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Livlig diskussion pa arsmotet 
• Terminalklubbens ars-
mote den 27 februari i 
Medborgarhuset samlade 
ca 100 deltagare, vilket, 
gladjande nog, ar nagot 
fler an tidigare ar. 

Styrelsens verksamhets-
berattelse och klubbens 
arbetsordning foranledde 
en livlig diskussion pa 
flera punkter. Medlemsin-
formationen, arbetsmiljo-
fragor, samverkansavtalet 
och fortroendevaldas ar-

bete i produktionen, stod 
i centrum. 

Ett uttalande till stod for 
de strejkande bussforarna 
antogs. T r e motioner till 
forbundsmotet bifolls av 
arsmotet. 

Omval 
Anders Viksten omvaldes 
som klubbens ordforande. 
Ti l l ordinarie ledamoter i 
styrelsen omvaldes Micke 
Tal l och Anders Berg-

Skarpt kontroll 
av nyanstallda 
• Fr.o.m 1 april kommer 
Posten Brev att begara att 
alia som soker arbete visar 
upp ett utdrag ur Rikspoliss-
tyrelsens kriminalregister. 
Aven vissa andra kontrollSt-
garder infers. Facken har 
godkant de nya rutineraa. 

Beslutet ska ses mot bak-
grund av bl.a. de kontokort-
sstolder som intraffat i Pos
ten det senaste iret. Helga 
Baagoe, Postens presschef, 
pSminner i en intervju i 
VLT, om att Posten har upp-
manat bankema att rekom-
mendera sina forsandelser 
med kontokort. 

Den uppmaningen kan man 

bara instSmma i . Men ban
kema tycker det Sr for dyrt; 
de utsStter hellre kundema 
for detta obehag. 

Ansvar 
Det bor ocksi med skSrpa 
pSpekas att Postens utbild-
ning av nyanstallda liksom 
de egna kontrolhoitinema 
inte hangt med i de stora och 
genomgripande divisionali-
seringar, omorganisationer 
och entreprenadiseringar 
som fbljt i spiren pS avregle-
ringen och bolagiseringen. 
Det ansvaret ska inte de sty-
rande i Posten smita undan! 

JA 

Strom och nyvaldes Hasse 
Rosen, Marianne Ring-
man samt Janne Gebring. 

Susanne Halvardsson fi'in 
Klara SmS/CS iniedde Srsmo-
tesdebatten genom att kom-
mentera avsnittet om informa
tion i styrelsens verksamhets-
berattelse. Dar stir det att sek-

tionema har huvudansvaret for 
den muntliga informationen 
t i l l medlemmama. Mot den 
bakgrunden efterlyste hon fler 
fackliga informationsmoten p i 
arbetstid. Hon ansig att infor
mationen om Sydprojektet va-
rit d i l ig p i hennes enhet. 

Fortsattning p i sid 2: Livlig 

Mycket folk pi irsmdtet. I mitten Susanne Halvardsson, 
en av debattOrerna. 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swlpnet.se/terminalklubben/ 
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1998 ars resultat 

Okad produktivitet - men ofdrandrad ViP 
• Volymeraa sjonk forra 5ret, over hela 
linjen. Ekonomibreven minskar mest, i 
synnerhet spridningen dar det handlar om 
tvisiffriga minustal. Man kan vSl utgi 

J f r e l s e vo lymer mot prodtid 

Forandr, 98jfrt 
med 97, % 

Volym'' Prodtid'' 

Arsta -2 ,9 -6 ,85 

Klara -8 ,5 -4,29 

Tba -1 ,7 -7,69 

TOTALT -4,7 -5,23 

Hela reg -6,73 
" = / produktionstid ingir Smi, Sto-
ra/klump samt F-post pd resp terminal. I 
"Hela regionen" tillkommer terminalkonto-
ret, biltransporten, Teknik&underfidll samt 
vardet 

frin att CityMail tagit en del, och Berit en 
annan. Aven om det anses att kundema 
inte anpassat sig t i l l det nya portosystemet 
i den utstrackning som vantat var. 

Nu har ocksi produktionstimmama 
minskat inom Stockholmsterminalema -

faktiskt mer an volymema. 
Kodningsandelama fortsatter att forbat-

tras, om an - av naturliga skal - i l ing-
sammare takt. Fr.a. ar det ju p i SSM:ama 
som det gir att gora en del. Klara nidde 
som bast 70,5 procent (uppsamling A 
Stora) i november ifjol och Tomteboda 
klarade for 
fbrsta gingen 
60 procent i 
februari i i r . 
For smibre-
ven (uppsam
ling A) kodar 
Ars ta och 
Klara 80 pro-
cent eller mer 
och Tomte
boda ca 70 
procent. Den 
fi-amsta orsa-
ken t i l l de tio 
procentens 
skillnad ar 
ankommande 
utrikespos-
ten, som j u 
t i l l a l l r a 
storsta delen 
sorteras i 
Tomteboda. 

S i var det t i l l sist det har med ViP:en. 
Stockholmsterminalema delar som vanligt 
sistaplatsen med Sth City Utdelning - men 
Uppsalaterminalen ar i snabb takt p i vag 
ner mot vira siffror! Snart kanske vi bara 
ligger nast sist! 

Jan Ahman 

V o l y m e r '̂ 

Uppsamling A Uppsamling B 

1998 Forandr % 1998 Forandr % 

Arsta 457 683 *7,3 248 926 -7,2 

Klara 763 363 •9,2 352 296 -11,0 

Tba 645 406 •0,1 412 018 •1,0 

TOTALT 1 866 451 •2,5 1 013 240 -5,5 

Spridning A Spridning B 

1998 Forandr % 1998 Forandr 
% 

Arsta 392 047 •3,2 184 401 •16,7 

Klara 551 872 .4,5 139 196 -13,4 

Tba 501 682 + 2,0 179 995 -19,0 

TOTALT 1 445 601 •2,0 503 591 -16,7 

^' = Dagmedeltal, ma-fre. Exklusive sondagsvolymer. 

ViP Terminal Stockholm 1999 
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Fortsattning fran forsta sidan: 
Livlig dislcussion pa Iclubbens arsmote 
Sigvard Kamshoff frin Arsta tyckte att 
Facktuellt ar en bra tidning och han upp-
manade folk att verkligen lasa det som 
stir dar. 

Ann Christine Pilsson, ocksi Klara 
Smi/C5, ifrigasatte att facket accepterat 
maskinkorkortsutbildningen. Hon sig en 
risk i att arbetsgivaren kan komma att 

Tre debattdrer: 
Ann Christine Palsson, Klara Sma... 

krava uppsagning av dem som inte klarar 
utbildningen. Hon vamade ocksi for att 
arbetsgivaren vil l utnyttja utbildningen i 
samband med lonerevisionen. Anders 
Viksten, klubbens ordforande, och Lars 
Lovlie, huvudskyddsombud, svarade att 
Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter ilag-
ger arbetsgivaren att utbilda den som ska 
utfbra maskinarbete. Jan Ahman, klub
bens sekreterare, fyllde i med att styrelsen 
sett positivt p i terminalkorkortet och de 
utbildningar som det forutsatter. De ska 
ses som ett forsta steg att iteruppta den 
yrkesutbildning som legat nere imder flera 
ir . Det fmns delar i korkortsutbildningen 
som vi inte gillar och sidant som kan 
goras battte, men den ar ett steg i ratt 
rikming. Man miste ocksi skilja mellan 
t v i saker: de som forhoppningsvis kom
mer att nyanstallas p i terminalema och s i 
vi som redan jobbar har - som regel sedan 
minga i r . For dem som nyanstalls kan 
man krava att de ska klara alia delar i 

korkortet, men det kravet kan man inte 
stalla p i dem som redan ar inne i verksam-
heten. Huruvida terminalkorkortet ska vara 
ett kriterium i lonerevisionen eller ej, 
kommer att diskuteras i klubben infor irets 
fbrhandlmgar. Tommy Karlsson frin 
Tba-F tyckte det var positivt med korkort. 

Okande sjukskrivningar 
Avsnittet om arbetsmiljo foranledde Su
sanne Halvardsson att friga om det fmns 
nigot samband mellan de okande sjuks-
krivningama den diliga ergonomin vid 
maskinema.- Vilken hansyn tas t i l l de 
foreskrifter om markning av maskinjobb, 
som Arbetarskyddsstyrelsen utfardat, 
frigade hon. 

Goran Borgqvist frin Klara Smi/C5 
betonade riskema med upprepade likvardi-
ga arbetsrorelser vid maskinema. Det 

...och Anders Sjdqvist, Klara- Sma... 

hjalper inte med rotation om man roterar 
mellan snarlika moment. 

- Hur ar de nya maskinema p i Arsta 
anpassade efter oss, frigade Ann Christi
ne Pilsson frin Klara. 

Arbetsrotation 
Lasse Lovlie, HSO, svarade att maskiner-
na p i Sth Syd blir desamma som de som 
idag fmns p i Klara och Arsta, fomtom 
brevresningsmaskinema, som ar helt nya. 
Han betonade att nyckelfrigan for att 

undvika den har typen av arbetsskador ar 
arbetsrotation. Man miste ta tillvara de 
erfarenheter som uttrycks i ASS foreskrif
ter om maskinarbete nar arbetsorganisa-
tionen utformas. En undersokning ar 
dessutom p i ging inom Riksnatet. 

Jakob Gluz frin Arsta tillade att det ar 
olyckligt att arbetsgivaren i den nya orga-
nisationen p i Syd vi l l separera Storbreven 
och Klumpen och dessutom inratta sars-
kildamaskinansvariga, vilket kan forsvira 
rotationen for ovrig personal. 

Sigvard Kamshoff understrok att vi 
sjdlva miste arbeta for och s l i vakt om 
arbetsrotation. 

Packets roll 
Darefter iniedde Anders Sjdqvist frin 

klara Smi/C5 en langre diskussion om 
fackets och de fortroendevaldas roll, en 
debatt som strackte sig over flera punkter 
p i dagordningen men som har samman-
fattas i ett avsnitt. 

- Jag ar djupt kritisk t i l l styrelsens arbete 
under detta och tidigare i r , iniedde han 
sitt anfbrande, och beskrev hur medlem
mama istallet for att namna facket med 
stolthet anvander de just nu s i populara 
och nastan likalydande amerikanska orden 
fiick it! 

- Facket, fortsatte han, ska mobilisera och 

...samt Jakob Gluz, Arsta. 
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gk fore och Posten och chefema p i olika 
nivier ar v i r motpart. Terminalklubbssty
relsen och Klara Smi/C5:s styrelse, som 
ocksi fick sig en kanga, har missuppfattat 
det har och spelar en felaktig roll, ansig 
han. Den framsta orsaken t i l l det ar, enligt 
Sjoqvist, att de fortroendevalda sallan 
eller aldrig syns ute i produktionen. Han 
yrkade darfor att samverkansavtalet ska 
sagas upp ("det ar botten") och att det 
skulle skrivas in i klubbens arbetsordning 
attklubbstyrelsens ledamoter t i l l minst 50 
procent ska arbeta i produktionen; for 
AU:s ledamoter kunde det racka med 25 
procent. 

Fler kvinnor 
Anders Viksten svarade att styrelsen 
instammer i andemeningen att ledamoter-
na ska arbeta ti l l en viss del i produktio 

Iforgrunden: Sigge Kamshoff, Arsta 

nen, de fiesta gor ocksi det, men att sty
relsen inte vi l l bmda sig for nigra pro-
centtal i arbetsordningen. 

PO Brandeker, kassor i klubbstyrelsen 
och ordforande i Foretagsridet, informe-
rade om det nya i koncemfackets organi
sation. Tidigare var det ombudsman som 
skotte sorteringsfrigoma och ofta p i lingt 
avstind fi-in terminalema, pipekade han. 
Numera ar det representanter frin sorte-
ringsklubbama som genom foretagskom-
mitten och foretagsridet skoter vira f r i -
gor. Men det innebar samtidigt att vi som 
ar fortroendevalda i klubbar och avdel-
ningar miste lagga ner mer tid p i de har 
frigoma. 

Susanne Halvardsson ansig att bide 
Sjoqvist och Brandeker hade ratt i sina 
resonemang, samtidigt som hon framfdrde 
att det borde vara en storre cirkulation p i 
ledande poster och fler kvmnor borde 

valjas in pi toppostema... 
- ... och fler invandrare!, tillade Jakob 

Gluz. 

Pa golvet 
Aven Ann Christine Pilsson ansig att de 
fortroendevalda bor arbeta pi golvet emel-

lanit, samtidigt som hon insig problemet 
med att f i tiden att racka t i l l . 

Goran Borgqvist betonade iterigen 
vikten av information: Det ar visserligen 
sektionema som har det storsta ansvaret 
for direkt information t i l l medlemmama 
men klubben miste ocksi se t i l l att sektio-

Motion till SEKO:s forbundsmote 
MAI och den internationella 
solidariteten 
Det multilaterala investeringsavtalet, 
M A I (multilateral agreement on invest
ment) har fbrhandlats fram inom ramen 
for OECD, som bestir av varldens 29 
rikaste industrilander, daribland Sverige. 
Hemligafbrhandlingarinleddes 1995 och 
skulle avslutas i maj 1997. Men p i grund 
av en vaxande opposition, som berodde 
p i att ett utkast t i l l avtalstexten hade 
lackt ut, och intema motsatmingar mellan 
OECD-landema, uppskots undertecknan-
det t i l l 27 april 1998. Nu har signerings-
datum uppskjutits an en ging - denna 
ging minst sex minader framit. 

M A I fullbordar globaliseringen av stor-
kapitalets makt och inflytande. Avtalet 
ger fritt fram for transnationella fbretag 
att satta sig over nationell lagstiftning; ja, 
de ska t 0 m. kunna dra regeringar infor 
ratta om de anser att deras intressen mo-
tarbetas. M A I bygger p i tre nyckelprinci-
per. 

• Icke-diskriminering. Utlandska inve-
sterare ska behandlas lika val som eller 
battre Sn inhemska. 
•Inga tilltrddesrestriktioner. Nationella 
och lokala regeringar kan inte begransa 
utlandska investeringar i nigon form 
(som att kopa privatiserade fbretag) i 
nigon sektor (utom forsvarssektom). 
• Inga villkor. Nationella och lokala 
regeringar kan inte genom driva "verk-
samhetskrav", som att garantera lokal 
sysselsatming, kontrollera valutaspekula-
tioner eller krava en minimiperiod for 
investeringar. Sidana villkor ar forbjud-
na, aven om de tillampas p i bide in
hemska och utlandska fbretag. 

M A I kommer att fdrbjuda utveckling-
slander att anvSnda en politik som varit 
viktig for utvecklingen av de fiesta, for 

, att inte saga alia, OECD-lander. M A I 

kommer att forbjuda politik som begran-
sat vissa typer av utlandska investeringar 
(t.ex. uppkdp), som begransar investe
ringar i vissa sektorer (t.ex. jordbruk), 
eller starkta band med den lokala ekono-
min (anstalhiing av det egna landets eller 
omridets innevinare). De fattiga lander-
na kommer att forlora mojligheten att 
utveckla ett allsidigt naringsliv. 

M A I oppnar for transnationella fbretag 
att stamma smistatsregeringar eller loka
la myndigheter som har mindre ekono-
miska resurser an foretagen sjalva. 

Det ar ett uttryck for det intemationella 
kapitalets offensiv mot de arbetande 
folken i alia lander under tackmantel av 
globalisering och handehis fi-ihet. Sveri-
ges regering deltar i detta hemlighetsma-
keri och har hittills inte ens lamnat ut 
dokument som visar vilka andringar i«s 
texten som den sjalv foreslagit. Vad som 
behovs ar inte okad makt i t de multina-
tionella fdretagen/utan ett intemationeUt 
avtal som effektivt kan kontrollera dessa 
fbretag. Den fackliga rorelsen miste n 
agera starkt och resolut for att forhindra 
att sidana intemationella avtal ser dagens 
ljus. Om vi menar nigot med solidaritet 
miste vi stoppa planema p i MAI-avtalet. 

V i yrkar darfor p i 

att S E K O verkar for att Svensk fackfo-
reningsrorelse i den internationella 
solidaritetens namn verkar for att 
hindra att detta avtal fbrverkiigas 
att S E K O ser till att medlemmama 
genom SEKO-magasinet eller pi annat 
lampligt satt fir information och moj-
lighet att diskutera frigan 

JanHoglin Ibrahim M'Boob 
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nema fSr tillging t i l l infonnation, fram-
holl han. 

Ulf Ericsson frin klubbstyrelsen och 
ordforande i Klara Smi/C5:s styrelse 
instamde i att demokratin hela tiden miste 
iterskapas - men det ar synd att det ska 
manifesteras p i en sidan har friga. 

Lasse Lovlie pipekade att det bara ar 
tre-fyra ledamoter i styrelsen som skoter 
administrationen. Det miste fmnas folk p i 
expeditionen som stod for mig och andra 
i styrelsen. 

Peter Andersson frin Tba-Smi/C5 
ansig att Sjoqvists analys var briljant. De 
fackliga representantema miste bli mer 
synliga. Minga har varit med lange - men 
vilka ar egentligen beredda att ersatta och 
komplettera dem?, frigade han. 

Till sist s i instamde Sven Alstermo frin 
Klara Smi/C5 i Sjoqvists kritik. Alstermo 

^ yrkade p i att de fortroendevalda t i l l mmst 
30 procent ska arbeta i produktionen; ett 
yrkande som Sjoqvist anslot sig t i l l . 

Till beslut 
Efter diskussionen gick irsmotet t i l l 

beslut. Styrelsens verksamhetsberattelse 
godkandes och styrelsen beviljades an-
svarsfrihet. Arbetsordningen godkandes 
(efter forsbksvotering, drygt 60-14) med 
styrelsens fdrslag att intentionen ska vara 
att styrelsens ledamoter ska arbeta i pro
duktionen i min av tid. 

Styrelsens fdrslag t i l l budget for 1999 
antogs, vilket bl.a. innebar att 27.000 
kronor anslis t i l l inkbp av almanackor t i l l 
samtliga medlemmar. 

valen 
Anders Viksten omvaldes ti l l ordforande 
p i t v i i r . 

Micke Tall, Anders Bergstrom, Hans 
Rosen, Marianne Ringman samt Janne 
Gebring valdes t i l l ordinarie ledamoter i 
styrelsen. 

Till ersattare i styrelsen utsigs Abdessa-
tar Dridi, Torkel Mohlin, P-O Gustafs-
son, Monica Lindberg, Izabelle Westin 
samt Owe Olausson. 

Terminalklubbsstyrelsen 1999. Sittande fr.v.: Ulf Ericsson/Klara Sma, PO 
Brandeker, kassor, Anders Viksten, ordforande, Jan Ahman, sekreterare. Staende 

I fr.v.: Erhan Gdmijp/Tba-Sma, Owe Olausson/Klara-Stora, Lasse Lovlie/HSO, 
j Micke Tall/vice ordf, Marianne Ringman/ePP, Hasse Rosen/Klara-F, Izabelle 
! Westin/Tba-Sma, Guy Boden/Tba-Stora, Abdessatar Dridl/Vardet, Anders 
i Bergstrom/Tba-F. Pa bilden saknas Janne Gebring/Arsta, Torkel Mohlin/Biltpten, 
I P-O Gustavsson/Teknik&Service, Monica Lindberg/Tba-Sma.. 

PO Brandeker, Anders Viksten samt 
Jan Ahman valdes t i l l ledamoter i Riks-
natets fdretagskommitte. Som ledamoter 
i Foretagsridet nominerades PO Brande
ker och Micke Tall. 

Motioner till forbundsmotet 
Tre motioner t i l l SEKO:s forbundsmote 
behandlades. Micke Tall yrkade i en 
motion att aven arbetslosa ska ha ratt t i l l 
semester och i en andra motion att ling-
tidssjukskrivna ska f i retroaktiv sjuker-
satming frin det datum som det centrala 
loneavtalet skrivs under (och inte den 
senare tidpunkt som det regionala avtalet 
blir klart). Idag behandlas man olika 
beroende p i vilken Forsakringskassa man 
tillhor. En del kassor godtar det centrala 
avtalets datum, andra inte. 

Janne Hoglin och Ibrahim M'Boob 
yrkade i den tredje motionen att SEKO 
sprider information om och verkar mot 
det s.k. MAI-avtalet. 
Alia tre motionema tillstyrktes av motet. 

Tre skrivelser • ett uttalande 
En skrivelse med yrkandet att SEKO 
verkar for att piskynda ufrednmgen om 
Arbetsskadelagen och att rattvisa iterin-
fbrs i lagen, antogs av motet. 
Likasi en skrivelse frin Inger Donsenius 

om att sbka vagar for att lindra nattarbe-
tet. 

En skrivelse frin sektion Tba-S med 
kritik mot TCO:s affischkampanj om 
jamstalldheten (affischema med fiila ord!) 
remitterades ti l l klubbens jamstalldhets-
kommitte for vidare behandling. 

Sist men inte minst s i antog irsmotet 
enhalligt ett uttalande ti l l stod for de 
strejkande bussforarna. 

AJournering 
Darefter var tiden ute, squaredansama 
stampade i farstun, s i resten av dagord-
ningens punkter fick ajoumeras. Det 
galler fr.a. valen av repskapsledamoter 
och en revisor samt valberedning. 

Terminalklubben ar en av de f i stora 
klubbar som fortfarande har oppna med-
lemsmbten dar varje medlem som ar 
intresserad har mojlighet att komma ti l l 
irsmotet och diskutera irets verksamhet. 
Det ar roligt att s i minga tog chansen. Ett 
bra mote som iterigen gav styrelsen en 
hel del att tanka p i och dessutom en trev-
lig middag efterit tycker 

Jan Ahman 
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Arbetstiderna vid Stockholm Syd 

Drygt 600 svar pa SEKO:s enkat 
• For att f i ett battre underlag att 
diskutera och forma arbetstiderna i nya 
Arsta-terminalen gjorde Terminalklub
ben en enkat till medlemmama for att 
undersoka vilka arbetstider som framst 
onskades. Vi i sektionerna hjalpte till 
med utskick och sammanstallning av 
resultatet. 
Totalt har 627 svar inkommit av dry-

ga 1.000 utsanda enkater. 

Enhet Antal svar 

Stora 
Klara/Arsta 

225 
(196 hel/29 del) 

Sm5/C5 
Klara/Arsta 

291 
(142/149) 

Vardet 26 

F-posten 55 

Teknik&Service 4 

Blltrpten 21 

Ovrlga 5 

TOTALT 627 

Hor narmare med din fackliga sektion om 
resultatet. Har ges en liten glimt om 
svaren p i enhetema Smi/C 5 respektive 
Stora/klump. 

Arsta Sma/C5 
75 svar (24 heltid, 51 deltid, varav 18 
kvallstjg och 33 natt; de fiesta natt arbetar 
extremnatt 57,5 - 75 % ) . 

Framsta onskemal: 
• 10 heltidare onskar tviskift 
• 10 heltidare onskar heist dagtid 
• Alia 33 nattare onskar fortsatt natt 
• De fiesta av deltidama onskar fortsatt 

deltid kvall. 

Klara Sma/C5 
216 svar (66 heltid tviskift, 52 heltid 
natt, 30 deltid natt, 68 deltid kvall). 

• 30 av 30 onskar fortsatt deltid natt, 
altemativt heltid (2 st). 

• 56 av 68 onskar fortsatt deltid (fasta, 
rullande, koncentr) 

Klara/Arsta Stora 
225 svar (196 heltid och deltid natt, 29 
deltid kvall). 

Framsta onskemal: 
• 87 onskar extt-emnatt (95 har det re

dan idag). 
• 41 onskar tteskift (49 har det idag). 
• 29 onskar dagtid (16 har det idag). 
• 14 onskar fm/em (14 har det idag). 
• 9 onskar fm/natt (13 har det idag) 
• 7 onskar extremdag (4 har det idag) 
• 7 onskar hehiatt (ingen har det nu ) 
• 2 onskar em (4 har det idag) 

Andra och tredjehandsalternativ: 
• Fm/em 37 respektive 7 svar 
• Dagtid 14 resp 9 svar 
• Hehiatt 19 resp 1 svar 
• Extremnatt 8 resp 6 svar 
• Extremdag 11 resp 2 svar 

• Treskift 7 resp 5 svar 
• Fm/natt 4 resp 4 svar 
• Em/natt 4 resp 4 svar 

En slutsats blir att det fmns onskemil om 
ett flertal altemativ av tjanstgoringstider. 
Likasi finns inslag av onskemil om 
dagtidstjanstgoring. Tviskift onskar dela 
tjanstgoring over dag och kvall. 

En stor andel som har extremnatt onska<^ 
fortsatta med detta. Deltidama vil l ha 
ordnade arbetstider s i att man tjanstgor 
bestamda kvallar eller koncentrerad del av 
minaden. 

Har presenteras inte hela undersokning-^ 
en men du kan kontakta sektionen p i din 
enhet for nStmare redovisning. 

Sammanstalkiingen har gjorts av Owe 
Olausson for enheten Stora, och av Su
sanne Halvardsson for deltid Smi/C 5 
och av Ul f Ericsson for Smi/C 5 i bv-
rigt. 

UlfEricsson/SEKO Sma/C 5 
for Terminalklubben. 

City Klara Fritidsforening 
Du som arbetar inom Terminal Stockholm har mojlig
het att bli medlem i City Klara Fritidsforening (alltsa 

aven du som arbetar i Arsta och Tomteboda!) 

For endast 50 kr/ar kan du delta i ett flertal aktiviteter 
till kraftigt reducerade priser 

Framsta onskemal: 
• 47 av 66 onskar fortsatt tviskift, 15 

vil l ha dagtid 
• 48 av 52 onskar fortsatt heltid natt, 

varav 43 extremnatt 

Varens aktiviteter ar foljande: 
Skultuna Messingsbruk, Taco Rock pa M/S Vindhem, 

Wasamuseet, Sandhamn, Tallin, Junibacken, 
Tall berg 

Ring foreningens ordforande Allan Abrahamsson pa 
tel. 781 56 06 for ytterligare information! 
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Arbetsmiljon vid Stockholm Syd 

Bra Idsning pa ventilationen -
men hur blir det med bullret? 
• Nu har Stockholm Syd-bygget gkn in 
i det som kallas fas 2, vilket nog minga 
har markt. Det innebar att plan 2 p i Arsta 
ar utrymt, nedmontering av maskinema 
har piborjats och bygget flyttar in i den 
gamla delen av terminalen. 

Det har innebar i sin tur att det blir mer 
^ jobb med att overvaka "skyddet". Minga 

olika yrkeskategorier fmns nu p i plats: 
byggentreprenbrer, tekniker, mekaniker, 
you name it. 

P i grund av dom stora riskema att vistas 
^ p i plan 2, s i har det bestamts att alia 

miste bara hjahn, skyddsskor och namn-
bricka, samt vara registrerade av den 
samordningsansvarige. 

Deplacerande 
Det mesta av projekterande ar klart, i 
princip s i iterstir bara el-sidan att grans-
ka. Sedan ar det s i att saga kort nar det 
galler andringar. 

En het omging har varit ventilationen, 
dar det har varit minga turer innan vi 
kunde enas om att ett deplacerande sys
tem ar att foredra, framfor ett vanligt s.k. 
omblandande. Detta in
nebar att luften skickas 

^ in p i golvnivi i stallet 
for i taknivi. Man ut-
nyttjar s i att saga termi-
kens lagar, vilket jag 
ofta har funderat p i var-
for man inte gor oftare. 
Det ar enligt min me-
ning den enda metod dar 
man kan garantera att 
luften kommer ner t i l l 
manniskoma. Det blev 
dock inte s i billigt att f i 
det systemet, men det 
f i r posten leva med. 

Det mesta ar som sagt 
bestamt, men en het po-
tatis iterstir troligtvis. 
V i har ju fdrsokt jobba 
for att f i dom manuella 
sorteringama och video-
kodningen bullerskyd-
dade, men dar ar vi inte 
riktigt p i samma v ig-
langd. Videokodningen 

gick bra, men manuella sorteringen ar inte 
projekterad p i det sattet idag har jag just 
f i t t reda p i . Darfor kommer frigan upp 
p i samverkansgmppen inom en snar 
framtid. Visserligen tanker man buller-
dampa p i ett bra satt, men det ar j u inte 
samma sak som att bullerskydda. 
Jag f i r iterkomma i frigan. 

BRM:en 
Den fbrsta brevresningsmaskinen installe-
ras for narvarande p i Tomteboda. En stor 
friga dar ar ergonomin och darmed ocksi 
arbetsrotationen. En bra rapport fmns just 
nu att lasa i Terminalextra. Facket och 
skyddsombuden ar med i projekten. 

Ergonomin 
Huvudskyddsombuden har lyft upp frigan 
om ergonomin vid maskinema t i l l led-
ningen for temiinalnatet. Vi har begart en 
ergonomisk undersokning p i varje termi
nal. Tyvarr vet jag inte aimu hur det har 
gitt, men jag f i r val iterkomma t i l l nasta 
fackmellt. 

En annan ergonomisk friga ar hur ar-

betsplatsema vid den nya KSM-maskinen 
kommer att utformas. Dar jobbar vi p i att 
f i skicka skyddsombud ti l l Darmiark for 
att kunna vara med och piverka. 

Overvakning 
Det sags att det stjals mycket i Posten 
idag. Atminstone s i kan man lasa det i 
tidningama och se p i TV. Konstigt 
nog????, s i har jag inte f i t t nigon infor
mation frin arbetsgivama om det, s i jag 
vet inte mer an vad jag har last. 
Det har ar j u inte bra for oss. Enligt tid-
nmgama s i kommer posten att oka kon-
trollen av personalen. Jag hoppas dock att 
jag blir informerad om vad man kommer 
att gora, men det ser inte bra ut. Det t r ik i -
ga ar att lagstiftningen nar det galler be-
vakning av personal ar andrad s i att ar
betsgivaren kan gora nastan vad dom vill . 
V i har an s i lange varit lyckligt forskona-
de frin det har med personalovervakning, 
men nu kanske det kommer. 

Lasse Lovlie 
Huvudskyddsombud 

Sth Syd kl. 13.30 den 9 mars. Utsikt mot osterfran nuvarande byggnad. Gjutning av bottenplatta. 



Tidplan for viktigare handelser i Stockholm Syd-projektet 

Atgard 
Tillbyggnad[sorlhall/dir.inl 
Rivning LTP Klara, plan 6 
RIvning LTP Klara, plan 2,4 
Rivning LTP Arsta, plan 2 
Rivning LTP Arsta, plan 4 
Nya LTP:er, flera deletapper 
Flyttning GSM Arsta 
FlyttningGSM Klara. Nsj 
Flyttning FSM hin KJara 
Flyttning FSM Arsta 
Brevresningsmaskiner (2 st) 
Flyttning SSM Klara 
Flyttning SSM Arsta 
NyKSM 

Mars -99 April Juni Jull 
26 

X 

X 

Aug 
31 

X 

X 

X 

Sept Okt 
40 
X 

Tidplan f6r bemanning, organisation, scheman, tjSnstetillsSttningar, Inplaceringar, etc revideras f.n. Nedanstiende sluttider SrdSrfdr prellmlnSra. 
Bemanningspian, tidsuttag 
FSrslag lagorganisation x^ x x x ? 
Rekrytering sorteringschefer mm x x x x ? 
FOrslag scheman x x x x x 
Sokning till lag 
Inplacering 

Befintlig organisation (fuil drift =x; begrSnsad drift = o, liten^V 
Klara Sma/C5 
klara Stora 
Klara F-post 
Biltransporten 

Ny organisation 
SmSbrev/CS 
Stora brev 
Klump _ 
varde ' 
Fbretagsposi 
Billrans^ort 
Verkstad 

Nov 
44 45 46 47 

Dec 
48 49 SO 51 52 

Jan -00 
1 2 3 

Feb 
5 6 

Mars 
1 9] 10 11 12 13 

2 ^ 
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Repskapets 
arsmote 
Arsmotet for S E K O post Stockholm :̂;: 
representuntskap valde bl a Ake KihH;! 
berg till onljorande pii tvi i r , Berif; 
Bingert och Micke Tall till ledaiuateB 
pa tva ar. Kassor och ovriga tre led a-: 
mSter har ett i r kvar. 

TA\ I - 3 juni kom-i 
mer Erhan G6mu?/Tba-sniic5 ochl 
Micke Tall/Klara Stora/Klump t i l l | 
sammans med 12 andra att deltagai i 
T v i motioner antogs. Den cna hand|| 
lade om iontagarnas inflytande 
samhiillsekonomin, typ (ackioreli 
ningsfondcr i Kanada. Dessa fonder-
investerar i fiiretag som rcspektcrarl 
fackliga och etiska reglersom fondeat:; 
bcstamraer. Motionen vill att forbunl^ 
det verkar for att pa liknande satt 
5ka I5ntagarnas/fackets inflytande fi 
samhallsekonomin. 

Den andra motionen uppmanari 
forbundet att bilda opinion for att ta; 
bort fiirsamringarna i arbetsskadei 
forsakringen. 

I ovrigt godkMndcs verksamhet och 
ekonomifor 1998. 

Micke Tail 
till avdelningsstyreisen 
Micke Tall avvecklar nu sin verki; 
samhet i klubb och sektion for atl̂  
flytta till Barnhusgatan 8. Ser nt 
honom pi terminalen, vSnligen koni 
takta vaktcn for avhysning! Avdell 
ningens storsta uppgift under I99^i; 
arprojektet tillsammans med andri:; 
branschavdelningar for att bilda en; 
gemcHsam storavdelning {ir 2000. 
D2rmed kommer S E K O i Storstocli| 
holm att minska sina kostnader. Dii 
ekonomiska resurscrna skall riktaî ; 
till klubbar och scktioner, som ocksai 
far ett okat ansvar. 

Som storsta klubb inom S E K O pos| 
Stockholm kSnns det bra att vi fir eiii; 
rcpresentant i avdelningsstyreisen. | 

Vi onskar Micke lycka till med del 
nya arbetsuppgifterna ! 

Terminalklubhsslyrehens A Clf 

Senaste nytt i SYD 
• Informationen frin SYD ar alltid 
en farskvara, s i en del information 
kan andras. Denna beskrivning galler 
laget i vecka 10. 

• Fr.o.m. den 8 mars har val alia kant av 
att nu borjar den verkliga overflytming av 
volymer / maskiner som skall p i g i t i l l i r 
2000. • Sokning, inplacering skall vara 
klart fore sommaren 
• Chefer for varje process ar tillsatt, SE-

J KO har lamnat synpunkter p i namnen, 
men inte haft nigot annat forslag. Klub
ben har inte reserverat sig. 

, Sorteringschefer 
' • Tillsatming av sortermgschefer skall 

piborjas, men forst intervjuer. Det ar ca 
70 st som har sokt, nigra firin ovriga 
landet. 

Sorteringschefema skall vara med i 
arbetsgruppema for varje process, s i att 
de kan piverka den framtida organisatio-
nen. Det tycker SEKO ar en fdrdel. Sorte-
ringschefens roll ar dock inte att deltaga i 
produktionen. Utan att ansvara for budget, 
volymer/nyckeltal, inventering, utbild-
ning, utvecklingssamtal, arbetsplatstraffar, 
iterkoppling resultat for ca 30 personer. 
• SEKO och arbetsgivaren har gitt i 
narkamp om egentidsplanering som Gote-
borg och Norrkbping har goda erfarenhe

ter av. P i dessa terminaler avsatter ex 2,5 
tim i veckan for utbildning, arbetsplat
straffar och i sista hand produktion. 

19 mars blir det ett seminarium med 
SEKO inbjudet. D i skall redovisas erfa
renheter frin andra terminaler. 

Terassen 
• Terminalkorkort kan man ha p i olika 
omriden ex GSM, kodning, hiick etc. Nu 
funderar man over hur minga delar man 
behbver p i t ex enheten Smi/C5. Behovs 
bara x antal delar av korkortet? 
• Det blir j u en utomhusterass p i Arsta. 
Byggmppen forsoker hitta en mojlighet 
for personalen att f i tillging ti l l terassen 
dygnet mnt. Problemet nu i r att man kan 
bara g i igenom restaurangen for att kom
ma dit. Den ar j u list nar bppettiden ar 
slut. 
• Samverkansgruppev fmns for SYD, 
Tomteboda och hela Terminal Stockhohn. 
Senaste i SYD var 12 mars, d i diskutera-
des bl.a. gmndbemanning, bytesbank, 
bullerskydd och LTP-fargsatming. 
• Nasta mote i SYD ar 9 april. Deltagare 
for SEKO ar Anders Viksten, Jan Gebring 
och Owe Olausson + HSO Lasse Lovlie. 

Micke Tall 

Postman blues... 
..heter en japansk film som f.n. vi
sas pa biografen Zita i Stockholm. 
Det ar visserligen en brevbarare i 
huvudroilen, men det vore fel att 
pasts att filmen handlar om Posten. 
Det hinns med nagra interiorer fran 
ett japanskt brevbararkontor (man 
har svart att tro att de bor granne 
med en av varldens ledande tiliver-
kare av moderna sorteringsmaski-
ner) innan det hela overgSr i snab-
ba cykeljakter (!) med maffia och 
polis inblandad; for en svensk pa-
minner den parodiska (men grym-
ma) skildringen av polisens arbete 
mycket om Hans Holmer och 
Palmeutredningen. 

Vinn biobiljetter 
Som trost for den som 1 likhet med 
Facktuellts redaktor bespetsat sig 
pa en akta och intrangande skil-
dring av brevbareriets psykologi 
men istallet fStt se nagonting helt 
annat (och sSmre) lottar Facktuellt 
ut en biocheck for tvS personer! 
Skicka ditt namn till Terminalklub
ben, Plan 3, 107 00 STOCKHOLM 
eller maila till sekooost.stockhol-
msterminalerna&.swipnet. se\ 

Vinnare 
Lycklig vinnare av den Hillersbergs-
bok som vi lottade ut 1 forra numret 
blev Lennart Hansson, Tba 
SmS/C5. Grattis! 
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Nagra fragor till.... 

...Peter Andersson, projektledare for 
Alglandets forsta brevresningsmaskin 
Den J mars skulle brevresningsmaski
nen borja monteraspa Tomteboda. Pa 
morgonen var de tyska langtradama 
pd plats och redan kvallen samma 
dag stod mycket av utrustningen ut-
placerad pd plan 3. Bertil Nilsson 
brukar saga att vi ska stalla klockan 
efter Riksnatet - kanske kan man saga 
detsamma om Siemens? 
Nar man i Tyskland ska skicka nagot 

till Sverige, behdver man inte skriva 
dit "Sverige" pd fdrsdndelsen, det 
racker med att man klistrar pd en dig 
pd paketet sd kommer det fram. Det 
dr i varje fall vad redaktoren kunde 
notera hdromdagen, pd en av packld-
rarna med maskindelar hade avsdn-
daren istallet for adressen fast en stor 
etikett med en "vdgmdrkesdlg"! 

Brevresningsdelen och forskiljning-
en star pa plats, men var ar den 
beromda tunnan! 
- Trumman, som tillverkas i England, 
ar ca tva veckor forsenad. V i vet inte 
varfbr, men haller pa och undersoker 
saken. 

Forsenar det projektet? 
- Det stal lert i l l problem for tyskama 
och Svardsjo (som tillverkat forskilj-
ningen) eftersom de haller pa och 
monterar sina maskiner och allt hor j u 
samman. Daremot tror j ag att v i i 
projektet kan halla var tidsplan. 

Ni har gatt ut med en intressefor-
fragan om att delta i utbildningen -
har ni fatt in nagra svar? 

Over 100 bar redan anmalt sig. 

A r det for sent att anmala sig nu? 
- Det ar aldrig for sent! 

Ni var ner till fabriken i Konstanz 
och provkorde maskinen for ett par 
veckor sedan, hur gick det? 
-- Bra! Det var IRM:en, dvs. 

brevresnings- och sorteringsdelen 
som testades (trumman och forskilj-
ningen tillverkas i Sverige repektive 
England). 35.000 forsandelser svensk 
brevresningspost flogs ner t i l l Sie
mens fabrik. Tre medlemmar fran var 
projektgrupp deltog. Resultatet av 
testet var mycket positivt, framfor allt 
imponerade den mekaniska processen. 
Mjukvaran behover forbattras. 

Och nu har nagra akt ner igen... 
— Atta personer har rest ner for en 
fbrsta tredagarsutbildning pa maski
nen. I gruppen ingar tre fran Stock
holm, tva fran Tomteboda (Gunilla 

Karlsson och Janne Friman) och en 
fran Syd. 

De ska lara sig att kora maskinen, 
for att sedan kunna lagga upp en ut
bildning pa vara maskiner. 

Det blir ett korkort? 
~ Alia som ska arbeta vid maskinen 
ska genomga en korkortsutbildning 
"Steg 1". Korkortet kommer, som v i 
ser det idag, att dels fokuseras pa 
maskinkunskap respektive kunskap 

om postflodena v id anlaggningen, 
dels de olika arbetsstationema: fors-
kiljningen, brevresningsdelen ("Snur-
respratt"), GSM:en, videon samt sa-
kerhetsfiragor. 

V i kommer ocksa att ta fram en 
"Steg-2 utbildning", som bl.a. ska^ 
innehalla kunskaper om fdrebyggandt^ 
underhall - och med det menar v i inte 
enbart dammsugning! Den har utbild
ningen ar i linje med intentionema i 
Underhallsprojektetsrekommendatio-^ 
ner och kommer att rikta sig t i l l en 
mer begransad krets. 

H u r blir det med teknikernas ut
bildning? 
~ Det tekniker som ska arbeta med 
maskinema kommer att fa en 
sjuveckors-utbildning, fyra veckor i 
Tyskland och sedan tre veckor har 
hemma. Teknikema pa Tomteboda 
kommer att fa extra utbildning efter
som de inte har erfarenhet av 
AEG/Siemens GSM:ar. 

Nar borjar utbildningarna? -TN 
- Den 10 maj borjar v i utbilda de tva 
fbrsta gruppema, med ca 30 deltagare 
i varje. Den 7 j un i startar nasta om-
gang. I maj utbildar v i nattfolk ocb_^ 
deltidare och i jun i tvaskiftare och 
deltidare. 

Och organisationen nar projektet 
avslutas i augusti ar inte klar? 
~ Nej. V i tanker oss fyra team som 
ansvarar for driften, men vilka som 
ska inga i teamen, varifran de ska 
komma, hur rotationen ska se ut, etc, 
ar inte avgjort annu. 

Jan Ahman 

Pa Terminal Stockholms websida 
finns ytterligare information om pro
jektet, bl.a. bilderfrdnprovkdmingen 
i Konstanz. 
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Ledig i pask? 
• Terminalklubben har lamnat en 
reservation till arbetsgivarens be
slut att andra praxis om tjanstebe-
frielse pa paskdagen och andra 
sondagar i samband med vissa 
storhelger. 

"SEKO menar att beslutet att hava praxis 
om tjanstebefrielse p i piskdagen, pingst-

^ dagen m.fl. sondagar som foregir helgdag 
innebar okade kostoader for Posten. An-
ledningen ar att postmangden dessa dagar 
inte ar tillracklig for att sysselsatta alia 
som tjanstgor, samtidigt som man drar p i 
sig kosmader for obekvamtidstillagg (i de 
fiesta fall 63,10/timme. Til l det kommer 
att Posten andi ar tvungen att lita ett antal 
personer arbeta over pifoljande helgdag. 

V i anser inte heller att det ar rimligt att 

de som har tjanstgoring natt mot mindag 
i minga fall ska installa sig for tjanstgo
ring for att arbeta 2,5 timme.Pi forekom-
men anledning f i r vi ocksi pipeka att 
byte av tjanstgoring frin namnda sonda
gar t i l l efterfbljande helgdag inte ar mojiig 
eftersom det i avtalet stir: "Vid tjanstgo
ring p i helg erhiller arbetstagaren over-
tidsersattning". Konsekvensen av detta 
miste bli att arbetstagare med tjanstgo-
ringsskyldighet p i sondagen i dessa fall 
blir tjanstebefriad p i sondagen och efter
som vi forutsatter att alia nmedarbetare 
behandlas lika s i skulle det innebara att 
alia blev tjanstebefriade. 
Slutsats: L i t gammal praxis galla! 

Anders Viksten, ordf. 

Datorer pa gang... 
For narvarande p ig i r en slutgranskning 
av tillfrigade leverantorer. Erbjudande 
kommer att g i ut t i l l personalen under 
april; tidigaste leverans blir preliminart i 
maj. 
Tre altemativ kommer att erbjudas. 
• En "varstingdator" med 450-500 Mhz, 

minst 12 Gb hirddisk, 16 Mb grafik-
kort, avancerat ljudkort, DVD-lasare, 
modem 56 kb fdrberedd for V-90, 17" 
skarm TCO -95, Interaeterbjudande 
frin Telia samt blackstrileskrivare. 
Mjukvara: MS Office 97, Vimsskydd, 
Nationalencyklopedin, mm. 
Beraknat bmttoloneavdrag 550 
kr/min. 

• En "standarddator" med lagre prestan-
da. Samma programvara som ovan. 
Bruttoloneavdrag max 350 kr/min. 

• Barbar dator med A M D eller Intel 
Celeron-processor, DVD-spelare, 
Ljudkort, minst 4 Gb hirddisk, mo
dem, Intemet-erbjudande. Samma 
programvara som i ovriga paket. 
Bmttoloneavdrag max 550 kr/min. 

Brattoloneavdraget iimebar att kostnaden 
dras frin bruttoldnen. (Kosmaden for 
nuvarande IBM hyrdatorer frin Posten 

dras p i nettoldnen.) 
Genom att avdraget gors p i bmttolonen 

blir den verkliga kosmaden lagre - man 
betalar j u inte nigon skatt p i beloppet. 
Det innebar att nettokosmaden for exem-
pelvis "varstingdatom" blir drygt 30 
procent lagre, eftersom det ar vad de 
fiesta av oss betalar i skatt. Istallet for 
550 kronor betalar man ca 385 kronor 
netto (550 - 550*30% = 385). 

Man bor ocksi kanna t i l l att sjukpen-
ning, semesterlbn och pensionen samt A-
kasseersattaingen, om det skulle bli 
akmeUt, piverkas negativt genom bmtto-
loneavdraget. Det blir inga storre forlus-
ter, men man bor vara medveten om 
saken. 

Inlosen av de "gamla" hyrdatorerna. 
Det ar annu inte klart hur de blir med 
inlosen av de datorer som vi idag hyr av 
Posten. Den forsta omgingen konttakt 
loper ut efter sommaren, men arbetsgiva
ren har inte preciserat vad de tanker 
begara i inlosen av dem som vill behilla 
sin IBM-dator. Posten har sagt att frigan 
ska vara avgjord innan det nya erbjudan-
det presenteras. 

Jan Ahman 

Halla dan.. 
... Bertil Nilsson, Riksnatschef och just 
hemkommen frin en tviveckors studiere-
sa i USA. 

H a r det 
hant nigon-
ting nytt 
med Arlan
da, sedan vi 
gjorde den 
forra inter-
vjun med 
dig? 

- Nej! 
Ingen ny 
projektleda
re utsedd? 

- Nej. 
Kan man saga att projektet for nar
varande ligger i malpise? 

~ Bide ja och nej. Ja darfor att det inte 
fmns nigot nytt om Arlanda. Nej darfor 
att projektet ar komplext och vi miste 
klara ut en del andra frigor som hanger 
samman med Arlanda, t i l l exempel den 
maskinella fmstalbingen, ePP:s framtid 
samt A-tigen, som vi tittar vidare p i , men 
dar det ar litet motigt. 

Facktuellts lasare skulle bli glada om 
jag kunde skriva att projektet ar 
nedlagt! 

~ (Skratt) Nej, s i ar det inte. Snarare 
tvartom. Jag har just kommit hem frin en 
tviveckors studieresa i USA, dar vi bl.a. 
besbkte Federal Express stora sortering-
sterminal i Memphis. Det var en impone-
rande anlaggning med 120 flygrorelser 
per natt. Intrycken darifrin har snarare 
starkt mig i min uppfatming att Arlanda ar 
ratt! 

Hur gir det med omiastningsnavet 
vid Tomteboda? 

~ Ni har ju varit med om att ta fram ett 
nigot bantat altemativ dar investering-
skosmaden fortfarande ar hbgre an i den 
urspmngliga kalkylen, men dar hyreskost-
naden bor rymmas inom ramama. Vi 
raknar med att det kommer att tas upp till 
behandling i Brevs styrelse i maj. 

Jan Ahman 

Federal Express (FedEx) dr varldens storsta dis
tributor av expressforsdndelser. Foretaget har 
145.000 anstdllda som levererar drygt tre miljo
ner koUin varje dag till 211 lander 
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1999 ars pensionsavgift 
• 1999 betalar vi ofbrandrat Gamfbrt 
med 1998) 6.95 procent i egenavgift till 
pensionssystemet. Milet ar att vi ska 
betala en avgift pd 8,47 procent p i den 
taxerade inkomsten'. 

Det nya pensionssystemet och fmansie-
ringen av detta vore vard en egen massa. 
Jag f i r har begransa mig t i l l foljande. Det 
gamla pensionssystemet (folkpension och 
ATP) har fmansierats genom arbetsgiva-
ravgifter. 1998 uppgick dessa fortfarande 
t i l l drygt 13 procent. I i r har man stuvat 

om i avgiftema s i det ar svirt att saga hm" 
mycket som gir t i l l pensionema.) Tanken 
ar att det nya systemet ska fmansieras 
genom avgifter p i sammanlagt 18,5 pro-
cent. Halften ska fmansieras med egenav-
gifter och halften med arbetsgivaravgifter. 

Ytterligare hdjningar 
Eftersom vi i i r betalar 6,95 procent kan 
vi rakna med ytterligare hdjningar av 
egenavgiften med 1,52 procent (upp ti l l 
8,47 procent). Den som ar snabb i huvu-

1999 ars egenavgifter 
Inkomst^ 
/man 

12 000 

13 000 

14 000 

15 000 

16 000 

17 000 

18 000 

19 000 

20 000 

21000 

22 000 

23 000 

24 000 

25 000 

Egenavgift 
1996-netto' 

414 

449 

484 

519 

554 

589 

624 

424= 

446 

Egenavgift 
1997-netto ' 

502 

543 

583 

624 

665 

706 

753 

793 

536' 

Egenavgift 
1998-netto' 

583 

630 

683 

729 

776 

828 

875 

922 

626' 

656 

686 

720 

720 

Egenavgift 
1999-brutto^* 

833 

908 

975 

1042 

1108 

1183 

1250 

1317 

1392 

1458 

1525 

1600 

1667 

1667 

drakning kan konstatera att denna pro-
centsats inte motsvarar halften av 18,5, 
som ju fortfarande - trots det nya pen-
sionssystemets alia egendomliga raknes-
tycken! - ar 9,25. Orsaken ti l l misstam-
ningen ar att man i pensionsuppgorelsens 
slutskede beslot att bide pensionen och 
pensionsavgiften ska beraknas p i den 
taxerade inkomsten minus pensionsavgif
ten. 9,25 procent p i detta lagre belopp 
motsvaras av 8,47 procent p i bruttobelop-
pet. Denna modell innebar visserligen a ;^ 

avgiften blir lagre - men 
ocksi pensionen sinks! 
Exempelvis blir irets 
ATP-poang lagre av den
na orsak. ^ Egenavgift 

1999-netto ' 

583 

630 

683 

729 

776 

828 

875 

922 

974 

729^ 

763 

800 

833 

833 

' = Inkomsl = den taxeradeforvdrvsinkomsten, dvs mSnadslO-
nen och olika tillsgg (allt det som lonebeskedet redovisas 
som "skanepliktigt belopp") minus egna avdrag fbr resor, 
pensionssparande, etc - men inte ev. skuldrantor. dessa 
p^verkai inte egenavgiftema. 

I taxeringssammanhang fmns ytterligare ett begrepp: beskatt-
ningsbar forvdrvsinkomst. Den beskattningsbara fBrvarvsin-
komsten ar lika med den taxerade ftrvarvsinkomsten minus 
avdrag for dels egenavgiftema, dels det sk grundavdragel. 

^ = Egenavgiftema, brutto, framgSr av den skattetabell, som 
alia & hemskickad tillsammans med preliminarskattsedeln i 
januari. 
' = Egenavgiftema ar avdragsgilla i deklarationen. Det innebar 
att man "fir tillbaka" den del som man annars skulle ha betalt 
i skatt fbr beloppet. De allra flesta av oss betalar enbart 
kommunalskatt. Jag utg4r i mina exempel frSn att kommunals-
katten ar 30 procent. De som tjanar mer an den s k brytpunkten 
i skatteskalan betalar dessutom 20 eller 25 procent i staUig 

skatt pS Overskjutande del av inkomsten. Brytpunkten ar 1999 
219 300 kronor i beskattningsbar ftrvarvsinkomst ftr 20 
procent i statlig skatt och 360 000 kr fbr 25 procents staUig 
skatt.. Eftersom man fbrst skall dra av egenavgiftema och 
gmndavdraget (plus ev egna avdrag, vilket jag inte tar hansyn 
till i denna tabell) innebar det en laxerad inkomst pi ca 
245 000 respektive 389 500 kronor (= ca 20.400 respektive 
32 450 kr/mSn). 
Gmndavdraget ar 1999 som hOgst 18.100 (= taxerad inkomst 
105.200 -110.700). Darefter sjunker det till som lagst 8.700 kr 
(Vid en taxerad inkomst Over 203 800). 

' = Pensionsavgiften avmndas till narmast jamna hundratal pk 
det framraknade arsbeloppet (12.000x 12 x 6,95% = 10.008 
= 10.000 = 833kr/mdn) 

Egenavgiftema la ftjr 4r: 1994 - 1,95%; 1995 - 3,95%; 1996 -
4,95%; 1997 - 5,95%; 1998 - 6,95%; 1999 - 6,95%. 

Avdragsglllt 
Jag beskriver i foljande 
tabell nettoeffektema av 
irets egenavgifter. P i lo
nebeskedet ingir egenav
giften i det belopp som 
redovisas som prelimi-
narskatt. Det ar anled-
ningen ti l l att det belopp 
som redovisas som preli-
minarskatt, raknad i pro-
cent, overstiger den skat-
tesats som man har i den 
egna kommunen. 

Nu firms det ytterligar?^ 
en fmess med egenavgif
tema. De ar avdragsgilla 
vid deklarationen, vilket -
naturligtvis! - gynnar ho-
ginkomsttagama. Likas*-^ 
dras avgiften enbart pa 
inkomster upp ti l l 8,06 
fbrhojda prisbasbelopp, 
vilket 1999 innebar en 
taxerad fdrvarvsinkomst 
p i 24 983 kr/min. De 
som tjanar mer slipper 
siledes betala egenavgif
ter for den del av inkoms
ten som overstiger 24 983 
kr. 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hem-
sida fmns en utfdrligare 
tabell! 



Term/naFACKTUELLT 3/1999 Reallonen 

Realloneutvecklingen 1980 -1999 
Plus minus noil efter en generations slit 
• Jag har under drygt 20 irs tid fdljt 
reallonens utveclcling for fotfolket inom 
Posten, och fortlopande redovisat utfallet 
i olilca tidningar. Nar lonesystemen hek 
gjordes om i mitten av 90-talet skapade 
detta vissa berakningsproblem som lett att 
det blivit ett uppehill i siffemissandet. 
Dessutom s i foljde jag frin bbrjan Ibne-
utvecklingen for pj:ama och den yrkes-
grupp som fr.a. hade pj-lon, brevbarama. 
Inom sorteringen i Stockhohn har j u de 
flesta varit antingen opj :ar eller fpj :ar eller 
- kronan p i verket! - vx:ar (och motsva-
rande inom ufrikes). Idag ar vi alia som 
bekant sorterare. Jag har nu fdrsokt att 
rekonstruera loneutvecklingen bakit t i l l 
1980 fbr opj-gruppen. Heist skulle jag 
vilja starta redan 1976-77 eftersom de 
iren var de svenska reallbnemas all time 
high. De har inte varit mbjligt, men efter
som loneutvecklingen for pj:ar och opj:ar 
bakit i tiden foljdes i t kan man utgi frin 
att aven vira realloner sjonk med ca 500 
kr/minad mellan 1977 - 80. 

Skattereformen 
Av diagrammet framgir att reallonema 
fbrsamrades under nastan hela 80-talet. 
Mot slutet av det decenniet och i bbrjan 
av 90-talet skedde s i en kraftig uppging; 
vi var tillbaka dar vi borjade ett decen-
nium tidigare! Orsa
ken t i l l denna fbrbat-
tring var dels skatte
reformen 1990-91, 
dels den kraftiga hog-
konjunkturen i sluts-
kedet av 80-talet. Det 
var d i vi fick MLT:na 
och andra lonehoj-
ningar som faktiskt 
hojde lonema nigot. 
Skattereformen hade 
ju en pissa-pi-sig ef-
fekt for oss med liga 
eller normala mkoms-
ter. Forst sjonk skat-
ten litet - och sedan 
steg den ti l l an hogre 
hojder an fore refor-
men nar momshoj-
ningama slagit ige
nom i prisema och de 
nya extraskatterna 

infbrts (egenavgiftema). Darfor kanade 
det snart utfor igen s i att vi kom tillbaka 
ner under noU-sttecket. 

Bortkastad tid 
Just nu pekar kurvan uppit, jamfort med 
1980 s i har reallonen hojts med drygt 400 
kr/minad. Det ar denna lilla fbrbatfring 
som skapat panik inom etablissemanget 
och resulterat i de Obergska forslagen om 
tvingsmedling och ytterligare inskrank-
ningar i strejkratten - men ocksi LO:s 
fbrhandlingar med SAF om ett nytt huvu-
davtal for att hilla lonema nere ("tillvaxt-
salliansen", som de har mage att kalla 
det!). 
Sammanfattaingsvis s i kan vi konstatera 

att det sista kvartsseklet varit bortkastad 
tid nar det galler reallonema. V i stir fak
tiskt - i basta fall - och stampar p i samma 
flack som for 25 i r sedan! 

Missiyckats 
Det kunde man acceptera om vi istallet 
fitt fbrbattringar p i andra vagar an genom 
lonen. S i har som bekant inte varit fallet. 
Exempelvis sjuklonen och pensionema 
har ocksi forsamrats liksom ett antal 
andra sociala rattigheter. Den alha varsta 
fbrsamringen s i har lingt ar naturligtvis 
den kraftigt hojda arbetslbsheten. 

V i kan dirfor konstatera att de krafter 
som styr det har landet, de stora kapitala-
gama och deras politiker i olika kulorer, 
missiyckats. I varje fall om man ser saken 
frin var horisont. 

Och varfbr skulle vi se den frin nigot 
annat hill??!! 

Jan Ahman 

Forutsattningar. 
Berakningama utgSr isin den lOn som gallt i januari 
mSnad respektive 4r. 

Kommunal skattesats respektive ii den ftr riket 
genomsnittliga. Prisutveckling enligt SCB:s kon-
sumentprisindex, januari mjnads index fbr respekti
ve is. 

Jag har genomgSende anvant slutlon fbr pj respek
tive Opj fram till och med 1992-93. Fbr riks-pj:n har 
jag 1994 anvant det golv som faststalldes i Sth 
Nona. Fbr Sths-bpj ;n galler golvet i Tomteboda (Sth 
Norra) 1993-95, darefter medelldnen fbr en sorterare 
(yrkeskod - G) inom Stockholmsterminalema. 
Medellbnen ar beraknad exklusive timavlonade och 
tidsbegransade och galler SEKO-medlemmar 
Riks-pj:n galler exklusive MLT, eftersom dessa var 

en ren Stockholmsaff^. Inte heller grm-ersattningen 
har lagts in. Grm var ju en fl-ivillig historia ftam till 
1993-07-01, da de blev obligatoriska och ersattning-
en blev fast lOn. 

Fbr Sths-bpj:n galler att MLT lagts in fr.o.m. 1989 
(MLT infbrdes 1/7 1988). Jag har lagt m 500 kr 
eftersom jag 1993-95 anvant uppgiftema fbr Tomte
boda, som ju var den terminal som hade detta (det 
hogsta) MLT-beloppet. 
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Postens resultat 1998: 

En miljard i vinst 
• Postkoncemens rorelseintakter upp
gick under 1998 t i l l drygt 24 miljarder, i 
stort sett ofbrandrat jamfort med foregi-
ende i r . 
Vinsten blev 1,075 miljarder (1,055). D i 

ingir en realisationsvinst p i 426 miljoner 
i samband med overlitelsen av fastigheter 
ti l l pensionsstiftelsen. A andra sidan tyngs 
resultatet av 425 miljoner i s.k. struktur-
kosmader; bl.a. s i slarvade man bort 85 
miljoner nar det nya Logistiknatet sjosat-
tes under hbsten -98. 

Som vanligt ar det Brev som bar det 
tyngsta lasset. Resultatet for de olika 
affarsomridena framgir av tabellen. 

Gynnar Nordbanken 
Posten Forsaljnings resultat - eller redo
visning av resultatet - ar namrligtvis be-
kymmersamt. Av underskottet uppges 
enligt bokslutskommuniken 138 miljoner 
kronor harrora frin de uppdrag som Fbr-
saljning utfor i t Nordbanken. En ren 
subvention for att hilla Nordbanken-
aktien uppe i vantan p i att staten ska salja 
ut sin agarandel. Posten Brev och ovriga 
enheter inom Posten betalar sammanlagt 
485 miljoner i ersattningartill Forsaljning 
(Brev - 325 milj , bvriga 160). Har kan 
man naturligtvis alltid diskutera vad som 
ar en rimlig ersattning. Forsaljning ar j u i 
mycket ett ansikte utit for de andra affar
somridena. Sedan skulle det naturligtvis 
inte skada om (s)-regeringen slutade upp 
med att gynna Nordbanken och de bvriga 
patrasken och lat Posten (och inte bara 
mobelhandlama) bilda en egen bank. Det 
skulle starka Forsaljning. Dessutom f i r 
Posten - an s i lange - 200 miljoner i bi-
drag frin staten fbr att uppratthilla en 
rikstackande kassaservice. 

Logistiks situation 
Frigan ar emellertid om inte Logistiks 
simation egentligen ar besvarligare an 
kassans. Aven om man raknar bort de 85 
miljoner som strulet vid omlaggningen i 
hbstas uppges ha kostat, s i slutar man p i 
ett minusresultat. Och tittar man p i forra 
irets resultat s i ser man att de balanserar 
p i en knivsegg - konkurrensen ar mordan-
de bird i paketbranschen. 

Trots alia hirda rationaliseringar och 
omorganisationer och valbetalda chefer 

som kommer och gir s i ar det annu mbj
ligt for oss att gora ett bra jobb. Under 
1998 kom 97,3 procent (97,0) av breven 
fram i tid. I den 
i n t e r n a t i o n e l l a 
brevtrafiken ligger 
Sverige i topp med 
den basta kvalite-
ten fbr sival an
kommande som 
avgiende l:aklass-
brev. 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hemsidafinns lankar till 
ytterligare information om Postens och City-
Mails resultat. 

Affarsomrade Rorelsein
takter (Mkr) 

Resultat 
97 

Resultat 
98 

Brev 14 498 1 103 1 155 

Postgirot 3 439 264 263 

Loglstik 3 418 102 -125 

Utrikes 2 371 170 125 

PostNet 266 - -66 

Forsaljning 4 581 -550 -571 

He/a koncemen 24 359 1055 1075 

CityMails bokslut for 1998: 

58 miljoner back 
CityMail okade forra iret sin omsatming 
t i l l 318,6 miljoner (248,5 miljoner 
1997). Resultatet visar fortfarande roda 
siffror: - 58,7 miljoner, vilket ar 18 mil
joner samre an den reviderade prognosen 
frin oktober, men 31,6 miljoner battre an 
1997 irs resultat. 

Enligt bokslutskommuniken ar voly-
mutvecklingen fortsatt positiv, s i att man 
nu ar uppe i drygt 1.000 forsandelser per 
CityMan och dag i Stockholm, drygt 700 
i Goteborg samt ca 650 i Malmo. Antalet 
"irsanstallda" uppgick 1998 ti l l 937 
(850). 

Royal Mail 
Samtidigt som bokslutskommuniken 
presenterades meddelade bolaget att man 
kommer att fordjupa samarbetet med 
brittiska Royal Mail inom utrikespost. 
Man utreder ocksi mojligheten ti l l same-
tablering med Royal Mail inom inrikes 
kontorspost i Sverige. Under hosten 
bildade CityMail ett gemensamt bolag 
med ASG for hemleverans av lattgods-
fbrsandelser baserade p i internet- och 
distanshandel. Den 1 januari i i r slots ett 
entreprenadavtal med CountryMail i 
Kronobergs Ian. 

Som framsta skal for det, jamfort med 
prognosema, forsamrade resultatet anges 
att storre kimder vantat med att fatta 
beslut om distributor infor Marknads-
domstolens beslut i november. Ett beslut 
som gav Posten ratt att anvanda zonpri-
sema samtidigt som domstolen kritisera-
de Posten for det satt som prislistan forst 
lanserats. 

Nya skadestandskrav 
CityMail - pihejade av SvD - antydde 
redan nar domen publicerades att de 
skulle undersoka mojlighetema att stam
ma Posten. I bokslutskommuniken upp-
repar man - stilenligt - sitt hot: CityMail 
fbrbereder fbr narvarande tillsammans 
med juridisk och ekonomisk expertis ett 
skadestindsansprik mot Posten avseende 
perioden 1996- 1998. 

Till sist kan noteras att "kosmadema i 
utdehiingsorganisationen piverkats av att 
den starkt forbattrade arbetsmarknaden i 
Stockhohn medfort en okad personalom-
sattoing". Det ar denna faktor som ar 
bakgrunden ti l l de forbattrade rekryte-
ringslbnema inom CityMail. 

/JA 
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Fortsattning fran sista sidan: 

Cilia laget - Nya Tider 
Ingen klar f ramgang 
SEKO lyckades efter minga om och men 
radda kvar nigot av fridagstillaggs-mo-
mentet for de som fortfarande tjanstgor p i 
sidan tid. Men i den takt som personal 
fbrsvinner frin sidana scheman si kom
mer det inte t i l l nigra i systemet. Det ar 
under avveckling, vilket jag ocksi kanner 
att F-dagama ar, liksom det mesta inom 

^ 1 Posten! Arbetsgivaren har hanterat frigan 
analogt med hur semestem behandlades. 
Bara den skilbiaden att de nyanstallda 
aldrig kan f i fridagstillagg. Fridagar ar 
viktiga p i tjg-listan. P i fridagar ar man i 

^ 1 alia fall i nulaget garanterad overtid d i 
man arbetar extra. 

Egenplanering pa prov 
Posten vill av kanda skal minska denna 
overtidskosmad. Det fbrsbkte man gora 
genom att fixa en arbetsgrupp som publi-
cerade "Bra Tider" i augusti 1997.1 Sth 
Syd projektet har man smugit som katten 
kring het.... i olika delprojekt (det fmns ett 
antal). Frigan om egenplanering har 
kommit p i tal. Vid Klara-F kassan har 
man infort denna metod p i prov. Tanken 
ar att DILen vid Sth Syd ska f i samma typ 
av kundanpassad arbetstid. Posten AB 
vid Foretagsposten tog upp frigan sid 

I samverkan och ville informera personalen 
vid arbetsplatsttaffar. Det kan vi natur
ligtvis inte motsatta oss. Saklig informa
tion kan vara nyttig!? T v i arbetsplatstraf
far hblls fbr 2-skift. Blev de medlemmar-

^ I na lyckliga? Skymtar "Bra Tider" - nej 
och iter nej!! 

omriden att umyttja tiden t i l l , framst typ 
arbetsplatstraffar. 

vagen till f ramgang - win-win 
Vid styrelsens planeringskonferens den 4-
5 mars talade undertecknad for att vi ska 
satsa p i kundanpassad tjanstgoring men 
genom schemalagd arbetstid, typ tjanst-
gbringslista. Vi l l Posten AB annorlunda 
fbreslog jag som vir t krav: arbetstidsfiir-
kortning till 6 timmars arbetsdag med 
bibehillen Ion, fbr att vi p i s i satt ska f i 

Svarigheter Vid egenplanering 
Egenplanering blir kolossah svirt att 
genomfbra om de anstallda inte f i r del av 
vinsten. Problem uppstir d i medlemmar 
ar frinvarande akut typ: v i rd av bam, 
sjukdom, fba, semester etc. Bokforingen 
kommer att kompliceras radikalt. Dess
utom kan det bli s i att vira olika skal t i l l 
val av arbetstid stalls mot varandra. Det 
ar kanske inte alltid s i kul att arbeta linga 
pass vid minadsskiften. Vi p i extt-emnatt 
har ju ledig vecka ibland. Hur ttor ni det 
blir vid framtida hogtrafik d i vi kanske 
inom lagen ca. 50 personer skall komma 
bverens om vilka som ska jobba vid hbg-
trafiktid. 

Dessutom ar det oklart hur det skall 
kunna Ibsas med semester for de som 
arbetar Ibrdag och sondag. Men det gor ju 
inga hojdare s i det ar val inget problem... 
ViPen vid Klara-F Kassan ar inte speciellt 
hbg. Borde inte den okade ttivseln med 
okad valfrihet ha visat sig dir.... 

Avslutning 
Detta blev en ling bettaktelse. Men jag 
har visat min syn p i Posten AB och tagit 
fram en del aktuella frigor i ljuset. Skrif-
ten "Bra Tider" kan Du f i frin arbetsgi
varen. Tala med din lagledare. Den fmns 
ocksi att lasa p i din sektions expedition. 
Hjalp till att gora facket till en kampor-
ganisation! Nu ar det snart bara 30 mina
der kvar tills vi f i r avtalslost tillstind. D i 
fmns antagligen mojlighet t i l l kiss-strejk 
aven for oss! Speciellt om Sth Syd koper 
ePP:s "maskinmamingsblankett". Den ar 
en rysare. 

Ibland ar verkligheten virre i n dikten! 

Hans Rosen 

Artikeln har tidigare varitpublicerad i sektio-
nens tidning. 

Seminarium om f lexibel 
arbetstid 
Vid Sydsam 990219 togs beslut om ett 
"Seminarium flexibel arbetstid". Ansva-
rig: Ake Andersson. 

Jag har foreslagit Terminalklubben att 
kalla in t v i forettoendevalda frin varje 
sektion ti l l det ytterst viktiga seminariet. 
SEKO har gitt med p i egenplanering vid 

Goteborgs-, Nassjb- och Norrkopings-
terminalema. Men den versionen som 
fmns vid Gbg ar egenplanering light och 
inte alls som fbrsoket vid v i r Kassa. Forst 
p i 4:e plats kommer, att den anvanda 
tiden som sparats k ^ anvandas t i l l pro
duktion. Det fmns siledes tre viktigare 

del av vinsten och antligen lite kompensa-
tion for de forsamringar som genomforts 
genom bolagiseringen. Det skulle kunna 
uppsti en s k situation. Bida partema 
skulle f i del av vinsten och vi gamlingar 
skulle f i lite morot tillbaka. Christer 
Rydh, SEKOpost Sth skriver i haftet: 

"Att komma overens lokalt ar det allra 
viktigaste for att lyckas med flexibel 
arbetsorganisation. Jag har ocksa sett 
att de arbetsgivare som lyckats bast dr 
de som kompenserar personalen for 
okad flexibilitet, t ex genom forkortad 
arbetstid' 

Hans Rosen ar vice sekreterare i Terminal
klubbsstyrelsen och ordforande i sektion 
Klara-Foretagspost. 

Las mer om 
arbetstiderna] 
pa klubbens ] 

hemsida! I 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO post 
Klubb Terminaler Stockholm 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandhng: se nedan\ 

Cilia laget - Nya Tider 
• Det fStal medlemmar frin Klara-F, 
som var narvarande vid Terminalklub
bens irsmbte kunde glatt konstatera att 
min uppstrackta hand kunde inraknas 
bland de 14 medlemmar som ansig att 
fackligt fortroendevalda, p i alia nivier, 
ska ha ambitionen att synas p i arbetsgol-
vet t i l l 30%. Tyvan fann de ovriga rbs-
tande (over 60 roster) att det ar bra som 
det ar, d V s en del fortroendevalda arbetar 
fackligt t i l l 100%. Somliga anser sig t o m 
arbeta fackligt t i l l 120%. (Hur ar detta 
mojligt?) Min ambition ar att synas p i 
golvet, med skyddsombudskepsen p i 
svaj, minst 30%. Forhoppningsvis blir det 
mer. 

Nye ledaren - Lennart Crabe 
Nu t i l l mbriken "Gilla Laget". Det gor 
vir nye ledare for Posten AB, Lennart 
Grabe, (tidigare /// = Tre Korvar), som 
tidigt uttryckte sig si. 
Jag fbrstir honom, nastan 300.000 i m i 

naden, nara 20 ginger mer an den tysta 
majoriteten p i arbetsgolvet, dartill moj
lighet t i l l 30% bonus. Apropi det, var har 
bonusen tid Terminalema tagit vagen ? 
Utdehiing i Sth fick 3.000 forra iret och 
aven andra inom Posten har fitt.... S i 
minns gama hur vi kande nar Dahlsten 
fick hojd Ion... Den nye gillar laget; jag 
fbrstir det. 

Det skulle jag ocksi gora i den situatio-
nen. V i f i r val andi hoppas att han som 
nyanstalld bara har 25 semesterdagar, 
som ovrig nyanstalld personal f i r i Posten 
AB. Kanske har han ocksi "mojlighet" att 
f i semesterfbrbud under aug, sept och 
dec, nigot som nu ePP hotas av. 

Morotter 
"Bra Tider" - har vi kanske inte trots en 
reallbnefbrbattring just nu. Minga med 
mig kanner oro infor Sth Syd (Arsta). Jag 
kan bara beklaga det beslutet! Kom ihig 
att Terminalklubben avridde Posten AB 
frin att bygga ut. 

V i aldre postarbetare blir j u inte effekti-
vare genom att forflyttas t i l l Arsta utan 
morot. 

Nar det dessutom fmns risk for att aven 
den sista moroten fbrsvinner hos oss, som 
den tidigare gjort, sarskih hos Klara-
Smi/C5. Huvudkontoret vid Posten AB 
gav i augusti 1997 ut en skrift med titeln 
"Bra Tider". Den ar resultatet av en pro-
jektgmpp, bestiende av tio personer, va
rav en del fackliga (dock ingen frin vira 
Terminaler), som undersbkt hur man kan 
anpassa arbetstiden till kundernas be-
hov. 

Kundanpassning - utveckling 
- 4:e steget... 
Inom Posten har vi sen urmiimes tider 
arbetat efter tjanstgbringslistor och det 
har flmgerat bra. Anpassning t i l l toppar, 
fmns redan genom dehidstjanstgbring 

Hans Rosen 
far sista 

ordet 

(typ 18-23). P i senare tid aven anpass
ning genom exfra installelser for deltidare 
vid hogfrafik och vem minns inte 
postkassorema, som alltid arbetat exfra 
vid minadsskiften planerat i tjg-lista.. Det 
var p i den tiden d i folket annu inte blivit 
lurat att girera gratis for att sedan f i reda 
p i att kundunderlaget vid postkontoret 
sviktar och senare, sakert som ett brev p i 
Posten, f i information frin Postgirot om 
att det kommer att uttagas en avgift vid 
girering. 

Men tillbaka till tjanstgbringslistor. De 
har fungerat bra och givit personalen en 
trygghet. Man vet exakt hur man arbetar 

i r i fbrvag. Dessutom finns det en natur-
lig frbghet i systemet, d i man inte s i latt 
kan andra listor s i dar hux flux. Med arlig 
samverkan (forhandling) tar en forandring 
minst en minad att genomfbra. Nu ar 
Posten AB intresserat av att ytterligare 
hbja produktiviteten vid foretaget, speci--ii^ 

ellt for de som arbetar med den tunga 
postproduktionen. Naturligtvis utan att vi 
f i r se nigon del av vinsten. Daremot kan 
ju Lennart Grabe gilla laget, med sin Ion 
och bonus, som vi jobbar ihop i t honom. > ^ 
Vad Posten AB egentligen vil l ar att info-
ra flexibel arbetstid, egenplanering och 
grundbemanning efter l igtrafik. Kanns 
begreppen igen? Atminstone nigra fortro
endevalda och medlemmar har sakert hort 
nigot av dessa begrepp i samband med 
Sth Syd. De fre begreppen finns narmare 
beskrivna i haftet "Bra Tider". Dessutom 
fums de mer smakliga metodema sche
malagd arbetstid och delvis schemalagd 
arbetstid presenterade. 

Motgangar 
V i inom facket har varit utsatta fbr tillba-
kapressning sen bolagiseringen av Posten. 
Minns gama att SEKO-post agerade mot 
en bolagisering. I och med bolagiseringen ' 
kom fbrandringama(las: forsamringama) 
t ex semesterdagaraa. De som var an
stallda vid "verket" fick behilla dem, men 
ny- anstallda f i r nbja sig med 25. V i d ^ 
senaste avtalsrbrelsen forsvann fridagstil-
lagget och sbndagsupprakningen (i prakti-
ken). Nu ar det aktuellt med en nytolk-
ning av begreppet helgdag. Om det inte 
ar afton utan bara helgdag som rikar in-
falla p i sondag anser v i r motpart att det 
nastan ar vardag. 

Forhoppningsvis inser den juridiskt 
bevandrade Grabe att det inte ar speci
ellt trovardigt att driva igenom en sidan 
friga. Tjanstgbra p i helgdag bara for att 
den infraffar p i en sondag! Hade samma 
helgdag intraffat p i annan dag i veckan 
hade man varit ledig! Hoppas att Ibsning-
en infraffar fore pisk. 

Fortsattning pd nast sista sidan! 
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