika terminalema 
argmndorganisationen. Nasta 
steg ar Verksamhetskommitten 
som samordnar det fackliga 
arbetet inom Posten Produk

tion (Servicenatet, Svensk 
Kassaservice samt Postikeriet 
har egna verksamhetskommit-
teer). Allra sist (och hbgst upp) 
kommer Koncernkommitten 
dar den fackliga verksamheten 
inom hela Posten samlas. 

Nu p ig i r en viss bversyn av 
koncemfackets organisation. 
Klubbarna delas in i sju valk-

retsar. Inom dessa valkretsar 
valjs 
• En facklig samordnare fbr 
valkretsen. Hur denna samord
nare ska finansieras ar inte 
klart annu. 
• Valkretsens ombud i Kon
cernkommitten, som kommer 
att besti av sammanlagt 53-55 
mandat. 
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• Sju ledamoter frdn respekti
ve Verksamhetskommitte ska 
ingi i koncernkommitten ocli 
valjas i valkretsama. 
• Sammansatmingen av Verk-
samtietskommitten i ovrigt ar 
inte klar (idag liar varje 
terminalklubb/motsvarande ett 
mandat i kommitten, oavsett 
antal medlemmar). 

Sakerhet? 
SakerhetsMgoma ar beta, i 
synnerhet p i paketterminaler-
na. En terminal rapporterade 
att arbetsgivaren foreslagit nya 

^ e g l e r , som narmast for tankar-
*na till fangelsebranschen. I 
ovrigt ar det kameror och i te-
rigen kameror som ar pd mo-
det. Frigan ar allvarlig; stol-

^ l e m a ar ett problem, i fbrsta 
hand p i paketen, men samti
digt handlar det ocksi om per-
sonlig integritet. Man behand-
lar inte terminalarbetare som 
om alia vore kriminella. 

Kommitten gav ridet i upp
drag att begara en MBL-fbr-
handling, om sakerhetsfragoma 
med krav p i en partssamman-
satt arbetsgrupp, som far i upp
drag att ta fram gemensamma 
riktlinjer fbr Posten Produk
tion. Arbetsgruppens resultat 
ska ut p i remiss innan det slut-
fbrs. I avvaktan p i den centra

l a fbrhandlingen uppmanades 
^clubbama att inte gbra nigra 

lokala bverenskommelser. 
Huvudskyddsombudet un-

derstrbk ocksi att man t i l l en 
jpyabrjan borde genomfbra en 

'ordentlig utbildning i saker-
hetstankande ute p i termina
lema. 

Ny lonemodell 
1 min fbrra rapport frin Verk
samhetskommitten (Terminal-
Facktuellt nr 1/2002) lamnade 
jag en utfbrlig rapport om det 
arbete som pigi r med att ta 
fram en ny Ibnebildningsmo-
dell i Posten. 
Syftet ar att sluta ett ramavtal 

som preciserar den skrivning 
som fmns i det centrala avtalet 
om "individuell och differenti-
erad Ibn". 1 den nya Ibnemo-

dellen ska Ibnen piverkas av 
(lokalt avtalade) Ibnekriterier 
och Ibnesamtal ("Ibnedialog") 
mellan chef och anstalld. 

Sune Sjbdin, som deltar i ar
betet som representant fbr SE
KO Posten redogjorde vid fbr
ra mbtet fbr de punkter som 

Sune Sjodin 

SEKO som facklig organisa
tion miste beakta i fbrhand-
lingama: 

• Lbnemodellen ska tydligt 
beskrivas som ett avtal mellan 
arbetsgivaren och SEKO 
• Lokalt ska varje Ibnerevision 
starta med en fbrhandling om 
hur mycket av Ibnepotten som 
ska laggas in i den lokala lbne
modellen. 
• Lbnesamtal f i r inte innehilla 
konkreta Ibften om Ibnehbj-
ningar 
• Slutresultatet miste tydligt 
presenteras som ett lokalt Ibne
avtal mellan SEKO och arbets
givaren 
• Lokal utbildning om Ibne-
modellen/kriteriema gemen
samt med arbetsgivare och 
fack 
• Det miste fmnas en klar och 
tydlig majoritet (=minst 70%?) 
bland vira medlemmar innan 
man infbr en lokal lonemodell 
• A l i a I b n e h b j n i n g -
ar/lbnesattning utanfbr lbne
modellen ska ske i samverkan. 

Sune Sjbdin understrbk iteri-
gen att chefen inte f i r namna 
nigra belopp vid Ibnesamtalen; 
Ibnen uttryckt i kronor och 

bren ska sattas i fbrhandl ingar 
mellan partema utifrin de av
talade kriteriema. SEKO har 
darfbr begart att "lbnesamtal" 
byter namn till "Ibnedialog". 

Arbetsgmppen riknar med att 
vara klara med sitt arbete un
der fbrsta kvartalet 2003; av-
sikten ar att den nya modellen 
ska kunna tillampas vid Ibne-
revisionen 2003. 

Namnas kan ocksi att nigra 
terminaler - med vaxlande 
framging - tillimpat Ibnesam-
tal/lbnekriterier infbr irets Ib

nerevision. Det finns olika 
uppfattoingar i kommitten om 
nyttan av en ny Ibnemodell -
det ar darfbr viktigt att det cen
trala avtalet utformas s i att 
man lokalt avgbr om man vill 
vara med eller inte. 

Kvinnogruppen 
inom SEKO Produktion har 
under hbsten genomfort en 
konferens tillsammans med 
Servicenatet. En rapport frin 
denna finns p i annan plats i 
tidningen. 

Jan Altman 

Nya maskiner 
GLP 
eller Gemensam Lasbar-
hetsPlattform ar ett hett pro
jekt. Brevnatsledningen vill 
investera i ett OCR-system 
som ar gemensamt fbr de 
olika maskintypema, vilket 
fbmtom en battre lasfbrmaga 
ger mojlighet t i l l samman-
kopplad videokodning (och 
aven kodning p i distans!). 

Nya GSM/FSIVI 
LItbytet av GSM/FSM har 
senarelagts (de fbrsta nya 
utbytesmaskinema skulle ha 
levererats redan i i r ) och 
samtidigt har intresset styrts 
bver mot nigon typ av kom-
bimaskin fbr uppsamling och 
spridning (och finstallning?) 
Av smi/C5. 

En delegation inom brevna
tet (inklusive facklig repre
sentation) reser fn . varlden 
runt och studerar maskinty-
per som kan vara av intresse. 

Maskinell finstallning 
En liten Siemensmaskin 
(med 21 staplar) har kbpts in 
och placerats p i brevbaring-
skontoret i Lund. Maskinen 
installerades fbr i mitten av 
november och beraknas vara 
i skarp drift efter helgema. 

Ett av problemen med mas
kinell finstallning ar att den 
hittills bara klarar av 
smi/C5. Det innebar att stor-
breven plus manuellsorterade 
smi/C5 plus gruppreklamen 
miste hanteras i sirskilda 
buntar, vilket innebar en 
orimlig arbetssituation fbr 
brevbararen. I de lander som 
redan har maskinell finstall
ning har man "Ibst" proble
met genom att brevbararen i 
praktiken stir och staller in 
de "manuella" fbrsandelsema 
i maskinbuntama (Frankrike 
och Danmark) eller att staller 
ihop posten i brevbararens 
fack (Finland). Det ar darfbr 
lockande att utveckla en ma-
skin som itminstone kan 
stalla samman bide smi och 
stora maskinfbrsandelser. 
Sidana maskiner fuins redan, 
men de ar fbr lingsamma fbr 
att de ska vara Ibnsamma. 
Bl.a. Siemens fbrsbker nu 
"speeda upp" sin kombimas-
kin. 

Beslut om den maskinella 
finstallningens framtid i Sve
rige (och var maskinema i s i 
fall ska placeras) beraknas 
om tidigast ca ett halvir. 

/JA 
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Forslag om ny 
bonusmodell i Posten Produktion 
• Arbetsgivaren har lagt 
fram ett forslag till gemen
sam bonusmodell for hela 
Posten Produktion. Sam
verkan pagar, den nya 
modellen ska galla fr.o.m. 
2003. 

Som grundfbrutsattning gal
ler att det ekonomiska resul
tatet inom Posten Produktion 
blir battre an budget. Bl i r 
resultatet lika med eller sam

re an budget utgar ingen bo
nus, trots att man kanske kla-
rat kvalitets- eller medarbe-
tarmalen. 

Maximalt 25 procent av 
resultatfbrbattringen far delas 
ut och den enskilde fSr hogst 
ta emot ett halvt basbelopp (= 
19 300 kr ar 2003). Nu blir 
det aldrig aktuellt med sada-
na bonusar eftersom det skul
le krava en "vinst" pa flera 
hundra miljoner. 

Bonusfdrslag Posten produktion 

MSI Andel av 
bonusen 

Niva 1 org som bonusen 
beraknas/andel av bonusen 

Produk-
tJonsnlvS 

Natniva Lokal nIva 

Ekonomiska 40% 20% 20% ~ 

Kvaiitet 40% ~ 20% 20% 

Medarbetare 20% - ~ 20% 

Totalt 100% 20% 40% 40% 

Kvalitetsmal 
Fordelningen av pengama ar 
tankt att ske enligt tabellen 
nedan. Det innebar att nar 
arets eventuella bonus (=25 
procent av arets resultatfor-
battring jamfbrt med budget) 
faststallts sa fordelas 40 pro-
cent pa de ekonomiska ma-
len, 40 procent pk kvalitets-
milen och resterande 20 pro-
cent pa medarbetarmalen. 
Pengama t i l l de ekonomiska 

malen fordelas i sin 
tur sk att 20 procent 
utgir om man klarat 
ekonomin pk Produk-
tionsnivi och 20 pro-
cent pa respektive 
namivi(brev- respek
tive paketnaten). Kva-
litetsmalen mats inte 
centralt pa Produk-
tionsniva utan pa nat-
och lokal niva (re
spektive terminal). 
Bonus for de s.k. me
darbetarmalen utgar 
enbart om lokala m i l 

Sammantradesvardag. Bertil Nilsson redovisar ett starkt "kommitmenf - men om vad? 

I * , a, t 

uppnitts. 

Medarbetarmai 
Nar pengama - om det blir 
nagra! - fordelats enligt detta 
enkla schema ska de divide-
ras med antalet arsanstallda 
pa respektive niva. 

De ekonomiska malen ar^ 
tankta att matas pa kostnad / t 
fbrsandelse i respektive nat. 
Kvaliteten mats i Brevnatet 
pa SWEX och Tid Ut och pa 
Foretagspaket i tid i Pakema-/ 
tet. P i lokal niva ar det Tid 
In, FFK och SWEX ODR 
(brevterminalema) samt Fo
retagspaket i tid och SOT til l 
SOT (paketterminalema) som 
galler. Medarbetarmilen ar 
tankta att matas lokalt pa ge-
nomsnittligt antal forbatt-
ringsforslag / anstalld samt 
antal medarbetarkontrakt i 
procent av antalet anstallda. 

Puh.... 
Puh....dessutom ska tillSggas 
att det ar narvarotid som rak-
nas; sjukfrinvaro, foraldrale-j' 
dighet, V A B raknas inte som 
narvaro. SEKO har foresla
git att full bomus ska utga 
aven om man varit franvaran-
de upp t i l l en viss grans, ex-' 
empelvis 20 procent av tiden. 

Som sagt, detta ar ett fbrslag 
som kommer att samverkas 
klart p i central n i v i under 
december. Meningen ar att 
modellen ska galla fr.o.m. 
2003 och fbrsta eventuella 
bonus skulle i s i fall betalas 
ut senast i mars 2004. 

Jan Ahman 
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Tjeseminariet: 

"Kvinnor och mans olikheter ger 
en mer demokratisk organisation" 
• Den 18 oktober var Paula 
och Inger p i tjejseminarium i 
Centralposthuset 1 Stockholm. 
V i blev inbjudna av SEKO 
Posten Produktion och Service
natet. Det var intressant att f i 
byta erfarenheter och ha dis-

— kussioner med andra kviimor 
>inom postarbetet frin olika 
terminaler i Sverige. 
Yvonne Hansson som ar fbr-

bundssekreterare i SEKO fore-
^ l a s t e om SEKO:s jimstalld-
'^hetspolicy som bygger p i 

likvardiga arbetsuppgifter. 
Se ti l l att inga fortroendeval-

da eller anstallda utsitts for 
sexuella trakasserier eller an
nan form av nedsattande sarbe-
handling p i grund av kbn 

Arbeta for att anstallda och 
fbrtroendevalda ska kunna 
fbrena forvarvsarbete med fo-
raldraskap. 

Erbjuda vira anstallda och 
fbrtroendevalda oavsett kbn 
mbjligheter t i l l utveckling i 
arbete/uppdraget. 

/ v A f t A C.LA«A*^e AN 

jamstalldhetslagen. 

Forsta vad jamstaird-
het ar 
Enligt henne ar den viktigaste 
uppgiften i jamstalldhetsarbe-
tet att f i den hbgsta ledningen 
p i arbetsplatser att fbrsti vad 
jamstalldhet innebir. T.ex att 
kvinnor och man har 1 ika rattig-
heter, skyldigheter, mbjlighe
ter. 

Att kvinnor har mbjlighet t i l l 
arbete som ger ekonomiskt 
oberoende, och lika Ibn fbr 

III: Robert Nyberg 

Kvinnor och mans olikheter 
ger en battre demokratisk or
ganisation i sival facket som 
p i arbetsplatsen. 

Se gama ti l l som kvinna att 
f i en mentor som hjalper dig 
in i den manliga fackliga varl
den. 

Coda arbetsplatsen 
A l f Mellstrbm frin koncemra 
det fbrelaste om den goda ar
betsplatsen. 

Fbr att f i Iram en god arbets
miljb fick man kartligga vad 

man hade fbr problem p i ar
betsplatser. Efter intervjuer 
med anstallda kom man fram 
ti l l att de stora problemen p i 
jobbet var bl.a. 

• Stress 
• Brist p i personal 
• Tungt arbete 
• Dil iga hjalpmedel 
• Brist p i motivation och fram-
tidstro 
• Dil igt ledarskap 

Frisknarvaro 
Fbr att istadkomma den goda 
arbetsplatsen miste man satsa 
p i bl.a. 

• Arbetsplatstraffar och intro-
duktion fbr nyanstallda eller 
vid nya arbetsuppgifter. 
• Fbrbattrad ledarutbildning. 

• Mentorstbd. 
• Belbningssystem t.ex. i form 
av bonus 
• Futurum. 
• Kompetensutveckling. 
• Metod fbr att uppni hbg 
frisknarvaro. 

Hogre f ranvaro 
Statistiken har visat att Seko-
kvinnomas sjukfrinvaro ar 
hbgre an mannens. Darfbr ar 
det av stort varde att Seko har 
varit med och arbetat fram den 
goda arbetsmiljbn. 

Den Goda Arbetsplatsen ar 
en stiende punkt p i dagord-
ningen vid poststyrelsens sam-
mantraden. 

Seminariet var nyttigt och 
givande 

Paula och Inger 
Tomteboda 

ELMIA 
• Skyddsombuden Staffan 
Miliner och Ingrid Andersen 
rapporterade vid Tbasamverkan 
i november frin arbetsmiljb-
massan p i ELMIA. En utfbr
lig rapport publicerades i 
Facktuellt nr 4/2002. 

Temat vid massan var na-
turligtvis den galopperande 
sjukfrinvaron. Flera talare 
fbrklarade den med de sedan 
90-talet alltmer "anorektis-
ka" arbetsplatsema och var-
nade fbr den "frustration" 
som tillsammans med stres-
sen ar allra farligast: frustra-
tionen fbrstarker de fysiska 
ikommor, som minga har 
problem med. Ett resone-
mang som piminner om det 
Johny Johnson sade vid 
Verksamhetskommittens 
mbte. Se refererat p i annan 

plats i detta nummer av 
FacktuelW. 

Ett uppslag frin missan 
som det arbetas vidare med 
galler en lyflanordning som 
skulle underlatta sackhante-
ringen vid KSM:en. Tillver-
karens fbrsta fbrslag t i l l Ibs-
ning anses fbr dyrt. Samver-
kansgruppen har startat en 
ny aktivitet med KSM-che-
fen Lasse Lbvlie och SO 
Staffan Miliner som ansvari-
ga-

Vad galler bvriga id6er frin 
massan uppdrogs i t Ingrid 
och Staffan att lagga in dem 
i fbrbattringssystemet fbr 
fortsatt behandling. Det gal
ler bl.a. de massagestolar 
som gjorde succe p i massan 
och skulle kunna hyras under 
en viss tid fbr test. /jA 
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Beslutet senarelagt 

Annu nagra ord om Arlanda 
• Jag lovade i fbrra numret av Fack
tuellt att sluta skriva om Arlanda. Ett 
foto pa Bertil Nilsson och PO Brande
ker nar de tillsammans graver ner 
utredningen i backen mellan nya HK 
och Polisskolan; och dSrefter inte ett 
ord mera. Det skulle vara s§ f-t skont. 
Tyvarr ar vi inte dar an sa darfbr 
miste det bli nagra rader tilL 

Arbetstagarkonsulter 
Arlandaprojektet togs inte upp vid kon
cemstyrelsens sammantrade den 11 de
cember. De arbetstagarkonsulter som 
SEKO begart har fitt januari p i sig fbr att 
analysera ledningens fbrslag t i l l nybygg-
nad p i Arlanda. Ett beslut kan darfbr 
komma tidigast i febmari 2003. 

Fbrutom att vardera arbetsgivarens fbr
slag ti l l Arlanda Large ska arbetstagarkon-
sultema ocksi belysa nigra ytterligare 
frigestallningar: 

• Miste atrikesbreven sorteras p i Arlan
da? 
• Kan man inte utveckla verksamheten i 
Uppsala/Stockholm p i annat satt? 
• Har man tittat p i sambandet mellan 
Produktion och Brevnatet med tanke p i 
bl.a. kommande investeringar i fmstall-
ningsmaskiner? 
• Vilka effekter skulle andrade tbmning-
stider av brevlidoma kunna fi? 
• Har man beaktat komplikationer runt 
sakerhetsaspektema p i Arlanda tillrac-
kligt? 
• Hur troligt i r det med ett jamvagsspir 
ti l l Arlanda och nar kommer det i s i fall? 

Alternativ 
Bertil Nilsson har efterlyst altemativ ti l l 
Arlanda Large. Mot den bakgmnden 
beslbts vid Arlandasamverkan (=samver-
kan mellan ledningen fbr Arlandaprojektet 
och de fackliga organisationema p i riks-
n iv i , i vir t fall Verksamhetsridet) den 12 
december att utredningen ska arbeta vida
re med tyra altemativ: 

• Arlanda Large. Detta, som i praktiken 
hittills varit det enda altemativet, har i 
stort sett utretts klart. Det ar detta material 
som arbetstagarkonsultema ska granska. 
• Arlanda Light med utbyggnadsmbjlig-
het. Innebar en terminal som byggs fbr 

utrikes och HUB:ens nuvarande verksam
het p i Arlanda. Inflytming under 2005. 
Samtidigt ska altemativet innehilla en 
option p i att senare (2008?) kunna bygga 
ut terminalen till Large. 
• Arlanda Light utan utbyggnadsmbjlig-

• Arlanda Largeprojektet ar i allra 
hbgsta grad en friga av riksintresse. 
Det stod om Inte tidigare klart nar 
"Masterplanen" presenterades. 
Klubbordforandena skickade detta 
brev till ett stort antai lokala riksdag-
spolitiker och ledamoter i Riksdagens 
Trafikutskott i deras egenskap av 
agare till Posten. Brevet fick ett starkt 
gensvar hos politikerna. 

/Red 

"Posten produktion tanker lagga fram ett 
fbrslag till att bygga en ny stor terminal pa 
Arlanda for Postens koncemstyrelse p4 
deras styrelsemote 2002-11-20. 

Om Postens styrelse tar beslut om att bygga 
denna terminal kommer i fbrsta hand Upp
sala och halva Tomteboda brevterminaler att 
flyttas dit varen 2005. Bakgrunden till att 
bygga denna terminal ar att kunna parera 
volymnedgdngar i brevflbdet med att lagga 
ner mindre terminaler. VasterSs kommer 
troligtvis 1 nasta steg och resten av Tomte
boda flyttas till Stockholm Arsta brevtermi-
nal. Norrkoping splittras troligtvis meltan 
Arsta och NassjO. 

I fbrlangningen si vill Posten produktion 
bara ha terminaler i Stockholm, G5teborg 
och Malmd. Det sSger man inte h6gt, men 
detta blir den troliga konsekvensen av att 
bygga ytterligare en jStteterminal foru-
tom Stockholm Arsta. 

Som agarrepresentant fbr Posten AB sa ar 
det rimligtvis intressant att ni satter er in i 
detta beslutsunderlag innan beslut har tagits. 

het. Samma som ovan men utan mbjlighe
ter att bygga t i l l . 
• Arlanda Mini. De nya lokalerna p i Ar
landa ska rymma enbart HUB:ens (omlast-
ningens) nuvarande verksamhet plus viss 
vardehantering. Utrikes nuvarande sorte-

Detta ar ett vSgval fbr Posten produktion. M 

VarfSr skriver vi di till dig som riksdags- l | 
man. Vi har under en I9ngre period fSr- g 
s5kt framfSra vSra argument mot denna M 
storstadskoncentration, men det ar val- M 
digt svSrt att fS gehor for regionaipolitis- ^ 
ka argument som facklig organisation. Vi 
tycker att vSra personaltrivsei- och pro-
duktionsarguraent (som nl kan ISsa i 
bilagan) ^r tillrMckliga fdr att inte bygga 
Arlandaterminalen, men vi fir Inget 
gehSr hos Posten produktions ledning. | 
DarfSr vill vi nu I3mna dver frigan om 
regionalpolitik till er som ar politiker och 
agare till Posten AB. Det Sr faktiskt ni 
och kommande riksdagsmSn/kvinnor som 
tillsammans med berorda kommunpoliti-
ker kommer att fi ta konsekvenserna om | 
Posten produktion tillits sli in pi vigen 1 
mot storstadskoncentration av brevpro- | 
duktionen. i' 

Ordfbrandena i SEKO:s klubbar: 

Ake Anevad - Klubb Brev Tomteboda 
Maria Mannberg - Klubb Terminal Umea 
Ake Larsson - Klubb Terminal Sundsvall 
Eric Sigurdsson - Sektion Terminal Uppsa
la 
Bengt Lundin - VasterSs postterminal 
Gerd Karlsson - Nassjo postterminal 
Bjame Hansen - Malmo postterminal 
Torsten Andersson - Alvesta postterminal 
Eric Charlesson -Norrkopings postterminal 
Kent Almen - Arlanda utrikes postterminal 
Julie Thorelli - Gbteborgs postterminal 
Ulf Norman - Karlstads postterminal 
Rodrigo Acuna Lopez - Arsta postterminal" 

Posten Produktion planerar bygga en stor I, 
terminal pa Arlanda och lagga ner termi
nalerna Uppsala, Vasteras, Norrkoping, | 
Alvesta, Nassjo, Sundsvall, Umea och |,-
Tomteboda? f 
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ring av anlcommande ocli avgiende utrikes 
flyttas t i l l annan plats an Arlanda. 

Oppning? 
Det ar bra att det nu finns en oppning att 
diskutera altemativa losningar till nya 
lokaler/lokalisering fbr Utrikes och HUB:-
en nar deras kontrakt gar ut 2005 (och 
enligt uppgift inte kan och kanske inte 
heller bbr fbrlangas). Vi har alia vara 
kapphastar och enligt min uppfattning ar 
fbrutsatmingen fbr att Ibsa upp knutama 
kring Arlanda att Largeprojektet stangs 
och att terminalema utanfbr Stockholm 

jj^lamnas utanfbr. De bbr sjalva gbra sina 
' konsekvensanalyser bver hur den befarade 

fortsatta volymnedgingen och fbrvantade 
nya effektivare maskiner ska hanteras p i 
respektive terminal. 1 samtliga fall finns 
let fortfarande en "fallhbjd" fbr anpass-

ningar t i l l detta utan att ta t i l l s i drastiska 
metoder som att stanga hela terminaler. 

Fbtroende 
For Stockholms del handlar det mycket 
om fbrtroende. Inom Stockholm / Uppsa-
laregionen finns idag fyra brevterminaler 
(och en eller t v i paketterminaler) inom ett 
begransat geografiskt omride. Detta ger 
unika mbjligheter att optimera natet. Med 
ratt installning bbr det vara mbjligt att 
tillsammans Ibsa de problem som vikande 
volymer ger upphov ti l l , men ocksi till 
exempel utrikes lokalbehov, om det skulle 
visa sig fbr dyrt eller olampligt att av 
andra skal bygga nytt i t dem ute p i Arlan-

^ k a . Ett exempel p i fmktbart samarbete ar 
den sommaranpassning som Arsta-Tba 
tillampade 2002. Ett annat exempel ar 
fbrdelningen av ankommande uttikesvoly-
mer mellan terminalema som tillampas 

t i ^ a g . Etttredje det gemensamma personal-
fbrsbrjningsprojekt som nyligen startats. 

inga f ier showrooms 
Det bbr betonas att samarbetet skall ske 
fbrutsatmingslbst, utan prestige, fbrtroen-
defullt och i samverkan; det far inte bli tal 
om nagrafler"showroom-utredningar". 
Har handlar det om att bygga upp ett 
fbrttoende mellan alia parter om vi ska 
slippa fler framtida lisningar och skytteg-
ravskrig. Visst behbver man ta hjalp av 
nigra experter och det skadar inte med en 
eller annan "ROS-katalysator", men det 
vasentligaste ar anda att samarbetet byggs 
upp lokah. Annars blir det ingen delaktig
het och darfbr inte heller nigra bra Ibs-
ningar. 

Endast d i kan man satta sig ner och 
prestigelbst utteda olika mer genomgri-
pande a l t e r n a t i v i S t o c k -
holms/Uppsalaomridet. Exempelvis om 
det ar mbjligt och i s i fall hur och nar att 
flytta bver hela brevsorteringen frin Tba 
ti l l Arsta och istailet koncentrera tunggod-
set till Tomteboda; ett annat altemativ ar 
att strava mot t v i jamnstora "kompletta" 
brevterminaler i Stockholm (norr och 
sbder); ett tredje hur man ska gbra med 
utrikessorteringen/volymema; ett fjarde 
gmppreklamshanteringen (dar nuvarande 
entreprenbrs kontrakt Ibper ut 2003 och 
nya mbjligheter bppnar sig nar paketen 
flyttar till Segeltorp). Detta bara fbr att 
namna nigra - mer eller mindre konttover-

siella - altemativ. 
Dessutom bbr man komma ti l l ett beslut 

om den maskinella fmstallningen. efter
som den kan komma att piverka samtliga 
terminaler. 

Hundra biommor 
L i t oss alltsa hoppas att tbvidret kring 
Arlanda inte bara ar en tillfallig nyck hos 
vintem utan det fbrsta virtecknet: att 
tusen biommor ska blomma och att det 
bland dessa viljs ut de vackraste; de som 
inte bara behagar direktbrema och maski
nema och beslutsfattama utan ocksi de 
flera tusen anstallda manniskor som ska 
gbra grovjobbet! 

Jan Ahman 

"Personalfdrsdrjningen 99 

• 1 bOrjan av hOsten drog terminalledningen 
p i Tomteboda Brev iging en ny overtalig-
hetprocess. Redan fr§n borjan stod det gans-
ka klart att Futurum och de andra atgarder 
som sattes in inte skulle ge Onskat resultat. 
Nasta steg skulle darfor bli uppsagningar. 
Frin SEKO:s sida dekJEirerade vi mycket 
klart att vi inte kunde acceptera nigra upp-
signingar - i synnerhet inte som den andra 
stora brevterminalen i Stockholm samtidigt 
hade ett hundratal tidsbegransat anstallda. 
Altemativen miste darfbr bli att man anting-
en flyttade volymer till Tomteboda eller 
oppnade fbr omplaceringar till Arsta. 

Pi SEKO:s begaran lofts frigan till Brev-
nitsnivi. Resultatet av dessa everliggningar 
blev dels att det istailet fSr uppsagningar 
bbrjade omplaceras Tbaanstallda till Arsta, 
dels att det startades ett gemensamt personal-
fbrsorjningsprojekt i Stockholm. 

Loicai arbetsgrupp 
I "projektet", som snarare ar en lokal arbets
grupp eller nitverk fbrstarkt med centrala 
resurser. ingir fbrutom Arsta och Tomteboda 
iven Arlanda utrikesterminal samt Tomtebo
da och Segeltorps (inklusive Satra) paketter
minaler. 

Styrgruppen fbr projektet bestir av termi
nalchefema for berorda terminaler samt 
representanter for de fackliga organisationer-
na. For SEKO:s del ingir PO Brandeker, 
ordfbrande i SEKO.s Verksamhetsrid inom 
Posten Produktion. Arbetet leds av Troels 
Nielsen, terminalchef p i Arsta. 

Till sin hjalp har styrgruppen en arbets
grupp, som bestir av personalchefema frin 
terminalema sdmt Lena Lundgren, personal-
chef inom Posten Produktion. Dessutom 
deltar de fackliga organisationema. Under
tecknad har utsetts att representera SEKO. 

Arbetsgmppen hade sitt fbrsta mbte den 3 
december. Dar beslbts att bbrja arbeta med 
tbljande: 

• Gbra en kartlSggning av personalliget den 
1 december i i r och uppratta en kvartalsvis 
prognos over kommande personalbehov i 
Stockholm. I prognosen ingar som en av 
fbrutsattningama fortsatt sjunkande volymer 
p i brevterminalema - och bkade volymer pi 
paketterminalema. 

Regelverlcen 
• Beskriva regelverken vid omplaceringar 
och fbresli vilka personalpolitiska principer 
som ska tillampas. Utgingspunkten fbr 
arbetet ar att undvika uppsagningar; ompla-
ceringamasker darfbr inom anstailningsavta-
lets ramar och inte som en tvingsitgard 
under en uppsagningsprocess. Gmppen ska 
darfbr komma med fbrslag om vilka som ska 
omplaceras (enligt turordningslistan trots att 
det som sagt inte ar friga om en uppsag
ningsprocess?), vilka individuella hansyn 
som ska tas, vad hander om man vagrar?, vad 
galler fbr dem dSr "kompetensskil" kan 
iberopas, etc. 
• Fbresli en "verktygslida". Vilka itgirder 
kan vidtas fbmtom omplaceringar? Kan 
Futumm bppnas for hela Posten Produktion 
i Stockholm? Ska vi foresli en fortsatUiing 
pa erbjudandet om delpension? Andra itgar
der? 
"Verktygslidan" - dess betydelse och inne-

hiil - blir naturligtvis beroende av vad perso-
nalprognosen siger. 
Kartlaggningen av personallaget och prog

nosen ska vara klara till den 20 december. 
Arbetsgmppen ttaffas nSsta ging den 8 
januari. 

Jan Ahman 
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Studiedags pa terminalerna 

75 kronor i timmen skattefritt 
• Det ar den ersattning DU fSr som gir 
SEKO:s medlemsutbildning och det mot
svarar en lOn p i 118 kronor i timman 
brutto eller ungefar 18.100 kronor i mana-
den. Derma ersattning f i r du for forlorad 
arbetsfbrtjanst eftersom du kommer att g i 
utbildningen p i arbetstid och miste soka 
tjanstledigt fbr att vara med p i kursen. 

Kursen vinder sig ti l l alia SEKO - med
lemmar och erbjudandet galler alia dvs. 
aven de som har hbgre utbildningar som 
treirigt gymnasium eller hbgskoleutbild-
ningar. 

Utbildningen omfattar totalt 24 studietim-
mar och som kan kombineras p i olika satt 
bide nar det galler antalet timmar varje 
ging eller tiden som kursen pigir . 

Innehillet i kursen handlar om SEKO:s 
fyra uppdrag som man vil l ha medlem-
mamas isiicter om och det sker genom att 
man dokumenterar vad som kommer upp 
p i kursen och skickar in detta t i l l fbrbun-
det fbr sammanstallning. 

1. BRA OCH RATTVISA LONER 
Vad ar en rattvis Ibn ar en friga som berbr 
alia medlemmar och dir alia har sin syn 
p i vad som i r en rattvis Ibn. Vilken in-
byggd konflikt fmns mellan en solidarisk 
Ibnepolitik och en individuell Ibnesattning 
och hur kan ett Ibnevarderingssystem se 
ut dar alia parter ar nbjda. Detta och andra 
frigestaltaingar kommer att diskuteras. 

2. OKA INDIVIDENS MOJLICHE-
TER TILL UTVECKLINC OCH 
TRYCCHET I ARBETSLIV OCH 
SAMHALLE 
Alia dessa frigestallningar har sin grund 
i lagar och avtal och SEKO:s m i l i r att 
alia medlemmar skall ha inflytande och 
mbjlighet t i l l kompetensutveckling, sival 
i det nuvarande arbetet som ti l l nya arbet
suppgifter och vidare anser SEKO att en 
grundlaggande trygghetsfaktor ar en 
arbetsmiljb utan risker for ohalsa och 
olycksfall. 
Ingen anstalld ska riskera olycksfall och 
sjukdomar som en fbljd av sitt arbete. 
Vilka lagar och avtal styr vir t arbete och 
hur kan vi piverka den utvecklingen. Det 

ar viktiga frigor som vi hela tiden stalls 
mot och det ar viktigare an nigonsin 
eftersom arbetsgivaren hela tiden bkar 
sina krav p i arbetstagaren. 

3. PRIORITERA ARBETSTIDSFRA-
CAN 1 HELA FORBUNDET 
Denna friga berbr inte bara kortare ar
betstid utan ocksi arbetstidens fbrlagg-
ning och denna friga har fitt en andrad 
betydelse inom Posten jamfbrt med tidiga
re d i facket och arbetsgivaren fbrhandla-
de om listoma. Den praxis som d i gallde 
ar idag nigot som arbetsgivaren kan ensi-
digt kan besluta om efter fbrhandling. 
Frigan om hel- och deltid ar en annan 
viktig friga. Vad tycker DU ? 

4. EN STARK OCH EFFEKTIV 
ORGANISATION 
Vad ar grunden fbr en facklig organisa
tion och vilka frigor i r grundlaggande nar 
det galler kontaktema med arbetsgivaren 
och hur skall vi piverka denne att fatta 

• En facklig information hOlls under 
lite festligare former fredag den 29 
november 2002. 
SEKO-klubben fOr Arsta-terminalen 

hOII mote for de "yngsta" nya med-
lemmarna hotell Continental mitt 
i sta 'n. De inbjudna var de som geitt 
med i SEKO-facket under de senas
te tva ^ren. Av ca 50 - 60 nya med
lemmar kom 25 procent av de in
bjudna. 

EfterSt bjOds medlemmama p5 
middag. 

Crundlig presentation 
Programmetvarengrundlig presen
tation av fackets organisation pS 
Arsta och p^ regional avdelningsni-
v^. Har medverkade klubbstyrelsen 
p^ Arsta och vi ansvariga fOr S E -
KO:s medlemsstOd p^ Arsta (Rodri
go och Ulf). 

sidana beslut att inte vira medlemmar blir 
drabbade. Ging efter annan kommer 
frigor upp som piverkar virt arbete. Skall 
arbetsgivaren f i bestamma allting eller 
skall SEKO vara med i diskussionen och 
vilket ansvar skall medlemmama ha i 
dessa frigor. Att delaktigheten saknas 
skriver minga i VIP - undersbkningar 
men hur skall vi ha det ? 

Detta ar de fyra uppdragen som SEKO 
har och det ar dom som vi skall diskutera 
och komma med fbrslag p i fbrbattringar 
och jag hoppas att det blir minga som vill 
vara med i cirklama. 

Owe Olausson 
Klubb Arsta PT 

Nar det galler Klubb TBA kontakta Ake 
Anevad pa 781 76 14 och anmdl ert in
tresse och nar det galler Arsta sa hall 
utkik efter vdrens studiekatalog eller 
kontakta Raili Kalliovaara pa 781 56 08. 

Mote med nya medlemmar i 
Terminal Stockholm Arsta 

Dessutom hade vi stark medverkan 
frSn avdelningen, dess ordforande 
Bjarne Isacsson och Agneta 
Enbom-Holz. De berattade om av-
deiningens och fOrbundets arbete. 
T.ex utbildningsmojiigheterfor med
lemmar i S E K O och en del kulturfOr-
m^ner. Bl.a. startar S E K O i Stock
holm en s^ngkOr i bOrjan av 2003, 
dar alia intresserade haisas vaikom-
na. 

Klubben informerade vidare om 
medlemsfOrsakringar och lokala 
aktiviteter fOr medlemmama, bl.a. 
kultur, teaterbesOk och konstutstaii-
ningar. 

Detta initiativ med en sarskild rik-
tad medlemsaktivitet for nya med
lemmar vill Arsta-klubben gama 
fortsatta med arligen. 

Ulf Ericsson 
Rodrigo Acuna 
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Kultur i arbetslivet och pa 
fritiden for medlemmar pa Arsta 
• Klubb Arsta har i hOst er 
bjudit sina medlemmar kultu-
r u p p l e v e l s e r : t e a t e r , 
utstallningar och bocker. Och 
eftersom dessa aktiviteter har 
varit populara och vSlbesokta, 
tanker vi ocksi fortsatta med 
att erbjuda kulturupplevelser 
nasta ir . 

sjaivklart 
Dessutom kan det vara s i att: 
"Okad tillgdnglighet till kultur 
kan vara mycket betydelsefullt 
^r att motverka vantrivsel och 
oka tillfredstdllelsen i arbetsli
vet" som Statens kulturrid har 
konstaterat i ett remissyttrande 
ti l l Handlingsplan fdr Okad 
halsa i arbetslivet (SOU 
2002:5). 

Kultur i arbetslivet borde va
ra sjalvklurt for att fdrbattra 
vir arbetsmiljo och livsinne-
h i l l . 

Lever langre 
Aktuell forskning visar ocksi 
att de som ofta gir p i teater, 
museer och bio lever langre. 

tkert darfbr att kulnirupple-
Iser motverkar stress och 

kulturella aktiviteter stimulerar 
hjaman och ger halsa. 

Kulturen har inte varit sjalv-

«art i den fackliga verksamhe-
n heller, trots att redan p i 

trettiotalet formulerades tankar 
om demokratisk kulturpolitik 
och vikten av en allman delak
tighet i kulturaktiviteter. Kul
turen har ofta setts utifrin klas-
sperspektivet och upplevts som 
problem inom facket. 

Vi hoppas att kunna indra 
detta s i att vi alia f i r stimule-
rande kulturupplevelser och 
mbjlighet t i l l delaktighet i kul-
turlivet och - langre liv! 

Teater pa Dramaten -
Du kan ga pa teater 
gratis! 

Klubb Arsta har sex stycken 
tredjeraden-kort fbr teaterbe-
sbk p i Dramatens Stora seen 
under hela spelsasongen 2002-
2003. 
V i har biljetter t i l l fbljande 
fbrestallningar for narvarande: 

En magisk Jul - irets fami-
Ijefbrestallning frin 7 i r av 

Morgan Ailing 
Datum: 13/12, 15/12, 20/12, 
22/12. 26/12, 27/12, 2/1, 3/1, 
5/1 

Gengangarea\k Ibsen 
Datum: 12/1, 14/1, 15/1, 21/1. 
22/1. 28/1, 29/1, 5/2. 6/2 

Rus av August Strindberg 
Datum: 17/12. 18/12, 2/1, 
10/1, 17/1, 23/1, 26/1, 30/1, 
31/1, 4/2 

Trettondagsafton av Will i
am Shakespeare 
Datum: 19/12, 29/12, 31/12, 
l/I. 7/1, 8/1. 9/1, 16/1, 19/1. 
24/1, 2/2, 9/2.11/2. 12/2,13/2. 
18/2, 19/2 

Antigone av Sofokles 
Datum: 21/2 (off.genrep), 
23/2, 25/2, 26/2. 27/2 

Bokning 
V i har sex biljetter per fbre-
stallning (en biljett per 
tredjeraden-kort). Biljetter t i l l 
Ibrdagens fbrestallningar kan 
ej fbrhandsbokas, kortet galler 
endast vid direktkbp i kassan 
samma dag. Och kortet galler 
ej p i premiarer. 
Bokningsparmen med narma-

re information firms antingen i 
Klubbexpeditionen p i plan 3 
eller i Sektion Smi/C5:s expe
dition p i plan 2 i Arsta Post-
terminal. Dar hamtar Du aven 
b i l j e t t e r n a och l i n a r 
tredjeraden-kort. 

Fbr upplysningar & bokn ingar: 
Raili tel. 08-781 56 08 

Utstallningar 

Vi har besbkt tre utstallningar 
under hbsten: 

Krig och karlekpa tapeten 
- en utstallning om vavda tape-
ter p i Kungliga Slottet Grupp-
besbk den 7 September med 
guidad visning. Stockholm 
fyllde 750 i r i i r - vi firade 
med ett besbk i jubileumsuts-
tallningen Krig och karlek p i 
tapeten p i Kungliga Slottet. 

Moderna Museet pi Klara 
Gruppbesbk med specialvis-
ning den 12 oktober p i Moder
na Museet c/o Klarabergsvia-
dukten 61 

"Hur kommer det sig att han blivit den mest uppskattade 
malaren i varlden? ... Han ar alskad sade jag till mig sjaiv dSr 
jag stod framfbr teckningen av olivtrSden, darfbr att mSlandet 
eller tecknandet fbr honom var ett satt att upptacka och visa 
varfor /7an sa intensivt alskade det han s i g . Och det han s i g 
under de atta ar han var aktiv som malare (ja, det var inte 
mer an atta ar) horde helt till det vardagliga" 

Jotin Berger, Fici<or av motstand. 

Vincent van Gogh: Sjalvportratt, 1887. 

/ I . • -i <^ V. 
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I utstallningsserien Udda veck-
or presenterades Martha 
Rosier, en varldskand konst-
nar, som kommer frin USA 
och undervisar under hosten p i 
Konstfack. 1 utstillningen Tre 
tillfalligapa terminalen skapa-
de hon lankar mellan tre helt 
olika varldar: Race Town, nor-
ra Europas storsta inomhusba-
na fbr go-cart, Convictus, en 
ideell fbrening som stbdjer 
hemlbsa och hiv-positiva samt 
Moderna Museet. Alia tre t i l l 
falliga hyresgaster i fd Klara-
terminalen. V i fick se iven lite 
bakom kulissema. I Stora 
brevs lokaler fmns numera 
museets landskapskontor med 
designade mbbler och fin ut-
sikt mot Stadshuset. 

Klubben bjbd p i kaffe och 
buUe i restaurangen. 

Impressionismen och 
Norden - publiksucce p i Na-
tionalmuseum. 

Gruppbesbk med specialvis-
ning i Hbrsalen den 30 novem
ber. 
Utstallning med konstverk av 

milare som Claude Monet, 
Paul Cezanne, Paul Gauguin 
och Vincent van Gogh tillsam
mans med ett stort antal verk 
av nordiska konstnirer som 
Edvard Munch, Anders Zom, 
Akseli Gallen-Kallela och Jens 
Ferdinand Willumsen. Fbr 
fbrsta gingen i utstalkiing-
ssammanhang belyses fbrhil-
landet mellan den franska im
pressionismen, postimpressio-
nismen och det nordiska konst-
livet. 

Bocker - SEKOs biblio-
tek t Arsta 
Vi har ett arbetsplatsbibliotek 
i terminalen p i plan 3 vid Info-
torget. Biblioteket har f i t t en 
stor fbrstarkning av bbcker, 
men kan ta emot fler, om du 
vill donera. V i har aven planer 
p i att utveckla biblioteket och 
inskaffa t.ex. kassettbbcker. 
Biblioteket ar samarbete mel
lan Klubb Arsta PT och Pos
ten, Posten stir fbr lokalen och 
hyllor. Om du linar bbcker. 

glbm inte att limna fiUbaka 
dem. 

Kommande aktivite
ter ::y[-<iSMmm^ 
Ta gama kontakt och kom med 
synpunkter och bnskemil om 
virens utstallningar eller andra 
fbrslag ti l l kulturaktiviteter. 
Planering pigir . . . 

Raili Kalliovaara 
Klubb Arsta PT 

Arstas 
Ibnerevision 
• S E K O lyckades attfd 
arbetsgivaren att hoja 
ingangslonerna med 
600 kr. 

Vi var ocksa overens 
om att hoja normlonen 
med 500 kr och att 
man 1 normalfallet 
skulle fa minst 400 kr i 
lonepaslag. 

Pottfdrdelning 
Nar det galler pottfor-
delningen sa fick varje 
enhet / personalkate-
gori 3% av lonesum-
man. Nytt for i ar var 
att ledare och specia-
listerfdretraddes aven 
egen sektion. 

Nar vi ser pa slutresul
tatet kan vi konstatera 
att vi nadde vara mal, 1 
en del fall to .m. med 
rage. Loneforhandling-
arna gick bade snabbt 
och smidigt utan ohe-
mula krav fran nagon-
dera parten. 

Sett 1 det perspektivet 
kan vi vara nojda med 
2002 ars lonerevision. 

Anders Vilfsten 

Dags for 
motioner 
• En p&minnelse om att 
nasta i r 16 September ar 
det forbundsmote. Det 
innebar att man kan skriva 
motioner till fOrbundsmcj-
tet, som ar var tredje ir. 
Ovriga i r ar det arsmOte 
utan motioner, Har ar ett 
ex pa en motion som 
klubb Arsta stailde sig 
bakom senast. 

l\/iotion om FRIAR till 
SEKO:s forbundsmote 
2000 

Den tvodeli av "friiir" som 
skapades i Danmark och 
har provats i bl a Trelle-
borg, borde infOras i Sveri
ge pg a dess fordelar 

I ett alltmer uppskruvat 
livstempo dSr man dels 
skall standigt fdrbattra sig 
om man har arbete, och fi 
tiden i och utanfor arbetet 
att racka till, borde den 
pnoblematiken tillsammans 
med utanfdrskapet for de 
arbetsl6sa kunna fQrb&t-
tras genom friir. Arbetsta
garen fiir en chans att 
stanna upp i livskarusetlen 
och ta tillvara olika saker 
som aldrig hinns med an
nars = Okad livskvalite. 
Genom att fa en ersattning 
motsvarande A-kassa kan 
detta bli mdjiigt. 
LcingtidsarbetslGsa far en 

chans att under en ISngre 
tid arbeta genom sitt vika-
riat fOr den som tagi't friar, 
och dessutom visa sin 
kompetens. I Trelleborg 
ledde detta tilt flera tillsvi-
dareanstailningar efter 
avslutat vikariat. 

Onskar dSrfOr 

igen 
Att SEKO verkar for att 
friar infors i Sverige 

Friar i hela landet 
Den motionen fick inte 
geher 1 SEKO, eftersom 
friar inte ar en prioriterad 
friga utan minskad arbets-
loshet. Nu arfriir infCrd i 
hela landet efter nigra 
prov i kommuner. Den nya 
politiska majoriteten (v-s-
mp) har bestamt detta 
som en punkt bland mang-
a i en Overenskommelse 
for att regeringen skulle 
sitta kvar. Tyvarr ar ersatt-
ningen inte lika hog som 
motionen fOrutsatter. Den 
ar 85 % av a-kassan. 

Skriv motioner om saker 
du vill ha andring pa. 

Micke Tall 

God Jul & 
Gott Nytt Ar 

onskar Sektion Bil-
transporten Sth Ars
ta sina SEKO-med-
lemmar. 

Tack for ett ar med 
god sammanhil l -
ning och gott kam-
ratskap. 

Jag vill ocksa passa 
pa att onska God Jul 
till var chef och ar-
betsledning pa Bil-
transporten for ett 
gott samarbete un
der 2002. 

Karl Axel Lindqvist 
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Rapport fran Tomtebodasamverkan 

Arbetsplatstraffarna i fokus 
• Terminalsamverkansgruppen pk 
Tomteboda sammantrader ungefar en 
ging i minaden. Gruppen bestir av 
terminal-, ekonomi- och personalche-
fen frin arbetsgivarsidan och tva fac
kliga frin S E K O , huvudskyddsombu
det (HSO) samt en ledamot vardera 
frin ST och SACO. Dessutom adjunge-
ras som regel nagon eller nigra perso
ner med sarskild kompetens till mote-

Utover det som redovisas nedan be-
handlades bl.a. personallaget / forsor-
jningen, avisningen i spirhallen, om-
byggnationerna och SSM 20:s hadan-

j l^rd vid samverkansmdtena den 29 
november och 13 december. Dessa 
frigor behandlas i separata artiklar. 

Nedsmutsning 
HSO framforde kravet p i battre stadning 
p i plan 2. Beslots att Gunnar Bjorklind 
genomfbr en "stadrond"tillsammans med 
HSO och berOrda skyddsombud. 

Julbussar 
SEKO framforde krav p i en extrabuss 
efter 23.00 under jultrafiken, eftersom den 
ordinarie tjanstgoringen fbrskjuts en 
halvtimme p i kvallen. Den buss som 
tidigare fanns 23.10 togs bort vid senaste 
tidtabellsfbrandringen. 

Nya sorteringsfack 
Tre nya storbrevsfack fmns uppstallda 
och testas i forsorteringen. T v i smibrevs-

^ack ar p i vag in. Efter testen ska beslut 
^! i s om vilken typ av fack som ska kopas 

in. Pengar fmns anslagna i nasta irs inves-
teringsbudget. 

Den goda arbetsplatsen 
eller 14-punktsprogrammet, som det ocksi 
kallas, ska genomforas p i alia arbetsplat
ser i Posten. En del i programmet i r en 
utbildning for alia samverkansgrupper i 
medinflytandeavtalet. Den 24 januari sker 
denna utbildning p i Tba for samtliga 
ledamoter i husets samverkansgrupper. 

Poolgruppen 
har gitt i s t i p.g.a. bristande infresse. 
Jouko Lehtinen och Ake Anevad fick i 
uppdrag att komma med ett nytt fbrslag 
infbr samverkansgruppens mbte i januari. 

Fbrberedelsema for att starta Besched p i 
Klumpen och Kund fortgir. Milsittning-
en ar att systemet ska vara i drift den 1 
mars. Samarbetet sker nu med Arsta 
Kund. Noterades att aven andra terminaler 
hbrt av sig och ar intresserade av Bes
ched. 

investerlngsplanen 
fbr 2003 redovisades. Planen omfattar 
investeringar som kostar > 100.000 kr. 
Fbreslagna itgarder ar bl.a. inkbp av ny 
ViF ti l l DIL:en, utbyte av styrdatorer till 
sorteringsmaskinema, inkbp av sorterings
fack, renovering och ombyggnad av ALA, 
renovering av lastbryggor p i fjirrkajen 
och byte av lastbord i lastgirden. 

FSM-projektet 
Erhan Gbmiics film ar klar och har bbrjat 
visas, bl.a. fbr GSM:s affarsdag och sam-
verkansgruyppen. Samarbete kommer att 
ske med bl.a. ergonom p i Previa och Kent 
Staaf p i Posten Produktion. 

Arbetet med att programmera om 
FSM:ama pigir . Syftet ar att de positio
ner som har flest fbrsindelser ska hamna 
i de fack som ligger bast ergonomiskt. 

Damm och partiklar 
I lastgarden 
Matningar har genomfbrts. De varden 
som uppmatts ligger klart under gransvar-
dena. Bosse Hellberg och Previa kommer 
att informera berbrd personal. 

• En fbrbattting av arbetsplatsfraffama 
ingir som en del i 14-punktsprogrammet 
fbr Det goda arbetet. SEKO begarde vid 
novembermbtet en redovisning bver 
vilka arbetsplatstraffar som genomfbrts 
under andra halvaret i i r . Christer Beh-
nke fick i uppdrag att ta fram denna till 
nasta samverkansmbte den 13 december. 
Sammanstallningen visade att det skbts 
hyfsat. Det ar dock litet si och s i med 
minnesanteckningar och uppfoljning av 
det som kommer fram p i traffama och i 
vissa lag har det hillits alltfbr f i traffar. 
Redovisningen omfattar inte GSM, efter-

Jultrafiken 
SEKO stailde frigan vilka itgirder som 
vidtagits i i r fbr att undvika fbrra irets 
problem. 
• I ar bppnar, reser och stimplar service-
omridena julkorten och behiller dem som 
ska delas ut i eget omride 
• Cenfralt har man i Brevnatet utsett en 
ansvarig grupp (med vir gamle bekant 
Kenneth Johanneson i ledningen) som 
bevakar jultrafiken. 
• Brevbaringen har i i r utdelning av ju l -
kort och A-post p i sbndagen den 22 de
cember. 
• Ca 50 fler julkortssorterare har anstallt 
p i Tba i i r 
• Driftama disponerar bver en egen grupp 
med ca 20 julanstallda. 

Forsorteringen 
Terminalen tar bver ansvaret aven fbr 
Brommas fbrsortering formellt fr.o.m. den 
1 januari och i praktiken fran den 1 febru
ari. 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet for oktober redovisa
des. 

Volymema sjunker mer an planerat vilket 
skapar problem, trots att antalet arsarbetskraf-
ter ( A A ) minskat med ca 30 jamfbrt med 
oktober fbrra iret. 

Intaktema tom oktober uppgick till 224 
miljoner, vilket ar drygt tio procent lagre an 
beraknat. Rorelseresultat visar aven det ett 
minus pa drygt tio procent. 

Jan Ahman 

som den chefen inte svarat p i enkaten. 
Christer Behnke och Ake Anevad pre-

senterade vid decembermbtet en dagord-
ningsmall fbr arbetsplatstraffama, som 
man vid ett tidigare mbte fitt i uppdrag 
av samverkansgruppen att ta fram. De 
lade ocksi fbrslag ti l l andra fbrbattring
ar, bl.a. ett webbaserat upplagg fbr min-
nesanteckningama. 
Samverkansgruppen noterade ocksi att 

det finns fid utlagd i schemana med en 
timme var fjortonde dag; detta bbr vara 
ett riktmarke for hur ofta arbetsplatsfraf
fama bbr hillas. 

Arbetsplatstraffama 
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Ake Kihiberg vid Tbaklubbens budgetmote: 

"Inte kasta goda pengar efter 
daliga konsulter" 
• Klubbens budgetmote 
den 16 november pk van 
der Nootska palatset pk S6-
der samlade 50 deltagare. 
Inbjudna gaster var Ake 
Kihiberg, S E K O Postens 
ordfbrande och Teuvo Py-
kbnen fran klubben vid Bo
le postterminal i Helsing-
fors. 

Ake Kihiberg inledde mbtet 
med att redovisa SEKO:s upp
fattning om den "framtidsplan" 
som Grabe redovisat i kon-
cemstyrelsen, och sattet han 

gjorde det pk. Grabe lat en 
konsultfuma arbeta fram ett 
scenario fbr Postens framtid 
utan att de fackliga organisa
tionema var inblandade. Det 
var ett grovt brott mot Medin
flytandeavtalet. Den tvistefbr-
handling som de fackliga orga
nisationema begarde resultera-
de i att Posten erkande sitt fel 
och betalade de fackliga orga
nisationema 270.000 kronor -
tio ginger mer an vad som ar 
praxis i tvister kring medinfly-
tandeavtal. 
Som ledamot i koncemstyrel-

sen kunde Kihiberg inte berat-
ta mer om innehillet an det 
som hittills redovisats i pres-
sen, bl.a. att brevbaringen 
skulle laggas ut p i entrepre
nad. 1 ledaren i senaste Nyhet-
sposten bembter Grabe en del 
av kritiken. 

— Han forsoker misstdnklig-
gora oss, kommenterade Ake 
Kihiberg Grabes ledare, genom 
att pasta att det inte fanns na
got forslag. Det ar riktigt att 
det inte fanns nagra konkreta 
krav, men planen hade en tyd
lig inriktningsom bl.a. syfiade 
till detta. 

— Det kanns som om Grabe 
och jag var pa tvd olika styrel
sema ten! 

Fackligt perspektiv 
I de MBL-fbrhandlingar som 
pibbrjats kring framtidsplanen 
har SEKO ifrigasatt de bespa-
ringar som fbreslis. "Skulle 
man ta hem sd stora bespa-
ringar innebar det en risk for 
servicen och personalfrdgorna 
borde var med i diskussionen", 
kommenterade Ake Kihiberg. 

— Enligt SEKO mdste bdde 
statens uppdrag till Posten, 
foretagets ekonomi och foreta
gets personalpolitik tas med i 
diskussionen om Postens fram
tid 

— Och ekonomikravet fdr inte 
bli dverordnat ovriga krav! 
For oss ar brev- och paketdis-
tributionen och den grundldg-
gande kassaservicen postens 
karnajfdrer. Det innebar att en 
radprojekt som ligger utanfor 
detta uppdrag mdste awec-
klas, understrbk Ake Kihiberg, 
och avslutade med samman-
fatmingen att "vi kan inte fort
satta med att kasta goda peng
ar efter ddliga konsulter!" 

En utfbrligare redovisning av 

SEKO:s uppfattning om pos
tens framtid kommer att ges i 
ett extra niunmer av Fackligt 
Perspektiv, som skickas ut t i l l 
alia medlemmar i SEKO Pos
ten inom kort. 

verksamhetsplanen ) 
Styrelsen foreslog mbtet att 
gallande verksamhetsplan fbr-
lings fram ti l l irsmbtet. Detta 
mot bakgrund av den osaker-
het som f.n. rider om TomtC' ^ 
bodas framtid; en osakerhet 
som i hbgsta grad piverkar 
innehillet i klubbens verksam
hetsplan fbr kommande i r . 
Mbtet godkande detta fbrslag, 

men gjorde ocksi nigra tillagg 
till gallande verksamhetsplan. 
Klubbens ska verka fbr: 
• En seribs behandling av per
sonalens fbrbattringsfbrslag 
• Bekampa stressen 
• Bevaka lokalvirden 
• Arbeta aktivt med efterlev-
naden av samverkansavtalet 
• Arbeta aktivt med medlem-
sutbildningen 

Medlemsavgift och 
budget 
Mbtet faststallde en ofbrindrad 
medlemsavgift fbr kommandf 
ir . Styrelsen fick i uppdrag att 
- bl.a. vid sektionemas med-
lemsmbten - undersbka intres
set fbr en hbjning av klubbens 
avgift infbr nasta irs budget
mote. 

Klubbens budget balanserar 
nasta i r kring 225.000 kronor. 
De stbrsta enskilda utgiftspos-
tema i r anslaget till sektioner-
nas verksamhet och de t v i 
medlemsmbten (irsmbtet och 
budgetmbtet) som planeras. 

vaiberedningen 
En av valberedningens nuva 
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• 

Mdtesdeltagare: Ingvar Hartler, Peter Undeteg, Hasse Lind
qvist 

rande fyra ledamOter (Rut An 
dersson) avgir med pension i 

f iuari. Motet beslot darfbr om 
llnadsval efter lienne samt en 

utbicning av antalet ledambter 
t i l l fem. 

Mbtet valde Masood Punjabi 
H^ch Peter Hillman ti l l dessa 

poster. 

Skrivelse 
Hannu Jokinen foreslog i en 
skrivelse t i l l mbtet om ett t i l l -
lagg ti l l klubbens arbetsord-
ning: "Vaiberedning bestaende 
av minst tre ledamoter valjs av 
medlemsmdtet. Valberedning
ens ledamoter dr inte valbara 
i valsituationer". 
Styrelsen fbreslog att skrivel-

sen hanskjuts till irsmbtet, 
som ar den instans som enligt 
arbetsordningen har ratt att 
andra i arbetsordningen. Det 
blev ocksi mbtets beslut. 

Rapporter 
Styrelsen lamnade en aktuell 
rapport om liget i Ibnerevisio-
nen, personallaget samt aktuel-
la koncem- och brevnatspro-
jekt. 

Klubben har fitt gehbr fbr 
sina krav om 17.400 kronor 
som normallbn och lagst 400 
kr generellt. Fbrhandlingar om 
resterande pengar p ig i r fbr 
fiillt ute p i enhetema. Fbr-
handlingama beraknas bli kla
ra s i att den nya Ibnen kan 
betalas ut p i decemberlbnen. 

Ca 25 irsarbetskrafter har 
lamnat terminalen sedan i au-
gusti. De fiesta t i l l Futurum 
eller t i l l Arsta samt ti l l andra 
jobb i och utanfbr Posten. 
Nigra har ocksi sbkt och fitt 
delpension. Samtidigt ar det 
f n. problem p i natten och i 
brevresningen. Sammanslag-
ningen av nattorganisationen 

p i plan 3 har hittills inte gett 
beraknade effekter. Deltidare 
med tidsbegransat fbrhbjda 
itaganden samt nigra visstida-
re kommer att tacka behovet 
ti l l januari. 

Arlanda 
Aven om styrelsen hoppas p i 
att Arlandaprojektet ska dras 
ner och krossas i malstrbmmen 
kring Grabes framtidsplaner 
fbr Posten vamade styrelsen 
fbr att brevnatsledningen avser 
att driva Arlandaprojektet "to 
the bitter end". Ingenting tyder 
idag p i att de tinker skrota 

projektet. 
Huvudskyddsombudet An

ders Bergstrbm rapporterade 
om planema att ta bort SSM 
20 och flytta in ekonomisup-
porten i norra delen av plan 3. 
HSO informerade ocksi om 

SJ:s fbrfrigan ti l l Posten att f i 
utnyttja v i r spirhall fbr avis-
ning av t ig . 

Efter mbtet intogs middagen 
en trappa ner i palatset. 

Jan Ahman 
2002-11-17 

Medlemsavgiften 2003 
• Medlemsavgiften 2003 ar 
ofbrandrad jamfbrt med fbrega-
ende ir. Beloppen framgir av 
tabeil nedan. 

Du som jobbar i Posten men 
har en annan huvudarbetsgivare 
kan fa sankt medlemsavgift i 
SEKO. Fbrutsattoingen ar att du 
ar medlem i den A-kassa som 
galler fbr det omrade dar du har 
din huvudarbetsgivare. Du kan 
under dessa fbrutsattningar fa 
din medlemsavgift i SEKO redu-
cerad med vSr A-kasseavgift. 

1 medlemsavgiften ingir a-kas-
seavgiften med 90 kr/min. Dess
utom gir drygt lOkr/min av fbr-
bundavgiften till a-kassan. Lika-

si ingir premien fbr den olycks-
fallsfbrsakring(GF 15000), som 
ingir i medlemsavgiften. Och 
alh annat som man fir som 
fackmedlem! 

Anmal andring! 
Medlemsavgiften 2003 beraknas 
p i den Ibn som bestamts i lone-
revisionen 2002. 

Om man har blivit inplacerad 
ifel inkomstklass etler om man 
far en varaktig forandring av 
Idnen, ska man - omedelbart, 
det Sr svdrt att gora retroaktiva 
andringar! - anmiila detta till 
avdelningsexp (SEKO post 
Stockholm), tel 454 84 01. 

Medlemsavgiften 2003 i Klubb Brev Tomtebo
da och Klubb Arsta Postterminal enligt 

forbundsmotes-, avdelnings- samt Idubbeslut: 

i Avg-
1 klass 

L6n Fbrb 
i i ; 

A- Avd Klubb TOT 
kassa \3 

0 - 5000 36 90 0 0 126 

4 5001 - 7000 46 90 8 12 156 
5 70001 - 9000 71 90 13 17 191 
6 9001 -11000 91 90 18 22 221 

7 11001 -14000 111 90 23 32 256 
8 14001 -17000 136 90 28 37 291 
9 17001 -20000 146 90 33 371 306 

i 20001 - 23000 146 90 33 37 306 
! 11 23001 - 26000 146 90 33 37 306 
i 12 26001 > 146 90 33 37 306 
j Studerande" m 
i 
i 

Pensioner \
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Rapport fran Tomteboda Klump/Flode 

"Stora forandringar star for dorren" 
• Aret gir mot sitt slut och juhuschen ar 
i ging aven om vi inte markt si mycket av 
den, i alia fall inte i skrivande stund. Det 
beror natiu-ligtvis dels pi att postmingden 
har minskat. V i f i r inte langre ankom
mande utrikesposten, daremot har vi 
"b6ckema"men dom sorteras ju ti l l stor 
del av logistik under december. Arbets-
takten kanns darmed nigot behagligare an 
tidigare men hur framtiden kommer att se 
ut vet vi annu inte. V i har fitt en ny chef 
pi enheten som vi trivs med och som 
verkar att trivas med oss. Operatorsunder-
hillet har iterupptagits och forbattrings-
grupper ar i full ging. V i r "provisoriska" 
arbetsorganisation fungerar val hyfsat. 
Aven om en del "gnall" horts. Konstigt 
vore det ju annars med si vilkvalificerad 
personal. 

"Vi hoppas ocksa 
pa en vettig losning pa 
problemet med tunga 

sacklyft i KSM:en" 

Under alia omstindigheter torde storre 
fbrandringar sti fbr dbrren nasta i r . Flera 
viktiga beslut ska tas som piverkar v i r 
framtid. Sival p i Tomteboda som helhet 
som fbr oss p i klumpenheten och Flbde. 
Beslut om en eventuell Arlandaterminal 
med allt vad det innebar samt fbrstis fbr 
vi r del sammanslagningen av brev och 
paket under samma organisation och chef 
Satsningen eventuellt p i Tomteboda som 
klumpsorteringsterminal samt infbrandet 
av en ny produkt, smisaker. Och integre-
rande av personalen i en sammanslagen 
organisation. Det har projektet ar j u annu 
inte slutfbrt utan skall vara avslutat sista 
april men mycket tyder val p i att detta 
blir verklighet. 

Nytt i segeltorp? 
Daremot vet vi j u inte om Logistik som 
behbver en ny paketsorteringsmaskin 
bygger nytt i Segeltorp eller p i Tomtebo
da. Om det byggs i Segeltorp, f i r vi d i 
Arstas klumpmaskin till Tomteboda? S i 
kan man spekulera. Hur som heist, fbr

andringar lar komma, det blir spannande 
att se vad det leder t i l l . Mer om detta 
skrivs j u om p i annan plats i Facktuellt. 
Men det ar klart att vi blir speciellt be-
rbrda hos oss p i Ksm-enheten. Hur och p i 
vilket satt ska vi ftmgera ihop med Logis
tik? Det finns fbrstis bnskemil frin deras 
personal att f i arbeta med brev och klump 
och om mbjligheten finns att f i mer 
dagtid. Sjaivklart ska vi i n d i se positivt 

Valbesokt 
medlemsmote 
• Den 23 november hade vj vir t sed-
vantiga medlemsmote med tillhdrande 
buff^ och dartill hbrande drycker p i 
restauraiig Lbwenbrau, De dartill hb
rande dr>'ckeroa bbr naturligtvis tas 
just till buffen och darefter, inte fbre 
papekades saval vid mbtet som ettcr. 
En viss diskussion har uppslatt om 
lampligheten i att ha ett mbte i sam-
band med ntojlighet till alkohoifbria- ^ 
ring. Det kan ju diskuteras. Dock vaf 
sivitt jag kan komma ihig den absolu-
la majoriteten fullt nyktra under det 
inicdande mbtet. En ledamot i st>'rel-
sen hadep,g,a. tidigare influensanrigot 
ncdsalt kondition, bverskattade danned 
sina krafter och borde uppenbarligen 
inte varit sa plikttrogen utan stannat 
kvar I siingen. 

Trevlig kvStI 
Mbtet I sig gav tyvarr kanske inte s i 
m>cket, Vid datumets spikande trodde 
vi att vi skulle ha en niassa farsk infor
mation om diverse projekt att redovi
sa. Inbjudna gaster fran 1 enninalklub-
ben tvingades tyvSrr lamna iterbud 
vartbr mbtet kanske uppievdes som 1 ite 
urvattnat Det ar jag i safall den fbrsta 
att beklaga. Dock hade vi en mycket 
trevlig kvall s i vad det befraffar tror 
jag de fiesta blev nbjda. Sen ska vi 
sjaivklart ha en diskussion om alkohol-
policy. Det iir en probleraatik som jag 
p.g.a. egna erfarenheter tar p i stort 
allvar. Och flera med mig vad |ag 
Ibrstar. Diskussionen lar fortsatta. 

Staffan Miliner 

p i att v i r arbetsplats expanderar fbrutsatt 
att man f i r en bra fungerande organisa
tion. Men med tanke p i postens fokuse-
ring p i halsolaget och satsning p i den 
Goda arbetsplatsen miste man ju hysa 
fbrhoppningar om vettiga Ibsningar. 

Sacklyft 
V i hoppas ocksi p i en vettig Ibsning p i 
problemet med tunga sacklyft i ksm:en. 
Sidana fmns fbrstis men dels i r vi ju 
hammade av fbr liten arbetsyta - bill i^ 
Ibsning eller med nuvarande yta - dyr 
Ibsning. Dock i r inte detta problem lam
nat i t sitt bde utan undertecknad och 
Lasse Lbvlie skall ge ny rapport till termi > 
nalledningen i februari. Uppslag vilkom-
nas. Dessutom har en tillverkare av lyfta-
nordning ombetts lamna nya och billigare 
fbrslag an det fbrsta man presenterade i 7-
800.000 kronorsklassen. Vantar vi tilh-ac-
kligt lange kanske sackhanteringen hinner 
fbrsvinna helt och hillet i och fbr sig. 

"Hur och pa 
vilket satt ska vi 

fungera ihop med 
Logistik?" 

] 
SM-guld I bandy 
Arets Ibnerevision ir avklarad. Det har 
gitt bra att fbrhandla med vir nya chef̂ ^ 
Alia brukar inte bli fillfreds med resulta 
tet. Men det vi kommit fram till stir sty
relsen bakom. Tiden gir fort och det ar 
snart dags for en ny fbrhandling. Fbr
hoppningsvis kommer vi att ha Ibnesamtal 
under nista ir. Fbrtroendemarmakonfe-
rensen till viren kommer till stor del att 
handla om Ibner och Ibnesatming, kriteri-
er etc. Hoppas dock att alia fir si det 
ricker till julglbggen, med eller utan 
alkohol. 
Slutligen kan man med gladje konstatera 

att Hammarby ingar pi i Ishockey-ali-
svenskan medan daremot AIK sladdar. Vi 
f i r se fram mot att mbta Djurgirden nasta 
sasong i stallet. Och i bandy blir det SM-
guld. God Jul! 

Staffan Miliner 
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Nya ombyggnader pa plan 3 

Ekonomisupporten flyttar in 
« I ett rikstackande projekt att 
minska administrationen med 
25 % "E 25" och spara in 1 
miljard kronor (galler hela 
Posten Sverige AB), s i har 
man borjat med att dra in funk-
tionen loneadministration pi 
flera stillen i landet, fdr att 
bara fiimas i Stockhohn och 
Umei. 

_ For ca en minad si kom ett 
Projekt iging som gallde att 

"ekonomisupport" (bl.a. lone-
administratorer) behdvde ha 2 
500 kvm yta pi plan 3 pi 

jffomteboda fdr att flytta dit sin 
Verksamhet. 

Verksamheten i Stockhohn 
som fmns idag ligger i dyra 
lokaler i centrala Stockholm 
och for att minska dem si vi l l 
man flytta t i l l vira lokaler som 
til l viss del inte anvands fiillt 
ut. Det ar ca 300 manniskor 
som skall sitta och skota vira 
loner pi plan 3 och 4. 

Beslutet ar taget p i hogsta 
n iv i och ar ett arbetsgivarbe
slut 

Tidsutrymme 
Detta ar ett projekt som riske-

att kunna bli fel i viss om-
fattoing eftersom det ar allde-
les fbr kort tid att genomfbra 
det pi, liksom minga andra 

p ro jek t med samma genomfb-
^kndetid. V i fir dock hoppas 

att det blir s i lite fel som mbj
ligt, om alia inblandade gor si 
gott de kan och hjalper till s i 
mycket det gir. 

Inflytmingen skall gbras den 
1 april och d i skall alia lokal-
fbrandringar fbr bide dem och 
oss vara fardiga 
Bygget har bbrjat fbrberedas. 

Men fir inte hilla pi frin den 
13 dec ti l l den 7 januari 2003. 
D i kommer det att bli en vid-
lig fart pi detta om det skall 
kunna bli klart i tid. 

Pi plan 3 i norra delen (N-O 
hissama) vid pelare E17 si v i l l 
man bygga en vagg tvirs ige-

nom lokalen (Oster / Vaster). 
Vi kommer inte att f i t i l lging 

p i nigot satt t i l l denna yta ef
ter ombyggnaden. Vi kommer 
daremot att f i behilla alia 
utrymmen vi har p i plan 3 Yi i 
samma omride (sammantra-
desrum, omkladningsrum och 
pausrum). 

V i kommer dock inte att kun
na se ner i de nya lokalerna 
frin plan 3 'A.. 

Ny ingang 
Fbr att komma in ti l l vira lo
kaler s i kommer vi att kunna 
g i in den vag vi gbr idag, men 
sedan g i direkt t i l l vanster och 
ut igen genom dbrren t i l l loft-
gingen och den vagen bort 
fbrbi de fbrsta personalhissar-
na (S-T) fbr att dar kunna g i in 
i vira lokaler igen. Det finns 
dock mbjlighet att g i upp fbr 
den spiraltrappa som ligger vid 
hissar (N-O) och darmed kom
ma fill de omkladningsrum 
som ligger p i plan 3 'A fbr den 
som hellre vi l l det. 

Det kommer att monteras in 
en hissanordning vid den nya 
vaggen som delar lokalen fbr 
att den som har behov av detta 
fbr att komma upp ti l l plan 3 
V2. Det kommer ocksi att byg-
gas en gingbro tvars bver lo
kalen s i att man kan komma i t 
alia omkladnings-rum som vi 
har p i plan 3 Vi. De kontors-
rum som vira administratbrer 
och driftare har idag i omridet 
fbrsvinner och de miste ocksi 
byggas nya. Dessa lokaler 
kommer att byggas p i en sk 
"entresoll" p i plan 3 Y2 bver 
pausrummet fbr rbkare nere 
vid hiss A-B. 

Konsekvenser 
Loftgingen ar en av de fbrand
ringar som inte ar sarskilt trev
lig. Denna ging ar kail under 
vintem och varm under som-
maren. 

SSM 20 miste tas bort, men 

f i r inte plats nigon annanstans 
p i plan 3. Den nybyggda 
unymmet dar " Ericsson" h i l 
ler t i l l , ligger i vagen och mis
te flyttas. Halva verkstaden 
som ocksi ar nybyggd, miste 
byggas om si att den kommer 
utanfbr de nya lokalerna. 

Pausrum 
Ett pausrum som fbrsvinner p i 
plan 3 och som teknikema har 
idag miste byggas nytt och det 
blir troligen ovanfbr verksta
den p i plan 3 Vi i anslutning 
t i l l gingbron som byggd tvars 
bver lokalen. 

Fbrsorteringen miste flyttas 
(det ar redan gjort, men har 
inte hamnat p i ett bra satt). 

Det blir i stort satt tt-angre p i 
plan 3 och kraver mycket mer 
noggrannhet i att hilla ordning 
och reda i lokalerna. Tillampa 
5 S. 

Det finns ocksi risk att det 
kommer att bli besvarligt med 
nybyggnationer i vira produk-

tionslokaler under byggtiden 
som kommer att turbostarta 
den 7 januari. 

HSO sitter med i projektled-
ningen och kommer att gbra 
allt fbr att minska piverkan av 
detta bygge fbr personalen, s i 
mycket det ar mbjligt. Ovriga 
skyddsombud kommer natur
ligtvis att delta aktivt p i resp 
enhet och kommer att bevaka 
att s i lite piverkan som mbj
ligt uppstir. Vi hoppas och tror 
att vi kan vinna nigot p i denna 
fbrandring ocksi. 

Ekonomi 
Alia kosmader kommer att tas 
av projektet och brevnatet s i 
att inte Tomteboda-terminalen 
skall belastas. Vi kan daremot 
en besparing med ca 6 miljo
ner, vilket ar posifivt fbr oss, i 
jakten p i besparingar. 

Huvudskyddsombudet 
Anders Bergstrom 

Vitea 
• Posten har centralt-som en 
del i "Den goda arbetsplatsen" 
tecknat ett avtal med Vitea. 
Avtalet omfattar 7.000 an
stallda i hela Posten och Inne-
haller tre delar: 

• Man arbetar under ett ar 
med sammanlagt 500 langtids-
sjuka (= >90 dagar). 
• Genom en enkat till samtlig 
personal p^ de arbetsplatser 
som ansluter sig (de 7.000) 
forsoker man ringa In dem som 
ar p^ vag att bli langtidssjuka 
och fbreslir Stgarder. Denna 
enkat har hos oss redan gatt ut 
till personalen pi IRM-GSM-
Flode. 
• PS de arbetsplatser som an
sluter sig ska sjukanmalan -
aven vab omfattas - ske till 
Viteas sjukskoterskor. Sjuk-
skoterskorna kan - om man vill 

ha s3dana - ge rad. Man iir 
inte skyldig att uppge sjukor-
sak. Man ska aven friskanmiila 
sig till sjukskoterskan. .Avtalet 
med Vitea omfattar 5.000 sju-
kanmiilningar, vilket innebar 
att atgiirden beraknas pagi i3-
4 manader. Respektive anslu
ten arbetsplats kan darefter 
besluta att pa egen hand for-
liinga avtalet med Vitea. 

900.000 kronor 
Det finns som sagt ett ramavtal 
for 7.000 anstallda. Ledningen 
for Tomteboda - liksom bl.a. 
Arsta - har anmiilt intresse fdr 
att vara med i projektet. Star-
ten beraknas ske i januari. 
Personalchefen kommer att 
Informera I tagen fore start. 

Kostnaden for Tomtebodas 
del uppgar till 900.000 kronor. 
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Nya affarer 

Avisning av x 2000 i sparhallen 
• Frin vecka 51 s i kommer TraffiCare 
(SJ:s underhallsavdelning) att prova med 
att avisa sina X 2000 t i g i v i r spirhall. 
Detta kommer att ske p i nattetid d i vi i 
princip inte har nigon verksamhet i spir
hallen. 

Det innebar att 2 st X 2000 kOrs in p i 
spir 54 och 55 kl. 23:00 p i vardagsnatter-
na och koras ut kl . 06:00 igen. 

Oljepanna 
Munters Torkteknik AB Kommer att stalla 
en oljepanna ca: 20 m utanfbr de stora 
inkbrsportama som skall varma vatten, 
sedan skall detta varmvatten ledas m 
igenom hela spirhallen mellan spin 54 
och 55 dar det stir stora flaktar uppstallda 
pi de platser som tigets "boggin" (hju-

Lonerevisionen 
pa Tba 
2002 ars lonere^ ision avslufades i 
november och den nya Ibnen ochs 
det retroaktiva betalas ut pi dccemt.; 
twrlbnen. Avtalet galler fran den h 
oktober 2002. 

Klubben och scktionerna lyckades 
t fbrhandlingarna uppni de 17 400 
kr i normallbn och 400 kr generellt^ 
som klubben sutt som mal. 

En utfbrlig rapport kommer» niis-̂ ; 
ta Facktuellt' 

Hem-PC 
Posten har slutit avtal med en leve* 
rantbr fbr en ny omging med hem--
PC. Brev kommer att skickas ut t l l | 
alia anstallda, ev. redan fbre Jul. 

Segeltorp 
Postens koncemstyrelse bcsVit dem 
1J december att bygga ut Segeltorp 
och investera i en ny paketsortc* 
ringmaskin dar. 

Ytterligare information och kom« 
mentarer till beslutet - bl.a. vad det 
kommer att inneb3ra fbr Tomtebo
das PSM-kommer i nasta nummer 
av FucktuL'llt. 

luppsatmingama) befmner sig. Dar skall 
dessa flaktar som ar inkapslade, blisa 
varmluft igenom s i att ev is och snb duns-
tar bort. Ytterligare varmeflaktar skall 
avfukta den luft som ar fuktmattad s i att 
det blir rinnande vatten igen och som 
sedan kan ledas bort. 

Skyddsombuden har granskat detta up-
plagg och kommit fram till att det inte bbr 
innebara nigot buller eller besvirlig fukt 
i luften. 

50 natter 
De virden vad galler buller som har 
kravts av skyddsombuden som maxvar-
den, ar 70 bd (A), om arbetstiden (vistel-
setiden) i omridet inte bverstiger 2 tim
mar, i de fall det fbrekommer langre ar
betstider an det, s i miste bullemivin 

• Det bsterrikiska brevnatet genomgir 
fbr narvarande den utveckling som i 
Sverige ledde fram ti l l det Brevndt 94 
som sjbsattes i april 1996 (och nistan 
gick pi grund!). De hittillsvarande 14 
terminalema koncentreras ti l l sex "state-
of-the-art" itrminzXt'c, som de beskrivs 
pi den bsterrikiska postens hemsida. 
Terminalema i Linz, Styria och Salzburg 
ar redan i drift och Carinthia och Vorarl-
bergkbr iging 2004. 

Den sjatte - och stbrsta - terminalen, 
Briefzentrum Wien, invigdes i Septem
ber i ir. Wienterminalen har en yta pi 
30.000 kvm (= Arsta ir ca 20.000 kvm); 
de 1.200 anstallda (sorterama) sorterar 4 
miljoner forsandelser/dygn, vilket ir 
ungefar halften av den totala brevvoly-
men i Osterrike. En miljard kronor har 
investerats i vad som uppges vara "ett av 
de storsta mfrastrukturella projekten i 
Osterrike". 

Jarnvagsanslutning 
Den maskinella utrastningen tycks vara 
ungefMr densammasom hos oss, inklusi
ve SSM:ar och ALO:r. Historien fbrma-
ler inte vilken maskintillverkare som 
anlitats. Inte heller om konceptet inne-

minskas ytterligare. Om arbetstiden (vis-
telsetiden) ar mer an 4 timmar s i f ir inte 
nivin bverstiga 60 db (A) 

Vad fukten betriffar s i f i r detta inte p i 
nigot satt skapa att det kommer fukt p i 
perronger som kan medfora halkrisk fbr 
personal, eller piverka bromsstricka fbr 
tmck 

Detta ar i fbrsta hand ett prov fbr att se 
om det fungerar med avisning i v i r spir
hall under den tidsperiod som finns dispo-
nibel. I de fall man bestammer sig fbr att 
detta ftingerar s i kommer verksamheten 
att hilla p i frin mitten av december ti l l 
mitten p i mars = ca 50 nitter per ar. 
TraffiCare kommer att fa betala en hyre-

savgift fbr detta t i l l Terminalen. 
Anders Bergstrom 

HSO Tomteboda 

hiller nigon Bertil Nilssonsk "Arlanda
terminal" utbver de sex som namnts. 
Daremot har man - till skillnad frin vir t 
nyligen invigda Arsta och den tilltinkta 
Arlandaterminalen - byggt en ny jarn
vagsanslutning till Wienterminalen. 1 
grova drag tycks A-posten ("time-criti
cal items") transporteras pi landsvig och 
B-posten ("non-time-critical items") 
med tig. 

inkorningsproblem 
Man hade en del problem med kvaliteten 
nir Wienterminalen startade. Under 
September sjbnk "SWEXren" fill 65 
procent. 1 oktober var man dock fiUbaka 
ti l l den n iv i som idag ar normal i Oster
rike, 80 procent. Milet ar att ir 2004 ni 
svenska siffror eller 95 procents bver-
nattbefordran av normalbreven. 

Jan Ahman 

Not. Osterrike har en yta pd 83.856 
kvadratkilometer (=Gotalands storlek) 
och en befolkningpd ca 8 miljoner (Sve
rige 9,5 miljoner). 

Briefzentrum Wien 
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Infor folkomrostningen: 
"Ett klart och tydligt adjd till EMU" 
• Arets riksdagsval gick som vantat. 
Socialdemokraterna behiller makten 
med hjalp av (v) och (mp). Det bety-
der att socialdemokraterna fortsatter 
bakom Idften om reformer och en Iju-
sare framtid att steg fSr steg mark-
nadsanpassa virt land. 

De iberopar sina och arbetarroreisens 
traditioner for att locka viljare och saljer 
samtidigt ut gmndlaggande varderingar, 

ĵ Hlpm siculle gyima alia arbetande. Privati-
s'eringama kommer att fortsatta. 1 den 
lagda budgeten fmns cirka 30 miljarder 
kronor som staten ska f i in genom for-

till kapitalets krav och att de ligger sig 
platt infbr USA:s stravan till virldsherra-
valde. 

Men ingen kan springa ifrin verkligheten. 
Vi ska snart ha en folkomrbstning om 
EMU-medlemskapet. D i ska vi jaga 
EMU-anhangama med blislampa! Jag 
tycker att fackliga och vi andra redan nu 
borde bbrja ifrigasatta EMU och dess 
fbresprikare. 

vad ar egentligen EiUlU? 
EMU ar en fbrkortning av den ekonomis-

INT€ MISSA 

siljning av statliga fbretag. Vilka dessa 
fbretag i r , iterstir att se. 

valrorelsen 
Fbre valet trodde vi att EMU och saker-
hetsfrigoma skulle bli en mycket viktig 
friga att diskutera under valrbrelsen. Men 
det blev inte si! Markligt nog! Dessa 
frigor togs inte alls upp. Fbr mig ar det 
latt att genomskida varfbr de inte tog upp 
dessa frigor. 

Socialdemokraterna vet att det rider ett 
djupt missnbje bland deras egna medlem
mar och bland valjaraa med regeringens 
politik. Och den andra sidan, Lundgren & 
CO, i r nbjda med regeringens anpassning 

///; Robert Nyberg 

ka monetara unionen. Det betyder en 
gemensam valuta, euro, en gemensam 
centralbank, ECB, och bkad samordning 
av den ekonomiska politiken. 

EMU uppstod inte fbr att underlatta att 
jamfbra matpriser i olika EU-linder, 
vilketju var EU-kommissionens dragplis-
ter. Inte heller fbr att bamfamiljer skulle 
slippa, vaxla pengar nar de iker p i semes
ter. Jag tror EU handlar om att stirka de 
rikas makt. Oftast hbr vi att EMU ska 
gbra EU till varldens mest expansiva 
ekonomi. Men vad innebar detta? Att 
marknaden ska skbta i stort sett allt -
vird, omsorg, pensioner, sociala problem 
och att vinstintressena styr. Det betyder 

att folkvalda ger upp sitt inflytande bver 
det som vi iger gemensamt och vi har 
bara att foga oss. A n d i vi l l det vi ska tro 
att EMU i r t i l l fbr att gbra livet enkelt och 
bra fbr oss vanliga manniskor. 

Arbetslosheten och EMU 
Alia vet hur marknaden skbter vird, sko-
lor, bussar, t i g och pendeltig. Det i r kaos 
och ett helvete fbr oss. Vi vill inte ge mer 
makt till dem. Vi vi l l att vira politiker ska 
skbta v i r offentliga egendom. Dirfbr 
borde vi utan att tveka siga klart och 
tydligt adjb t i l l EMU. 
Idag ar arbetslbsheten inom EMU ca 8,5 

procent. Gir vi med i EMU f i r vi rikna 
med att arbetslbsheten kan stiga ti l l 6 
procent frin dagens fyra procent. Stir vi 
utanfbr EMU kan vi istailet minska ar
betslbsheten med 2 procent. Den slutsat-
sen drar ekonomema Per Lundborg och 
Hans Sacklen, bida verksamma vid FIEF 
(Fackfbreningsrbrelsens institut fbr eko-
nomisk forskning). Ensidig satsning p i 
l i g inflation, som i EMU, leder till att ar
betslbsheten blir betydligt hbgre i n om 
man liter inflationen stiga nigot. Vid 
ekonomiska kriser bkar riskema fbr att 
arbetslbsheten nir exttema nivier. 

Makten koncentreras 
Gissa vem som brukar jubla nir arbets
lbsheten bkar? Det i r de s i kallade arbets-
givama. Fbr arbetsgivama har arbets
lbsheten aldrig varit ett problem. Tvirtom. 
Den pressar ner Ibnema. Dirfbr har 
Svenskt Naringsliv ( f d. SAF) alltid varit 
fbr EMU. Men det ar svirt att saga rakt 
ut. Antingen sager de att frigan i r s i svir 
att den borde limnas ti l l expertema (= de 
sjalva eller deras polare!) eller att det 
handlar om att slippa vixla pengar. 

Men l i t dig inte luras. Tror du inte sjalv 
att arbetslbsheten ar ett jattestort problem 
fbr ett samhalle? Arbetslbsheten bidrar t i l l 
att minga manniskor inte kan vara delakti-
ga i en demokratisk process. Arbetslbshe
ten flyttar mera makt t i l l arbetsgivarsidan. 
D i blir det maktobalans p i arbetsplatser-
na. D i koncentreras makten i ett ging 
fbretagare och det i r de som vill trycka in 
oss i EMU. 

Odemokratiskt 
Vad jag vil l saga ar att EMU ar ett ode 
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Mer 
intemationellt 

pa Tbaklubbens 
hemsida! 

mokratiskt projekt som driver fram en 
fbrsvagning av facket. Det innebar i sin 
tur en fbrsamrad arbetsratt, d i l ig arbets
miljo, flexibla arbetstider och for att inte 
tala om jamstalldheten. 

Det ar inte hemligt langre att en mycket 
stor majoritet av LO:s medlemmar sager 
nej t i l l EMU. Nu galler det att fackligt 
fbrtroendevalda ska ta eget ansvar. De 
miste bbrja fbrbereda sina egna medlem
mar fbr ett rungande NEJ ti l l EMU i den 
kommande folkomrbsmingen. Det som nu 
vantar ar en omfattande folkbildning som 

slutar med att alia vet vad de ska saga nar 
de f i r frigor om varfbr de sager nej t i l l 
EMU. 

Aktiv f redspolitik 
Ett nej t i l l EMU gynnar v i r kamp fbr att 
iterta fbrlorad mark, kampen fbr en aktiv 
fredspolitik samt kampen fbr demokratis-
ka och sociala rattigheter. 

Kampen fbr att skapa ett Sverige fbr oss 
alia! 

Masood Punjabi 

Riksdagsdebatt om postpolitiken: 

Liten hjalp att hamta hos ministem 
• 1 en interpellation ti l l naringsminister 
Leif Pagrotsky den 5 november upprepa-
de riksdagsman Lennart Beijer (v) den 
friga som han tidigare stallt t i l l Pagrots-
kys fbretradare: Kommer ministem att ta 
nagra initiativ for ail oka Postens Idn-
samhet? 

Hdjt porto pa sandningar 
Enligt Beijer kan detta ske genom att 
Posten hbjer portot fbr de sandningar, 
som idag ges s i stora rabatter att portot 
ligger nigonstans kring tre kronor per 
fbrsandelse. Fbr motsvarande enstaka 
fbrsandelser ar portot som bekant 5 - 8 
kronor, beroende p i vikten. Beijer berbr 
en cenfral friga i omregleringspolitiken: 
storkundema har fitt sankta porton me
dan de mindre kundema har fi t t vasent-
ligt hbgre avgifiter. 

Korssubvention 
Ministem awisade i riksdagsdebatten -
som hblls dagen efter Grabes avging -
Beijers fbrslag. Han gjorde det med 
hanvisning t i l l att sandningama i sig ar 
en Ibnsam del av Postens verksamhet och 
att en hbjning av priset pa dessa skulle 
leda ti l l nya anklagelser om "korssubven-
tionering". Det ligger mycket i det, s i 
som lagstiftningen ar utformad idag - det 
ar det som ar sjalva kaman i problemet. 
Det sorgliga i saken ar att han inte anvi-
sar nigon Ibsning p i de uppenbara eko
nomiska problem som fbretaget brottas 
med. Han avvisar ocksi de fbrslag oni 
merpengari aktiekapital till Posten, som 
namnts i debatten (men inte av Beijer) 
och han kommenterar inte ens Beijers 
friga om han kan tanka sig att iter mono-

polisera postmarknaden i Sverige. 
Fbrutom nigra raljanta partipolitiska 

slangar anvisar Pagrotsky fbljande medi-
cin: 

~ Posten ska fdrbli vital, flexibel, mo
dern ochframtiJsinriktad och den maste 
vara i framkanten bland alia posrverk 
och bland sina konkurrenter for att 
utvecklas och for alt over leva. Men det 
ska ske genom att man dr duktig, har 
moderna metoder och har en nojdperso
nal vars kompetens tas till vara och 
utvecklas - inte genom att spruta lug-
nande medel i armen med hjalp av orim-
liga prishdjningar eller statliga bidrag. 

"Korkat" 
Det i r vackert - men det gbr inte rbda 
siffror till svarta. Det ar bra att Pagrotsky 
i riksdagsdebatten upprepar att han anser 
det vara ett "korkat" fbrslag att privati-
sera Posten, men nar man tar s i latt p i de 
ekonomiska problemen s i blir frigan hur 
fbljande motivering ska tolkas: 

— Men om vi som vdrnar Posten, som 
gillar Posten och som vill utveckla Pos
ten inte lyckas battre pd de omrdden som 

jag namnde vad galler kundernas upp-
skattning av kvaliteten, kundernas upp-
skattning av priset, de anstalldas upp-
skattning och skattebetalarnas uppfatt
ning om hur detta skots inte klarar den
na uppgift dr jag rddd for att vi inte 
heller kommer att klara huvuduppgiften 
att ha en post som dgs av helafolket och 
som drivs for hela folkets behov och 
intressen och att de som kraver privati-
sering i stallet kommer att fd medvind. 
Detta kommer att vara ledstjdrnan for 
mig. 

Arlandaterminaien y< 
Lennart Beijer stailde i sina anfbranden 
ocksi frigan om den pianerade stortermi-
nalen vid Arlanda: 

~ Jag namnde tidigare Postens planer 
pd att bygga en stor terminal vid Arlan
da. Ett genomfdrande av detta projekt 
skulle leda till nedldggning av de fiesta 
andra terminaler i landet. 

En stor, central postterminal vid Sveri-
ges storsta flygplats mdste innebara 
okad risk och dkade kontroller. Samti
digt som riksdagens fdrsvarsutskott 
diskuterar hur man ska skapa ett robus-
tare samhalle verkar inte Postens led
ning bry sig om detta. Man verkar leva i 
en annan sorts vdrld. Planema pd en ny 
storterminal vid Arlanda dr bekymmer- f 
samma aven ur miljd- och regionalpoli-
tisk synvinkel, naturligtvis. 

Jag vill darfor frdga ndringsministern: 
Ar det inte urfdretagsekonomisk synvin
kel sundare att oka sina inkomster fran • 
den huvudsakliga verksamheten an att 
pd olika satt vilja minska servicen till 
allmdnheten? Forstdr ndringsministern 
de anstalldas kritik av den pianerade 
storterminalen pd Arlanda? 

Den frigan fick inget svar fran ministem 
- i varje fall inte i det tryckta protokoUet. 

Jan Altman 

Pd Tomtebodaklubbens hemsida fmns lank 
till interpellationen och samtliga debattin-
lagg-
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EU-rapport om laget pa Europas 
postmarknad 
• Nar EU 1997 antog sitt forsta direk-
tiv om posttjanstema ingick ett upp
drag t i l l kommissionen att senast ar 
2000 lamna en rapport om til lamp-
ningen av direktivet. Efter forseningar 
Qverlamnade kommissionen den 25 
november 2002 sin rapport t i l l EU-
parlamentet och ministerradet. 

Stor marknad 
Inledningsvis konstateras att markna
den for posttjanster inom E U ar om
fattande. Intaktema uppgick ar 2000 

^ i l l ca 85 miljarder euro (= ca 765 
miljarder SEK) vilket motsvarar 1 
procent av EU:s bruttonationaipro-
dukt. De fbretag som ansvarar for de 
samhallsomfattande posttjanstema 
(har kallade USP) sysselsatter ca 1,2 
miljoner anstallda. Dessutom fmns ca 
440 000 anstallda i de privata express-
och kurirfbretagen. 

Paborja omreglering 
Syftet med 1997 ars direktiv var att 
dels faststalla vissa minimiregler fbr 
den samhallsomfattandeposttjdnsten, 
dels pabbrja en omreglering som gbr 
det mbjl igt fbr andra an de statliga 
postfbretagen (USP) att ta sig in pa 
marknaden fbr brevtjanster. 

Direktivet stadgade 

• att medlemslandema skall tillhanda-
halla en samhallsomfattande pos-
ttjdnst som bestar av minst en upp
samling och utdelning av post per dag 
i minst fem dagar per vecka och om
fattar brev upp t i l l 2 kg och paket upp 
t i l l 10 kg. 
• kvaliteten fbr utrikes post skall upp-
ga t i l l minst 0-3 befordran fbr 85 pro-
cent av fbrsandelsema och minst 0-5 
for 97 procent. Kvaliteten fbr inrikes 
fbrsandelser beslutas av medlemssta-

tema sjalva. 
• monopolet far omfatta inrikes- och 
utrikes brevfbrsandelser samt direk-
treklam med en hbgsta vikt pa 350 
gram eller ett hbgsta pris som motsva
rar 5 ganger portot fbr ett normalbrev. 

Gatt langre 
Kommissionen konstaterar i sin rap
port att direktivet t i l l stbrsta delen har 
infbrlivats i den nationella lagstift
ningen, att de samhallsomfattande 
posttjanstema ar mer omfattande an 
direktivets krav samt att det monopo-
liserade omradet i de fiesta lander 
motsvarar direktivet, men att nagra 
lander - framfbr allt Sverige - har gatt 
langre. Laget framgar av bifogade 
tabeil. 

84 procent 
De postfbretag som ansvarar fbr den 

Medlemsland Utdelning Brevforsandelser Direktreklam Avg utrikes 

Dgr/vecka Viktgrans Prisgrans 

Belgien (BE) 5 350 g 5 Samma Samma 

Danmark (DK) 6 250 g 5 Samma Og 

Tyskland DE) 6 200 g 5 50 g Samma 

Grekland (EL) 5 350 g 5 Samma Samma 

Spanien (ES) 51) 350 g 5 Oppet kuvert Samma 

Franknke (FR) 6 350 g 5 Samma Samma 

Irland (IR) 5 350 g 5 Samma Samma 

Italien (IT) 5 350 g 5 lOOOOfbrs Samma 

Luxemburg (LU) 5 350 g 5 Samma Samma 

Holland (NL) 6 100 g 3 Og Og 

Osterrike (AT) 5 350 g 5 Samma Samma 

Portugal (PT) 5 350 g 5 Samma Samma 

Finland (SF) 5 og 0 Og Og 

Sverige (SE) 5 og 0 Og Og 

Storbrittann (UK) 6 350 g 1£ Samma Og 
1) I Spanien ingar inte lokalpost i det skyddade omradet 
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EU:s nya regler for brevmonopol 
samhallsomfattande posttjansten 
(USP - i vart fall Posten) hade ar 2000 
84 procent av brevmarknaden inom 
EU och 40 procent av kurir- och ex-
pressmarknaden. Paketmarknaden 
domineras av D P W N (tyska posten 
som bl.a. ager Danzas/ASG och D H L ) 
som har 15 % av marknaden, La Poste 
9%, TPG (hoUandska posten och 
TOT) 8%, UPS (USA-baserat) 6% 
samt Consignia (brittiska posten) 5%. 
Ovriga USP-foretag och privata akto-
rer delar pa resterande 57% av mark
naden. 

• Fr.o.m 1/1 2003 begransas mo
nopolet for inrikes brev till sadana 
fdrsandelser som vager mind re an 
100 gram och med ett porto som 
uppgar till hogst tre ganger nor-
malportot. 
• fr.o.m. 1/1 2006 sanks vikt / 
prisgransen til! 50 gram/2,5 gang
er normalportot 
• monopolet for dlrektreklamsfor-
sandelser far bibehallas, med 
samma viktgranser som for brev 
• monopolet for ankommande 
utrikes fdrsandelser far bibehal
las, med samma viktgranser som 
for brev 
• monopolet for avg^ende utrikes 
fdrsandelser far bibehallas "i den 
utstrackning som det ar nodvan-
digt fdr att sSkerstSlla att de sam
hallsomfattande tjansterna tillhan-
dahMs, till exempel nar vissa 
sektorer av postverksamheten 
redan har liberaliserats eller pa 
grund av postsektorns sarskitda 
egenskaper i en medlemsstat" 

• Kommissionen ska senast den 
31/12 2006 inf5r parlamentet och 
radet redovisa bur en be!t "fri" 
marknad paverkar den samhall
somfattande posttjansten i re
spektive medlemsland. Pa grund-
val av denna studie ska kommis-
sion lagga fram forslag hur mark
naden helt kan "avregleras" ar 
2009. 
• Kommissionen skallvartannatar 
(forsta gangen senast 31/12 2004) 
overlSmna en rapport till paria-, 
mentet och radet om tiliampntng-
en av direktivet och utvecWJngen 
inom postsektorn - "i synnerhet 
betraffande de ekonomiska, socia
la och tekniska aspekterna samt i' 
de aspekter som ror sysselsatt-
ningen och utvecklingen av tjans-
ternas kvaiitet". 

(Andringsdirektiv 02/39/EG till EU-
direktivet 97/96/EG -Antaget den 
10 juni 2002) 

Agarstatus 
Utvecklingen av agarstatusen for 
USP-fdretagen fr.o.m. 1991 t i l l ar 
2002 framgar av bifogade tabeil. T i l 
laggas kan att Danmark, Grekland och 
Italien har beslutat att man kommer 
att privatisera sina postbolag. 

Kvaiiteten 
Betraffande kvaliteten anger rappor-
ten att kraven fbr utrikes post (85% 0-
3) uppnas av samtliga EU-Iander fbru
tom Grekland. For inrikes klarar alia 

utom tre medlemsstater 80 procents 0-
1 befordran. En kvalitetsfaktor som 
man inte allt id tanker pa artillganglig-
heten for servicestallen. 

Nytt direlctiv 
Kommissionens rapport redovisar 
fbrhallandena fram t i l l 2002. Fran 
arsskiftet trader det nya direktiv som 
an togs i j u n i i ar i kraft. Det innebar 
framfbr allt att omregleringen gar 
vidare mot stbrre friheter fbr russin-

plockama genom att det omrade som 
far skyddas inskranks ytterligare. Dar
fbr som avslutning en repetition av 
vad det nya direktivet innehaller. Den 
som v i l l ha ytterligare uppgifter oin, 
EU-politiken i denna fraga (kanskt, 
lasa direktiven i sin helhet?!) fmner 
dessa pa Tomtebodaklubbesn hemsi
da! 

Jan Altman 
III: Robert Nyberg 

Offentlig 
organisation 
(myndighet) 

Statsagt 
foretag 

Statsagt 
aktiebolag 

Statskontroll 
borsnoterat 
aktiebolag 

Privatkontroll 
bbrsnoterat 
aktiebolag 

Privatagt bors
noterat aktiebo

lag 

Helagt av 
staten 

Helagt av staten Helagt av 
staten (alia akti-

er) 

Staten aktiema-
joritet. Privata 

min. 

Staten aktiemi-
noritet. Privata 

maj. 

Privata agare 
alia aktier 

1991 AT, DK, EL, IT, 
LU 

BE, DE, EL, FR, 
P T SE, SF, UK 

IR, NL - - -

2002 - DK (2), EL (2), 
LU, FR, ES 

UK. SE, SF, BE, 
AT, IT (2), PT 

DE, IR(1) NL -

(1) = Irlandska An Post overiamnar 14,9% av aktiema till de anstallda. Bolaget arinte bdrsnoterat 
(2) = Danmark, Grekland och Italien har beslutat att salja ut hela eller del av foretaget till privata intressen. 
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Fortsattning fran sista sidan: 

Bertil Nilsson 
Det innebar inte att vi ar fbr projelctet. Om 
det ar sk du uppfattar samverlcan, att man 
miste vara fbr dina fbrslag fbr att delta, sk 
miste vi ta en diskussion om samverkan-
savtalets innebbrd. Jag vet att du inte 
tycker s i Bertil, men ni r du surt sager att 
vi inte borde vara emot nar vi varit med 
och dessutom inte har nigot altemativ, s i 
siger du i praktikena att man miste vara 
fbr dina fbrslag fbr att samverka med dig. 

Sista 
1̂  och 

nast sista 
ordet 

J A G T Y C K E R I N T E A T T D U har velat lyss
na p i vira altemativ fbmt, Bertil. Si nu 
nSr du sager dig vilja gbra detta stir jag i 
startgropama ti l l att fbra in dig i kategorin 
mingtankemanniskor. Det som i r viktigt 
att poingtera ar att jag hoppas att du me-
nar allvar, fbr om det bara ar taktik fbr att 

^ l i n n a tid, s i du kan hitta nya vigar att g i 
' ^ l o t Arlanda large utan att p i allvar lyssna 

och utreda vira fbrslag s i tappar du i alia 
fall mitt fbrtroende helt. P i en annan plats 
i detta nummer av Facktuellt finns en 

^ j ^ r j a n till ett fbrslag hur vi ska arbeta 
med volymnedgingama i Sverige, baserat 
p i de diskussioner vi haft i SEKO klubb 
Tomteboda. 

A L L A S E K O - K L U B B A R i brevterminalna-
tet har ocksi skickat en skrivelse ti l l riks-
dagsledambtema i niringsutskottet, trafi-
kutskottet samt riksdagsmannen som 
representerar terminalema som ej finns i 
Stockholm, Gbteborg och Malmb. Sam
manlagt blev det 155 riksdagsledambter 
och brevet firms p i annan plats i detta 
Facktuellt. V i skickade detta brev nir vi 
fbrstod att du inte var ute efter delaktighet 
Bertil, utan det viktigaste fbr dig var att 
bygga Arlanda large. Det ar s i att aven 
om vi genom verksamhetsridet f i r vara 

med och samverka om hur en Arlanda 
large terminal kommer att se ut, s i har vi 
inte fkt vara delaktiga i den viktiga frigan. 
Hur ska det framtida terminalnatet se ut? 

O M V I B Y G G E R A R L A N D A large kommer 
den terminalen att bli s i dyr att vi miste 
lagga ner de mindre terminalema aven om 
volymutvecklingen inte blir som dina 
raknemanniskor spir. D i tror jag inte att 
de fiesta av oss som arbetar i brevnatet 
kommer att kanna att vi varit delaktiga. 
D i fbljer vi inte 14-punktsprogrammet 
och vi kommer att ha en majoritet tappade 
sugar i brevnatet. 

Jag gissar p i att 90 procent av de som 
arbetar i brevnatet inte vill bygga Arlanda 
large nar de fbrstir att konsekvenserna 
blir att vi miste ligga ner alla terminaler 
utom i Stockholm, Gbteborg och Malmb 
fbr att rakna hem bygget. Sen si har alia 
politiker vi pratat med varit starkt kritiska 
ti l l den bkade miljbpiverkan detta f i p i 
Arlanda och den piverkan det f i r regio-
nalpolitiskt om vi storstadskoncentrerar. 

M I T T R A D T I L L D I G Bertil ar att vara 
tacksam fbr att vi lyckats stoppa upp din 
turbofart med Arlanda large iden och se 
ti l l att f i en ordentlig diskussion med bide 
din personal och politikerna hur vi ska ha 
det framtida brevnatet. Vi har nu uttett 
vad Arlanda large kostar. Lagg d i det som 
ett fbrslag i fbrslagsportfbljen och bbrja 
arbeta med den viktiga frigan i s i bred 
delaktighet som mbjligt. 

M I T T F O R S L A G A R E T T R O S - A R B E T E dar 

all personal i brevnatet kanner sig repre-
senterade och aven politiker p i olika 
nivier i r delaktiga. Frigan i r hur det 
framtida brevnatet ska se ut? D i kommer 
vi att ha ett material att samverka om som 
ar van att kalla seribs utredning och du 
kommer att bli ihigkommen som den 
visionare ledaren inom Posten som sig 
delaktigheten som sin ledstjama. 

Bertil Nilsson, mangtankemdnniskan 
som spred delaktighet genom ROS meto-
den i Sverige, kommer det kanske att sti i 
historiebbckema! 

God Jul och Gott Nytt Ar bnskar 

Ake Anevad 

Stockholmstermina-
lernas dataforening 

dppen fdr dig som arbetar 
Arsta eller Tomteboda. 

Fdreningen disponerar en 
valutrustad lokal pa 
plan 2V2, Tomteboda. 

Medlemsavgift SO kr/ar. 
Kontakt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 8516 
Hemsida: 

iittp://tiome.swipnet.se/stdf 

Stockholmspostens 
konstforening 

Oppen for alia anstSllda inom 
Posten i Sth. UtstSliningsloka-

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

satter in minst 100 kr/mdn pd 
ett konto hos foreningen, som 

du sedan koper konst fdr. 
Kontakt: Karin Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

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

Postens fotoklubb 

Oppen fdr dig som sir postan-
stalld och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

vdlutrustat mdrkrum pa plan 1 
pd Tomteboda 

Kontakt: Lennart Gagnefjord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/dr 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba 
tel 781 76 04 



Avgift betald 
Taxs perque 
Sverige 

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

Bertil Nilsson, en mangtanke-
manniska, trots allt 
I L E D A R E N T I L L F O R R A N U M R E T av 

Facktuellt anklagade jag Postens VD Len
nart Grabe och Posten produktions chef 
Bertil Nilsson for att vara entankemannis-
kor. Jag skrev ocksi att deras tid borde 
vara forbi. Den 18 november blev Lennart 
Grabe avsatt av Postens styrelse, s i det ar 
bara att hoppas att man hittar en mingtan-
kemaimiska som bide kan foretagsekono-
mi och fbrstir Postens roll i det svenska 
samhallet. 

D E N 1 9 N O V E M B E R nar jag kom ner till 
v i r fackexpedition efter lunch s i sitter t i l l 
min fbrvining Bertil Nilsson dar och pra-
tar med Janne Ahman. Han sbker efter 
mig fbr att prata om min ledare i Facktu
ellt. Bertil tycker att min ledare dar jag 
kallar honom fbr entankemanniska gran-
sartill personangrepp. Vi har ju inte kom
mit med altemativ till Arlanda large och 
han ar irriterad bver att vi i sista minuten 
sager att vi inte vill vara med om ett be
slut om Arlanda large. Han inbjuder oss 
ocksi att lamna in vira altemativ till Ibn-
tagarkonsultema som ska titta p i Arlan
daprojektet fram ti l l sista januari 2003. 
Kommer vi med vettiga fbrslag ska han 
med gladje satta sin stab att utreda dem, 
sager Bertil. 

O M D U M E N A R A L L V A R med det du sa t i l l 
oss Bertil s i ar jag beredd att havda att du 
ar en mingtankeminniska som vi behbver 
som ledare fbr Posten produktion. Du har 
alla kvaliteer som en bra fbretagsledare 
bbr ha. Du jobbar hirt med kvaliten, du 
strivar efter att vi ska jobba med delaktig
het s i det blir resultat och du har stor ka-
pacitet och ett brilliant intellekt. Det du 
saknar ar insikten och fbrstielsen fbr att 
Posten ar en del av den Svenska infras-
ttukturen som byggts upp av oss gemen
samt och det fbretaget kan man inte be
handia som Ericsson. 

Posten AB ags av svenska folket gemen
samt och riksdagen representerar det agar-
skapet i t oss. D i krivs det att Posten AB 

blir ett mbnsterfbretag nar det galler per
sonalens delaktighet, for d i kan vi ge bra 
service t i l l vira kunder. Di r ar "den goda 
arbetsplatsen", eller 14- punktsprogram-
met som det ocksi kallas nigot vi miste 
genomfbra p i allvar. Viktigt i r att poang-
tera att 14-punktsprogrammet ar ett SE
KO fbrslag som Postens styrelse besluta
de om fbrra vintem. Lennart Grabe ville 
inte arbeta enligt 14-punktsprogrammet 
utan kom med egna fbrslag t i l l styrelsen 
som ej var samverkade med personalorga-
nisationeraa. Darfbr blev han avsatt. Det 
tycker jag ar en tydlig signal fi-in Postens 
koncemstyrelse. 14-punktsprogrammet 
"den goda arbetsplatsen" ska vi arbeta 
mycket seribst med. Vi l l man inte det som 
chef bbr man nog tanka p i att sbka ett 
annat arbete. 

Ake Anevad 
fick sista 

ordet 

O M V I A T E R G A R T I L L Arlandauttedning-
en si ar det bra med en kort repetition. 
Nar storArsta byggdes si kallades det for 
Stockholm syd och di bbrjade man utteda 
Stockholm nord. Dar var en stor brevter-
minal pi Arlanda flygplats en central del. 
Utredningen lades it sidan efter ett tag 
fram t i l l senhbsten 2001. SEKOs verk
samhetsrid hade mbte i Tomtebodas aula 
hbsten 2001 och di kom Bertil Nilsson dit 
och presenterade hur nya Arlandautred-
ningen skulle arbeta. Vi frin Tomteboda 
var da mycket tydliga med att vi inte ens 
ville ha nigon utredning. V i ville skrota 
iden om en storterminal pi Arlanda, fbr vi 
ansig att Tomteboda lig minst lika bra ti l l 

och vi har Sveriges bista spiranslutning. 
Det enda som saknades var Norra linken 
ti l l Essingeleden, som nu fbrhoppningsvis 
ska byggas. Dar har vi frin SEKO klubb 
Tomteboda tillsammans med Postens p r o - ^ 
duktions fbrra chef BO Alerfelt argumen-
terat si Lennart Grabe faktiskt tog ett nytt 
initiativ fbr att komma bverens med Solna 
Kommun om att bygga Norra linken. 

V I A N S A G F R A N S E K O klubb Tomteboda 
att utrikesverksamheten mycket val kan 
ligga pi Arlanda, men inrikesverksamhe-
ten i Stockholm har vi redan tvi termina
ler fbr, Arsta och Tomteboda. Jag hoppas 
att du Bertil kommer ihig att vi hela tiden 
frin SEKO klubb Tomteboda hivdat att 
Tomteboda ir en utmarkt brevterminal fbr 
norra Stockholms inrikesverksamhet, fbr 
det har vi havdat om och om igen. Det 
kan inte vara nigon bveraskning fbr dig, 
fbr du har varit hos oss pi styrelsembte 
t v i ginger di vi diskuterat denna friga. 

V I H A D E K A N T oss vildigt ensamma i 
SEKO klubb Tomteboda i v i r kritik av 
Arlanda large planema innan den v e r k - ^ 
samhetskommitten hbsten 2001 di du var 
med. D i menar jag inte verksamhetsridet 
fbr de har stbtt vir kritik, men bvriga ter-
minalklubbar frodde nog inte att Arlanda 
skulle berbra dem si mycket som det gbr . '^ 
Du gjorde di ditt berbmda uttalande Ber
ti l . Du sa att "om postmingden exempel
vis minskar betydligt i Sundsvall si vill 
jag kunna ligga ner den terminalen. Det 
ar di Ibnsammare att flyga posten ti l l Ar
landa, sortera upp den pi natten och flyga 
tillbaka den till brevbirama pi morgo-
nen". Det tror jag var fbrsta gingen alla 
fbrstod att Arlanda kommer att berbra 
hela Sverige. 

N A R D U D A D R O G I G A N G din snabbutred-
ning om Arlanda large si valde vi frin 
SEKO klubb Tomteboda att delta i vissa 
projekt fbr att fi den kunskap vi saknar. 

Forts, pd Joregdende sida.' 
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