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"Berit" - ett hot
mot terminaljobben?

Nr1/feb1997

• I dagarna har posten infort ett nytt
portosystem (internt kallat Berit) som
bl.a. innebar att foretag som lamnar in
stora brevvolymer kan fa stora rabatter,
under forutsattning att man har sorterat
posten pa fem siffror. Rabatten ar ocksa
kopplad till var man lamnar in posten.
Man skiljer da pa riks-, regionala- och
lokala sandningar. I korthet innebar det
att man kan iamna in en sandning pa en
terminal for distribution i hela landet
(riks) eller for distribution i den egna
terminalens spridningsomrade (regional)
eller ocksa levererar man direkt till ut-
delingskontoret (lokal).

Konsekvensen av detta blir att volymer-
na gar forbi sorteringen i terminalerna
och de enda jobb de ger ar omlastning
och eventuell buntsortering.

City Mail
Fragan ar vad som hade riant om Posten

hade latit bli att gora nagonting. Hade
City Mail och andra postaktorer kapat at
sig dessa volymer och Posten blivit av
med dem anda och darmed forlorat intak-
ter? Hade i sa fall Postens ekonomi blivit
sa dalig att det hade drabbat oss anstallda
i form av uppsagningar, hogre arbetstem-
po och samre arbetsvillkor?

Terminalklubben
kallar till

ARSMOTE
Ldrdag den 1 mars kl.13.00

Lokal: Aulan i Centralposthuset
ingang fran Ijusgarden

Efter motet bjuder klubben pa middag.
Anmalan senast den 24 f ebruari

Valkomna!
/Styrelsen

4SEVCO
Gor portoreformen att Posten atertar

forlorade postmangder och undviker
minskade intakter?

Vad an svaret blir pa dessa fragor sa ar
det ingen trost for oss som arbetar i
brevterminalerna. det ar anda vara jobb
som far betala kalaset. Vi som redan har
fart slita ihop till de ny sofistikerade sor-
teringsmaskinerna, som i ljuset av den har
reformen verkar vara en felsatsning utan
like.

Anders Viksten

Las mer om

Tva svarta
fredagar

•
Tiden ute for de
tidsbegransade

•
Mer om arsmotet

•
Medlemsavgiften

- ny tabell!

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-274S5/index.htm
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Personallaget en politisk fraga

Ticfen ute for de tidsbegransade?
Fragan ar varfor.
• I slutet av 1996 fanns det drygt 200
arsarbetskrafter (AA) tidsbegransat an-
stallda och forhqjda ataganden inom
Terminalregionen i Stockholm. I januari
i ar aterstod endast drygt 60 AA; en kraf-
tig'nedskarning som ligger i linje med den
budget som ga'ller for 1997. Som Facktu-
ellt kunde rapportera i forra numret syftar
budgeten och personalplaneringen for
1997 till art minska antalet anstallda pa
Tba-Klara-Arsta med ca 3601' AA, jam-
tort med november -96.

Under februari tar ytterligare tidsbegran-
sade sluta eller ocksa far de sina atagan-
den minskade. Visserligen far 115-120
personer tidsbegransad anstallning eller
forhqjt atagande, men eftersom de fiesta
bara erbjuds sondagsjobb eller andra
kortare anstallningar sa handlar det om
inte mer an drygt 30 AA nar man raknar
ihop atagandena.

Politiska beslut
Det fmns inte langre nagon personalpoli-
tik vard namnet inom Posten och termi-
nalregionen utgor tyvarf inget undantag.
De tidsbegransat anstallda har som regel
bara ett alternativ till de harda villkor som
Posten erbjuder: arbetsloshet. Darfor har
de tvingats sta'lla upp pa enmanadersans-
tallningar med 10-11.000 kroner i Ion.
Cheferaa i Posten ar va'l medvetna om
detta och har darfor utnyttjat kryphalen i
LAS och anvant sig av de tidsbegransade
sa lange man haft behov av dem; nu far de
ga.

Det firms ingen anledning att rosa var
personalchef och var terminalchef for
deras personalpolitik; sanningen att saga
sa har de en ganska diffus uppfattning om
vad det ordet betyder.

Samtidigt ska man vara medveten om att
elandet inom Posten ytterst beror pa be-
slut som fattats av regering och riksdag
(med medhall av Dahlsten, bor det tillag-
gas). Rabatterna till storkunderna, som ar
en direkt foljd av de politiska besluten om
"avreglering" och bolagisering, forsatter
manga av Posten s mindre kunder och oss
anstallda i en besvarlig situation. Dyrare
porto och an hardare budgetkrav ar vad vi
har att vanta oss.

Men lat oss a'nda anta att vissa delar av
portoreformen och det nya brevnatets
maskiner faktiskt innebar en rationalise-
ring i ordet egentliga bemarkelse, dvs en
forenkling och ett forbilligande av pro-
duktionen. Vart tar da vinsterna av detta
va'gen? Det ar den stora fragan!

Planekonomi
Borde inte vi och andra postisar fa del av
dessa vinster, t.ex genom en arbetstidsfor-
kortning sa att vara tidsbegransade k-
amrater kunde fa stanna kvar i Posten?

Som alia vet sa forhaller det sig inte pa
det viset.

Terminalchefen brukar istallet anklaga
oss fackliga for att vi vill ha en "sovjetisk
planekonomi", nar vi kraver att det ska
vara nan j-vla (rattvis!) ordning pa organi-
sationen och organisationsdiskussionerna
i terminalerna.
Det ar en missuppfattning. Vi vill inte ha

en "planekonomi" sa som den tillampades

i Sovjet. Varfor? Darfor att den sortens
"planekonomi" i mycket liknar den
som tillampas i Sverige idag: en liten
klick i toppen beslutar att alia resurser
ska foras over till de stora kapitalen.
dess agare och chefer!

Darfor denna utarmning av Posten
darfor arbetsloshet och forsamrade villkor
for oss anstallda. Medan aktiekurserna
stiger, de rika blir annu rikare och
chefslonerna slar nya rekord.
Garna planekonomi. men da ska det van.

en diir flertalet beslutar om planen och dar
resurserna gar tillbaka till dem som skapat
dem!

Jan Ahman
11 De stora personalminskningarna enligt 1997
ars budget forutsatter fr.a. att Tba-S minskar
antalet heltidare med 30 fr.o.m april, Klara
Smd/C5 och Stora/Klump sammantaget med 45
heltid och 108 deltid fr.o.m mars samt Arsta
Sma/C5 med 14 heltid och 39 deltid fr.o.m apnl.
Fraga din chefhur han har tdnkt sig att det ska
ga till!

Rattelse
Medlemsavgiften 1997
I Facktuellt 10/1996 publicerades en delningsexp (SEKO post Stockholm), te
tabell over medlemsavgiften 1997. Sent 24 34 00.
omsider har A-kassan meddelat
att de hqjer sin avgift, som ingar
i medlemsavgiften, med fern
kroner (till 43 kr/man). Det far
till foljd att samtliga avgiftsklas-
ser hqjs med fern kronor 1 997
jamfort med foregaende ar.
Dessutom har avdelningen infort
en ny klass for dem som tjanar
mer an 15 OOOkr/man. Det inne-
bar att minimiavgiften 1 997 blir
83 kr och att maxavgiften hqjs
till 253 kr/man.

Hela 1997 ars medlemsavgift
beraknas pa den Ion som bes-
tamdes i lonerevisionen 1996.

Om man har blivit inplacerad i
fel inkomstklass eller om man
far en varaktig (=minst tre ma-
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Arsmote lordag den
1 mars kl. 13.00
Lordag den 1 mars haller terminal-
klubben arsmote.

Styrelsen kommer att foresla ars-
motet att den arbetsordning som
beslutades vid det konstituerande
motet forlangs.

Det innebar att ett allmant med-
lemsmote (arsmotet) valjer klubbens
styrelse. Inget representantskap in-
rattas. "Istallet" bibehalls. enligt for-
slaget. en stor styrelse med 11 ordi-
narie ledamoter och 4-5 ersattare.
dar varje sektion ar representerad i
och har ett direkt inflytande over
styrelsen och styrelsens arbete.

Vid arsmotet den 1 mars behandlas

ocksa styrelsens verksamhetsberat-
telse och ev. inkomna motioner till
forbundsmotet i juni. Dessutom ska
ledamoter i avdelningens represen-
tantskap valjas.

Aktuell facklig information kom-
mer att lamnas och avdelningsstyrel-
sen medverkar. Efter arsmotet bju-
der klubben pi middag. Anmalan till
arsmote och middag gors antingen
genom den egna sektionen eller di-
rekt till klubbstyrelsen med blan-
ketten nedan senast den 24 februa-
ri.

Valberedningen bestar av Peter
Andersson/Tba. Barbro Soder-

Dags att
motionera!

Motioner till forbunds-
motet i juni maste vara
inlamnade till Terminal-
klubben senast den 17
februari!

Motionerna behandlas
sedan vid Terminalklub-
bens arsmote den 1
mars.

Brattom alltsa!

berg/Klara samt Miroslav
Jelic/Arsta.

Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stopkholm
107 00 STOCKHOLM

Ja, jag kommer pa Terminalklubbens
arsmote och middag!

Namn

Sektion

SEKO Klubb Terminaler
Plan 2

107 00 STOCKHOLM
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Nya rutiner vid
ersattning for
lakarvard och
lakemedel.
Enligt vart avtal (Branschavtalet § 12) har
vi ratt till ersattning vid lakarbesok med
95 kr per besok och for lakemedel med
hela kostnaden.

Fr.o.m den 1 januari har Posten infort en
ny rutin for att man ska fa ersattningen.
Man maste samtidigt som man lamnar in
kvittot (behall alltid en kopia!) ocksa
bifoga en kopia pa frikortet. Man maste
alltsa

1. skaffa sig ett frikort for lakarvard
och
2. ett frikort for lakemedel och
3. se till att de blir stamplade hos
vardgivaren och apoteket.

EU-debatt i algskogen III: Robert Nyberg

Om du far problem med ersattningen efter
den 1 januari p.g.a de nya rutinerna, kon-

takta ditt fackliga ombud!
JA

4SEKO*v?SEK04SEKO4SEK04SEKO
4SEKO€SEKO«\?SEKO4SEKO4SEKO
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utvecklingen pa Tomteboda -
f ler chef er eller battre samarbete?
Vad behover forbattras och hur
ska det ga till?

Den fragan diskuteras nu pa
Tomteboda, pa golvet likaval som
vid de mdten som den senaste
tiden haliits mellan SEKO och de
lokala cheferna och med region-

/•^chefen. Terminalklubbens Tomte-
bodautskott ger har en redovis-
ning av laget i "forhandlingarna".

• Tomteboda ar idag uppdelat i fern pro-
iuktionsenheter. Samtliga chefer i huset
sager sig vara intresserade av att de fem
enheterna ska fmnas kvar och regionche-
fen har deklarerat art det fortsatt ska fin-
nas "fem enheter med geografisk indel-
ning i kundprocessen".

Den nuvarande organisationen pa Tom-
teboda skapades utifran vissa principer.
Den geografiska indelningen innebar for
det forsta ett tydligare ansvar gentemot
kundema, vilket ger forutsattningar for en
okad arbetstrivsel och en battre effektivi-
tet. For det andra var tanken att varje
enhet pa det sattet skulle ansvara for alia
typer av post fran kunderna, vilket under-
lattar en utvidgad arbetsrotation. For det

,»-Jredje sa gjordes indelningen ocksa med
.anke pa att enheterna inte skulle bli for
stora och att de var ungefar jamnstora.

Ja till geografiska enheter
Nar regionchefen sager ja till de geogra-

.iska enheterna. men samtidigt tillagger
att det ska ske "i kundprocessen", vill vi
fran SEKO fortydliga med att det geogra-
fiska ansvaret ocksa omfattar produk-
//oraprocessen. Mot den bakgrunden ar vi
motstandare till att klumpsorteringen tas
bort fran Tba-Taby och ev. ocksa fran
Tba-U. Av den anledningen har vi ocksa
protesterat mot de planer som diskuterats
om att lyfta bort delar av brevsorteringen
fran Tba-Taby och Tba-U.

Ertersom "geografin" ocksa ska innebara
produktionsansvar sa ska direktinlam-
ningsposten - som huvudregel - aven i
fortsattningen fordelas till enheterna efter
vem som ansvarar for respektive kund.
Inte att Foretagsposten reser och forrnats-
kiljer posten och darefter fbrdelar den till

enheterna efter viss procent per format.

Det fmns ocksa andra skal till att vi mot-
satter oss "utarmningen" av Tba-Taby och
Tba-U. Dels forsamrar den naturligtsvis
mqjligheterna till arbetsrotation inom
enheterna. Dels gor den dessa enheter an

III: Robert Nyberg

mindre; en av utgangspunkterna for den
nuvarande organisationen var som sagt att
samtliga fem enheter skulle vara av en

storlek som gor dem livskraftiga. Slutli-
gen innebar den andring i klump-
sorteringen som genomrorts fr.o.m den 1
februari och de ideer som diskuterats om
brevsorteringen ett tydligt steg mot/or-
mafstyrning inom hela terminalen.

Tro honom
• Nar Par Stridsberg vid nyaret lamnade
chefsjobbet pa Tba-T sa upphorde i prak-
tiken denna halvmesyr. Kvar blev istallet
• sa som det ocksa var tankt fran borjan -
Tba-U och Tba-Taby. Det naturliga i det
har laget ar enligt var uppfattning att
cheferna tor Taby och U/V i likhet med
ovriga chefer rapporterar direkt till re-
gionledningen. Istallet ska Taby rapporte-
ra genom Rydman/Tba-K och U/V genom
Behnke/Tba-S. vilket kan tolkas som ett
steg mot sammanslagning och borjan till
formatenheter. Nu sager regionchefen att
det inte alls ar det som ar meningen s& da
far vi val tro honom.

• Vad det galler Foretagsposten har vi
inte fatt nagot konkret forslag till forand-
ringar fran ansvarigt hall. Enmansutreda-
ren Thegle sager i sin slutrapport att

"Foretagsposten framtida organisation
bor organiseras under en chef med
verksamhet pa Tomteboda, Klara och
Arsta och ev. utlokaliserad verksamhet"

vad menas med "chef"?
Regionchefen har uttalat sig i liknande
ordalag, samtidigt som han sager att det
nog inte blir sa stora fordndringar. Fra-
gan ar vad man i det har sammanhanget
(liksom nar det galler GSM och SSM, se
nedan) menar med "chef. SEKO:s upp-
fattning ar att Foretagsposten bor vara
kvar i ungefar nuvarande organisation dar
enheten dels ansvarar for direktinlarnning-
en, dels for merparten av klumpsortering-
en.

• Vi ar val medvetna om att samarbetet
inom terminalen maste forbattras pa en
rad omraden.

Just nu ar det kodningsandelarna som ar

Forts, pa nasta sida: Battre samarbete
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Forts, fran foregaende sida:

Battre samarbete
pa tapeten. Malsattningen ar att 80 pro-
cent av posten ska kodas. Tomteboda var
ett tag pa vag mot 70 procent, vilket vore
en mycket bra siffra med tanke pa den
stora andelen utrikespost och de begransa-
de resurserna i videon. Inte desto mindre
fmns det mycket som kan och bb'r goras.
Fragan ar hur. Regioniedningens ide ar att
dels utse en "chef for varje maskintyp,
dels utse en "fb'rmiddags-" en
"eftermiddags-" och en "nattchef'.

Utvecklingsgrupp
Vi har fran SEKO fbreslagit att man

istallet ska tillsatta en utveck-
lings/samarbetsgrupp for varje maskintyp.
Grupperna skulle besta av representant
fran varje berord enhet och fran SEKO.
Grupperna skulle ha som uppgift att sna-
rast fdresla atgarder for att fb'rbattra sam-
arbetet, effektiviteten, kvaliteten och
arbetstrivseln vid maskinerna.

Resultatet hittills av de diskussioner som
forts med arbetsgivaren ar att de "chefer"
som namnts kanske mer ska ses som
"samordnare", nagon form av "utveclings-
grupper" kommer att tillsattas och de
regelbundna mb'tena mellan SEKO och
cheferna i huset kommer att aterupptas.

Arbetsrotation
• Fran regionledningens sida betonar man
nu kodningsandelar. kvalitet och effekti-
vitet (matt som kostnad per forsandelse
eller med annat matt).

Fran SEKO har vi kravt att de andra mal,
som ingick i bl.a. overenskommelsen om
Stockholmsutredningen, ska uppfyllas:ar-
betsrotation, delegering, utbildning och
utveckling.

Terminalklubbens Tomtebodautskott

Facktuellt

Klubb Terminaler

781 56 60 - Klara
781 76 14 - Tomteboda
781 58 68 - Arsta

Vara ledamoter i
Yrkeskonferensen
Det ar inte aildeles enkelt att idag for-
klara SEKO:s organisation.

Formellt ar det SEKO-avdelningarna
som ar ansvariga for det lokala fackliga
arbetet pa respektive terminal. I Stock-
holm, liksom pa andra hall i landet, har
emellertid avdelningen delegerat ansva-
ret till Terminalklubben.

For de gemensamma fackliga fragorna
inom Terminal ansvarar Yrkeskonfe-
rensen, som sammantrader ca fyra
ganger per ar. Yrkeskonferensen bestar
av en ledamot fran varje terminal. Av-
delningarna/Terminalklubbarna valjer
ledamoter t i l l Yrkeskonferensen. I
Stockholm ar det Terminalklubben som
utser representanter for de tre termina-
lerna. Mellan Yrkeskonferensens sam-
mantraden ansvarar For-
handlingsgrupp Terminal, som utses
av Yrkeskonferensen.

Det koncerngemensamma fackliga arbe-
tet skb'ts av Koncernkommitten, som i
sin rur utser Koncernradet. Ledamoter-
na i koncernkommitten valjs dels av
SEKO-avdelningarna, dels av de olika
yrkeskonferenserna. Terminals yrkes-
konferens utser tre av ledamoterna i
koncernkomm itten.

Yttersta ansvaret
Det yttersta ansvaret for SEKO:s verk-

samhet, vare sig den sker i avdelningar,
yrkeskonferenser, pa fb'rbundskontoret,
etc, etc. har fb'rbundsmotet, som sam-
mantrader en gang per ar, och daremel-
lan fb'rbundsstyrelsen.

SS ser det ut! Och nu t i l l namnnen pS
vara ledamoter pa nagra nivaer!

Jan Ahman

Ordinarie Ersattare Terminal

Yrkeskonferens Terminal - Stockholmsterminalernas representanter

PO Brandeker

Jan Ahman

Anders Viksten

Hakan Ottosson

Monika Lindberg

Janne Gebring

Sth Klara

Sth Tomteboda

Sth Arsta

Forhandlingsgrupp Terminal

PO Brandeker

Jan Erik Ronnqvist

Mats Loof

Roger Eriksson

Kenneth Pettersson

Ordforande

Sekreterare

Sth Klara

Uppsala

Norrkoping

Goteborg

Malmo

Koncernkommitten - Terminals ledamoter

PO Brandeker

Jan Erik Ronnqvist

Gosta Nielsen

Gunilla Larsson

Kenneth Pettersson

Roger Eriksson

Kent Vikars

Sten Ove Lappeniemi

Vasteras/Borlange

Trollhattan/Lulea

i

i
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Fdrhandling om formatenheter pa
Klara - eller tva svarta f redagar
Vi bar tidigare rapporterat om for-
handlingen gallande formatenheter
pa Klara. Foljande bar bant:

17 januari:
SEKO staller sa svara fragor art ar-
betsgivaren inte anser sig ha mandat
att diskutera ansvar for formaten!
Darmed ej heller diskussion om sok-
ningsforfarande, beloningsmodeller,
geografisk indelning av transportan-
svaret i City etc. Bara om antalet lag
och arbetstider. Da'rmed tvingas man
dra tillbaka sitt fullstandiga forslag,
och begara ny forhandling till den
24 januari! Dock bar man pa Stora /
klump-sidan gjort om 2-skift till 3-
skift efter de valdsamma protester-
na. Forsta svarta fredagen overstan-
den.

24 januari:
Arbetsgivaren har for en enhet redo-
gjort skriftligen "arbetsmiljokon-
sekvensanalys" = samre konsfordel-
ning, tyngre arbete innan maskinan-
vandningen okar i Natet, hogre me-
delalder. Gissa vilken enhet som
lyckats prestera detta, jamfort med
den som muntligen framfb'rt "inget
sarskilt". Naval, man har lyckats
inrbrmera arbetsmiljoombuden (ej

/—forankrat), de fiesta lagen pa enhe-
terna har fatt saga sitt. Att ett ar-
betsmiljoutskott har ko'rt over den
lokale chefen, och arendet ska lyftas
till Arbetsmiljokommiten viftas un-
dan. SEKO:s forslag till losning av
problemet med bemanning 20.00 -
22.15 far inget gehor. EU:s regler
fran 23/11 ska "enligt uppgift" inte
ha nagon betydelse. Vet Anita Gra-
din om detta? Slutligen kommer
domen: "Vi avser att driva igenom
vart forslag, SEKO kan framfora
sina synpunkter i en reservation?!".
Se de langa hakorna nar SEKO sva-
rar: Vi reservar oss inte, VI LYF-
TER FORHANDLINGEN TILL
NASTA NIVA! Darmed var den

svarta fredagen nummer tva over.
Diverse informella kontakter veck-
an efter + portoreform "Berit" och
darmed risk for nya va'gar av upp-
samlingsposten dvs direkt till utdel-
ningskontoret fran kund, gav utrym-
me for kompromisser.

I skrivande stund
(31 jan = ej svart fredag ?) har SE-
KO en preliminar overenskommelse
- skriftligen - att nattskiftet - Stora /
klump ska fa arbeta x antal timmar
med Sma / c5 - brev.
Darmed minskar inte arbetsrotatio-
nen, med sa mycket som tidigare
forslag. Nu galler det att med-
lemmarna koper detta och arbetsti-
der / sokningar etc. Sma / C5 kan
komma behova fler nattarbetare an
intresserade. Ska nagon tvingas till
detta? Det blir nu "lokala" fohand-
lingar och gemensamma beslut mel-
lan enheterna. I lasande stund kan
allting andrats igen ?

Micke Tail, Klara

III: Robert Nyberg

Forts, fran sista sidan:

Toppstyrning
• 36. Den gamla typen av ladlockvagn passar
inte till de nya locken. Brevbehdllare anvands
ofta istdllet eftersom travarna med lock Idtt

"kalvar". En speciell ladlocksvagn for de nya
ladlocken bar tasfram av BFS sa att brevbe-
hallarna kanfrigoras. • 37. Forbattra rutiner-
na vid flygpostinva'gningen sa att inte felra'k-
ning uppstar. Anvand vagens funktion med
forprogrammerade tara-vikter. • 38. Ta bort
de tva extra bilarna som star stand-by och
lagg i samrad med BFR om avgangstiden for
en av domfyra ordinane bilarna till enflexi-
bel avgangstid for att sdkerstdlla ett ev sent
avslutfran soneringen. Lastutrymmet ar dnda
tillrdckligt i de andra bilarna. • 39. Forbattra
samordningen och lorstaelsen mellan enheter-
na genom att bilda ett natverk for lagledare
fran de olika enheterna pa terminalen. • 40.
Terminalen upplevdes som toppstyrd. Manga
medarbetare raven lagledare) uttryckte miss-
noje over att inte vara delaktiga i fdrdndrmg-
sarbetet. De kdnde sig Jrustrerade over att inte
ha fdtt vara med och paverka med sina erfa-
renheter och sitt kunnande. I'issa hade dock
en forhoppmng om storre delaktighet i den
nya lagorganisationen. Manga var dven nega-
tiva och skeptiska till den nva tekniken, man
saknade motivation och sade sig inte forsta
ledningens budskap och inriktning. • 41. Gor
en utvecklingsplan for lagledarna sa att de far
de nodvandiga forutsattningarna for lagledar-
rollen i den nya organisationen. • 42. Genom-
jorandeplan jor det nya utbildningsprogram-
met "Kund till Kund" mdste upprdttas for
uppstart snarast eftersom innehdllet snabbt
kan bli inaktuellt och utblldningen darmed
oanvdndbar. • 43. Uppra'tta en enhetlig struk-
tur for skriftlig informationsspridning och
tillganglighet pa terminalen. En stor del av
personalen tjanstgor helt eller delvis pa samtli-
ga plan och maste veta var man ska sb'ka efter
information. • 44. Ansla Rod och Gron kanal
sd att det ar mojligt for personalen att dven
Idsa den skriftliga informationen. Satsa mer
pa offensiv spridning av info. Ger pa sikt
medarbetarna bdttre forstdelse for verk-
samheten och helheten. • 45. I relationen
mellan uppsamlingskontoren och Sth Klara
anvands gamla plomber utan streckkod. Nar
Va'po tas i bruk fullt ut ar det viktigt att konto-
ren forses med den nya plomben, sa att inlas-
ning med scanner kan anvandas. Detta forfa-
rande ger tidsvinster mot att manuellt via
tangentbordet gora registreringen. • 46. Mark
uppplatsernafor vdrdebehdllarna. Utrymme-
na for Vpbh till depderna Arsta och Tba dr
inte stora och har inga specifika platser som
dr uppmdrkta. Defy Us pa ochplaceras lite hdr
och var i anslutning tillfilialkontorens Vpbh.
Detta flck till fo'ljd att sammanrdkningen av
behdllarna till respektive depa fick goras om
3 ganger!! • 47. Infb'r kvittering vid overlam-
ningen till chauffbrerna som kor till depa Arsta
och Tomteboda.
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Forstasigpaarna fran Brev Fait uttalar sig om sth Klara:

"Terminalen upplevdes som toppstyrd11

• I Facktuellts fb'ljetong om Brev
Falts Controllergrupp och dess
oden och aventyr i Stockholm, har
vi nu kommit till sista avsnittet:
besoket pa Stockholm Klara.

Jag har i tidigare nummer rapporterat art
gruppens "totalbeddmning" av Tomtebo-
da blev att "verksamheten fungerar na-
gorlunda". vilket maste uppfattas som ett
tamligen negativt omdome. Arsta fick ett
battre betyg: "verksamheten i Arsta funge-
rar val", skrev de i sin rapport. Omdb'met
om Sth Klara kan sagas ligga nagonstans
mittemellan na'r de anser att "verk-
samheten i Klara fungerar ratt sa vdl"\e kritik

Gruppens sammanfattning av Klararap-
porten aterges i sin helhet nedan. Upp-
marksamma lasare av rapporten fran
Tomteboda har papekat att brodtexten i
den rapporten ger ett positivare intryck an
vad "totalbedomningen" ger uttryck for.
Om Klararapporten kan man kanske saga
motsatsen. Pa nagra punkter framfb'rs en
anmarkningsvard kritik. Jag har om tidi-
gare rapporter papekat att de bor tas med
en stor nypa salt; samma galler forstar
har. I sjalva verket ar det nog sa att det
intressantaste inte ar vad controllergrup-
pen skriver, utan hur var regionledning
reagerar pa rapporterna. Na'r gruppen
skrev att "enformatindelad organisation
kan vara ett bdttre alternativ" for Tomte-
boda, vidtogs omgaende atgarder som
syftar till att driva fram en sadan organi-
sation.

Las mot den bakgrunden punkt 40 i
gruppens rapport fran Klara:

"Termmalen upplevdes som topp-
styrd. Manga medarbetare (oven lag-
ledare) uttryckte missnoje over att inte
vara delaktiga i forandrlngsarbetet.
De kdnde sig frustrerade over att inte
ha fatt vara med och paverka med
sina erfarenheter och sin kunnande."

Det ma vara hur det vill med trovardighe-
ten i controllergruppens rapport, men
faktum ar att de pa den har punkten kom-

mit till samma slutsats som de fackliga
organisationerna pa Klara. Det ska bli
utomordentligt intressant att se hur re-
gionledningen reagerar pa den har kriti-
ken; om de tanker ta itu med toppstyr-
ningen pa Klara lika resolut som de inter-
venerat pa Tomteboda!

Jan Ah man

Controllergruppens rapport:
1. Infor kontrollsystem for brevladetomningen
• 2. Informera kunderna om att nkspost som
Idggs pa de bla ladorna riskerar att torsenas.
• 3. Inforskaffa stampei med information till
mottagaren om att brevet blivit forsenat p.g.a.
postning i bla lada. • 4. Ga igenom alia avtal
med Fasten Forsdljning och Utdelning. Foku-
sera pa inleveranskvaliteten, ratt lastbdrare.
ratt adressering. • S.Forbattra kvaliteten pa
den egna interna leveransen fran Fb'retagspos-
ten. • 6. Systematise™ kvalitetskontrollen av
levererad post. Infor daglig slumpmdssig kon-
troll av hur postkontoren/Utdelning skater sitt
atagande, ca 5-10 kontor/dag. • 7. Skaffa
fram alia avtal fran Forsaljning och Utdelning
om produktionsvillkoren i kundavtal. ham-
ta/lamnaavtal. etc. • 8. Se till att de hinder
som har underlag att anvdnda ladvagnar ock-
sa har mojlighet att gora det genom bdttre
forsdrjningsrutmer. dvs kor inte automatiskt
ut brevbehallare till kunder ndr de bestdller
lastbdrare. • 9. Infor stickprovskontroll av
kunders direktinlamnade dagligpost. 10-15 st
kunder/dag. • 10. Anskaffa ladvagnslvft vid
oppningsbordet i Foretagsposten for att un-
derldtta och effektivisera hanteringen. • 11.
Se till att puxar och korlistor overensstammer.
• 12. Infor omedelbart ett kontrollsystem for
avprickning av alia uppsamlingstransporter-
na. • 13. Genomfb'r snarast erforderlig utbild-
ning/handledning for arbete vid maskin. • 14.
Ta fram och ansla tydlig och Idttfattlig
information/instruktioner vid maskinerna for
handhavandet. • 15. Schemalagg och priorite-
ra utbildningen av videokodare snarast sa att
fler kan anvandas i videokodningen. • 16.
Faststdll tydligare rutiner/ansvarsfordelning
for urslag till avgdende transporter. Sdtt upp
anslagen om urslagstider vid samtliga fack
och/eller salt upp stora och Idttldsta skyltar
(wytebord-tavlor) pa vdggarna. • 17. Infor-
mera all personal om vikten av att sa mycket
post som mqjligt kommer med i huvudtran-
sporten. • 18. Ratta uppprintrar och etiketter
sa de stammer med reglernafor adressering.
Ratta dven upp listorna vidprintrarna. • 19.

Aktualisera skyltningen av de olika funktio-
nerna. Komplettera med anslag/'plakat med
informativ text om vad som sker vi varje funk-
tion. Bra vid introduktion. v isningar o.d. • 20.
Skaffa funktionsdugliga stolar till sorterings-
facken. • 21. Utnyttja det tidiga inflodet ge-
nom att ta hand om posten direkt och fora den
till sorteringen. • 22. \tinska antalet hante-
rmgsomgdngar genom att dra ner pa insatsen
i granskningen framfor alltfor post som kom-
mer fran Foretagspostens postoppning. Termi-
nalens "egen" enhet ska atminstone kunna
forddla posten och Iddldgga direkt till maski-
nerna utan att ndgon ytterligare forgransk-
ning dr nodvdndig. • 23. Ge maskinoperato-
rerna ordentlig utbildning i korsatt m.m. sa att
t.ex. maskin med dubbla inmatningar kors
med bade bra post och "brevresningspost"
samtidigt i respektive inmatning. • 24. Sa-
mordna bdttre mellan maskinerna i urslaget
till huvudtransporten for oka fyllningsgrad
ochfdrre antal lador. • 25. Infor ett samspel
och kommunikation mellan operatorerna och
videokodarna for effektivare styrning av flodet
fran maskinerna. • 26. Paborja inte urslaget
till huvudtransport for tidigt. Viktigt att sa
mycket post som mojligt kan komma med hu-
vudtransporten. • 27. Ge samtlig personal
som arbetar med SSM erforderlig utbildning i
hela maskinkonceptet sa att motivationen och
effektiviteten Okar. • 28. Ca 15 nktningar
mom 10-11 (102 - 106) har daligt underlag
och bor bytas ut mot riktningar med bdttre
underlag och som kan slutsorteras i maskin.
Statistikfinns has BFS. • 29. Mycket kund-
buntar sorteras bland klumpen, aven trasbuntar
och maskinvanlig post till transomraden.
Dessa skall ladlaggas eller ko'ras i GSM for att
minska postoppningen pa spridningstermma-
len. • 30. Felaktiga lastbdrare var uppsatta
mot Malmo. 20-21 i sack istdllet for behdllare
och 25-27 i behallare istdllet for sack. • 31.
Markningen ska placeras over behallarna sa att
den blir likartad och tydlig. • 32. Forbdttra
sdkerheten vid de provisoriska behdllartom-
marna. 33. Knappsatserna vid kodningsplat-
serna ar slitna. Vid felkodning gar det inte att
backa bandet utan felkodad forsandelse far
hamtas i behallaren/sacken. • 34. Bdttre styr-
ning och omfordelning av resurserna maste
till for att sdkerstdlla uppsamlingsflodet. Upp-
samlingen maste prioriteras fore lokalbrevres-
ning som kan utforas senare under spridning-
spasset. • 35. Infor battre rutiner for urslag,
framforallt till huvudtransporten.

Forts, fbregaende sida: Toppstyrd
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