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Mycket folk pa Mosebacke
• Medlemsmotet den 17 oktober
samlade 160 deltagare - ett rekord i
Terminalklubbens historia!

Kanske var det lokalen som drog.
Men sakert ocksa missnqjet med fb'r-
hallandena i Posten - och i facket!

valberedningsval
Tyvarr hade vi i styrelsen missbedomt
intresset - senaste medlemsmotet
samlade 30 deltagare! - och darfb'r
avsatt for litet tid till diskussioner. Nu
kom storre delen av motet att handla
om valet av valberedning. Nagra tala-
re, med Anders Sjoqvist fran Klara i
spetsen, ville forsakra sig om en bred
valberedning som star fri fran styrel-
sen. Det kravet kommer sakerligen att
efterlevas av den rekordstora valbe-
redningen pa sju personer: Miroslav
Jelic, Arsta, sammankallande; Inge
Sved, Peter Hillman och Janis Rubu-
lis, Tomteboda; Janne Hoglin, Goran
Borgkvist och Ann Christine Palsson,
Klara.

Missnoje och oro
Motet genomsyrades av missnqjet
med och oron infer Sth Syd- och Ar-
landaprojekten - men ocksa fbrhallan-
dena i allmanhet inom Posten (och
SEKO!). Krav pa att klubben inte ska
drunkna i "samverkan" utan se de
motsattningar som finns mellan fack
och arbetsgivare och verka utifran
det, mottes av starka applader.
Kritik mot arbetsmiljo och organisa-

tion pa Klara - men i flera avseenden
ocksa hela terminal - togs upp i ett
langre anfb'rande av Goran Borgkvist.
Han kritiserade bl.a. att det blir allt-
mer nattarbete inom Posten och att
man - atminstone pa vissa hall? - fb'r-
soker bemanna maskineraa utifran
teoretiska nyckeltal.

Sparka arslena...
"Sparka arslena, inte kyssa dem",
som en talare fran Tomteboda sam-
manfattade laget.

Nar vi kommit sa har langt sa var
tiden ute och den andra huvudpunkten
pa dagordningen, lonerevisionen, fick
inskranka sig till att bli en kort lages-
rapport.

Nya loner i
november
De sista enheterna blev kla-
ra med sina forhandlingar
den 9 november. Det inne-
bar att de nya lonerna kan
betalas ut pa npyernbe rlo-
nen. Det retroaktiya - fr.o.ni.
april i ar - betalas ut sam^:^:^
^digiglî tll̂ ^PÎ ^

Terminalklubbens malsatt-
n i n g va r att fa ett gene re I It
paslag pa 350 kr och ett
golv pa 15.600 kr, De fiesta
enheterna tycks ha natt dit

Darefter vidtog middagen, Evert
Taubevisor framfb'rda av trubadur och
en fortsatt diskussion

En harlig eftermiddag som gav sty-
relsen mycket att tanka pa, tycker

Janne Ahman

En av defragor som togs upp pa mo-
tet - brevresningen pa Klara - kom-
menteras pa annan plats i tidningen.

romanti
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Terminalklubben pa Internet
http://home.swipnet.se/terminalklubben/
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Dataforeningens
program hosten 1998
• Stockholmsterminalernas
Datafdrening (STDF) bar
startat pa nytt. Foreningen
ar oppen for alia som ar an-
stallda vid vara tre termina-
ler. Vill du bli medlem kan
du kontakta nagon av de an-
svariga nedan. Utforligare
information om foreningen
finns pa dess hemsida:
http://home2.swipnet.se/stdf.

Under november och borjan av
december planerar STDF att ge-
nomfora ett antal korta introduk-
tionstraffar, tva till tre timmar per
traff, preliminart mandagar 15.30
fr.o.m. mandagen den 11 novem-
ber, enligt schemat nedan. Platsen
blir preliminart var lokal pa plan
2l/2 pa Tomteboda. Det kravs pas-
serkort for att komma in pa Tomte-
boda, sa den som inte har passer-
kort och vill komma in kan kon-
takta nagon i styrelsen via telefon
eller mail, eller fraga i receptionen
pa Tomteboda. Om lokalen andras
finns alltid anslag pa utsidan av
var lokal.
Vi halsar alia medlemmar hjartligt

valkomna.

Nedanstaende traffar ar menade att vara
korta introduktioner till olika dataam-
nen, och inte kurser.

Under varen 1999 hoppas STDF att
kunna erbjuda medlemmarna langre
kurser/cirklar, inom nagra av nedansta-
ende amnesomraden:

Forslagpd lampliga "studlecirklar":
Nyborjarkurs Datorer och Windows
(Windows 3.X, 95, NT)
Nyborjarkurs Ordbehandling (Word)
Nyborjarkurs Kalkyl (Excel)
Nybb'rjarkurs Intemet/Intranat (IE, Net-
scape, e-post, fax)
Nyborjarkurs Databas (Access)
Nybo'rjarkurs Ritaing/Bildbehandling
Nyborjarkurs presentation (Powerpoint)

OBS !! Nedanstande tid ocb lokal
ar preliminara, sarskilt de tva
sista gangerna . Aktuellt besked
laggs ut pa var hemsida
http://home2.swipnet.se/stdf

Sankt avgift for

och snart HemPC?
Fr.o.m; den I oktober sanks manadsavgifteri
for postens hemdatorer till 305 kr/man for ;
da tor utan skrivare och 350 kr/man for

Sankn i ngeri ga He r f r.o.m. d en 1 3 : e
hj resmanaden. DC riya beloppen dras fqrsta
gangen p& oktaberlcmen. ; ; : ; j i i l f :

pen !;;. 5 nove niber utta la r sig Postal
personaldirtktor om utsikterna J^r att:^^iii|
Ppstens anstallda ska fa mojlighet alt kopa :
•en Hem PC: • l|||l|i

- Mm ambition ar att ha ett inyttattfaktl
Hem PC^erbjudande i borjan av nastair. :
- Vi ;Sr Intresserade av att ga ^idareipch ge
fler nioj^ighet att ha PC i hemmiet. I)e fiesta
airbeten kravef IT-kunskap och sa a'r det
•ayen inom Posten,. Postens malsattmng ar
att 2p.00(> ansta'llda ska i :ha tagj| il^
ko rkortet under 1 999. En Hem PC sku;Ite
•givet^yis "forbattra; ftjrutsaj:tningarna -ati !
Uppna det. ' ^::;l;y'|:Ciii;llil:iI;;li^-Olsl:^i ' •
Ifi Vi undersokcr mojjigheten att ha ett
staende erbjudande, dvs att s|i lange det;
fmns intresse bland de anstallda sa ska man
kunna ha mojligheten att f» hem en PC. Yi
undersoker ocksa om vi kan erbjuda olika
alternativ, en enfclare PC till l%re kostna^
och ;en :mera avancerad PC som bli r l||

;:dvrare.':i: ill- ' : : si; ;il Ill;; .: .".:.-:.;: i ; ;'..:'.: • - : ' ) ':;':.™

Amne

1. Introduktion for nyborjare. Persondatorns
historia och framtid. PCn:s huvuddelar och
tillbehor.

2. Hur fungerar persondatorn?
Operativsystem och program.

3. Internet och E-post.

4. Bildbehandling med persondator. Utrustning
och arbetssatt.

5. Olika slags dataprogram och anvandning-
somraden for

6. Vad bor olika datoranvandare kunna? Data-
korkortet. Postens utbildningssatsning, mm.

Datum och tid
(prel)

Ma 981109
15.30-18

Ma 981116
15.30-18

Ma 981123
15.30-18

Ma 981130
15.30-18

Ma 981207
15.30-18

Ma 981214
15.30-18

Lokal
(prel)

STDF Plan 21/2 Tba

STDF Plan 21/2 Tba

STDF Plan 21/2 Tba

STDF Plan 21/2 Tba

STDF Plan 21/2 Tba

STDF Plan 21/2 Tba

Ansvarig STDF

Janis Rubulis
0705/158516

Janis Rubulis
0705/158516

Anders Bergstrom
0705/244826

Carina Brogstam
0705/158516

Janis Rubulis
0705/158516

Janis Rubulis
0705/158516

•
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Hela lonen - en tredjedel av makten
• Bakom denna nigot kryptiska rubrik
doljer sig framgingar och forhoppningar
inom jamstalldhetsarbetet.

Kvinnor ska naturligtvis ha samma Ion
som man, nar man utfb'r likartat arbete.
Nigot som ocksi jamstalldhetsplanen for
Terminal har som mil for 1998, med
undantag for "faktiska omstandigheter",
med vilket bl.a. menas "historiska" skill-
nader som t.ex. f.d. lagledare. I arets
lonerevision ar detta ocksi inskrivet som
en del av intentionerna bide frin
arbetsgivarsidan och frin fackligt hall.
Enligt de uppgifter jag har fitt kommer en
utjarnning att ske, aven om
man kanske inte lyck-
as ni hela vagen.
Vi hoppas att
i r e t s
loneforhand
lare gor ett
gott jobb,
si att nar
slutredo-
visningen
k o m m e r
ingen be-
hover sti
och skam-
mas.

En tredjedel
av makten betyder
att ca en tredjedel av SE-
KO :s medlemmar mom Terminal
ar kvinnor och darfor naturligtvis borde
ha en tredjedel av fortroendeuppdragen.
Just nu ar det mindre an 30% av kvinnor-
na som pi nigot satt ar fackligt aktiva.
For att rida bot mot detta anordnar jams-

talldhetskommitten inom Terminalklub-
ben ett seminarium for fackligt aktiva
kvinnor fredagen den 20 november. Te-
mat ar "oka kvinnors inflytande i facket",
detta i syfte att fa fler kvinnor att jobba
fackligt, att de som redan har fortroen-
deuppdrag ska stanna kvar pi sina poster
eller avancera till hogre poster si att
gubbvaldet nigon gang kan minska. Dess-
utom kommer kvinnors halsa att tas upp,
med anledning av den okande sjukfrinva-
ron bland kvinnor pi terminalerna. Det ar
bide korttids- och lingtidsfrinvaron som
okar.

Tre fbrelasare har anlitats for detta anda-
mil: Maj-Britt Theorin kommer att tala om
hur det ar att som kvinna jobba i en manlig
struktur. May Strandberg, f.d. foretagsla-
kare frin Previa, kommer att tala om kvin-
nors halsa, arbetsvillkor och arbetsmiljo.

Natverk och mentorskap
Dessutom kommer forbundets jamstalld-
hetsansvarige Per Insulander att prata om
det jamstalldhetsarbete som bedrivs inom
SEKO och hur man forsoker starka kvin-
nors position. Han kommer aven namna
nigot om mentorskap och natverk. For-

hoppningsvis kommer ock-
si dagen mynna ut i

att natverk bildas
pi respektive

terminal. For
de medlem-
mar som
inte inne-
har nigra
p o s t e r ,
men ar
intressera-
de, kom-
mer i min

av plats er-
bjudande att

giut.

Om man inte
fir nigon plats finns

hopp andi. I jamstalldhetsplanen
finns inplanerat (for 1998) ett jamstalld-
hetsseminarium for chefer och lagledare,
liksom en temadag for samtliga anstallda
kvinnor inom terminal. Kanske lyckas man
genomfora 1998 irs milsattning 1999
istallet.

Jamstalldhetsplanen
Apropi jamstalldhetsplanen har en utvar-
dering gjorts av jamstalldhetskommitten
tillsammans med personalchefen Jens
Morin, dar det konstaterades att mycket
arbete iterstir och minga av milsattning-
arna inte var uppfyllda. Arbetet med att
framstalla en ny for 1999 piborjas i slutet
av november.

Jamstalldhetskommitten har ocksi skrivit
till Terminals samverkansgrupp och kravt
en undersokning om varfor sjukfrinvaron

okar bland kvinnor. Detta gjordes i maj.
Annu har vi inte fatt nigot svar.

Mullvadarnas arbete
Detta ar i grova drag det arbete som utfors
pijamstalldhetens omride inom Terminal
just nu. Givetvis forekommer det ytterli-
gare arbete och speciellt av typen "idogt
arbete i det tysta". Men mullvadarnas
arbete perforerar till slut grasmattan si att
effekterna blir uppenbara. Eller om man
nu vill kalla det lobbyverksamhet eller
nigot annat kackt. Valet ar fritt men milet
ar det samma.

Magnus Romtrom

III: Robert Nyberg. Las mer om Robert
Ny berg pa Terminalklubbens hemsida!

FacktueUt
nr10/1998

FacktueUt ges ut av
Terminalkiubb^n inprn
SEKO post Stockholm

Redaktor Jan Ahman

781 56 60 - Ktera

781 7614- Tqmteboda
7 8 1 5 8 6 f a

hemsida -

ailttd senaste hytt!
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Navets vara eller inte vara
• Man pratar om att ta bort fler av
personalens utrymmen eller att lytta
dem, men till var ??
Det ar troligast att kajen skall flyttas

in ca 9 - 10 m, det medfor att arbetslo-
kalerna inomhus blir mycket tranga,
det medfor ocksa besvarliga arbetsmi-
Ijoproblem. En inflyttad kaj innebar
ocksa att tomgodshanteringen inte kan
fa plats alls och maste forlaggas pa
annan plats om det skall fungera,
annars blir det belt omqjligt att kunna
arbeta i Dilen. Sannolikt ar att Tom-
godshanteringen hamnar i garaget och
det som kanske blir Rikslager for
tomgods. Detta kan antas medfora att
fler personer kommer att behova arbe-
ta med dessa uppgifter.
Truckgang maste flyttas och darmed

truckladdningsplats. Dessa atgarden
paverkar de andra andringarna. Dvs.
Att man maste anvanda utrymmen
som man ville ha frigjorda. Det ska-
par annu mer arbetsmiljoproblem.

Personalen i den framtida kassan
kommer inte heller att fa de utrym-
men som de behover, om man inte
placerar dessa pa annan plats, eller att
man kan anvanda redan befintliga
utrymmen, ex. rummen pa Hogtrafik-
kajen, som kanske kan passa in om
man andrar kajens placering.

KSM
Det finns mycket som talar for att
lokalen som ska inrymma KSM maste
minskas, det maste medfora att KSM
maste minskas och antalet riktningar
blir farre. hur ska man da kunna upp-
fylla de tankta produktionskraven ?

Om man inte minskar KSM, utam
forsoker klamma in den anda, sa kom-
mer arbetsmiljon att bli svart lidande,
vilket ar det mest troliga, fast med
farre kodningsplatser och inmatning-
slinjer.
Det ska ocksa in personalutrymmen

och plats for trucktransporter.
Det blir en okad risk for olyckor om

man gor utrymmena for sma och anda
ska kora truck dar, vilket man for-

I Sth Syd in gar ocksa om-
och tillbyggnad av nuvarande
omlastningsnav pa Tomteboda.
I projektet ingar dessutom en i
flyttning av Tomtebodas fore-
tagspost och KSWhen till det
nya Navets lokaler. | koncernr ; |
styrelsens beslut i juni budge-
terades max 50 mi Ijoner f or
Navet. Nar man iiu har borjat :
rakna pa kalaset visar det sig -
I i ksom for Sth Syd i 6vrigt - att i
pengarna inte racker till.

Man arbetar darfor f.n. med tre

1 . 0-alternattvet} vilket Innebar
att man skrotar Navet-utbygg-
naden och later det mesta vara
vid det gam la - h ur nu det ska
ga ihop med Syd-projektet i

2. Hitta intakter i Navet-prpjek-;
tet; intakter som atminstone till
en det kan ba lansera kostna-
derna for bygget. Exempelvis
genom att salja ut nuvarande
lokaler for Foretagsposten och
KSM till a n dra i ntressenter,

3. Skara i projektet genom aft
dra ner pa lokalytor, mm, mm.
Detta alternativ har vackt star-
ka reaktioner bland de fackliga
som deltari projektet. Anders
Bergstrom , sektionsordf dra nde
pa Tba-F och medlem i Termi-
nalklubbsstyrelsen och delta-
gare i flera Syd-projekt, forkla-
rar varfor^ • i;|:::i:i¥i /Red Wt<:

modligen maste gora.
Sma lagerytor borde ocksa innebara

fler truckforare for att kunna halla
rent pa dessa lager, for att kunna ha
en vettig produktion

Lastkajer kommer ocksa att kunna
bli berorda och kanske farre dock-
ningsplatser.
Sparhallen
Sannolikt ar att den tankta utbyggna-
den med 30 meter i sparhallens sodra

del, inte kommer att byggas. Det skul-
le i sa fall fa en direkt paverkan pa de
nya B-post tagprojektet och den nya
godsvagnar som man ska ta fram.

Dessa kommer inte att fa plats och
det medfor att man maste gora ett
antal vaxlingsrorelser och det i sin tur
borde paverka sorteringens utslagsti-
der, alltsa mer stress for att hinna med
tagets avgang. Det kan ev betyda att
man vill ha tillbaka yta fran det sor—-
skulle bli en storre hogtrafikkaj, deu
vore mycket olyckligt, de som arbetar
dar idag vet ju hur otroligt trangt det
ar och sa gar det inte att arbeta i fort-
sattningen

Man ska inte heller glomma de som
ska lasta vagnarna och deras arbetssi-
tuation. Den ar mycket dalig i dag och
kommer inte att bli ba'ttre, vilket som
var tankt.

ALA/ALO
Vad som kommer att handa med det
kan jag inte i nagaget uttala mej om,
men man kan anta att det hander na-
got i alia fall, formodligen kommer de
att flyttas narmare hogtrafikkajen for
att ge plats at sparhallen, med en for-
samrad arbetsmiljo som foljd.

Anders Bergstro*

Medlemslanen
Rantan pa Nordbankens med-
lemslan sanktes den 1 oktober
till 8,18 procent (8,49% effektiv
ranta).

Rantan pa Nordbankens bil-
lan sanktes ocksa, till 7,78 pro-
cent (8,05%).

Om du vill lana, hamtar du
blanket! pa Nordbanken, som
sedan gor sedvanlig
kreditprovning.

Packet ska intyga ditt
medlemskap.
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Senaste nytt fran Lynda
socken till Seminghundra harad
Slutrapporter
Nar du laser detta ar de fiesta slutrap-
porter i Arlandaprojektet fardiga. Den
samlade slutrapporten skall utga fran
Ake Anderssons styrgrupp.

Flodesgruppen
Simuleringen gallande flodet till och

x^ fran Arlanda ar nu klar, och i teorins
varld ser det ut att halla.

Aven en skissartad lokalforteckning
ar fardig. Utifran derma kan man na-
gotsanar estimera lokalbehov och
darmed relaterade kostnader
Vad som inte alls ar utfort en analys

av flodena inom den tilltankta termi-
nalen. Saval terminalens storlek, som
floden fran bade land som flygsida,
gor att en bra losning inte ar latt att
na.

Ekonomi
I elfte timmen upptacktes, genom en
vaken "SEKO-ritate "-agent, att en
ekonomigrupp arbetat utan fackligt
deltagande. Den rapporten maste
givetvis upp pa bordet for analys

•~ Personal
Fran Terminal Stockholm har Janne
Ahman deltagit i personalprojektet.
Dar har penetrerats fragor som:

• Vilka ska arbeta pa Arlanda
• Kompetenskriterier
• Arbetstider
• Arbetsratt
• Kommunikationer
• Omplaceringar
• Pensioner etc etc

En rimlig inriktning ar att personalen
"foljer med sin post "till den nya ter-
minalen.

En oforstandig man som
byggde sitt hus av sand...
Arlandaprojektet ar inte bara gigan-
tiskt - det rymmer en rad fragetecken.
Den interna logistiken har redan

namnts. Flera fragetecken ar:

• Kundreaktioner
• Miljokonsekvenser
• 2000-talets arbetsplats
• Arbetsmiljo o.s.v

Brevs styrelse
I "Brevs" styrelse dras slutrapporten
den 26 november och i koncernstyrel-
sen den 9 december. Innan dessa mo-

ten skall alia SECO-fackliga i forstu-
dien traffas for att analysera de olika
rapporterna.
Jag avstar fran att spekulera i vilken

riktning besluten kommer att ga. Fort-
sattning foljer alltsa i nasta Facktuellt.

I Lovo socken, Farentuna harad, den
9 november 1998

Guy Boden

Pask och sondagar
• Rabalder om tjanstgoring un-
der paskdagen blevdet 1998. Da
vitle Posten att de anstallda skulle
leva up{> tHI avta let. Det stadgar
att man har arbetsskyldighet pa
ex paskdagen, juldagen etc om
man har sondagstjanstgoring.
Posten hade fatt utrikesvolymer
att hantera pa paskdagen i ar.
Det lostes till slut genom att ter-
minalledningen i godtog praxis
fra n lid ig a re ar orn f riy i Dig dvertid, I
(Precis som annandagen).

Lokalt avtal
SEKO och Posten var overens om
att regtera fortsattningen i ett
lokalt avtal. Nu foreligger forslag
fran Posten om att flytta sondagl
stjanstgoringen till "annandagen"
utan overtidsersattning.
Kostnaden skulle minska fran

500. 000 > •/ helg och budgeten
kraver att 50 miljoner skall regio-
nen forbattra 1999, sa Posten har
stort intresse av att minska sina
kostnader, 'vj*$

Praxis mot avtal
Terminaiklubben kommer att hav-
da att praxis Jjorde overtlyg la
avtai. Praxis har alltsa varit i fiera
ar trots att avtal sager nagot an-

.:,nat ; ; • ; ; • • • • ; ; • - : : • :• ; : • ' ; . • ; \"l • ̂  :} ;:;£ v;.:; ;? V

Om Klu bben inte ka n I a ig e nom

praxis och inte heljer sluter tbkall;;
avtal med Posten, torde jFoljandf ;
gait a: finhs postvolymer pa son-;
dag har den enskilde bara att
installa sig for tjanstgoring entigt
schema. "Annandag" via 6vert|d||
Det kan da finnas medlemmar
som hellre a rbetar utan ; 6t pa i ;
"annandag"yf6r att fa langre sam-r
manha I len led jghet. Men det a r
t rol igen m i nst lika ma n ga som |
tyc ker att "sh it happens". Har
man "otur" sa behaller man hellre
chansen till overtid "annanda-

^gen",;;;?:::::: ; :v : ,
'jF.-t&ga n kommer troligen att bl j

p rovad pa hog re n iva, sa ett 9<>tt
rad ar att inte boka sportstu gan
1999 innan man vet hur tjanstego-
ringen blir pask, juJ ™!

sdndagsupprakning
Sondagsupprakning innebar att
man far tHIgodorakna sig 3
min/tim vid sondagstjanstgoring.
Avtatet har inte pa manga arinne|:
hallit en sadan klausul, men det
har varit en praxis sedan Heden-
hos? ! Posten vi 1 1 havda avtal och
darmed sku I le en arbetstidsfdr-
ko rtn ing for deftida re etc inte
markas, dvs ga jamnt upp!

Aven har avser klubben att ha'v-

MickeTM
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En promenad till romantiska udden
Tankar kring yrkeskonferensen den 22-23 oktober 1998

• Hostens yrkeskonferens bolls
pa Sastaholms konferenshotell i
norra Taby, vid Vallenstunasjons
sodra strand. Sastaholm hette
fram till borjan pa 80-talet Host-
sol och var da Teaterfb'rbundets
pensionarshem. Forfattaren av
dessa rader korde sina sista brev-
bararar i det bar distriktet; ban
minns med gladje de gamla teate-
rapornas yviga gester och teatrala
stammor dar de satt i den impone-

" rande lobbyn och hejade fram
Stenmark. Anlaggningen har vuxit
sedan dess och i virrvarret av
skyltar kan man lasa en, som vi
alia lade marke till - och inspirera-
des av: Romantiska udden.

Kvinnoprojekt
Den ena halvan av konferensen var intemt
facklig. Den inleddes med att Maria Jo-
hansson fran Gbteborgsterminalen och
ledamot i Fbrhandlingsgruppen (FGR)
informerade om det fackliga kvinnopro-
jekt som kommer att startas inom Riksna-
tet. Projektet syftar till att bilda ett na'tverk
av fackligt aktiva kvinnor vid terminaler-
na och att dverhuvud taget engagera fler
kvinnor i det fackliga arbetet. Projektet
ska ocksa granska hur jamsta'lldhetsmilen
uppfylls vid terminalerna - om det fmns
nagra mil uppsatta!

En fbrsta konferens kommer att hillas
under november minad i Gbteborg.

Teknikerna
Heinz Grenzelius fran Norrkbpingstermi-
nalen rapporterade att en facklig "styrg-
rupp" utsetts med representanter for tekni-
kema. Fran Stockholm ingar Mats Persson
(IX) i gruppen. En fbrsta traff hblls den
19 oktober.
Lbnefrigan star pi tapeten, fb'rstis. Men

det ar ocksi meningen att gruppen ska
fb'rbereda teknikerfrigor infer Natsam.

Lbnerorelsen
Mats Lof fran FGR och en av ledambterna

i koncernfackets fb'rhandlingsgrupp fbre-
drog den Rapport fran forhandlingsdele-
gationen, som tidigare skickats ut till
sektionerna. I rapporten redogb'rs for
turerna i irets Ibnefbrhandlingar, i synner-
het de mest omtvistade: varslet, det eko-
nomiska utfallet, arbetstidsfrigan samt
fridagstillagget.

Fridagstillagget
Nar det ga'ller fridagstillagget si erkanner
delegationen fbrbehillslbst att man gjorde
ett misstag. Nar man insert detta jobbade
man hart for att ra'tta till saken och lycka-
des ocksi med hja'lp av/tack vare den
starka medlemsopinionen pi terminalerna
med att ra'dda tillbaka merparten av peng-
arna.

Frigan om varslet hanger samman med
en bedbmning av det ekonomiska utfallet
av avtalet. Fbrhandlingsdelegationen
anser att det medlarbud som antogs ger
nigot mer an arbetsgivarens ursprungliga
bud och ligger i nivi med bvriga avtal
som slutits. Undertecknad delar inte den
uppfattningen. Vem som har ra'tt kan
slutligen inte avgbras fbrran avtalet Ibper
ut, eftersom allt hanger pi det sista halvi-
ret. Virt avtal ger 2,4 procent ra'knat pi
irsbasis, arbetsgivarens slutbud fore med-
ling var 2,5 procent. Si lingt har vi fbrlo-
rat. Om nivin pi de bvriga avtal pi ar-
betsmarknaden som sluts den 1 april 2001
ligger under 2,4 procent (pi irsbasis) si
har vi vunnit (eftersom virt 2,4 procents
avtal ga'ller torn den 30 September 2001),
om inte fbrlorar vi. Osv..

Samverkansrus
Jag tror ocksi att det insta'llda varslet ska
ses mot bakgrund av det "samverkansrus"
som rider inom SEKO:s ledning. Man
ville/vigade darfbr inte driva konflikten
till sin spets - det skulle hota samverkan-
spolitiken.

Nar man bedbmer nivin miste man
ocksi ta hansyn till arbetstidsfbrkortning-
en. Kostnaden for denna i relation till den
avrakning som sker pi potten ar svir att
bsdbma. Enligt min uppfattning ar det
mycket vardefullt att avtalet for stora
grupper inom Posten innebar en rejal
arbetstidsforkortning. Daremot ar ju vi

inom terminal missgynnade och man kan
bara hilla med fbrhandlingsdelegationen
na'r de skriver att for oss "ga'ller det att
komma tillbaka i framtida fbrhandlingar"
(synd bara att det ar si lingt till na'sta
gang!).

Diskussionen pi yrkeskonferensen kom
mycket att handla om vad vi ska gbra for
att liknande misstag som det med fridags-
tillagget inte ska upprepas igen. Resultatet
av diskussion blev att Ib'nefrigan kommer
att tas upp pi en yrkeskonferensen i mars
na'sta ir som en fbrberedelse infbr 1999
irs lonerevision. Dessutom tillsattes en
referensgrupp som bestir av underteck-
nad, Gbsta Nielsen/Va'steris och Bo Enar
Andersson/Na'ssjb.

Serviceterminalerna
Forhandlingsgruppen la'mnade en dyster
rapport frin fb'rhandlingama om service-
terminalerna. Ostersundsterminalen ar
redan stangd och Lulei och Trollha'ttan
slar igen den 2 november. Nu ga'ller fri-
gan de tvi kvarvarande, Ha'sslehohn och
Borlange. Riksna'tsledningen har inte
a'ndrat uppfattning utan tanker avveckla
dem under fbrsta kvartalet ir 2000. Fbr-
handlingarna ar inte avslutade an, men allt
pekar i den riktningen. Det som mbjligen
skulle fi dem att a'ndra uppfattning ar om
den lokala opinionen (inom och utanfbr
Posten) skulle bli for stark - de ar mycket
irriterade over skriverierna i fr.a. skinep-
ressen.

Stockholm syd och Arlanda
Stockholmsdelegatema informerade om
la'get i dessa bida projekt.

Brevresningsprojektet
Anders Viksten informerade om la'get i
projektet. Noteras kan att alia 15
IRM/SRM kommer att installeras under
1999, med start i Tomteboda i februari.
(Rapport pi annan plats i detta nummer av
Facktuellt).

Namnbyte och fyllnadsval
Yrkeskonferensen kommer na'sta ar att
byta namn t\\\ och fbr-
handlingsruppen till foretagsrad. Detta i
enlighet med den nomenklatur som tillam-
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pas inom koncemfacket.

Var yrkeskonferens bar fyra ledamoter i
koncernkommitten. Eftersom Gunilla
Andersson fran Trollhatteterminalen och
Sten Ove Leppiniami fran Lulea avgar i
och med att deras terminaler laggs ner
forrattades fyllnadsval efter dessa. Micke
Tall utsigs till ordinarie ledamot och Ola
Brossberg/Borlange till ers&ttare for ho-
nom.

Alf Mellstrom, samordnare inom koncem-
facket, informerade om vad som ar pa
gang pa hogsta niva inom Posten och i
koncemfacket.

• Forutom betaltjanstutredningen (som
jag rapporterade om i Facktuellt nr 8/1998
• firms pa webben) pagar f.n. ocksi en
utredning om den postala infrastrukturen
(boxar, eftersandningsregistret, etc).
Dessutom anstallde det f.d. Kommunika-

tionsdepartementet en "enmansutredare",
Kristina Ragsten-Pettersson, for att utreda
statens roll som agare av Posten. Troligen
kommer hon att redovisa sitt resultat
senare i host. Ragsten-Pettersson blev
dessutom invald i Postens styrelse i juni i
ir.

• Den affarsplan som koncernstyrelsen
nyligen antog galler enbart 1999. Infbr
affarsplan 1999-2001 harman tillsatt fyra
"utredningar" som ska belysa foljande:

« Brevs framtida roll, inklusive utrikes.
De utgar fran en volymminskning pa 4
procent.
• Logistiks framtid dar man utglr fran tre
scenarier:

- salja av Logistik
- "organisk" tillvaxt for Logistik, kvar i
posten
- expansionsalternativet, Logistik kvar
i posten.

Postledningen sags fbredra expansionsal-
ternativet, men ett stort problem anses
vara att ovriga aktorer ar internationella
foretag.
• Finansiella tjanster
• Utvardering av kundfokusorganisatio-
nen.

• Det ar mot den har bakgrunden man ska
se det dokument, SEKO Postens stall-
ningstaganden och kravfor Postens fram-

tida utveckling, som koncernkommitten
behandlade vid sitt sammantrade den 28
oktober. Artikel kommer i nasta nummer
av Facktuellt.

Romantiska utiden
Si var det di antligen dags for promena-
den ut till Romantiska udden.

Temat for den del av konferensen som
var gemensam med arbetsgivaren var i Ir
samverkansavtalet - hur det fungerar pa
terminalerna och hur det kan forbattras.

Alia, inklusive undertecknad, var roran-

de overens om att ett fortroendefullt sam-
arbete ar bra, att facket och personalen pa
ett tidigt stadium inte bara ska informeras
utan ges mqjlighet att vara med och pa-
verka beslut, att arbetsplatstraffarna bl.a.
av den anledningen ska genomforas (det
ar daligt med det idag), att utveckling-
ssamtalen ar nodvandiga och darfor ska
genomforas, etc..

Blivit battre
Det ska ocksa sagas att det blivit en battre
anda inom Riksnatet sedan Bertil Nilsson
tog over som chef. Det fmns en vilja art
bade informera och diskutera saker och

Koncemfacket inom Posten
• Det ar inte alldeles enkelt att idag
forklara SEKO:s organisation.

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

Fdretagskommitte
For de gemensamma fackliga frigorna
inom Riksnatet ansvarar Yrkeskonfe-
rensen (byter snart namn till Foretags-
kommitten), som sammantrader 2-3
ginger per ir. Antalet ledamoter i
Yrkeskonferensen/foretagskommitten
beslutas av koncernkommitten, hittills
bestir den av en ledamot frin varje
terminal.Avdelningama/Terminalklub-
barna valjer ledamoter till yrkes-
konferensen/foretagskommmitten. I
Stockholm ar det Terminalklubben som
utser representanter for de tre termina-
lerna. Mellan Yrkeskonferen-
sens/Foretagskommittenssammantraden
ansvarar Forhandlingsgrupp (snart
Foretagsrid) Riksnatet (FGR), som
utses av yrkeskonferen-
sen/foretagskommitten.

Koncernkommitte
Det koncerngemensamma fackliga arbe-
tet skots av Koncernkommitten, som i
sin tur utser KoncernrSdet. Ledamoter-
na i koncernkommitten valjs dels av SE-
KO-avdelningarna, dels av de olika
yrkeskonferenserna/foretagskom-mitte-
erna. Koncernkommitten har ca 40

ledamoter. Terminals yrkeskonfe-
rens/fbretagskommitte utser fyra leda-
moter i koncernkommitten.

Det yttersta ansvaret for SEKO:s verk-
samhet, vare sig den sker i avdelningar,
yrkeskonferenser/foretagskommitteer,
pi forbundskontoret, etc, etc, har for-
bundsmotet, som sammantrader en gan°O O

per ir, och daremellan forbundsstyrel-
sen.

I enlighet med Medinflytandeavtalet si
har det inrattats samverkansgrupper pi
alia nivaer inom Posten.

Samverkansgruppen for hela Posten
heter Postsam. Inom Posten Brev flnns
Brevsam, dar vi har tre ledamoter. Nasta
nivi ar for var del samverkansgruppen
inom Riksnatet, Ndtsam.

Fbretagsrad
Stockholms ledamoter i Riksnatets
yrkeskonferens/foretagskommirte ar
Anders Viksten, PO Brandeker, Jan
Ahman och Micke Tall.

Riksnatets forhandlings-
grupp/foretagsrid bestir av PO Brande-
ker (ordfbrande), Kenneth Petters-
son/Malmo, Mats Lq/TNorrkoping, Ma-
ria Johansson/GoteboTg, samt Jan Erik

Riksnatets ordinarie ledamoter i kon-
cernkommiten ar PO Brandeker. Jan
Erik Ronnqvist, Gosta Nielsen/VastetcLS
samt Micke Tall.

Jan Ahman
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ting, innan beslut fattas. En sidan install-
ning sprider sig naturligtsvis nerit i chefs-
garnityret och kanske ar det darfor som
det t.o.m i Stockholm kan markas en viss
forbattring (?) i det har avseendet. En av
terminalchefema, en som rekryterats
utifrin och nyligen tilltratt, sade sig
mycket snabbt ha gjort den kloka iaktta-
gelsen att personalen vid hans terminal ar
mycket (eller sade han rentav fantastiskt?)
engagerad, kunnig, osv, osv - det ar darfor
mycket en ledningsfraga (for att fi det att
fungera battre), sade han. Det kan man
hilla med om.

/^ Ett f-t StOlt MEN
MEN. Och det finns ett f-t stort MEN, nar
man diskuterar den har frigan. Alia som
har nigon erfarenhet av facklig verksam-
het vet att det pi lokal nivi kan fungera pi

•^~- detta trevliga satt. Av den enkla anled-
ningen att man dar - pi bida sidor om
bordet - har att leva under och gora det
ba'sta mqjliga av de beslut som fattats
hogre upp i organisation. Den lokale chef
som inte inser detta blir som regel inte
lingvarig pi sin post - och blir han det si
beror det ofta pi brister i det fackliga
arbetet.

De for Posten och for personalen avgoran-
de och skadliga besluten fattas i toppen pi
pyramiden (och ibland t.o.m. utanfor den
- for Postens del ar detta va'l synligt efter-
som vi ar si beroende av de politiska
besluten i riksdag och regering). Man kan

n darfor som en allman regel saga att "sam-
verkan" blir mer och mer omojlig, ja
na'stan absurd, ju langre upp i toppen man
kommer.

— Misslyckats
Jag menar inte att vi ska sluta samverka
med Nilsson - Alerfelt - Dahlsten - det ar
bara det att samverkan inte duger som en
allman regel for den fackliga verksamhe-
ten nar man kommer en bit upp. Faktum
arju att samverkan sa har Idngt - sett ur
virt perspektiv - har misslyckats. Service-
terminalema la'ggs ner och Sth Syd har
redan borjat byggas - trots att SEKO varit
emot projekten. Och snart kommer de att
fatta beslut om Stockholm Arlanda -
oavsett vad vi tycker. For att inte tala om
de nya beslut som Postens ledning kom-
mer att fatta for att klara avregleringspoli-
tikens foljder.

Den grundlaggande motsattningen bestir
och det ar darfor som SEKO:s fackliga
program for Posten blir fel nar det lanse-

rar samverkan som den framsta metoden
i det fackliga arbetet. Samtidigt anar prog-
rammakarna medlemmarnas uppfattning
om verkligheten och darfor forsoker man
i nasta andetag lugna dem genom att
proklamera "samverkan som kampme-
tod". En tvetydighet som en av cheferna
mycket riktigt noterade vid konferensen:

- Om nu SEKO ar sa mycket for samver-
kan pa alia nivaer, varfor satter man da
"samverkan som kampmetod"so/w rubrik

for ett av kapitlen i programmet?
Ridi!

Promenaden slut
Dar ar, kan man saga, promenaden till den
romantiska udden slut, och vi ar, var och
en frin sitt hill, iter i verkligheten.

Det var sammanfattningsvis, en givande

konferens. Det var intressant att se litet av
de ovriga terminalchefema och hora hur
de resonerar. Sjalv satt jag mycket och
funderade over om nigon av dem skulle
vara lamplig som chef for nagon av stock-
holmsterminalerna, nar den delning, som
snarast borde goras, va'l blir av. Om jag
fastnade for nagon? Tja, kanske....

Nagra minustecken:
• Saga vad man vill om HY Johnson & co
men jag saknade en genomgang av aktuel-
la maskin- och andra projekt av den typen
som ar pi ging.
• Dagordning miste skickas ut i forvag
och konferenserna miste bli mer av det
beslutande organ, som de va'l anda ar
tankta att vara enligt det nya koncernfack-
ets arbetsordning.

Jan Ahman
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ingen rida for samverkan
som kampmetod"!
• Pa annan plats i Facktuellt be-
skrivs en terminalkonferens, med
bl a samverkansavtalet pa agen-
dan. Vi som var dar var overens
om att samverkansavtalet skall
fortsatta.,

Dock bar en devis i SEKO:s Fackligt
program for Fasten AB vackt en del un-
dringar. Frigan fran en chef om "samver-
kan som kampmetod" kom nar deltagarna
skulle skiljas at for att fortsatta pi olika
hall. Fackligt program... hade delats ut av
SEKO dagen innan. Skulle forvana under-
tecknad om nigon av chefema hade hun-
nit lasa och darmed forsti utgingspunkten
for "samverkan som kampmetod".

Jag bar tidigare i Facktuellt nr 2/1998
redogjort for varfor "samverkan som
kampmetod" ar bra:

"Samverkan som
kampmetod" - javisst!
Devisen "Samverkan som kampmetod"
bar manga haft roligt at. Sjalv tycker
jag att det ar en alldeles utmarkt slogan
! Som programme! si bra beskriver det,
si ar samverkan enligt medinflytan-
deavtalet ett battre satt att piverka
besluten an MBL. Jag upplever att de
kritiker av programmet jag lyssnat pi i
debatten, bar erfarenheten av samver-
kan i nulaget som referens for sin kri-
tik. Samverkan ar bara sin linda och
bide facket och arbetsgivaren bar inte
hittat formerna i samverkansarbetet.
Facket kan fi ett forspring om vi nu tar
initiativet. Men betyder ocksi att vi till
skillnad mot Posten (?) tar virt ansvar.
Sedan verkar de mest hogrOstade kriti-
kerna tillhora de som alltid hiller "prin-
cipernas" fana hogt, men di blir ocksi
samvaron med arbetsgivaren bekym-
mersam, emedan MBL ger oss bara ratt
att forhandla. Ibland blir det ge och ta i
en forhandling. Kan man di inte sti for
fbrhandlingsresultatet infor medlem-
marna birr det latt att man gommer sig
bakom principer. Men frigan ar vad
medlemmarna bar uppnitt om man
frinhander sig chansen till piverkan ?!
Samverkan ska flytta fram vira positio-
ner, nar det galler inflytande pi besluts-

processen. SEKO-post tar sitt ansvar till
skillnad mot Ulf Dahlsten, som pate-
tiskt i SEKO-Magasinet pistod att ban
blivit lovad att fi delar av pensionsskul-
den betald vid bolagiseringen, fan tro't
! Medlemmarna bor ocksi veta att fun-
gerar inte medinflytandeavtalet, si kan
man alltid begara forhandling. Skydd-
sombudet har arbetsmiljolagen i ryg-
gen, som ar mycket starkare an Med-
BestammandeLagen. Men aven skydd-
sombudet upplever nog att man miste
"forhandla" med arbetsgivaren for att fi
nigot gjort. Den lokale chefen och

skyddsombudet kan ibland ha samma
"fiende".

Ridahalning
For att aterga till ridahalningen under
terminalkonferensen, sd ar min uppfatt-
ning att om medbestammandelagen var
kampmetoden forr, ar samverkan var
kampmetod nu. Det ar namligen si att v< -
kommer narmare fbrslagen redan pi ide
stadiet numera (nov 1998) och darmed
okat inflytandet. SEKO inom Terminal
Sth verkar ha hittat sina positioner i re

Brevresningsprpjektet pa
Klara under 10 ar
• Pa medlemsmotet den 17 okto-
ber togs bl.a. brevresningen pa
Klara upp. Allan Abrahamsson,
tidigare huvudskyddsombud pa
Klara, beskriver bar vad som
bant under arens lopp.
Forra iret firade Klara 10 irsjubileum.

Under dessa ir har som ni vet mangder
med forandringar agt rum. Tekniken har
hela tiden forfinats, blivit allt snabbare
och sakrare. Men pi brevresningssidan
har inget hant och man frigar sig kanske
varfor. Vi hann knappt flytta in i de nya
lokalerna forran brevresningen anmaldes
till Yrkesinspektionen, som en arbets-
plats dar stora risker for arbetsskador
forelig ex hoga lyft over axelhqjd.

Fdrelaggande
Yrkesinspektionen gav anmalaren ratt
och utfardade ett forelaggande. Dvs
Posten miste itgarda felaktighetema.
Huvudkontoret (Hk) startade ett projekt
1989, som i princip inte ledde nigon
vart. Man sankte ovre bandet nigra cm,
men problemet med lyft over axelhojd
kvarstod. Aren rullade pi och projekten
avloste varandra.

Kent Warghagen, divarande ansvarig
for Brevresningen, (nu Arsta) konstrue-
rade ett nytt brevresningsbord. Det firms

pi itta stallen men som av nigon out-
grundlig anledning inte platsade pi
Klara !

Till ungern
1993 ikte en delegation frin Posten
inklusive undertecknad till Ungem och
Holland, for att pi plats se automatisk
brevresningsmaskin. Man anvande fluo-
rescerande frrmarken for att maskinen
skulle kunna avgora var frankeringen
satt. (I Ungern kunde man dock bara
lamna in stora brev pi postkontor. Brev-
lideinkastet var anpassad for smibrev!)
Den nya tekniken fungerade bra och
efter hemkomsten tankte nog alia att
nigot liknande skulle installeras pi
Klara. Nu blev det inte si. Ett av skalen
var att kostnaden for fluorescerade fri-
marken skulle bli alltfor hog.

Efter tolv ar
Nu nar vi snart skriver 1999, och Klara
forsvinner, har det i alia fall beslutats att
automatisk brevresning skall inforas pi
bl a den nya Arstaterminalen. Men som
sagt, det tog tolv (12) ir att bli kvitt
Yrkesinspektionens forelaggande!

Allan Abrahamsson/fd Huvudskydd-
sombud Klara
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spektive samverkansgrupp. Inom samver
kansgrupp med Alf Friman ar vi overens
om att fortsatta avtalet efter den utvarde-
ring som har skett.

Det var synd att av tidsskal (?) vi inte
harm debattera med cheferna pi konferen-
sen. A andra sidan var helhetsintrycket av
de forsamlade chefema, att de ocksi
forstod vardet av samverkan.

Pratar i nattmossan
Tidsskal kan ocksi (?) anforas till att vi
inte harm med debatten om samverkan pi
medlemsmotet 17 okt. De talare som
domde ut samverkan och pistod att ingen
ville ha den, pratade enligt min mening i
nattmossan och ar diligt insatt i hur det nu
fungerar.
Micke Tall, viceordf Terminalklubben

ordfsektion Stora/klump-Klara
"

SEKO:s Fackligt program for Fasten AB
skickas ut till de som ar anmalda att delta
i Personliga Masterskapet.

Notiser

Sahltn & Rosengren
Alia postfragor hamnar i Naringsde-
partementet efter den senaste rege-

— ringsombildningen. De tva ansvari-
ga ministrarna har delat upp arbet-
suppgifterna emellan sig.

Mona Sahlin kommer att ansvara
for lagstiftningen pa postomradet

-̂ och tillsynsmyndigheten, Post &
Telestyrelsen.

Bjorn Rosengren kommer att uto-
va statens agande i Posten och
samtidigt ansvara for att foretaget
ar lonsamt!

Regeringens
budgetproposition
innehaller inga nyheter vad det
galler postomradet.
Regeringen utgar fran den postlag

som riksdagen antog i juni. Det
innebar att Posten alaggs att pa en
avreglerad marknad skota den sam-
hallsomfattande posttjansten utan
att fa nagon kompensation for det-
ta. Forhallandet ar unikt i hela Euro-

En dag i SEKO:s
Koncernkommitte
• Den 28 oktober traffades koncern-
kommitten for att bl a behandla
'SEKO:s stallningstagande och kravfor
Posten framtida utveckling. " Klubben
publicerar detta i nasta nummer av
Facktuellt.

Vad det i grunden handlar om ar ett
historiskt va'gval. Tidigare har man
pratat om en Posten. Nu anser sig SE-
KO vara tvungna att pivisa Postens
diliga situation genom att foresli att
Postens "diliga affarer" la'ggs for sig
och de till prognoserna "bra affarerna"
i en annan korg, dvs tvi olika koncer-
ner! SEKO har trottnat pi agarens
halstarrighet nar det galler Postens
framtid som fb'retag.

Logistik + Brev = sant?
De bra affarerna kan i langden inte
betala de diliga, trots en enorm arbets-
insats frin de anstallda inom t ex
Forsaljning. Postgiro kan inte konkur-
rera pi lika villkor med banker. Darmed
kan inte Posten leva upp till agarens
krav pi riksomfattande kassatjanst.
Dock gor SEKO den bedomningen att
postutdehiingen klarar fo'retaget over
hela landet till ett rimligt pris. Men di
miste Logistik fi utvecklas till att ta
hand om den forvantade utokade mark-
naden inom paket, och tillsammans med
Brev bilda ett nytt foretag.

Farre och stbrre avdelningar
Koncernkommitte"n antog stallnings-
tagande med lite textjusteringar. Som
deltagare for forsta gingen i Koncem-
kommitten markte jag att detta och

andra frigor var ganska grundligt disku-
terade pi tidigare moten.

Daremot farms en oro infor den and-
ring av SEKO:s hela organisation i
Sverige som beror postavdelningar dvs
de skall minskas. Det slir olika pi stor-
re stader respektive landsbygd. Anled-
ningen till andringen ar i grunden att
minska kostnader, genom hopslagning-
ar.

Chefernas problem
En arbetsgrupp tillsa'tts for att tackla det
upplevda problemet med chefer, specia-
lister och fotfolket i samma SEKO-
klubb. Chefer etc har ibland andra
intressefrigor att bevaka for SEKO an
"kollektiver". SEKO vill vara facket for
alia i Posten, si di ska arbetsgruppen se
over hur man pi ba'sta sa'tt kan hantera
deras frigor inom SEKO.
Postens personalfond forvaltar ca 5000

kr / anstalld. De pengama har insatts
frin de "goda" iren. De tvi senaste iren
har ingen avsattning skett. Just nu fun-
derar SEKO pi om man ska avveckla
fonden di inget hander. Kommitten be-
slot att awakta tillsattningen av den nye
VD for att se hur denne staller sig till
nya insattningar. Tillsattning av VD
troligen i februari.
I nigra pauser passade er fb'rbundne pi

att diskutera andra praktiska frigor som
"piskdagen" och fick lite tips.
30 mars ar nasta mote som samtidigt ar

irsmote och nyval pi alia platser.

Micke Tall

pa.
Daremot kvarstar de 200 miljoner-

na i anslag for att skota den riks-
tackande kassa- och betaltjansten.

Pa Terminalklubbens hemsida finns det
som skrivs om Posten i propositionen.
Budgetpropositionen i sin helhet finns
tillganglig pa regeringens hemsida.

Jag skrev om den nya postlagen se-
nast i Facktuellt nr 8/1998. Denna och
andra artiklar i am net finns tillgangliga
pa Terminalklubbens hemsida.

Cote Bernhardsson
blir ny ordforande i Postens styrel-
se. Han eftertrader Bjorn Roseng-
ren som ju blev minister och ansva-
rig for postfragorna pa den nivan.

Gote Bernhardsson var tidigare
chef for AMS och ar idag landshov-
ding i Vastra Gotalands Ian.

/JA
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Samre an vantat for CityMail
Skyller pa osakerhet om utfallet i zonprismalet

• CityMail gjorde forra iret en forlust pi
ca 90 miljoner. Vid borsintroduktionen i
viras lamnade styrelsen en prognos som
innebar ett nollresultat for 1998. Infor
niominadersrapporten, som presenteras
den 13 november, bar bolagsledningen
forvarnat om lagre intakter och samre
resultat an planerat. Man raknar nu med
en forlust pa ca 40 miljoner for hela 1998.
En optimistisk prognos kan det tyckas,
eftersom resultatet for j an - sept redan ar
uppe i drygt 44 miljoner minus!

zonpriserna
Bolagsledningen forklarar (bortforklarar?)
det forsamrade resultatet med kundernas
osakerhet infor Marknadsdomstolens
beslut i det s.k. zonprismalet.

Zonprismalet bar sin upprinnelse i art
Posten for tva ar sedan hos Konkurrens-
verket begarde tillstand ("ickeingripande-
besked") for att tillampa geografiskt skil-
da priser. Si smanigom utkristalliserades
en prislista med tva zoner dar den ena
bestir av de 19 storsta ortema Sverige och
den andra zonen ovriga landet. Foretags-
sandningarna inom den 19 storsta orterna
skulle fa ett lagre pris. Konkurrensverket
forbjod Posten att tillampa zonpriserna.
Arendet gick vidare till Stockholms tings-
ratt som i mars i ar upphavde Konkurrens-
verkets beslut. Konkurrensverket overkla-
gade Tingsrattens dom till Marknads-
domstolen, som vantas komma med ett
beslut i borjan av november.

Henderson investors
Om Marknadsdomstolens beslut gar i
postens riktning, kommer det att satta
press pa CityMail. Sannolikhet behover
bolaget i si fall ytterligare nytt kapital. Nu
har man ju skaffat sig starka vanner; bl.a.
har tva stora brittiska aktorer kopt pi sig
betydande aktieposter i foretaget. Hender-
son Investors ar nu uppe i 16 procent av
kapitalet och Royal Mail International har
tio procent. Det sistnamnda foretaget
(dotterbolag till kungliga brittiska pos-
ten!) har dessutom sin VD i CityMails
styrelse.
Kanske ar de beredda att satsa ytterliga-

re. Om inte si staller sakert regeringen
upp. Poangen med CityMail ar ju namli-
gen att det ar en politisk projektil som

skickats in pi den svenska postmarknaden
for att spranga sender en val fungerande
samhallelig postservice i statlig regi,
lamna over det profitabla it profitorerna,
forbilliga for de stora och fordyra for de
smi och - inte minst - forsamra forhillan-
dena for dem som utfor jobbet. Att foreta-

get dessutom ar en lonsam fodkrok for
nigra bakitkammade direktOrer gor inte
saken samre - det ingir i affarside'n!

Jan Ahman

CityMails avtal
CityMails avtal om lone- och anstall-
ningsvillkor innehiller en positiv nyhet
som ar av intresse aven for oss.

Loneokningen for dem som varit an-
stallda ett tag ar ungefar densamma som
i virt avtal. Daremot har man infort en
"lonetrappa", for dem som ar nyanstallda
, som skiljer sig frin vir. Den som varit
anstalld mindre an 36 minader far en
lonehqjning var 6:e manad (frin ing-
ingslonen 12.000 kr/min) si att man
efter 36 minaders anstallning ska ha nitt
upp till 15.300 kr/min!

inget lonesystem
I virt avtal ar begynnelselonen 10.900
kr/min och sedan kan det ta upp till sex
ir innan man nir slutlonen som ar
13.185 kr/min! Det har ar faktiskt den
enda garanterade loneutvecklingen man
har idag om man skulle nyanstallas i
Posten. Jag skriver "skulle" darfor att jag
tror att dar ligger poangen med Postens
lonesystem. / praktiken har ju Posten
idag inget lonesystem for nyanstallda.
Och anledningen till det ar att det under
flera ir inte har nyanstallts nigon pro-
duktionspersonal, annat an marginellt.
Istallet handlar det bara om att gora sig
av med folk. CityMail daremot miste
nyanstalla och darfor har man upptackt
att man ocksi miste kunna erbjuda en
vettig och garanterad loneutveckling, i
synnerhet om man vill behilla personal.
Hittills har CityMail haft en mycket stor
personalomsattning.
Om inte fbrr si kommer aven Posten att

bli tvunget att (iter)infora ett lonesystem
vart namnet den dag man tvingas att
borja nyanstalla folk igen.

Nu ar det lingt ifrin allt som ar bra i

CiyMails avtal!
"Nytt avtal genombrott for flexibla

anstallningsvillkor", jublar man pa
SAF/ALMEGAS hemsida (ALMEGA
fb'rhandlar it CityMail), och fortsatter
"Nor det galler allmdnna villkor har vi

fyra krav, namligen dispositivitet, friare
anstdttningsformer, flexiblare arbetstids-
regler och bdttre turordningsregler. Har
har vi fatt allt tillgodosett utom mer
flexibla turordningsregler"

Avtalet ger foretaget ratt att komma
overens med den enskilde anstallde om
ettiriga visstids (=tidsbegransade) ans-
talhiingar (utan att ange nigra sarskilda
skal). Kommer man overens med den
lokala fackklubben kan man gi annu
langre och gora tviiriga anstallningar.
Bida fallen innebar stora avsteg frin
Lagen om anstallningsskydd, LAS.

Flexibelt
De "flexiblare arbetstidsreglerna" bety-
der att de anstallda har en form av "mi-
nadsavstamning" som innebar att mari
sammanlagt ska arbeta 8 timmar x anta-
let arbetsdagar under en minad, innan
det blir friga om overtid. Arbetstiden
per dygn varierar beroende pi postmang-
den, men den fir inte overskrida 12
timmar!! Det ar ju flexibelt och bra och
faller SAF/ALMEGA pi lappen. Att det
inte ar si bra for personalen ar ju sjalv-
klart, men frigan ar om det ens passar
foretaget. Enligt uppgift har man prob-
lem med att all tilliten arbetstid s.a.s
forbrukas tidigt i minaden - och sedan
blir man i alia fall hanvisad till overtid,
flexibiliteten till trots.

Jan Ahman
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Manga f ragor om pensipnerna
....och nagra svar!

• Det skrivs och pratas mycket
om pensioner i dessa dagar. An-
ledningen ar dels att det nya all-
manna pensionssystemet borjar
galla 1999, dels att LO:s avtal om
tjanstepensioner for ca 1 miljon
medlemmar trader i kraft samti-
digt. Bada systemen ger den ens-
kilde sjalv mojlighet att paverka
placeringen av sina pensionspeng-
ar. LO:s avtal om tjanstepensioner

^ gutter dock inte for oss som ar an-
stdllda i Fasten. Vi tillampar tjans-
temannasektorns ITP-avtal. Men
aven det avtalet ar under omfor-
handling, sa det flnna alia anled-
ning att titta litet narmare pa de
olika pensionssystemen!
Jag ska bar forsoka att kort be-

skriva de viktigaste pensionssyste-
men som ar aktuella idag.

Folkpension och ATP
Det allmanna pensionssystemet bestir
idag av folkpension och ATP. Alia med-
borgare har ratt till folkpension och alia
som haft nigon inkomst av tjanst far

•̂  dessutom ATP. Folkpensionen och ATP
beskrivs i artikeln harintill.

Fr.o.m 1999 borjar folkpension och ATP
succesivt att ersattas av ett helt nytt all-
ma'nt pensionssystem. Under Qverging-

" sperioden kommer man att fa en del av
pensionen fran det gamla systemet, och en
del fran det nya systemet.

Det nya pensionssystemet
Det nya pensionssystemet bestir av tvi
delar, garantipension och premiepension.
. Garantipensionen kan - enkelt uttryckt -
sagas ersatta folkpensionen. Den kommer
att uppgitill 1,9 basbelopp (5.763 kr/min
i dagens penningvarde) for den som ar
gift. Garantipensionen blir - till skillnad
frin folkpensionen - skattepliktig. Den
ska dessutom raknas av fran det man fir i
premiepension och/eller ATP. Garanti-
pensionen betalas over statsbudgeten.

Premiepensionen finansieras genom
egenavgifter och arbetsgivaravgifter.
Sammanlagt ska 18,5 procent av lonesum-

man avsattas till premiepensionen. Av
dessa 18,5 procent fir man - nar systemet
ar fullt utbyggt - sjalv bestamma over
placeringen av 2,5 procent, som placeras
i ett individuellt premiepensionskonto.
Premiepensionens storlek blir alltsi bero-
ende av loneutvecklingen, inflationen
samt hur de 18,5 procent som avsatts
forrantats.

Under hosten 1999 kommer man for
forsta gingen att fi va'lja hur och var man
vill placera de pengar som avsatts till det
individuella kontot: i vilken form de ska
placeras (aktier eller rantebarande papper)

Sammanfattning

Pet pratas idag mycket om
pensionspremier och hur och
var de ska pfacerasl Det har
ar de pensionssy$tem det

pen sio nssy stemet. HSr kom-
mer den enskilde fr.o.m 1999
att fa bestamma om hur och

• LO:s avtalspension. Be-
rorda LO-medlemmar bes-
jtammer sjalva ̂ prn hur och
var 2,0 procent {av 2,0) ska I
placeras. CALLER INTE FpR
OSS! 1 î ill|l:;:illi!l|ii||l
• Var kompletterande tillagg-

bestamma pyerhMr och yar I
2,0 procent (av2,iO} ska pla-? |
ceras. GJorn inte att det har
(an i sa lange?) a r ett komple-
ment till den fasta tillagg-
spensionen som uppgar till

• Sedan kan man ju den som
' har rad dessutom ha pri vata
pensionsf orsakringa r,,̂ ^

och i vilket bolag.
Det nya pensionssystemet ar komplicerat

och jag hoppas att jag i kommande Fack-
tuelltnummer ska kunna beskriva det lite
mer utfb'rligt.

Tjanstepension/Avtalspension
Utb'ver den pension man fir frin det all-
manna pensionssystemet har den som ar
anstalld ocksi en tjanstepension eller
avtalspension, som den ocksi kallas efter-
som den forhandlats fram och reglerats i
avtal mellan fack och arbetsgivare.

Tjanstepensionen/Avtalspensionen ser
idag olika ut, beroende pi vilket avtal-
somride man tillhor.

"L0:s avtalspension"
Just nu skrivs det mycket om det som
kallas LO:s avtalspension. LO:s avtal-
spension omfattar ca en miljon LO-med-
lemmar - men den gdller inte for oss
inom Fasten och den ga'ller inte heller for
exempelvis Kommunals medlemmar. Vi
har - an si lange - en annan form av avtal-
spension, jag iterkommer strax till den.

LO:s avtalspension syftar till att den
enskilde ska fi ca 10 procent av slutlonen
i tjanstepension/avtalspension ovanpi den
allmanna pensionen. Men avtalet innebar
ingen garanti for detta, eftersom pensio-
nen helt och hillet ar beroende av hur de
premier som avsatts forrantas. Enligt
avtalet ska arbetsgivarna betala 2,0 pro-
cent av lonesumman i premier (men i ar
avsatts 3,5 procent). LO har sagt upp
avtalet (innan det knappt har hunnit trada
i kraft!) och vill omforhandla premiens
storlek, eftersom man anser att det inte
ra'cker med tvi procent for att klara den
ta'nkta nivi pi ca 10 procent - SAP har
forstis en annan uppfattning.
De LO-medlemmar som berors av derma

pension har i host for forsta gingen fitt
va'lja hur och var man vill placera sin
premie. I den har pensionen fir den ens-
kilde bestamma over hela premiens place-
ring. Alia forsakringsbolag ar naturligtsvis
med och sliss om att fi placera pengarna,
av de enkla anledningen att de tjanar
pengar pi det. Diskussionen handlar sjalv-
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kalrt ocksi om vilket placeringsaltemativ
som lonar sig bast i langden: aktier eller
olika typer av rantebarande papper. Sam-
ma diskussion blir naturligtvis i an hogre
grad aktuell nasta ir, nar alia medborgare
ska valja hur de 2,5 procent som man far
bestamma over i det nya allmanna pen-
sionssystemet ska placeras!

Var avtalspension
Och faktiskt ar den har fragan redan aktu-
ell aven for oss, trots att vi an si lange har
en annorlunda avtalspension.

Var tjanstepension/avtalspension heter
ITP-P och bestir av tvi delar.

Dels - och an sa lange viktigast - bestir
den av en garanterad tillaggspension, som
betalas ut fran 65 ir och livet ut. Den
uppgir - enkelt uttryckt - till 10 procent
av slutlo'nen.

Dessutom ingir en kompletterade til-
laggspension (ITPK-P) som - i normalfal-
let - betalas ut under fern ir (man kan
valja andra alternativ). Den kompletteran-
de pensionen ar premiebaserad, vilket
innebar att arbetsgivaren varje ir avsatter
ett belopp som motsvarar tvi procent av
min lonesumma. Den kompletterande
pensionen blir alltsi beroende av hur hog
Ion jag har, under hur minga ir som
pengar hinner sattas av - men ocksi hur
pengama placerats. Jag fir namligen sjalv
avgora hur och var jag vill att dessa peng-
ar placeras. Om man inte brytt sig om att
valja sa placeras pengar hos FSO, Forsak-
ringsforeningen for det statliga omridet.
Vad jag vet si ar det ett bra alternativ.
Overlaggningar pigir inom Posten och
med facket om att eventuellt skapa en
egen forsakringsfb'rening.

Om man har ca 15.500 kr i Ion och haft
en normal iQneutveckling de senaste iren
si ar den kompletterande pensionen f.n.
vard ca 900 kr/man i fern ir. Alia an-
stallda far varje ir ett besked om den egna
situationen fran Statens pensionsverk i
Sundsvall.

Nya forhandlingar?
Det lar f.n. pigi forhandlingar om var
tjanstepension. Ingenting har sagts om
vad dessa forhandlingar handlar om (virt
pensionsavtal ar bara tre ir gammalt).
Troligen ror det sig om att man itminsto-
ne fran arbetsgivarhill vill infora ett sys-
tem aven inom virt omrade som liknar
"LO:s avtalspension". Dvs ett pensions-
system som inte innehiller nigra fasta
garantier om pensionens storlek utan som
ar helt beroende pi hur avkastningen pi

de placerade premierna utvecklas.

Jan Ahman

Pa Terminalklubbens hemsida firms utfor-
lig information om var avtalspension. Dar
finns ocksd lankar till hemsidor som bely-
ser ovriga system.

OBS! I det avtal som reglerar var avtal-
spension finns ocksd overgangsregler som
ger rdtt att ga i pension vid 60 eller 63 ar
for dem som hade de pensionsaldrarna i
vart tidigare avtal (PA 91). I defall man
utnyttjar denna rdttighet gdller helt andra
regler for pensionens storlek mellan 60 -
65 dr.

Brevresnings-
maskinerna
• Koncernstyrelsen fattade
1998-03-20 ett beslut om att
investera i 15 brevresnings-
maskiner varav atta maskiner
med en integrerad GSM (s.k.
IRM) och sju stycken utan GSM
(s.k. SRM).

Under sommaren och h6sten har man
gjort en utredning och kommit fram till
att man i Nassjo och Vasteris beho'ver
utokad OCR-kapacitet och att man dar
byter ut de planerade SRM-erna mot
IRM-er.

Rationalisering
For att finansiera investeringen kravs en
rationalisering med totalt c:a 200
irsarbetskrafter. Eftersom man raknar
med att ta in brevvolymer till
terminalema som i dag iordningstalls av
Utdelning och FSrsaljning ska de bidra
med c:a 80 AA. Men man kalkylerar
med att ha tagit hem rationaliseringen
fulltutforst ir2001 och bedomningen
ar att det ska klaras med s.k. naturlig
avging.

Fdrskiljning
SEKO har tagit del av kalkylen och
gjort bedomningen att den hiller, utom
vad betraffar Karlstad. Dar ser vi det
inte ekonomiskt lonsamt att investera i
en brevresningsmaskin, eftersom
brewolymerna ar for smi Dessutom har
man upptackt att det kravs omfattande
ombyggnader for att overhuvud taget fi
in en maskin dar, vilket forsamrar
kalkylen ytterligare.

Innan investeringsbeslutet togs
konstaterades att man, for att maskiner-
na ska kunna anvandas for svensk post,

miste skilja ur "fladdret". En projekt-
grupp tillsattes for att utforma en
forskiljningsanlaggning som ska kopp-
las till IRM/SRM-erna. Projektet har
jobbat med en prototyp som firms upp-
stalld pi Arstaterminalen och i dagslaget
har man kommit fram si lingt att ett
fbrfrigningsunderlag ar klart att skicka
ut till tSnkbara leveranto'rer. An finns
dock tid att justera detaljer i utrust-
ningen.

Tomteboda f orst ut
Installation av den l:a brevresnings-
maskinen kommer att ske i Tomteboda
i slutet av februari 1999. Av den
anledningen har Terminal Stockholm
dragit iging ett projekt, lett av Peter
Andersson (lagledare TEA smi), som
har till uppgift att utforma arbetet kring
maskinen. Samverkansgrupp terminal ar
overens om att alia ska fi chansen att
visa sitt intresse for att delta i projektar-
betet, samt att nar projektet ar avslutat
ska arbetet i brevresningen integreras i
den normala verksamheten. Eftersom
det ar ett pilotprojekt kommer det att
fOljas pi nara hill av folk fran andra
terminaler runt om i landet. Projektet
kommer ocksi att delta i
fbrskiljningsprojektet.

Sth Syd sista maj
De ovriga maskinema installeras slag i
slag under 1999 och l:a kvartalet 2000.
For Arstas del ar det 31 maj 1999 som
galler.

Anders Viksten
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Pensionsskolan:

vara vanligaste pensioner
• Facktuellt publicerar bar en
kortfattad beskrivning av de pen-
sionssystem som galler idag.
Nasta ar (1999) trader ett nytt

pensionssystem i kraft. Under en
tid framover galler overgangsreg-
ler, som innebar foljande. De som
ar fodda 1937 och tidigare far hela

x-- sin pension fran nuvarande system
(folkpension + ATP). For dem som
ar fodda 1938 - 1953 galler over-
gangsregler som innebar att man
far en del av pensionen fran folk-
pension/ATP och en del fran det
nya pensionssystemet. For dem
som ar fodda 1954 och senare gal-
ler enbart det nya systemet.
Har foljer alltsa en beskrivning

av det pensionssystem som galler
idag!

• Nar man uppnir den allmanna pension-
sildern, 65 ir, fir man Folkpension och
ATP (Altaian TillaggsPension).

• Folkpensionen utgor en viss procent
(96 procent for ensam pensionar, 78,5
procent for gifta) av det reducerade bas-

—^ belopp som galler for pensionsiret.

*ATP:n beraknas pi foljande sa'tt. Varje
ir fir man ATP-poang genom att den
pensionsgrundande inkomsten (= inkomst

^^ minus ett forhojt basbelopp) divideras
med irets forhojda basbelopp. Som in-
komst raknas Ion, sjukpenning, fb'raldra-
penning, mm, mm). Exempel. Om in-
komsten 1998 ar 192.000 kr
(=16 OOOkr/min) blir den pensionsgrun-
dande inkomsten 154.900 (192.000 -
37.100). ATP-poangen blir di 154.900 :
37.100 = 4,18. For att fa full ATP miste
man ha 30 ar med
pensionsgrundande
inkomst, men det ar
genomsnittet av de 15
ba'sta irens pension-
spoang som anvands
(vill man veta vilka
pensionspoSng man
tjanat ihop, ar det ba-
ra att ringa till For-

sakringskassan sa skickar de dem). ATP:n
utgor sa 60 procent av pensionsirets redu-
cerade basbelopp. Om man, till exempel,
gir i pension i ir, 1998, och man di haft
pensionsgrundande inkomst i 30 ir, ge-
nomsnittspoangen ar 4,0 och det reduce-
rade basbeloppet 1998 ar 35.672 blir
alltsa ATPrn foljande: 60% x 35.672 x
4,0 = 85.613 kr eller 7.134kr/man. Om
man ar gift blir folkpensionen 1998
78,5% x 35.672 = 28.003 kr eller
2.334kr/min.
Tillsammans blir alltsi Folkpension och

ATP 2.334+ 7.134 = 9.468kr/man.

• Om man enbart har ra'tt till folkpension
eller om man har en lig ATP fir man
utover Fp och ATP ett pensionstillskott.
Villkoret ar att ens ATP inte overstiger ca
1.650kr/man (55,5 procent av det reduce-
rade basbeloppet). ATPrn och det ev.
pensionstillskottet fir inte heller tillsam-
mans b'verstiga 1.650kr/min.

• Utover de alhnanna pensionerna har vi
som anstallda i Posten en avtalsreglerad
tjanstepension, som fr o m den 1 juli
1995 heter ITP-P. Tjanstepensionen utgor
grovt raknad 10 procent av slutlonen
(mklusive lonetillagg). En forutsattning ar
ocksi har att man varit anstalld i 30 ir.

Exempel. Om vi antar att man gir i
pension i ir, 1998, och slutlonen (eller
den pensionsmedforande lonen som det
heter i avtalet) ar 16.000kr/min och man
har varit anstalld i 30 ir si blir tillagg-
spensionen 16.000 x 10% = 1.600kr/man.

Den sammanlagda pensionen blir dar-
med i det har exemplet 2.334 (Folkpen-
sion) + 7.134 (ATP) + 1.600 (Tjanstepen-
sion) = 11.068kr/man. Vilket kan jam-
fb'ras med lonen som det sista iret var
16.000 kr/min. Den sammanlagda pensio-
nen blir alltsi i det har exemplet 69,2

procent av slutlonen.

• I den nya tjanstepensionen, ITP-P lik-
som i den foregiende, PA -91, finns dess-
utom en kompletterande ilderpension,
KAPAN som den hette i PA-91 och ITPK-
P som den heter i det nya avtalet. Arbets-
givarens inbetalningar till KAPAN/ITPK-
P borjade fb'rst for ett par ir sedan och
skulle i det har exemplet sammanlagt
uppgi till ca 900 kr/minad i de fern ir
som de betalas ut. Det beloppet kommer
naturligtsvis att stiga for den som gir i
pension langre fram - forutsatt att inte det
bolag man valjer att forvalta ITPK-P
slarvar bort pengarna.

Jan Ahman
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Forutsattningar. Samtliga belopp per manad. Civilstand: gift. ATP-poang 4,0. Full tid (30 ar) bade i ATP och
Tjanstepension. Pensionsmedforande Ion som grund for tjanstepensionen 16.000kr/man. OBS! att
KAPAN/ITPK-P enbart utgar i fem ar. Vardet av KAPAN/ITPK-P den 31/12 1997.
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Termmalklubbsstyrelsen skriver
brev om Stockholm Syd...
• Koncernstyrelsen beslot i juni
att bygget av Sth Syd fick kosta
hogst 200 miljoner. Nar anbud-
supphandlingen var over visade
det sig - som vantat - att den sum-
man inte rackte till. Det proble-
met lostes genom att bokfora
kostnaderna pa olika hall mom
Posten.

Koncernstyrelsen satte ocksa ett
tak pa 150 miljoner for maskiner
och utrustning. Terminalklubb-
sstyrelsen misstanker att inte hel-
ler det anslaget kommer att racka
till, och vi skrev darfor i Septem-
ber till chefen for Riksnatet.
Facktuellt publicerar brevet -

och svaret fran Bertil Nilsson.

"1998-09-15

Bertil Nilsson
Posten Brev Riksnatet
105 00 STOCKHOLM

Konsekvenser av ett ev.
upphandlingsbeslut av Sth
Syd

Vi bar fatt veta att styrgruppen for Brev-
natet fas III star i begrepp att ev. besluta
sig for en byggstart av Sth Syd. Mandatet
for ett beslut har ju begransats av
koncem-styrelsen till ett visst antal miljo-
ner. Men det samma galler aven for
maskin-investeringama. Konsekvenserna
av ett byggstartsbeslut kan bli forodande
for, framfor allt, arbetsmiljon om man
inte samtidigt har forvissat sig om att
ramen for maskininvesteringar racker till.
For, rrycker man pa startknappen for
bygget ser vi det som hart nar omOjligt att
stoppa det langre fram.

LTP-kostnader
En av orsakerna till den starka oron ar
den befarade felprognostisering av kost-
naden for ladtransporto'rerna som gjorts.
Enligt de uppgifter vi fart beraknades
LTP kostnaden till 35 Mkr i koncernsty-
relsens beslutsunderlag, trots art det bor-

de varit enkelt att ta reda pa att Arstas
LTP kostade 40 Mkr ar 1989. Kostnaden
borde i rimlighetens namn ha beraknats
till minst 70 Mkr. Om detta ar symptoma-
tiskt for hela beslutsunderlaget kan ju
knappast de avsatta pengarna racka till.

Andra f ragetecken
Det finns ocksa en del andra fragetecken
kring kostnaderna for Sth Syd, t.ex. hur
de delar som varken kan hanfb'ras till
bygge eller maskiner ska finansieras. Som

exempel kan namnas avbararracken,
ljudabsorbenter och pausrumsinredning,
men listan kan gb'ras lang.

Ett forhastat byggbeslut kan alltsa medfo-
ra att Du inte kan sta vid ditt lofte till
personalen i Terminal Stockholm art:
"Kan vi inte bygga och fa en bra arbetsmi-
Ijo ska vi inte bygga alls."

A alia SEKOs engagerade deltagare i
"Syd"-projektets vagnar

Anders Viksten ordf."

1998-09-18
Anders Viksten
SEKO post
107 00 STOCKHOLM

Det firms idag ingen anledning till oro over art arbetsmiljon vid Stockholm Syd
ska bli dilig. Vi har under hela projekteringen varit overens om vilken niva som
ska beskrivas, och vi har tagit at oss SEKO: s ide"er och specialstuderat, ljus,
ventilation och buller. Vidare har vi tagit at oss och programskrivit en uteplats
som varit en viktig arbetsmiljofraga for SEKO.

Projektet har inte budgeterat for nyinkop av mobler m m utan vi ska ateran-
vanda mobler, avbararracken m m.

Betraffande ljudabsorbenter ingar de i byggentreprenaden.

Priset for LTP pa 35 MSEK som ligger i koncernstyrelsens beslut ett budgetpris
fran vara leverantorer ar baserat p& nvtillverkning av ett LTP-system som tagits
fram i arbetsgrupperna i viras.

Det ar riktigt att vi investerat Itskilliga miljoner i LTP utrustning beroende av
att vi har verksamheten i flera plan, bl a 40 miljoner i Arsta.

Att bara riva ut befintliga LTP anlaggningar och kopa nytt ar oss helt fram-
mande. Darfor har vi i fbrfragningsunderlaget angivit som ett "skall" krav att
befintliga utrustningar ska ateranvandas.

Arbetsgruppernas arbete har sedan fortsatt sa att det firms en del onskemal om
viss utokning och forandring av LTP-anlaggningen.

Var tekniska projektledare som har mycket stor erfarenhet av att driva utrust-
ningsprojekt bedomer att LTP anlaggningen ryms inom budget.

Med vanlig halsning

Bertil Nilsson
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Sth Syd -
spaden i jorden
• Sa har da en byggare
utsetts till utbyggnaden av
Arstaterminalen, namligen
NCC.

Schaktningsarbetet ar i full
gang och de som arbetar pa
Arsta har en stokig tid fram-

^ for sig, med mycket buller
och provisoriska losningar.
Klara och Tomteboda kom-
mer sakert ocksa att kanna
av bygget om man maste

s~^ styra om postvolymer dit.

Tidspress
Parallellt med att man
schaktar och palar pagar det
ett projekteringsarbete fran
NCC:s sida. Som grund har
man den kravbeskrivning
som har utarbetats i Sydpro-
jektet. Innan ritningarna
faststalls ska de ga ut pa
remiss till projektet som har
5 - 6 arbetsdagar pa sig att
svara, d.v.s. tidspressen ar
lika stor som tidigare om

,*~^ inte annu storre.

Personalprojekt
Bygget av huset ar ju bara
en del i skapandet av det
nya Arsta, en annan del ar
den teknik som ska installe-
ras och som ar en viktig
ingrediens i arbetsmiljon.
Har har man inte kommit
lika langt och tyvarr har det
satts ett tak for vad det far
kosta. SEKO har reagerat pa
detta och uttryckt farhagor
om vad detta kan leda till
och tycker inte att de besked
man fatt hittills har undan-
rqjt de farhagoma. (se brev-
vaxling pa foregaende sida)

Efter manga pastotningar
fran SEKO har det antligen
utsetts en projektledare till

delprojekt personal. Det
blev L-G Karlsson som
egentligen tillhor kompeten-
scenter personal men som
arbetar pa heltid i Terminal
Stockholm, framst med
arbetsmiljo- och rehabfra-
gor.

Forsta traff
Ett klokt val tycker atmins-
tone undertecknad. Gruppen
i ovrigt bestir av: Erhan
Gomuc, Owe Olausson och
Anders Viksten fran SEKO,
Kent Stromberg fran ST
samt Rose-Marie Santner,
Kaj Akerlund och Tom
Thornqvist fran arbetsgiva-
ren. En fb'rsta traff har agt
rum och den handlade
mycket om vad gruppens
uppdrag var och inte var.

Omsokning eller ej?
Det man ska gora ar bl.a. att
faststalla om det ska bli to-
tal omsokning eller om per-
sonalen ska "folja med pos-
ten" eller om man ska an-
vanda nagon annan metod
vilken det nu kan vara. An-
nat som arbetsgruppen ska
titta pa ar vilka kriterier som
ska galla vid inplacering.
Det man inte ska gora ar att
faststalla organisation, sche-
man och alterneringar, det
far skotas i respektive en-
hets arbetsgrupp. For att fa
en uppfattning vad persona-
len vill och samtidigt pre-
sentera vilka de ar, besluta-
de gruppen att sa snart som
mojligt ga ut och besoka
alia lag och stalla nagra fra-
gor.

Anders Viksten

Forts. Fran sista sidan:
Omstrukturering
Nej, formodligen skulle den
enklaste foretagsdoktor
Watson klara av att komma
till foljande slutsats: del kan
finnas ett samband mellan
ovan uppraknade fb'rhillan-
den.

Aven om konsulter ibland
ar rikligt fb'rekommande i
Posten, si har jag i alia fall
inte mott en enda konsult
som liknar doktor Watson.
Viss kunskap klarar sig fo-
retaget forutan! Vad kan vi
di rSknar med att avgaende
VD-n gor at problemet - om
del nu ar ett problem for
honom

Fran svart
till morkgra
Framtidsbilden for Brev ar
inte lika lysande som det
sag ut under attiotalet. Led-
ningen har formedlat det
budskapet och framfbrallt
runt februari mars det har
aret befarade man att voly-
meraa skulle sjunka mar-
kant. Forra arets resultat
var battre 3n miljarden. Och
1998 lar ater bli avsevart
mycket battre an budgete-
rat.
Vad tanker ledningen da

gora? Tanker Brevs styrelse
aterkomma med en skrack-
bild med en stor svart varg
bakom varje buske? Kom-
mer man att fondera avsa'tt-
ningar for utbildning av
personal? Kan man tanka
sig individuella utbildning-
skonton? Kan man forvanta
sig att anstallningsstoppet
tas bort si att deltidare kan
fa hogre ataganden eller
korttidsanstallda tillsvidare-
anstallning? Kan ledningen
tanka sig att avsStta mer
pengar till aldersstruktur-
pengar?
Att hotajnesLvargen utan

att den visar sig ar proble-
matisk. Att under flera ar
hota med omvarlden och
daliga finanser ar inte heller
si vettigt, nar alia berorda
ser att resurser finns, men
fors over till andra omri-
den. Att gora ett resultat
som kanske ar dubbelt si
bra som forvantat ar val-
kommet, men det skadar
trovardigheten for fore-
tagsledningens prognoser.
Vilket i sin tur ar ytterligare
ett problem.

vinsten anvandas
till...?
Brevs styrelse mi tycka att
det fb'rvantade goda resulta-
tet ar mer till gladje an till
sorg. Visst! Men Brevs sty-
relse har samtidigt ett stort
ansvar for att lyssna pi vad
anstallda inom Brev staller
for krav pi foretaget. For
oss fackligt aktiva ar det
viktigt att denna diskussion
satter fart pi allvar! For alia
anstallda ar det dags att sta'l-
la sig frigan: vad ska vi
anvanda dagens och mor-
gondagens vinster till?

PO Brandeker

PS 1 Det sags att det firms
for minga vargar i Sverige.
Jag hiller med - om man

- avser tvibenta.

PS 2 Koncernfacket inom
SEKO vill fi tillstind en
lingsiktig losning for kon-
cernens problem. Las Micke
Tails rapport frin koncern-
kommitten.

PO Brandeker ar ledamot
av Terminalklubbsstyrelsen
och ordforande i Forhand-
lingsgrupp Riksnatet.
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Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA
AdressSndring: se nedanl
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vargen och vi:
Omstrukturering i det stora?
Alia ar vi nufb'rtiden drillade i ekonomi
och marknadslara. Vack en postanstalld
mitt i natten och friga vad som ar varst.
Utan tvekan kommer han/hon att saga:
det ar "omvarlden" och den hotar oss.
Varje vecka hor vi antingen spacklade
hogergubbar som Mona Sahlin pa TV
eller en svartkladd konsultfarbror pi vide-
on i bussen beratta om allt det som vi
miste. Sallan eller aldrig ar det fraga om
vad de sjalva maste eller borde gora.
Det verkar som om de tror att vi bara har

till uppgift att tro pi det dom tycker att vi
ska gora. Eller si vet dom att deras tjatan-
de och upprepande av budskapet passivi-
serar oss. Ar det verkligen fel pi oss? Har
vi tappat bort kanslan, haller vi pi att
tappa rosten, sjalvfortroendet? Hur kan
det komma sig att s k visionarer tagit for
sig i den utstrackning och dominerat de-
batten?

Ar vi omstrukturerade i vira hjarnor,
omprogrammerade? Pick Orwell ratt -
inte 1984, men ir 1998?

Omstrukturering i Posten AB
HQsten lider mot sitt slut, projektarbetar-

na sorterar sina in- och uttryck, bonderna
svar fortfarande over sommarregnet, me-
dan LRP hiller sig framme och kraver
kompensation.

Inom Postkoncernen ar det budget- och
affarsplanedags, vilket go'r att raknenis-
sars datorer gir varma. Nigra ar t o m
glo'dheta och flera pannor ligger i veck.
Ar allt som det ska?

Som bolagiserad postanstalld hor man
varje dag hur viktigt det ar med att vara
kostnadsmedveten och varfbr Posten mas-
te hqja produktiviteten, standigt och kons-
tant och heist dygnet runt. Vi ska bli allt
mer flexibla, ibland nastan villiga att job-
ba gratis och tacksamma over att ha job-
bet kvar. Omstruktureringen av fb'retaget
pigir med en svindlande fart. Minga har
sett en chans, hoppat pi fornyelsetiget
och gjort karriar. Chefer i Posten i stort
trivs valdigt bra, deras VIP-varden Sr
hoga.

Posten Brev har daremot liga varden

och Riksnatets senaste sanktes med en
poang. Detta ar naturligtvis inte bra. Virt
jobb ar fortfarande personalintensivt, triv-
seln pi jobbet och installningen till den ar
en avgorande faktorn for fbretagets over-
levnad. Infor varje ny budget satts VIP-
milet hogre for att sedan - i stort - sti
still. Nigot ar ordentligt fel, men vad?

Att satsa pa framtiden
Det sags att vara radikal Sr att gi till bot-
ten med en friga eller att gi till sjalva
roten. Vad ar det som gor att brevbarare
eller -sorterare inte kanner fortroende for

foretaget Posten, d v s Postkoncernen.
Aven ovriga delar inom Posten har ratio-
naliserats mycket hirt under de senaste
irtiondet. Uppsagningar har drabbat kam-
rater pi Girot, chaufforer, brevbarare,
kassorer, sorterare och administratorer.
Vad ar det som ar si speciellt med kriti-
ken/missnqjet inom Brev?

Sen nigra ir tillbaka ar det allt mer up-
penbart att virt affarsomride ar det som
tacker underskotten inom andra omriden.
Flera omriden och bolag har det satsats
pengar pi. Forsok gors att hitta nya pro-
dukter och omriden som pi sikt kan er-
bjuda vinster och utvecklingsmqjligheter.
Pedagogiken har varit: vi miste gora det
har for att kunna overleva. Frin SEKO
har vi accepterat investeringar i nya mas-
kiner och datorer. Overgingen har skett
fran kunskapsintensiv manuell sortering

till en maskinell fabriksprocess. Genom
datorisering har ledningen sugit it sig
alltmer av kunskap och kontroll over
produktionssystemet.

Forandringsvigen har skoljt over bide
vanliga, fb'rste- samt overpostiljoner oc!
fb'rvandlat oss till maskinoperatorer. For-
mella och informella kunskaper om ban-
tering av maskiner har utvecklats men
inte systematiserats. Arbetsvardering har
fa terminalchefer visat intresse for. Belo
ning enligt modell morot, kapp och nar-
varo har dominerat.

Rationaliseringen och forandringen har
alia anstallda markt av. Produktivitetstill-
vaxten inom Brev har varit omfattande.
Vad har da den enskilde haft for gladje av
det? Vad har det kostat att finansiera di-
verse utvecklingsprojekt utanfb'r Brev och
vilken iterbaring har dessa gett koncer-
nen/affarsomridet? Hur manga hundra
miljoner har forts over till andra omriden
i avsikt att hilla dessa under armarna,
eftersom agaren Staten inte tagit ansvar
for att losa koncernens problem eller di
ledningen storsint ansag att detta klarar v'
andi?

Ett fall for Sherlock?
Samtidigt som Brev hela tiden mjolkas pi
resurser, hqjs arbetsbelastningen for ar
stallda, stressen okar och medelildern
bara stiger? Ar det markligt att Brevs runt
3 600 tidsbegransat anstallda, minga av
dem tidsbegransade sen flera ir tillbaka,
inte kanner det fortroende som 'foretaget'
egentligen behover!

Ar det konstigt att VIP-en ar lig, nar
Brevs styrelse avsatter enbart 25 miljoner
kronor f6r ildersstrukturitgarder under
1998! Visst ar det nilpengar!! Posten
liknar sannerligen inte Telia: deras awec-
klingsprojekt omfattade runt fern miljar-
der kronor!
Behovs det en Hohnes for att lagga ihop

ett plus ett?

Fortsdttning pa foregaende sidal

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


