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Vision 97 

Sorterings omvandling fortsatter 
Maskinerna inordnas i de geografiska enheterna • • • Fortsatt deiegering 

Under de senaste aren har stora 
forandringar genomforts inom 

" Sortering i Stockholm Norra. 
Den tidigare "storskaliga" orga-
nisationen har brutits upp och 
ersatts med sju mindre enheter: 
fern geograflskt indelade "bur-
kar" och tva specialare: Maskin 
och Direktinlamning. Samtidigt 
har ett forandringsarbete mot 
okad deiegering inletts. Den har 
forandringen har varit fram-
gangsrik. 

Det nya Brevnatet innebflr stora maskinin-
vesteringar. Fr̂ gan ar om dessa maskiner 
kan integreras i den nuvarande organisa-

-tionen och underordnas de ideer som styr 
denna - eller om man med hflnvisning till 
de tekniska investeringama skall Stergd 
till den gamla organisationen. 

Efter forhandlingar - avslutade idag, den 
^ 28 oktober - har regionledningen och -

.egionklubben enats om att grundprinci-
peraa for organisationen ligger fast i de 
stora ffirandringar som det nya Brevnatet 
for med sig. 

I den projektplan som ligger till grund 
for Vision 97, som den fortsatta omvand-
lingen kallas, beskrivs dessa grundprinci-
per pd foljande satt: 

• Kundorienteringen avgOr den geogra
fiska indehiingen 

• Det ska fmnas ett helhetsansvar med 
tydliga ansvarsgranser. Vaije enhet ska i 
princip fungera som en egen terminal, 
vilket innebar att man svarar fOr hela ke-
djan i sorteringsarbetet, inklusive plane-
ring och administration av egen verksam-
het. Det ska finnas tydliga granssnitt gent-
emot grannenehtema. 

• Tydliga motparter - sSval gentemot 
andra affarsomrdden inom regionen som 
mot andra brevregioner uttalas ett tydligt 

partsfOhailande. 
Inom regionen galler det samtidigt att 

skapa relationer och partsfOrhMlanden till 
Utdehiing och Brev FOrsaljning. 

• 2000-talets arbetsplats skall konkreti-
seras i Stockholm Norra. Det innebar 
bland annat 

emot projektsamordnaren och mot ledama 
for de olika delprojekten. Ett antal skydd-
sombud kommer att delta i projekten. 

# tteth«t!i!i;«t mh arbet^ratatioki • 

«nIieteR mm ocicsi fSr T«miiit«feii 
faitaK.# matbiir prodoktiim bland 

Atniwt lor attakapa molJl^el t i l l r«-
«<ilfatlt«if$Hiug # Iyhairdliet1?ir %<iA 

a]rb«t»milJ9» 

31 mars 1995 
Huvudprojektets fOrsta del ska vara klart 
till den 31 mars 1995. Tills dess skall man 
ha utrett de stora dragen: hur mAnga pro-
duktionsenheter det ska finnas, ansvars-
fOrdelning och avgransningar mellan en
heterna, ansvarsfOrdehiing for maskinpar-
ken, ansvarsfOrdehiing fOr fimktioner som 
idag ar separata (vardet, etc) samt fOrslag 
till installationsplan av ny teknik. Ansva-
rig for huvudprojektet blir terminalchefen 
(fn Anders Ohlander) och prqjektsamord-
nare Par Stridsberg. 

Dessutom kommer en rad delprojekt att 
tilsattas. De nuvarande produktionschefer-
na leder dessa projekt. 

En referensgrupp med folk i produk-
tionen kommer att tillsattas. Facket kom
mer att utse informationsmottagare gent-

Fern arbetsteser 
1. Det skapas tre-fem geografiska 
enheter med totalt ansvar f6r hela 

verksamheten. Dessa har var och en 
100-150 anstailda i 10-12 arbetslag. 

2. Varje enhet har en egen brevsor-
teringsmaskin (BSM) eller har f II-
gSng till BSM som fullvardig nod i 

Brevnatet. 
3. Varje enhet har egen storbrevs-
maskin (SSM), alternativt tillgang till 
sSdan, eller laggs under ett specifikt 
ansvar i ett kOp/saljfdrhallande gent

emot ovriga enheter. 
4. Varje enhet har tillgang till en 

klumpsorteringsmaskin (KSM) eller 
laggs under ett specifikt ansvar i ett 
knp/Raljfftrhaiianrift gfintfimnt nvriga 

enheter.. 
5. Ansvar for varde, direktinlamning, 
flygexpedition, tomsack, mm, tydlig-
gOrs. Grundprincipen ar totalansvar i 
varje enhet; kostnadseffektivitet och 
kvalitet for totalen kan medge frSns-

teg frin principen. 

RALS-fbVhandliiigarna g§r trogt 
Rab-furbandiingarna^som boijade (or snart en manad sedan,har inte 
kommit sankOt langt. 
Orsakcn ar a« vdroch arbctsgivaren,s upplattomgom hur pengama skall fOrdelas 

gSr vtU isiir. 
Forteatning nSsta sida. RAIS.en 
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Stockholmsutredningen klar 

Tre terminaler - men bara en region? 
Den 26 oktober lamnades en for-
handsrapport om Stock-
holmsutredningens forslag. De tre 
terminalerna blir kvar tills vidare, 
men kan komma att foras samman 
under en gemensam ledning. 250 
mil j oner investeras i nya maskiner, 
men ingenting sags om arbetsorga-
nisationen. 

Stockholmsutredningen ar ett regionalt 
delprojekt inom ramen for det nya Brev
natet. Utredningen gSr nu in p i sluttam-
pen; den 31 oktober ska den Overlamnas 
till Brev Fait p i huvudkontoret. 

Minskade volymer? 
En forutsattning i Stockhohnsutredning-

en (liksom i Brevnat -94) ar att volymema 
under perioden 1993 - 1997 kommer att 
minska med 25 procent. Alia kalkyler 
bygger pk detta. F6r hela Storstockhohn 
har normalbreven hittills i Ar minskat med 
0,3 procent och ekonomibreven med 3 
procent. Aven om den elektroniska posten 
fortsatter att oka, maste man mot denna 
bakgrund Mga sig om prognosen om en 
25-procentig minskning verkligen hSller. 

En andra forutsattning for Stockhohnsu-
tredningen ar 15 procents sankta kostna-
der under perioden 1993-97. Ipengarbety-
der det - enligt de senaste siflfroma, upp-
giflema vaxlar - drygt 100 miljoner per Sr. 
De 100 miljonema sags motsvara 400 
arsarbetskrafter fram till 1998. Utredama, 
med Alf Friman, regionchef i Sth City, i 
spetsen, tror dock inte att det ska behOva 
bli frdga om uppsagningar. Man fSr hop-
pas att de har ratt. 

Maskiner 
Substansen i Stockholmsutredningen ar 

maskininvesteringama. 250 miljoner skall 
investeras i ny teknik. Tomteboda kommer 
att fa tre nya BSM av market CGA (frans-
ka maskiner), Sth Klara uppgraderar sina 
tre japanska NEC och Arsta behMler sina 
tre tyska AEG. Tomteboda fir tv& nya 
SSM liksom Sth Klara (som ju f&r en 
fransk - CGA - provmaskin vdren -95). 
Till slut si far Tomteboda antingen en ny 
KSM eller sa far vi Overta en av Arstas 
maskiner. 

Samtliga tre terminaler i Stockholm -
Tomteboda, Arsta och Klara - blir kvar 
tills vidare. Utredama raknar med att anta-
let fSrsandelser i uppsamlingen fram till 

1998 (nu bollar man med nya artal) skall 
minska med 4-500.000 A-postfOrsandelser 
(sep -93 sorterades sammanlagt drygt 2 
miljoner normalbrev per dygn i Stock-
holmsterminalema). Infrias denna prognos 
raknar man med att lagga ner en av termi
nalerna fram mot sekelskiftet. 

Gemensam ledning 
FOrhandsrapporten om utredningen ar ett 

markhgt dokument. Knappt en vecka in-
nan Stockhohnsufredningen skulle Over-
lamnas till chefen fOr Brev Fait, Ralf Jo
hansson, meddelar utredningens talesman 
att samme Ralf Johansson "overvdger att 
ha en gemensam ledning for alia tre termi
nalerna". Han vill bryta ut terminalerna ur 
de nuvarande Brevregionema och bilda en 

RALS-pengar drojer 
Regionklubbens yrkanden innebar att 
alia i hogsta basar skall hojas till en viss 
lagsta niva: pj till 13.500 kr, fpj till 
14.000 och opj/vx till 14.630 kronor. 
Dessutom har vi lagt yrkanden for det 
fatal medlemmar som ligger i lonegrup-
pema 6-10 samt for dem som ar grup-
pledare inom Sortering och tjanar un
der 15.300kr. Vi har med vara yrkan
den intecknat i stort sett hela den pott 
pa 380.000 kronor som finns till hands. 

Arbetsgivaren har endast lagt indivi-
duella yrkanden, till en kostnad av 
170.000 kronor. Resten av pengama har 
man tankt sig att lagga ut pa hdjningar 
inom Utdelnmg (gruppreklam-tillagg). 
Den framsta principen i arbetsgivarens 
individuella yrkanden ar att rycka sen
der faltet ytterligare. De vill skapa anda 
storre loneskillnader an de som redan 
finns i systemet - och som vi alltsa vill 
jamna ut sa langt pengama nu racker. 

Forhandlingsdagar finns inbokade 
november ut Det ar var forhoppning att 
forhandlingama blir klara i sa god tid 
att pengarna, avtalet galler retroaktivt 
fran I januari i ar, skall kunna betalas 
ut senast i december. Sa langt som vi 
idag star ifran varandra, ar det tvek-
samt om sa blir fallet 

Utfbrligare information om forhandlingama har 
lamnats till klubbordforandena. 

fjarde Sorteringsregion i Stockhohn. De 
tre nuvarande regionema kvarstar som 
rena Utdehiingsregioner. 

Att samla alia terminalerna imder en hatt 
pastas ge en rad fOrdelar. 

Kapaciteten i lokaler och teknik kan ut-
nyttjas pa bdsta satt. Det gar Idttare att 
med bibehdllen kvalitet anpassa verk
samheten till det nya Brevndtet... Alia tn 
terminalerna betraktas som ett persona-
lomrade, en krets vilket gor det Idttare att 
hantera personalfragoma ;' for-
dndringsprocessen. Vi kan Idttare mota 
produktionsstomingar... Forsdljning far 
en samtalspartner istdllet for tre..., 

skriver man. Man kan resa manga invand-
ningar mot dessa pastaenden. Till exempel 
sa ar ju de tre terminalerna redan nu en 
krets, om man vill saga upp/omplacera 
folk - vilket man alltsa inte skulle gora! 

Skapar osakerhet 
FOrslaget till ny ledningsorganisation och 

ufredningen kring detta skapar naturhgts-
vis osakerhet pa de fre terminalerna. FOr 
var del firms det en uppenbar risk att det 
tar kraft frln det omvandlingsarbete som 
gjort Tomteboda framgangsrikt och som 
nu gar in i en ny, intensiv, andra fas. Dar-
med ar vi ocksa inne pa det som saknas i 
Stockhohnsutredningen. Dar sags ingen
ting om arbetsorganisationen i det nya 
Brevnatet. Skall maskinerna understallas 
en kundorienterad, i egentlig mening ratio-
nell och mdnsklig arbetsorganisation - eller 
tvartom? Det ar den avgOrande fraga som 
inte namnts i det som hittills kommit ut om 
Stockhohnsutredningen! 

Fragan om ledningsorganisationen skall 
snabbufredas med hjalp (?) av en extern 
konsult. Redan i slutet av november kom
mer Ralf Johansson att besluta om den 
delen. Forslaget till investeringar beslutas 
i koncerastyrelsen i boijan av december. 
De forhandlingar som blir aktuella kom

mer pa forbundets uppdrag att foras mellan 
var avdehiing 3001 och Brev Falt/Ralf 
Johansson. 

Regionklubbens sorteringsutskott kom
mer att behandia Stockholmsutredningens 
forslag den 2 november. 
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