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Lonerevisionen klar pa central niva
De regionala forhandlingarna har bbrjat.
Ji De centraia forhandlingarna med Pos-

.1 resuiterade i foljande "tillagg" t i l l av-
talet med Bransch Kommunikation (som
jag skrev om i Facktueilt nr 6/1997).

* Del postcentrala tillaggsavtalet t i l l
. anschavtalet fdrlangs med samma tid

som branschavtalet(= t.o.m 1998-03-31).
Det innebar art de tormanligare reglerna
vid sjukdom. semester, etc bestar.

(Daremot fdrsamras uppsagningstidema
for dem som anstalls fr.o.m 1 September
i ar. vilket ingick i Branschavtalet).

Lbnegrupperna
• Beloppen i lonegrupperna A-C hqjs
med 300 kr/man i det fdrsta steget och
med 200 kr/man i ovriga steg. Hqjningen
beror i forsta hand tidsbegransat anstallda,
eftersom de idag i stort sett ar de enda
som omfattas av lonegrupperna.
_ De nya beloppen i lonegrupp A (som

.Her inom van omrade) blir:

Ar 1 -2
A r 3 - 4

10600kr
1 1 200 kr
11 985 kr
12 985 kr

• Timlonebeloppen raknas upp med mot-
svarande 150 kr/manad.
En nyhet for i ar ar att de timavlonade kan
tas med i den lokala lonerevisionen.

• Skrivningen i fb'rhandlingsprotokollet
till branschavtalet angaende kretsning vid
uppsagning p.g.a. arbetsbrist forlangs.
Skrivningen i fbrhandlingsprotokollet
mildrar branschavtalets regler, som utgor
en forsamring jamfb'rt med LAS, Lagen
om anstallningsskydd. Enligt branschav-

talet (§ 15) ska vid uppsagningar i forsta
hand "foretagets krav och behov:1 tiilgo-
doses nar turordningen uppra'ttas. Enligt
Skrivningen i forhandlingsprotokollet ska
arbetstagare med i huvudsak jamforbara
arbetsuppgifter turordnas var for sig och
anstallningstiden galla som kriterium.

Arbetstidsfragan
• Partsgemensamma arbetsgrupper ska
utreda:

- olika former av lonebildning och resul-
tatbonus

- tidsbegransat anstallda och deras loner

• Inte heller i dessa fdrhandlingar gjordes
nagra framsteg i arbetstidsfragan. I och
med att arbetsgivaren idag inte vill disku-
tera arbetstidsforkonning, sa faller ocksa
fackets intresse att prova/genomtora olika
former av "flexibel" arbetstid.

• Nu aterstar fordelningen av de 1,95
procenten (motsvarar inom terminalregio-
nen 300 kr/man/heltid) i regionala for-
handlingar. Inriktningen enligt det centra-
la avtalet ar att dessa ska vara avslutade
senast den 1 december.

Regionala forhandlingarna
• De regionala forhandlingarna paborja-
des den 3 november. Terminalklubbens
forstahandsyrkande var att 275 kr skulle
laggas ut generellt och resterande ca 25
kroner fordelas pa enheterna. Arbetsgiva-
ren avvisade detta yrkande och ville over-
huvud taget inte diskutera med denna
utgangspunkt. Klubben overlamnade da
vart andrahandsyrkande. som utgar fran
samma principer som foregaende ir. Vi
har yrkat pa att potten fordelas sa att alia

enheter kan hoja dem som ligger under
;5.200 kr (inklusive de generella 150
kronorna) upp ti l l denna niva. Dock fo-
reslar vi ett maxlytt pa 600 kronor. Reste-
rande pengar. ca 150.000kr/man (av totalt
arygt 500.000 kr) skulle fordelas pa enhe-
terna utifran antalet arsarbetskrafter. men
ocksa med hansyn tagen till bl.a. medeilo-
nerna inom enheterna.

Forhandlingarna fortsatter den 10 no-
vember.

Jan Ahman

Jamstalldhet
sid 2

Yrkes-
konferensen

sid 7
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Fran 3 till 2
sid 3

Arsta
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Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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Aven facket behover
en lamstalldhetsplan

a Den 25 ° traf 'fades den fackliga Jam-
talldhetsgruppen igen pa Klaratermina-

!en. V'i diskuterade igenom viika tidigare
uppstallda mal som uppnans och viika nya
mal vi kan stalla upp pa det framtida jams-
talldhetsarbetet.

Vi enades om an arbetet hit t i l ls fungerat
bra. act vi lyckats uppnd battre status pa
jamstalldhetsarbetet. an vi gjort oss horda
och att vi antligen lyckats fa en jamstalld-
hetsplan tor Terminal.

Jamstalldhetsplan
En jamstalldhetspian har ailtsa sammans-
tallts av arbetsgivaren i samarbete med
Jamstalldhetsgruppen. Det som aterstar ar
att den bl ir godkand av av ledningsgrup-
pen.
Jamstalldhetsplanens syne ar:

"... att verkafor enjamnare fordelning
mellan man och kvinnor pa alia nivaer
och verksamhetsomrdden. ddrfor alt vi
ar overtygade om att delta ska-

- battre arbetsplatser och
ger battre resultat. Att \yfta
from bade kvinnors och mans
synsatt och varderingar skapar
helhet och bredd. vilket bidrar
till att vi lattare kan uppnd
' 'rminalens mal. "

flera ganger tidigare. Det tycks vara
mycket svart att na en lo'sning ertersom
den hogsta iedningen inte v i l l ga med pa
en gemensam policy i terminalregionen

Vi enades om foljande overgripande mal
for det fortsatta arbetet.

• Hogre status for jamstalldhetsfra-
gor i Terminal.
• Paverka politiker ( V'i har traffat
Messing vid tvd till fallen t ex)
• Verka for en arbetstidsforkort-
ning
• Paverka den egna organisationen.
• Engagers fler kvinnliga fortroen-
devalda och att fa de redan aktiva
att stanna kvar och vaga avancera.
(se nedan)
• Verka for att jamstalldhetslagen
uppfylls.
• Arbeta for att det ska ga att fore-
na fb'raldrarskap och arbete. enligt
jamstalldhetslagen § 5.

Jamstalldhetsgruppen har olanerat en del
aktiviteter under hosten.

Kartlaggning
En kartlaasning av r'ackligt aktiva kvinnor
pa terminal har gjorts. \ i lka fb'rtroende
uppdrag de har etc. Har kan vi ju rydligt se
an kvinnor inte representeras i forhallande
t i l l mediemsantalet inom t'acket. Framtbr
al l t vad galler de hogre positionerna som
ordfbrande ar det pa Klara av totalt 6 ord-
forande 1 kvinna. pa Tomteboda 1 av totalt
5. Pa Arsta finns tydligen bara en ordfb-
rande och han ar man. Om man ser totala
antalet fackligt aktiva pa respektive termi-
nal kan vi se an Tomteboda har 15 kvinnli-
ga fackliga fortroende valda och 75 man.
Klara har 38 kvinnor och 94 man och
Arsta 10 kvinnor och 18 man.
(se nedan /

Darefter har en enkat skickats ut till alia
kvinnliga medlemmar. Vi vill undersoka
vartbr allt fler kvinnor slutar sina fackliga

..oiutnmg till ovanstaende arbe-
te har en policy mot sexuella tra-
kasserier utarbetats. Dessa bada,
planen och policyn ska skickas ut
till samtliga anstallda inom termi-
nal.

Dagtid
var traff den 25/9 blev fragan

'.gtid for ensamma foraldrar
-ur aK.uell. Det visar sig att det
inte alls ar sa sjalvklart att jams-
:!'.o;utslagen § 5 efterlevs pa alia

enheter i terminalregionen. I den
man man lyckas fa dagtid, sker
det som tidigare under kortare
perioder med osakerhet och
otrygghet som resultat. Vi disku-
terade olika satt att tackla detta
problem, som ju varit aktuellt

Kartlaggning av fortroendevalda i Terminaiklubben

Medlemmar
Fortroendevalda
Styrelseledamdter + ers.
Klubbstyrelsen + ers.

Uppdrag

i sektionerna

ordforande

sekreterare
kassor

ledamot

ersattare

kontaktombud

studieombud

arbetsmiljb'ombud
jamstalldhetsansv.
ovrigt

dubbelforda'
SUMMA

kvinnor
802

63

27

3

man
1359
187

88

12

kvinnor %
37%

25%

23%

20%

Tomteboda

Kvinnor

1

2

0

2

4

0

2

4

2

4

6

15
* Fler uppdrag

Man
4

3

5

14

16

5

1

12

1

19

5

75

Klara

Kvinnor

1

2

2

4

4

15

2

6

3

4

5

38

Man
5

4

4

15

11

30

3

13

1

20

12

94

Arsta

Kvinnor

0

0

0

1
4

1

6

2

4

10

Man
1

1

1

1

3

5

6

2

2

18
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upparaa. varfbr det ar sa fa kvinnor oa
hogre rackliga upparag ocn varfo'r det
overhuvud taget tycks vara svart an ta
kvinnor an intressera sig for fackliaa
fragor.

Kvinnoseminarium
Resuitatet av enkaten hoppas vi kunna
redovisa vid det semmanum tor kvinnliea
fbrtroendevalda som vi planerar t i l l den 8
december. Har v i l l vi torsbka stimulera
kvinnliea fb'rtroendevaida vaga ta en steg
till och an tbrsoka engagera tier kvinnor
attjobba faddist.

^Srelasningar med kvinnliea opinionsbil-
e och diskussioner kommer torhopp-

ningsvis an ge en kick framat i det fackli-
ga arbetet for kvinnor.

Var forhoppning ar an dena semmarium
/icksa kan leda till an en natverk for

mniiga fbrtroendevalda kommer art
utkristalliseras vid varje terminal. Dena
natverk kan verka for an oka den kvinnli-
ga representatlonen mom facket och ocksa
stotta de redan aktiva an orka vara kvar.

Vi aterkommer med fler rapporter och
narmare detaljer om seminariet langre
tram.

Vi vill uppmana alia kvinnor somfdtt
hem enkaten attfylla i den senast den
1 7 november!

Ni ar viktiga och en stor hjalp for
oss i det framtida arbetet med jam-
stalldhet i Terminal!

— Vi vill ocksa passa pa att uppmana
^f att fundera over att engagera er
fackligt nu! Ni behovs for att vi ska
fa en arbetsplats och en arbetsmiljo
som ar draglig bade for kvinnor och

ID!

For JamstaUdhetsgruppen,
Ylva Dahlman

Facktuelltnr8/1997

Facktuellt ges ut av
Terminalklubben

i Stockholm

Tel:
Klara 781 56 60

Tomteboda 781 76 14
Arsta 781 58 67

Fran tre till tva
All erfarenhet om maluppryllelse
sager att man inte ska ta pa sig mer
an man klarar av. Det skapar bara
frustration. Antingen hos de som
inte klarar av sina egna krav eiler
hos de som hade forhoppningar om
att malen skulle bl i uppfyllda. Pos-
ten har som bekant tre huvudmal:

1 - "lonsamhet"
2 - "nojda kunder" och
3 - "personal som trivs".

Vi som jobbar "pa golvet" vet att
rangordningen ar just den har. fran 1
t i l l 3. Trots pastaenden om att alia
mal ar lika viktiga. Lonsamheten
kommer utan tvekan forst och "noj-
da kunder" (i varje fall stora och
viktiga kunder) pa andra ar. Det kan
daremot diskuteras vad som kom-
mer pa tredje plats. Sjalv vi l l jag
havda att det inte fmns nagon tredje
plats, for om det fmns personal som
trivs, sa beror det i alia fail inte pa
Posten och dess malsattning. Nagot
storre hyckleri far man leta efter, da
lonsamhetstankandet styr sa gott
som all verksamhet. Tydligen anser
sig Posten inte ha rad med attjobba
for okad trivsel annat an pa ett taf-
fligt satt som endast verkar ha ti l l
syfte att man latsas som om man
fortfarande bryr sig om den tredje
malsattningen.

Nar man som anstalld ibland. i
olika sammanhang, papekar att vi
har ett tredje huvudmal, for man
hb'ra en mangd olika argument om
varfor sakernas tillstand ar som de
ar: om vi inte gor si eller sa kommer
konkurren-terna att ata upp oss. Vi
vet att ni ar trotta efter all omorgani-
seringar, men nu maste vi gora sa
har for att.... Vi maste folja med
utvecklingen. Nagra manniskor
kommer alltid i klam. det ar ofran-
komligt. Hade vi kunnat gora pa

annorlunda vis. hade vi garna gjort
det. men det fmns inga alternativ.

Antag att det inte finns nagra aiter-
nativ t i l l det som har skett efter bo-
lagiseringen: att "utvecklingen"
kraver offer i form av okad stress
och fler forslit- ningsskador. att
nagra manniskor alltid maste kom-
ma i klam som de narmare 30.000
som blivit sparkade eiler alia de som
blivit uppsagda fran sin fasta ans-
tallning och sen fa ga pa nader som
visstidsanstallda med manga tusen-
lappar lagre ion. Antag att det ar den
ofrankomliga bistra verkligheten.
den absolut enda mb'jliga framkom-
liga vagen.

Da ska vi inte heller ha kvar den
grova provokation som Postens
tredje huvudmal utgbr. Jag kan bara
se tva orsaker till att malsattningen
fmns over huvud taget. Den ena ar
att utat skapa en fasad av Posten
som ett modernt och humant fore-
tag. Den andra ar att infor sina an-
stallda lata paskina att man verkli-
gen bryr sig om sin personal. Men
det ar det val inte manga som tror pa
langre.

Alltsa lat oss ga fran 3 huvudmal
till 2 och spela med oppna kort. Da
ar det atminstone lattare att forsta
allt elande som standigt skoljer over
oss.

Som avslutning skulle jag helt krasst
vilja pasta att Posten heist inte skul-
le vilja ha nagon postbehandling-
spersonal alls, om det vore mqjligt
att maskiner ersatte alia, ty personal
kostar pengar.

Magnus Ronstrom



Term/na/FACKTUELLT 8/1997 Arbetsmiijo

Arbetsmiljon

Oroande okning av kvinnors sjukfranvaro
Certif iering av
arbetsmiljbkunskap:
' J tbi ldning av chefer och chefsersattare
har nu genomtbrts for terminal. Nu aters-
tar sjalva certifieringen som kommer an
genomrbras av Previa. Previa har tagit
tram speciellt utbildad personal for an
klara dena. Certifieringen gar t i l l sa an
fern chefer at gangen far satta sig hos
Previa for an genomga en skriftlig och en
muntligt prov. Nar man sen har blivit
godkand sa far man sin delegerina for an
kunna leva upp ti l l sin arbetsgivaransvar.

Efter nyar fortsatter vi med alia lagleda-
re. och efter beslut i Samverkansaruppen
tor Terminal, ocksa med skyddsombuden.

Posten cenrralt har visat en stort intresse
for denna cenifiering och har utnamnt
Terminal Stockholm till pilotprojekt. Man
har tor avsikt att genomfbra dena inom
hela Posten.

internkontroll:
Handlingsplanerna for enheterna som
grundar sig pa den s.k. arbetsmiljbronden,
ar i princip fardiga. Nagon enhet slapar
fortfarande. Nu skail man i Samverkans-
gruppen ta fram en handlingsplan for hela
Terminalen. Vad som idag gar att saga ar
att den stora satsningen under -98 blir pa
utbildningar: ISO-utbildning, arbetsmi-
Ijbutbildning och maskinutbildning, tor
att namna nagra.

Samordningsansvar:
Det har konstaterats att samordningen inte
rungerar sa bra nar det kommer in entre-
prenbrer i husen. Delta kommer nu att ses
over. Vi maste hitta rutiner for att sakers-
talla att ingen skadas pa grund av att t.ex.
nagon entreprenbr nailer pa med ett byg-
gjobb eller ett underhillsjobb pa vara
arbetsplatser.

Sjukfranvaro:
Samverkansgruppen har plbjt ner i statisti-
ken och konstaterat att tjejerna ar oftare
sjuka an killama. Sjukfranvaron bland
killarna minskar medan tjejernas b'kar.
Detta ser samverkansgruppen som en
allvarlig signal. Darfor kommer det nu att
startas ert projekt for att titta pa orsaker
och samband.

Byggprojekt:
Dom fiesta byagproiekt skiuts pa framti-
den pa grund av den s.k. 3 2-utredningen.
Dvs den utredning som skall titta pa om
det gar an lagga ner en terminal i Stock-
holm.

Bara nagra mindre byggprojekt genom-
fors i dagslaget. Ex. vaktlokalen Arsta.
spiraltrappa plan2 Arsta. Truckladdning i
Tomteboda.

Arbetsmiljoomraden:
En bversyn skail ske eftersom orgamsatio-
:ien har andrats oa en aei hall. Detta maste
•.ara klart innan arsskiftet sa an facket kan
•. alia skyddsomDud pa sina arsmb'ten.

Lasse Lovlie/HSO

Fortsatt daiig VIP
VlP-siffrorna for tredje kvartalet har kade Posten Brevs personalchef. Lena
kommit och fortfarande har Stock- Lundgren. PS direkt fraga svarade hon
holm den personal som trivs samst i att "Bo Alerfelt (Brevchefen/Red:s
Posten. I alia fall om man ska tro anmarkning) tar VIP:en pa stort all-
VIP:en. Och det bor man ju gbra. i var". Det ska mot den bakgrunden bli
alia fall om man ar chef i Posten och intressant att se hur lange det daliga
har ett personalansvar. som det sa resultatet i Stockholm accepteras.
vackert heter. Vid den Terminalkonfe-
rens som SEKO nyligen hbll medver- JA

RIKSNATET

Terminal

Posten Brev

Riksnatet Tot

Norrkbping

Nassjo

Vasteras

Alvesta

Umea

Sundsvall

Karlstad

Malmb

Uppsala

G6teborg

Stockholm

3:e kv

49

49

56

56

55

52

51

51

51

50

48

48

43

STOCKHOLM

Enhet

Totalt

Tba-F

Biltransporten

Tba-S

Klara Sma

Klara-F

Klara Stora

Vardet

Tba-K

Tba-U

Arsta-F

Arsta Sma

Arsta Stora

Tba-T

2:akv

43

46

48

46

46

41

40

43

42

40

39

40

32

39

3:ekv

43

47

47

46

45

44

43

43

42

41

39

36

32

32
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Tomtebodaforhandlingarna:

Tre enheter och fyra team!
Efter manader av overiaggningar
avslutades den 4 november den
fo'rsta etappen av forhandlingarna
om Tomtebodas framtida organi-
sation. Resuitatet blev tre enheter:
Stora/Klump, Sma och Foretag-
sposten. Stora/Klump bestar i sin
tur av tva team, Team Taby och
~ am Kista. Sma bestar av Team
Solna och Team Uppiands Vasby.
De fyra teamen kommer att ha
varsin bitradande produktions-
phef.

Ansvarsomradet for respektive team
kommer an faststallas i de samverkans-
grupper som ska bildas inom respektive
enhet. Klart ar an bunt/klumpsorteringen
ligger kvar inom Foretagsposten.

I beslutet sags uttryckligen an "arbetet
gnmdar sigpd rotation ddr personal fran
alia enheter arbetar med alia for-
mat/arbetsuppgifier sa langt del dr mdj-
ligf.

Aterstar att losa
Flera viktiga fragor aterstar an losa:

• Antalet lag inom respektive enhet kom-
mer an faststallas genom beslut i samver-

isgruppema.
• Tillsattningen av lagledare/flodesledare
liksom inplaceringen av bitradande pro-
duktionschefer och produktionsassistenter
kommer att behandlas i respektive sam-

kansgrupper fore beslut (som tas av
Terminalchefen).
• Arbetstidsscheman behandlas f.n. i en
arbetsgrupp, dar representanter for SEKO
ingar. Nar arbetsgruppen ar klar med sitt
arbete faststalls schemana i en gemensam
fdrhandling for Terminal Tomteboda.
• Samma tillvagagangssatt galler for
layoutfragorna (fr.a. antalet manuella
sorteringar och placeringen av dessa).

Likriktning
Bakgrunden till det beslut som nu har
fattats ar de starka patryckningarna upp-
ifran (Riksnatet och Terminalchefen) att
aven Tomteboda ska inordna sig i den
formatstyming som tillampas vid ovriga
terminaler i landet. Beslutet innebar att
ytterligare ett steg tas i den riktningen.

VIen samtidigt har forhandlingarna bl.a.
resuiterat i an de mindre enheterna ("tea-
men") och arbetsrotationen meilan de
olika formaten bestar. Vi tror att det ger
forutsattn ingar for art behalla en hei del av
Tomtebodamodeilen. Men vi ar ocksa
overtygade om att det kravs en stark fac-
klig sammanhallning inom och meilan
enheterna for art kunna paverka den fort-
satta utvecklingen i ratt riktning. Som vi

namnde finns det fonfarande flera svara
fragor som ska losas. Vi raknar ocksa men
att nya framstotar om okad likriktning
kommer. Trots nya chefer inom bade Brev
och Riksnatet har hinills ingen kursan-
dring markts av.

Terminalklubbens Tomtebodautskott

Organisation inom Tomteboda.
Organisationen styrs genom tre en-
heter/processer: Stora/Klump, Sma
och Foretagsposten.

Varje enhet/process bestar av pro-
duktionschef, bitradande produk-
tionschefer och ett antal lag pa 15-
25 personer med vardera en lagleda-
re. Varje format har tva flodesleda-
re som arbetar tvaskift.

Arbetet grundar sig pa rotation dar
personal fran alia enheter arbetar
med alia format/arbetsuppgifter sa
langt det ar mojligt.

Budgetuppfoljning sker pa sedvan-
ligt satt. Administrationen ska upp-
ga till hogst 3 % av totalt anstalld
personal inom terminalen.

Stora/Klump
Bestar av tvi team. Team Kista och
Team Taby, med vardera en bitradande
produktionschef som har ansvar for
kundprocessen i uppsamlingsomradet
16 respektive 18 med vissa undantag
och tillagg.

Den bitradande produktionschefen
arbetsuppgifter ar:

Produktion
Kvalitet
Personal
Arbetsmiljo
Budget

Inom enheten finns tvaskiftslag, del-

tidslag och nattlag.
Till Produktionschefen knyts en Pro-

duktionsassistent.

Bestar av tva Team. Team Solna och
Team Uppiands Vasby, med vardera en
bitradande produktionschef som har
Ansvar for kundprocessen i uppsamling-
somradet 17 respektive 19 med visa
undantag och tillagg.

Den bitradande produktionschefen
arbetsuppgifter ar:

Produktion
Kvalitet
Personal
Arbetsmiljo
Budget

Inom enheten finns tvaskiftslag, del-
tidslag och nattlag.

Till Produktionschefen knyts en Pro-
duktionsassistent.

Foretagsposten
Har ej bitradande produktionschef

Till Produktionschefen knyts en Pro-
duktionsassistent.

En terminalgemensam funktion for
PSS ar placerad har.

Pa uppdrag fran chefen Stora/Klump
sker bunt/klumpsorteringen har.

Inom enheten finns tvaskiftslag, dag-
tidslag och nattlag.
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Nagra ord om
kodningsandeiarna
Kodningsandeiarna. Kanns det
ordet igen? Begreppet har blivit
nastan mytiskt inom Terminal,
men det ar sallan man far se na-
gon ordentlig redovisning over
kodningsandeiarna - an mindre en
anaiys vard namnet.

Facktueilt presenterar har nagra siffror
som sager nagot om laget idag och utvec-
klingen under aret.

Anaivsen blir det samre med aven har.
men nagot kan sagas. For sprdningssorte-
ringen ar resultatet relativt lika meilan
vara tre termmaler. men pa uppsamlingen
skiljer det sig en del.

Samst i klassen
Tomteboda ar klart samst for sma/c5,

medan Klara ar battre an Tba och Arsta pa
SSM. Det fmns sakert flera orsaker t i l l
dessa skillnader, men en ar av sarskild
betydelse for art forsta skillnaderna i
resultatet for sma/c5. Tba:s maskiner
klarade i oktober av art GSM-koda 50,6

procent av smac5. resten maste antingen
videokodas eller facksoneras. For Klara
var motsvarande siffra 67.2 procent och
for Arsta 62.8 procent. Forklaringen t i l l
detta ar framst den art Tba har en betyd-
ligt storre del utnkespost. Vilket i sin tur
gdr det betydliat svarare an klara kod-
ningsandeiarna!

volymtapp
En annan siffra som ar av visst (oroande)

intresse ar det kraftiga volymtappet for
Klara dar uppsamlingsbreven minskat
med drygt 100.000 fbrs/dag (drygt 10%)
fran arets borjan. For Tba och Arsta ar
uppsamiingsvoiymema i stort sett ofora'n-
drade. Forhoppningsvis kan vi i nasta
eller nasmasta nummer av Facktueilt
presentera mer siffror och analyser kring
volyrnutvecklingen.

Jan Ahman

•

Uppatmllng brev

ackumulerat

oktober -97

Uppsamling ekbrev

ackumulerat

oktober -97

Spridning brev

ackumulerat

oktober -97

Spridning ekbrev

ackumulerat

oktober -97

78,5

82,6

87,9

88,2

66,3

70,2

71,8

72,9

56,5

65,2

55,8

58,7

29,7

40,3

26,8

33,9

65,6

69,1

77,6

79,9

69,0

72,4

70,1

71,9

||jiii

33,5

43,1

39,9

49,7

31,6

48,1

15,8

0,0

73,3

75,0

84,9

86,2

66,7

72,5

70,1

65,8

38,9

41,7

37,5

36,6

23,4

34,9

18,3

18,2
Ackumulerat^ Jan -okt1997

L0:s
avtalskrav
inf6M998
Vart nuvarande avta! loper ut den
31 mars nasta ar. Situationen ar
densamma pa i stort sett hela
arbetsmarknaden.

LO:s styrelse antog den 13
oktober ett forslag till gemensam-
ma krav mfor nasta ars avtalsro-
relse:

• Avtalsforhandlingarna 1998
ska genomfOras pa grundval av
gemensamma avtalskrav.
• Ramen for loneokningar upp-
gartill 300 kr/man plus 1.5 pro-
cent.
• En garanterad lagsta semes-
terlon pa 750 kr/dag
• En lang avtalsperiod ar att
foredra, men varje fdrbund beslu-
tar sjalvt mot bakgrund av av-
talskrav i ovrigt.
• En fOrkortning av arsarbetsti-
den kan pabOrjas under avtal-
sperioden. Kostnaden belastar
loneutrymmet.
• En arbetstidsforkortning far
inte inneb^ra minskat fackligt
inflytande over arbetstidens for-
laggning.

Ramen som fSreslas for loneok-
ningarna (300 kr + 1,5 procent)
innebar sammanlagt vid en me-
dellon pa 15.000 kr/man ett pa-
slag pa 525 kr/man eller 3,2 pro-
cent.

Den garanterade semesterlo-
nen innebar for var del en forbat-
tring fOr dem som tjanar mindre
an 14.000 kr/man; Ovriga har
redan mer an 750 kr/dag i se-
mesterersattning.

Nar nu samtliga avtal loper ut
samtidigt nasta var kunde man ju
tanka sig att LO skulle anvanda
sina gemensamma krafter for att
ta tillbaka atminstone en del av
aktieagarnas vinster och aterstal-
la reallOnen nagot litet. Sa blir
knappast fallet med dessa blyg-
samma avtalskrav!
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_n bversyn :r. strukturen for uppsam-
.;nassortenn<: a\n ska ske.
'In forstuaie gors hbsten -v"7.

Bent : bar mte siagit igenom sa mycket
;om man rakna: med under J997. men
beraknas ge stbrre effekter (= minskade
.oiymer n i l termmaiernai unaer 1998.

rdrandrina av brevflodet
Vlan praiar om en ny strategi for Brevs
uidelningssatt och stora torandnngar i
brevbararnas arbete. Exempelvis aelade
\aktermed utdelning av den aiira viktiaas-
le posten pa morgonen och aviserade

^rsandelser pa kvallarna. Eller ocksa en
.skild gruppreklamstur (med ekonomib-

revi pa eftermiddagen.
V'ad man Iran Riksnatets sida v i l l komma

at ar mqiligheterna an senarelagga spnd-
>ungstransporterna for att skapa stbrre

asmarginaier i riksnatet.

Videokodning pa distans
ska utredas. Tanken ar att minska kostna-
derna genom upphandling av videokod-
mng - aven globalt. som de uttryckte sig.
En annan hypotes ar att en koncentration
av videokodningen skuile ge lagre kostna-
der.

Utjamning av arbetstoppar
ar ocksa en del i "Brevnat 2000" - projek
tet, med motiveringen att upphandling av
arbetskraft vid arbetstoppar skapar kon-
kurrens och mmskar grundbemanntngen.
vilket skall ge minskade kostnader.r*
Brevtag
skuile kunna vara ett billigare och miijb-
vanligare alternativ till flyget pa strackor-

jia. Sth - Gbg och Sth - Svl och utreds
.rfor..

Skannring av sladder-/svarspost
undersb'ks. Man har redan gett nagra fore-
tag i uppdrag att genomfb'ra prov. Tanken
ar att man ska scanna in forsandelserna
och elektroniskt bverfbra informationen
till kunderna.

Maskinell eftersandning
ar ett gamma! projekt som fortfarande
lever. I alia fall i de har sammanhangen.
Man tanker sig att koppla GSM/SSM till
eftersandningsregistrets dator och bygga
till en klartextsprinter sa att man redan i
sorteringsmaskinen kan adressera och
sortera om fbrsandelser som ska eftersan-
das till den nva adressen.

Brevresningsmaskiner
Upphandlingsprocessen ar inne i
ett slutskede enligt HY Johnson.
Man har begart pris pa tre anlagg-
ningar och option pa ytterligare 14.
De tre forsta maskinerna ar avsed-
da for Stockholm. De tre ar sk IMP,
vilket innebar att brevresningsde-
len ar ihopbyggd med en sorte-
ringsdel. Tanken ar att dessa
anlaggningar forutom brevresning-
en ska ersatta Klaras NEC:ar - dar-
med inte sagt att anlaggningarna
kommer att placeras pa Klara.

Den offert man nu forhandlar om
galler till 30 juni nasta ar. Fran det
att order tecknas ar det 20 mana-
ders leveranstid.

Obs! att BRM fortfarande kraver
en forskiljning, dar C4, klump och
sladder skiljs bort. For det som
darefter gar in i maskinen uppges
kapaciteten vara 25.000
forsandelser/tim/rest post.

ISO 9002 - ISO 14002
ISO 9002 pagar som bekant inom hela

Riksnatet. Nasta steg c i i r en miiibcertirie-
nna genom ISO 14002. som SKa unec-
klas och etableras tor Riksnatet.

Kundanpassad arbetstid
:ir del senaste modeoraet pa det har omra-
:et. Ibland kallas det ocksa tk'xinci ur-
^etstid. Syftet ar i bada fallen detsamma:
vi ska stalla upp ocn iobba mer ca obe-
kvama scneman. Om aet nu aiis ska finnas
:iagra schemani

2000-talets arbetsptats
(jenomfbrandet av aet som kallas 2000-
talets arbetsplats fortsatter. Som bekant
mats 2000-talets arbetsplats i sambana
med VIP-matningen. Vlalet for dessa
matningar har sans t i l l 8.0 for 1998: 9.0
1999 och 10.0 ar 2000.

USK
Efter ISO kommer nagot som kailas L'SK
= Utmarkelsen Svensk Kvalitet.

Merteknik:
• Installation av ytterligare en
GSM/FSM-anlaggning (Siemens = AEG)
vardera t i l l Klara. Gbg och Svl.
• Projektet med lockningsrobotar har tor
tillfallet lagts pa is p.g.a. an det visat sig
vara for dyrt.
• Mellanlagringsvagn for GSM/FSM

Kvalitetspremie
Nagra terminalchefer (bl.a. Alf Friman i
har i uppdrag att utreda ett bonussystem.
eller kvalitetspremie. som de fbredrar an
kalla det.

De fb'reslar en system med sex variabler:

Tre centrala mdl:
• kvarligg x%
• kodning y%
• felexpedierat till andra terminaler z%

Tre lokala mdl:
• x% i huvudtur
• avslutningstid y mot Utdelning halls
• z% felsort/felexp mot Utdelning

Varje variabel skuile i fbrslaget vara
vard 250 kr/kvartal om man klarar de
uppsatta malen. Det skuile. om alia

delmal upprylls. kunna ge maximait
6.000 kr/anstalld/ar (4 kvartal x 250 kr x
6 delmal).

Ekonomiskt mal
Nu tanker man sig an satta tva nivaer

for resultatet. sa att man far halva beiop-
pet nar nivS 1 uppnatts och resten nar
niva 2 uppfyllts.

Dessutom fmns en ekonomiskt krav.
For att premien ska betalas ut maste
terminalen dessutom forbattra sin eko-
nomiska resultat - med lika mycket som
premien kostar!!!

Man skuile kunna saga att det ar nagot
Frimanskt over denna sista variabel!

Fr.o.m. november ingar SEKO i pro-
jektgruppen. Ett beslut kommer maste
fattas ganska snart om systemet ska
kunna infbras fr.o.m. 1998.
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Yrkeskonferensen

Ny chef och nya maskiner
I SEKO:s nya organisation

ingar nagot som kallas Yrkeskon-
terenser. For var del innebar det
att representanter fran de 18 ter-
rninaierna i landet traffas ett par
ganger om aret for att diskutera
gemeusamma problem. Den senas-
te konferensen bolls den 22-23
oktober i Stockholm. Vara termi-
naler representerades vid konfe-
rensen av PO Brandeker, Anders
Viksten, Jan Ahman och Micke
Tall.

Fran Posten deltog forsta dagen Bertil
Nilsson. nytilltradd Riksnatschef, Nisse
Persson. HY Johnson, Stefan Margin, chef
for ePP, saint Alf Friman. Andra dagen
deltog Lena Lundgren. Brevs personal-
chef.

samverkan
Tiden fram till lunch forsta dagen agnades
dels it rapportering kring samverkansav-
talet, dels at departementspromemorian
om postverksamheten.

Samtliga terminaler har tecknat samver-
kansavtal och arbetet i samverkansgrup-
perna har kommit igang. Daremot har an
sa lange enbart Alvesta och Norrkoping
genomfort arbetsplatstraffar.

Vad galler departementspromemorian
("Statens ansvar pa post- och betaltjans-
tomradet") sa skulle SEKO ha in syn-
punkter fran avdelningarna den 24 okto-
ber, for att sedan utarbeta ett SEKO-ytt-
rande over promemorian. Den korta tids-
fristen gjorde att yrkeskonferensen inte
kunde avge nagot yttrande. Nu stracker
sig remisstiden till departementet fram till
den 1 december; kanske kan vi i Termi-
nalklubben skicka ett eget yttrande till
departementet.

SEKO:s f rarntid
Efter lunch hade Postens representanter
anlant. Och dessutom Ake Kihlberg,
ordfftrande i SEKO:s Stockholmsavdel-
ning och ordforande i koncernradet. Det
var i den sistnamnda rollen som nan ga's-
tade konferensen. Han inledde eftermid-
dagen med att rapportera om SEKO:s

Framtidsprogram. som sedan antogs pa
koncernradets mote den 28 oktober.

Ake Kihlberg redovisade programme! i
punktform. Inte heller har fanns det nagon
mqjlighet t i l l diskussion - av den enkla
anledningen att de fiesta inte hade sett
programutkastet. Vilket var djupt olyc-
kligt med tanke pa det kontroversiella
innehallet i dokumentet. Inte kontroversi-
ellt gentemot arbetsgivaren - de nickade
instammande ti l l det mesta som Ake
Kihlberg sade. Men gentemot SEKO:s
medlemmar. Dokumentet praglas av att
det huvudsakligen ser postens problem
utifran ett snavt foretagsledande perspek-
tiv.

Programutkastet Finns hos sektionerna
och kommer snart att finnas tillgangligt pa
klubbens hemsida. Kommenterande arti-
klar publiceras pa annan plats i detta
nummer av Facktuellt.

Brevnat 2000
Nisse Persson och HY Johnson fran Riks-
natet presenterade "Brevnat 2000" som
bestar av en rad delprojekt (som i de fiesta
fall ska utredas vidare/kommer att utre-
das). Det framsta syftet med projekten ar
naturligtsvis okad effektivitet = bespa-
ringar.

Klump- och smapaket i samma
flode utreds vidare.

Oversyn av terminalstrukturen
ska goras mot bakgrund av ev. effekter av
den andrade pris- och tjanstestrukturen
("Bent"), inklusive det kommande lokal-
pottot.

"3 till 2"-utredningen
om antalet terminaler i Stockholm,
ar en del i oversynen av terminal-
strukturen. Och en hogprioriterad
sadan.

Utredningen ska vara klar redan
den 1 mars och har getts tva "til-
laggsdirektiv":

• utredningen ska inte lasa sig vid
tva alternativ - man ska ocksa
utreda "ettalternativet" ( 3 - 1 ) ,
dvs en terminal i Stockholm!

• fragan om ett omlastningsnav
ska utredas och vara klart den 1
april 1998.

Nar beslutet har tagits ska det ge-
nomforas pa 12 manader!!

Nisse Persson betonade ocksa
att oversynen av terminalstruktu-
ren borjari Stockholm - underfors-
tatt att det kan bli ytterligare utred-
ningar om andra termina-
ler....utover de forhandlingar som
just nu pagar om serviceterminaler-
na.

Tre chefer. Fr.v. Bertil Nilsson, nytilltradd Riksnatschef, HY Johnson, Riksnatet, en av

de ansvariga for Brevnatsroran, Alf Friman, Stockholmsteiminalema.
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i ia i ler pa ait ias fram
• tn kravspecifikation ibr ny igloo haller
pa au tas fram - bortnen ar for svaa i den
nuvarande model len.
» En ny typ av "elektronisk" sakerhets-
nyckel for breviador hal ler pa an under-
sokas.
» Oversyn av procluktionskoden - streck-
kod istallet for nuvarande apelsinkod.
Sireckkoden kan rymma mycket mer
information.
• Oversyn av iastbarartillgangen i Natet
• V'idareutveckling av VAPO (= det
databaserade va'rdesystemet)

chefer - och en ny!
Dessa atgarder foredrogs av tva av Brevs
gamla chefer. med fingrarna djupt nere i
Brevnatsburken. Det ska bli av visst intres-
se art se hur den nye Natchefen kommer
itt hantera de kommande projekten. Man
far hoppas art den nya ledningen har storre
kompetens an genomfora stora projekt an
vad den gamla ledningen hade.

Det var ju - oavsett hur det nu utvecklas
med Bo Alerfelt (nye Brevchefen) och
Bertil Nilsson - bade bra och nodvandigt
art byta ut ledande personer inom Brev.
Ralf Johansson hade - liksom f.6. Ulf
Dahlsten - fbrbrukat allt fbrtroende. Den
daliga stamningen bland personalen inom
Natet, bl.a. aterspeglat i VIP-siffrorna,
vore omqjlig art vanda med sadana som
Ralf J i ledningen. Det ar dessutom bra art
man spranger upp det k6tteri, som styrt
och stallt i manga ar. Forhoppningsvis

/•— rullar ytterligare nagra huvuden....Darmed
.nte sagt art det blir battre, men det oppnas
i alia fall en ny mqjlighet.

Jtbildningsfragor
diskuterades en del vid konferensen. Ro-
ger Eriksson fran Terminalklubben i Gote-
borg berattade om KUL, som betyder
KompetensUtveckling i Lagen.

Det handlar om gruppdynamik och om
art gora upp lagplaner och uppskattas
mycket av personalen vid Goteborgstermi-
nalen.

Facktuellt hoppas kunna aterkomma med
en utfdrligare rapport om det Goteborgar-
na sysslar med.

Undertecknad tog ocksa vid ett par tillfal-
len upp behovet av grundlaggande yrke-
sutbildning inom Terminal. Uppriktigt sagt
vet jag inte om det motte nagot storre
gensvar i forsamlingen. En deltagare tyck

Fr. v.. Ola Brossman. Bar lunge, Lars Erik Hasselgren. Umea. Erik Charlesson och Mats Loof.
Norrkoping.

Atgarder for att forbattra
VlPren. .?
Lena Lundgren redovisade ocksa ett
atgardsprogram for att forbattra VlP:en.
Man har prioriterat tre fragor:

• Ledarskap
• Rorlighetsfragor
• Kompetensutveckling

Ledarskap
betonas hart av Postens ledning; diirav
alia 600-grupper, etc. Synd bara att all
denna ledarutbildning gett sa litet resul-
tat h i t t i l l s

Rorligli etsfragor
som det sa vackert heter.
Hon redovisade ett antal punkter som
Posten diskuterar kring, med underru-
briken "Atgarder for att minska perso-
nal'kostnaderna och forbattra alderss-
trukturen ":

• Pensionslosningar har man konsta-
terat ar for dyra.

• Avgangsvederlag kommer att erbju-
das vissa individer och grupper enligt
Postens "Verktygsiada for minskning
av personaloverskott". "Verktygsla-
dan" riktlinjer for avgangsvederla
innebar att man kan beviljas upp ti l l
tvS ars avgangsvederlag (minst 16 irs
anstallning och fyllt 50 ar). Avgangs-
vederlag beslutas av arbetsgivaren.

• Uppsagningar - har lyder den krassa
kommentaren att uppsagningar kan
genomforas utan merkostnad for Ion
under uppsagningstiden om organisa-

tionsforandnngar planeras i god tid!
• Minskning av arbetstiden - mojlig-

het t i l l arbetstidsminskning for aldre
personal ska provas, bl.a. delpension

• Stimulans t i l l rbriighet. Atgarder for
att stimulera t i l l extern rorlighet utre-
das, bl.a. mqjlighet t i l l sabbatsar och
provande av annat arbete.

Lena Lundgren berattade att man
varit i kontakt med AMS om "sab-
batsar" enligt kunskapslyftsmodellen.
Den anstallde skulle kunna fa tjansle-
digt for att studera eller gora nagot
annat mot A-kasseersattning under
forutsattning att Posten samtidigt tar
in en yngre arbetslos. Modellen har
tydligen, redan provats vid ett foretag
i Trelleborg.

• Flexibel arbetsorganisation.

Kompetensutveckling
• Utvecklingssamtal
• IT-korkort. Malet ar att 20000 an-

stallda ska genomga utbildningen. I
forsta omgdngen ska de som egen
identitet pa postens servrar ges ut-
bildningen.

• Kvalitetsutbildningar, bl.a. ISO
• Miljoutbildning for all personal vid

miljocertifieringen (ISO 14002) av
Posten

• Gymnasieutbildning genom Post-
gymnasiet och Kunskapslyftet.

• Utveckling av kvalificerade specialis-
ter i logistik.
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re exempelvis an det var nagot stalinisiiskt
over ISO-uibildningen...

Sjalv ser jag den i ba'sta fall som en -
patvingad - vandning. For forsta gangen
pa tio ar genomtors nagot som ar en em-
bryo t i l l yrkesutbildning och som i vart fall
ar battre an de flumutbildningar ("Kvalitet
t i l l er tja'nst..etc) som genomfordes i bor-
jan av nittiotalet. Men nu galler det att ga
vidare och ge all terminalpersona! den
utbildning som ISO och ISO-utbildningen
egentligen torutsarter, namligen att man
kan grunderna i det som man ska sla efter
i ISO-parmarna. Egentligen ar det ju en
ofbrskamdhet att arbetsgivaren under en
la'ngre tid har ansett att det inte behovs
nagon utbildning for an uttora vara jobb.

ViP-matningarna
Formiddagen andra dagen redogjorde
Lena Lundgren for VIP:en och de atgarder
som Brev planerar for att hoja VIP:en.

Varfdr VIP? Enligt LL fanns det tre motiv
till att VIP:en drogs igang:
• Attitydmatning
• Nodvandigt for att ma'ta personalmalet

("Personal som trivs")
• Underlag for lokalt forbattringsarbete.

Roger Eriksson, Goteborg, forklarar varfdr
KUL dr sa roligt.

De har ocksa latit SIFO gora en sarskild
undersokning for att fa reda pa vad de som
inte svarar tycker. Resultatet var att de
motsvarar en "normalpopulation", som

man sa'ger i de har sammanhangen. Dvs
att det var ungefar samma fordelning av ja
och nejsagare som bland dem som svarar.
Annars kunde man ju tro att de som inte
svarar ar de mest missnqjda, men sa var
det inte enligt SIFO-undersokningen.

Hon redogjorde ocksa for de senaste
siffroma (se separat aitikel i detta nummer
av Facktuellt). Eftersom Stockholm ar
samst som vanligt fanns det anledning an
fraga Lena Lundgren om man fran Brevs
och Riksnatets ledning tar VIP-siffrorna
pa allvar - man kan ju jamfbra med vad
som ha'nder med den terminalchef som
inte klarar kodningsandelarna, maluppfyl-
lelse, etc. Hon pastod att Alerfelt (den nye
Brevchefen) tar VIP:en pa stort allvar -
men det ar klart att det ekonomiska resul-
tatet va'ger tyngst...,

Serviceterminalerna
Eftermiddagen agnades at en del interna
fragor.

Forhandlingar om nedlaggning av servi-
ceterminalerna pagar och bera'knas klara
den 9/1 1 . Den 10/1 1 ar det ta'nkt att beslut
ska tas i koncernstyrelsen.

Postens fb'rslag ar fortfarande att alia
serviceterminaler ska la'ggas ner.

Text &foto: Jan Aliman

Pa Termmalklubbens hemsida finns fler
bilderfran konferensen!

smatt
&cott
Budgetreservation

SEKO post, Klubb Terminaler
Stockholm har inte getts nagon mojlighet
att bedoma realismen i forslaget till
budget 1998 for Terminal Stockholm.
Fra'mst p.g.a. det narmast skandalartade
faktum att underlaget inte presenterades
forra'n vid sittande bord samma dag som
budgeten skulle presenteras for Posten
Brev. Men i nastan lika hog grad for att vi
inte fatt mojlighet att sa'tta oss in i de
kalkyler och berakningsmetoder som
budgeten grundas pa.

Vi ar val medvetna om an orsaken till
detta star att finna hos de som beslutat om
udtabeilen for budgetprocessen.

Vi ar mycket starkt kritiska t i l l det har
tillvagagangssattet och kanner oss pa intet
satt delaktiga i en budget som ar en ensidig
arbetsgivaiprodukt.

Anders Viksten - ordforande
Mikuel Tail - vice ordforande

Lakarundersokning
for nattarbetare
Fran den 1 januari 1998 har alia arbetstaga-
re ratt t i l l gratis lakarundersokning innan
man paborjar nattarbete. De som redan
arbetar natt har ratt till en forsta kostnadsfri
lakarundersokning inom en tvaarsperiod.
dvs senast 31 december 1999. Darefter har
man ratt t i l l en undersokning vart femte ar.

Lakarundersokningen ska inynna ut i en
bedomning om man klarar ("tjanstbarhet")
nattarbete.

Man ar inte skyldig att genomga lakarun-
dersokning om man inte vil l .

Med nan menas i det har sammanhanget
varje period om sju timmar som innefattar
tiden 00.00 - 05.00. Man maste arbeta
minst tre timmar av dygnets arbete under
denna period eller fullgb'ra minst 38 procent
av arsarbetstiden under nart for att ra'knas
som nattarbetare.

Inte fortsatta?
Det innebar exempelvis att den som arbe-

tar 18.00 - 01.00 (tre timmar ligger inom
sjutimmarsperioden 22.00 - 05.00) eller
arbetar 04.00 - 12.00 (tre timmar inom
sjutimmarsperioden 00.00 - 07.00) ra'knas
som nattarbetare.

Foreskrifterna har utfa'rdats av Arbetars-
kyddstyrelsen (AFS 1997:8) och grundar
sig pa EG:s arbetstidsdirektiv.

Vad ha'nder dd om la'karundersokningen
mynnar ut i att man inte bor fortsatta med
nartarbetet? Typiskt nog har ASS inte tagit
med EG-direktivets ratt for arbetstagaren
att vid behov fa omplacering till dagarbete.
I stallet hanvisar ASS till foreskrifterna
(AFS 1994:1) om arbetsgivarens allmanna
ansvar for arbetsanpassning och rehabilite-
ring.

/JA
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Linda Jansson ar
ledamot i

Terminalklubbens
och Sektion Arstas

styrelser.

Vi lar oss att vi arbetar inom en fbran-
derlig organisation. Varje ar nagot nytt
och spannande. Man lar sig.

Flexibel blalada...
Den nya blaladan ar ett exempel. Den ar ny.
Den ar bla. Den ar bra. Visserligen inte fullt
sa ny langre. men fortfarande bla. och bra!
Det gailer bara art begripa vitsen med den.
I Nyhetsposten har den kallats "en succe".
Vlan blev torbrvllad. Man undrade om man
var laskunnig. Kunde det rora sig om ett
tryckfel? Asyftade skribenten mahanda det
succesiva vansinne man upplever da man
skall stapla dessa skeva tingestar pa varan-
dra, eljest fb'rse dem med likaledes skeva
lock? Nar man trasat sonder det sista nagel-
bandet pa ladans sareget rafflade insida? Nar
man kravlar pa lastkajen for an plocka upp
post fran lador som vurpat vid franspanning
av lastvagn?

Svaret ar ja: Orsaken till att den nya blala-
dan ar sa bra, ar att den ar flexibel! Den kan
arta sig pa alia mqjliga vis och anta praktiskt
taget vilka former som heist, och man kan
aldrig vara saker pa att den haller. Precis
som var organisation... och var budget.

Fiexibel budget...
Foranderlighet i upprepning. 1996 fick lagle-
dare och personal veta att de hade erhallit en
summa pengar for sk. personalandamal. Det
var en vanlig liten peng att spendera pa
exempelvis mat pa lagmotet. Trodde man.
Nagra forsigkommna pionjarer at en matbit
pa en storre lagtraff i personalrestaurangen.
Andra tyckte att mqjlighet till fika och bulle
vid de mindre veckomotena livade upp
stamningen en smula. Som helhet ansag man
denna utlovade personalpeng vara en trevlig
gest fran arbetsledningens sida.
VIP-begreppet fick en mer trovardig dimen-
sion. Trots turbulens och ingen firmafest,
satsades det atminstone litet pa lagandan.
Trodde man.

Plotsligt fanns dar inga pengar...
Man hade angrat sig daruppe. De arbetslag
som inte hunnit praktisera sin trivselatgard,
fick hora att denna bit av budgeten plockats
bort som en besparingsatgard 1997. Strax
efter nyar lag nya budgeten klar med ett nytt
generost erbjudande. 280:- per lagmedlem

hette det. Sympatiskt med tanke pa fjolarets
fiasko och fortfarande ingen personalfest.
For den pengen kunde man ha lagtreven
sammankomst. Trodde man. Ett lag lyckades
spendera en god middag pa restaurang. De
andra tick forst hora art det inte fanns nagra
pengar alls. Sedan art de kunde skatta sig
lyckliga over 100:- . Mer kunde det inte bli
av besparingshansyn.

Det ar givet att man ibland maste spara.
men varfor lagger man tva ar i rad ett bud-
getforslag som godkanns uppifran och sedan
redovisas nedat i leden. nar det tydligen inte
ar menat att praktiseras? Ar postens ekonomi
sa skral att man inte kan spendera den har
sortens pengar pa personalen. sa behover
man ju inte presemera iden.

Ar det meningen att vi ska fbrsta det vackra
i gesten?

Det tals om VIP...
Det ska fyllas i blanketter. Det ska utvarde-
ras. Det ska diskuteras. Vi ska la'ra oss att
trivas battre. Redan tidigare har vi kunnat
konstatera att var regionala VIP ar ett skamt
till lagvattenmarke. Beror det pa personalen
eller pa personalpolitiken? Fika och bulle ar
inte mycket i sig sjalvt, det ar installningen
det handlar om. Det handlar om att kunna
lita pa de fakta som presenteras.

Solsken och fagelkvitter...
Sa far man hora att har inte ska grymtas over
psykedelisk personalbudget, for snart blir det
personalkalas! Forsta sedan 1995. Trodet?

Pa aterseende med lite arbetsmiljo och lone-
forhandling.

Jansson, Arsta stora/klump

PS. Nya arbetstider Pa Arsta Stora/Klump?
En referensgrupp med syfte att utarbeta
forslag pa nya arbetstider har tillsatts pa
stora/klump. Gruppen bestir av Produk-
tionschefen Tommy Fransson samt represen-
tanter for ST, SEKO och olika arbetslag.
Ovantat manga forslag har presenterats
under loppet av att par veckor.
Engagemanget ar stort och olika utkast pa
arbetsskift cirkulerar kring avdelningen.
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Gammalmodige Magnus
Var har Magnus tagit vagen? kans-
ke manga av er pa Foretagsposten pa
Klara unarar. En utan tvekan beratti-
gad fraga.

Moten och kurser, kryddat med
"vard av sjukt barn" har gjort de se-
naste veckorna helt intecknade.

Jag har en stort behov av an oka min
kunnande inom manga omraden. Darfor
ar det naturligtvis bra .an jag far mb'jlig-
het att gd fackliga kurser. En del kurser ar
valdigt nyttiga som t ex den arbetsratt-
skurs som Hans Rosen och jag gick nyli-
gen. Jag ser ocksa fram mot kurser i data
och budgetutbildning.

Men aven om behovet ar stort pd
manga omraden. sa betyder det ju inte att
kunskaper och erfarenheter fran det tidi-
gare livet ar noil. Jag anser t ex att jag har
lart mig tanka kritiskt och tycker dess-
utom att det ar en viktig egenskap i var
fb'rSnderliga postvarld. Dock kan det ju
fora med sig an man ibland ar for kritisk
och inte ger nya ideer en rimiig chans.

Kanske ar det just detta som gjorde an
jag upplevde den senaste kursen "facklig
ledarutbildnmg" med viss frustration. En
kansia av ineffektivitet spred sig, vid inla-
rande av en metod som bland annat gick
ut p& att lara sig att prioritera. Prioritering
ar jatteviktigt, javisst, och ju langre kur-
sen holl pa ju mer undrade jag vad gjorde
dar 6 verhuvudtaget.

Om en kurs ar dalig, alternativt att man
inte ar mogen att ta till sig dess budskap
ar en sak, men det var andd en diskussion
under ett grupparbete som gjorde mig
mest fundersam.

Amnet var fackets ideologi och hur
man utifran den skapade en facklig aktivi-
tet. Utan tvekan ett intressant omrade.

For mig var ideologidelen ganska sjalv-
klar och skapandet av facklig aktivitet
den svara biten. Men ingenting ar sjalv-
klart har i varlden, det borde jag kanske
ha lart mig. Nar jag forutsatte att arbetar-
och fackforeningsrorelsens gamla ideal
om demokrati, rattvisa. jamlikhet och

soiidaritet fonfarande gaiide. framstod jag
som gammaimodig. Nar jag foreslog an
man skulle lara sig torsta hur kapitalis-
men fungerar tor an lattare genomskada
arbetsgivarens olika steg. blev jag
b'verslatande klappad pa huvudet och
skrattande kallad for chefsideologen.
Inget eiakt. ingen mobbning eller sa utan
vanskapliga former, visst. men det jobbi-
ga var an inte riktigt tas pa allvar. nar
man menar allvar.

Magnus
Ronstrom

tar
sista ordet

Nar jag senare pd kvallen i en intervju i
Aktuellt fick se den blivande SE-Bank-
schefen uttala sig om kapitalismen, hajade
jag till. Det var for lite debatt om kapita-
lismen tyckte han. Inte om kapitalismen
kontra socialismen, eftersom sociaiismen
knappt existerade, utan vilken typ av ka-
pitalism vi skulle ha. Sjalv forordade han,
tror jag han sa. marknadskapitalismen och
en av hans forebilder var Ronald Reagan.

Lite senare pa kvallen laste jag en
intervju med sta-upp-komikern Ronny
Eriksson i LO-tidningen. Forutom en del
lustigheter. uttalade han en hel del tan-
kvarda saker. "Jag fattar inte att de inte
fattar, kapitalismen gar inte ihop". Som
exempel berattade han nar Stig Malm pd
ett studiebesok pi Ford i USA, fick se ett
helautomatiserat verkstads-golv. "Ingen
av de har robotama kommer ndgonsin att
gS med i din fackforening", sa fdretagsle-
daren stolt. "Nej, men ingen av dem kom-
mer heller nagonsin att kopa en bil av
dig", blev Malms vassa svar. Ronny
Eriksson hanvisar ocksa till George So-

ros, rinansgurun ocn mangmiijaraaren.
som anser an marknaden nu ar det stb'rsta
hotel mot det oppna samha'llet. inte socia-
lismen.

Kraften art politiskt kunna astadkomma
nagonting finns bland annat i fack-
foreningsrorelsen tror Ronny Eriksson.
Reglera marknaden. annars gar det at hel-
vete ar hans siutreplik.

Uppmuntrad av Ronny Eriksson
och bekraftad av blivande SE-
Bankschefen. visade det sig kanske att jag
inte var helt ute och cyklade i alia fall.
For om det vore sa att demokratin var
fullstandig, rattvisan var total, ojamlik-
heten inte existerade och solidariteten
inte (alls) behovdes, da behovdes ingen
fackloreningsrorelse heller. Om arbets-
givaren ar snail och god da behovs ju inte
tvd parter pi arbetsmarknaden (arbetsta-
gare och arbetsgivare). Vi inom Posten
blir d£ som en enda stor familj och Pos-
tens tredje huvudmal "personal som trivs"
blir helt overflo'digt.

Men den inneboende sjalen i kapita-
lismen sager: tjana sa mycket pen gar som
mdjligt, heist utan att behb'va ta nagon
hansyn till manniskor. natur eller sam-
hallsstruktur. Det speiar ingen roll om det
ar ett privat eller statligt bolag, det ar
maximal vinst som galler.

Den fackliga ideologin ar som sagt grun-
den till och det som styr den fackliga akti-
viteten. Tycker ni kanske att jag ar helt fel
ute, att jag snackar skit eller ar gammai-
modig som kurskollegoma tyckte? I sa
fall ar jag fel person att fdretrada er. DS
maste ni se till att jag blir utbytt. Skriv
och tyck till pi var debattsida.

Magnus Ronstrom

Magnus Ronstrom ar vice ordforande i
sektion Klara-Foretagspost och adjunge-
rad till TerminalUubbsstyrelsen.

Adressandring: Pa Postens blanket! till: SEKO post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer!


