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1999 ars lonerevision har borjat 
653 000 i potten • Minst 300 kr generellt och golv pa 16 000 klubbens mal 

• Gallande loneavtal (som 
loper frin den 1 april ifjol till 
den 30 September 2001) ar 
indelatitre 14-minadersperio-
der. Lonema hojs for varje 
period med 2,8 procent minus 
vissa avrakningar for fridags-
tillagget och arbetstidsforkort-
ningen. Nasta period borjar 
den 1 juni i i r och galler t.o.m. 
31 ju l i nSstair. 

Postcentrala 
De postcentralaforhandlingar-
na om hur irets pott ska berak-
nas avslutades den 16 april. 
Resultatet for Riksnatet blev 
foljande: 
• For sorterare utan arbetstids-
forkorming beraknas 429 kr 
per irsarbetskraft ( A A ) 
• For sorterare med arbetstids-
fbrkortning beraknas 359 kr 
per A A 

• For Svriga grupper utgir 
2,76% p i lonesumman 

Samtliga belopp beraknas p i 
lOne • och anstallningsuppgifter 

den 31 mars i i r . 
Fbrhandlingarna p i regional 

n iv i om fordelning av potten 
avslutades den 4 maj. 

653.000 kronor 
SEKO:s pott inom Terminal 
Stockholm blir 653.000 kro
nor. Chefer, lagledare, specia-
lister och tekniker forhandlas 
p i "regionnivi". 1 ovrigt sker 
forhandlingama ute p i enhe-
terna. Fordelningen till enhe-
terna sker utifrin antal irsar-
betskrafter. De lokala forhand
lingama borjar omgiende. Par-
tema har en gemensam upp-
fattning att alia forhandlingar 
ska vara avslutade i borjan av 
juni, s i an de nya lonema r for 
forsta gingen i mannaminne? -
kan betalas ut samma minad 
som de borjar galla! 

Hojt golv 
Infbr de enhetsvisa forhand
lingama galler som lagsta p i -
slag de garantinivier som ang-
es i avtalet, dvs 200 kr/min for 

den enskilde. 
SEKO:s milsattning i de 

lokala forhandlingama ar 
att alia medlemmar dess-
utom ska fi minst 100 kr 
generellt (= sammanlagt 300 
kr) och att golvet for sorte
rare ska hojas till 16.000 kr. 

For dem som ar berattigade 
ti l l arbetstidsfbrkortning (= de 
sorterare som f.n. har 39,5 tim-
mars arbetsvecka) galler att de 
fSr ytterligare 30 minuters ar
betstidsfbrkortning fr.o.m. den 
1 januari i r 2000. 

Jan Ahman 

Den forsta BRM:en har rullat igang. Mikael Lumos grans-
kar posten i upptomningen. 

MultKuIti 

Arhundradets fest 

Lordag den 29 maj 

Ska festplats 
Las mer pa sidan 3! 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termInalklubben/ 
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Artusendets fest! 

MultiKuIti den 29 maj! 
• Nu ar vi inne i maj minad och annu 
har inte den riktiga virvarmen infunnit 
sig, pistod de i Rapport i gir kvall. I dag 
ar det mindagen den 3;e maj och jag 
tycker det har varit ganska anstandigt 

vaderden 
senaste 
t i d e n . 
Nival de 
d y g n s -
m e d e 1 -
tempera-
turer vi 
h a r i 
dagslaget 
a r a V 
r i n g a 
betydelse 
i j a m -
f o r e l s e 

med den varme som, med storsta sakerhet, 
kommer att infmna sig lordagen den 29 
maj i i r . 

Det ar d i den gir av stapeln. Den hafti-
gaste tillstallningen i Terminalklubbens 
historia, MultiKuIti festen vid Ski fest
plats p i Faringso. Eftersom vi, trots idogt 
sokande, inte har funnit nagon vadermas-
kin till rimlig kosmad, kan vi inte garante-
ra strilande solsken. Det vi kan utlova ar 
en miimesvard dag med mycket mat och 
minga fantastiska upptradanden, frin 
scenen. Det blir olika dansuppvisningar, 
flera musikgrupper och varite. Framat 
kvallen, nigonging mellan 20 och 21, 

vidtar dans ti l l levande musik och vi kan 
hilla p i tills vi trottnar. 

Maten kommer att serveras i ett talt med 
sittplatser for drygt 200 personer. Om 
vadret ar fint gir det utmarkt att ta med 
sig maten och sl i sig ned i grbngraset. D i 
det naturligtvis blir fler gaster an 200, 

kommer inte alia att kunna sitta ned vid 
bord samtidigt och ata. Darfbr raknar vi 
med att hilla matserveringen bppen mel
lan 17.00 och cirka 19.30. Om det kom
mer minga gaster startar matserveringen 
tidigare. Aktiviteterna p i scenen kommer 
an p i g i under hela matperioden. 

1 det modesta priset, 50 kr per person, 
ingir aven ett glas. av antingen; bl, vin, 
eller lask. Efter maten. serveras kaffe. I 
bvrigt kommer det att finnas en bar dar vi 
saljer bl, vin, lask, olika korvar och jord-
nbtter mm. 

Alia har, vid det har laget, sakert upptackt 
an biljettfbrsaljningen har startat till detta 

utmarkta evenemang. 

V i r fbrhoppning ar naturligtvis att s i 
minga som mbjligt tartillfallet i akt att bli 
en upplevelse rikare. Ni kommer inte att 
ingra er! Av praktiska skal miste vi satta 
ett slutdatum for forsaljningen. Det blev 
onsdagen den 19 maj. Det kommer s i 
sminingom upp information, p i anslags-
tavloma, om platsens exakta belagenhet^ 
och hur man tar sig dit. '•' • 

Valkomna! 

Inge Sved, _ 
MultiKultikommittefx. 

Peter Dahl och Custave Courbet 
Pi Waldemarsudde visas nu (t.o.m. 
den 24 maj) en retrospektiv utstallning 
med Peter Dahl - se tillbaka och blicka 
framat.. En underbar utstallning, som 
man inte bbr missa. 

Facktuellt lottar ut ett exemplar av 
utstallnlngskatalogen! Skicka ditt 
namn till Facktuellt, Terminalklub
ben, Plan 3, 107 00 Sth eller maila 
till sckopost.stockholmsterminaler-
na^ snipnet.sel 

1 fbrra numret lottade vi ut biocheck-
ar fbr t v i personer. Vinnare blev Ag-
neta Johansson. Arsta Smi/C5. Grattis! 

Pi vagen hem frin Waldemarsudde 
rekommenderas ett stopp vid National-
museum. Dar visas hela maj ut en stor 
utstallning med verk av Gustave Cour

bet (1819-77). Han myntade begreppet 
"realism" och satte det som paroU over 
en av sina utstallningar. Han skamdes 
inte fbr att mila vanligt folk. Men han 
ar ocksi kind for bl.a. sina landskap 
och sina (kattjefulla) kvinnobilder. 

Han var republikan och socialist och 
aktiv i bide 1848 och 1871 irs uppror i 
Paris. Han var ledamot av Pariskom-
munen och tog initiativ till stbrtandet 
av den chauvinistiska Vendomekolon-
nen. Det fick han betala dyrt med bide 
fangelse och dryga bbter och slutligen 
landsflykt. 1 fangelset milade han nig
ra fina stilleben, som fmns med p i Na-
tionalmuseum. Missa inte deml 

/ J A 
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MultiKuIti 
Nu startar biljettforsaljningen till Terminalklubbens 

sista mangkulturella happening detta artusende. 

Forsaljningen borjar Mandagen den 3/5 
och avslutas Onsdagen den 19/5 

Pris: Endast 50 kr/person for Seko medlemmar & 
deras familjer. 

Mat, ett glas ol eller vin, kaffe och underhallning ingar 
i priset. Bar kommer att finnas. 

Dag: lordagen den 29/5 1999 

Tid: ca: 15.00-ca: 01.00 

Plats: Ska festplats 

Njut av naturen, god mat och 
fantastisk underhallning pa vackra Faringso. 

Mer information kommer nar dagsprogrammet ar spikat! 
For biljettkop kontakta nagon av dessa personer: 

Rodrigo Acuiia, Sth Klara , tel: 781 56 13 
Bengt Palmgren, Tba-F , tel: 781 76 89/76 04 
Liakat Hossain, Tba-F , tel: 781 76 89/76 04 
Harry Lindell, Tba-sma, tel: 78176 81/76 14 
Margareta Stromberg, Tba-sma, tel: 781 76 81 
E r h a n Gomuc, Tba-sma tel: 781 76 81/76 14 
Inge Sved, Tba-stora, tel: 781 78 44 
Guy Boden, Tba-stora, tel: 781 78 44 
Sanjeev Arora, Tba-stora, tel 781 78 44 
Jan Gebring, Arsta, tel: 781 58 67/58 68 
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Samverkansgruppen i april 

Buller, buller, buller.... 
• Samverkansgruppen i Termi
nal Stockholm sammantrader nu-
mera en gang i kvartalet. Dare-
mellan halls samverkansmoten fbr 
Sth Syd (var 14.e dag) och Tomte-
boda (en gang/manad). Lasse Lov-
lie rapporterar fran senaste motet 
i samverkansgruppen fbr heia 
Stockholm. 

En bullerundersokning har genom-
fbrts pa Tba av Arbetslivsinstitutet 
som ett led i ett storre forskningspro-
jekt . 

Det fmns anledning att titta lite nar-
mare pa vardena som kom fram. Man 
gjorde en bullerdosmatning dvs perso-
nerna fick bara en sk dosimeter som 
mater bullemivaerna minut for minut 
och man kan sedan saga vilket 
snittvarde som personerna har utsatts 
for. Det snittvardet skall inte oversti-
ga 85db. Gor vardena det sa maste 
arbetsgivaren vidta atgarder for att 
skydda personalen. 

Over gransvardet 
Nagra personer visade sig komma 
over gransvardet, vilket maste under-
sokas narmare. Framfor allt maste 
man titta pa vad dom har personerna 
har gjort under den aktuella tiden. En 
del hoga varden hittades pa plan 2 i 
samband med lastning och lossning, 
men ett par hoga varden hittades ock
sa pa plan 3. Utan att ha tittat sa val-
digt noga sa verkar det pa mig som 
om dom bar personerna inte har haft 
sa mycket arbetsrotation som man 
skuUe kunna onska. Om man ex sitter 
i videokodningen, dar det ar tyst, sa 
sjunker j u medelvardet pa hela skiftet. 
Det bar maste i alia fall utredas vida-
re. 

Arbetsskor igen 
En annan fraga som var uppe hand la
de om arbetsskor for harda golv. Det 
har varit ett projekt pa natniva dar 
man har tittat pa problemet och ocksa 

rekommenderat en viss typ av skor 
med inbyggd stotdampning. 
Fragan diskuterades i samverkans
gruppen och arbetsgivaren lovade att 
titta pa mqjligheter att sa att saga 
rakna hem en sadan investering. V i 
har j u bl.a. konstaterat en hel del sjuk-
skrivning pa grund av sadana bar 
problem. Jag aterkommer i arendet. 

Brandskyddet 
En ny brandskyddsorganisation 
beslots om. Den gar ut pa att vissa 
personer s k a l l fungera som 
utrymningsledare for att sakerstalla 
att alia kommer ut om det skulle raka 
bSrja brinna och utrymning blir nbd-
vandig. 

Dom har personerna skall nu fa en 
utbildning for att kunna hantera sitt 
ganska stora ansvar och darefter sa far 
ni rakna med att det heit plotsligt 
kommer utrymningsovningar. Vidare 
sa skall det utbildas s.k. restvardesan-
svariga som sa att saga skall "radda 
vad som raddas kan". 

V i hoppas att v i redan under varen 
skall hinna med en brand och utrym-
ningsovning. 

Buller om Syd... 
Vad galler Stockholm Syd sa pagar 
det f.n. en diskussion om det skall 
finnas nagon avskarmning mellan den 
manuella sorteringen och maskinhal-^ 
len. Detta for att nedbringa bullerdc 
sen som manniskor utsatts for. Ar-
betsgivama har lovat att titta pa fra
gan en gang t i l l , framfor allt nar det 
galler fmansieringen. V i , d a r e m r ^ 
havdar att avskarmningen firms med i ' 
det verksamhetsknutna tekniska prog-
rammet och darfor skall genomfdras. 
I ovrigt sa kampar man med organisa-
tionsprojektet, men dar kan jag inte sa 
mycket. 

Lasse Ldvlie 
Huvudskyddsombud 

Personalen f lyr fran 
danska Posten 
Den danska tidningen Politiken 
rapporterar den 25 och 26 april 
om det besvarliga personallaget 
Inom danska Posten. Under fjol-
aret slutade drygt 8.000 av fore-
tagets 31.000 anstallda, en per-
sonalomsattning pa 26 procent! 

Orsaken til! fanflykten ar de 
daliga arbetsforhallandena inom 
fr.a. brevbaringen. 

- Olidligt, sager Dansk Postfor-
bunds ordforande Jan Svendsen 
i en intervju i Politiken. 

I Kopenhamn ar forhallandena 
som varst. I ett omrade slutade 
700 av de 1200 anstallda under 

1998! 
- Jag har sett folk "smide pos

ten" och sluta 1 vredesmod, och 
jag har sett folk bryta samman 
och grata, sager en f.d. facklig 
fortroendeman. 

I Vesterbro har 78 brevbarare 
anmalt posten till Kommissionen 
for manskliga rattigheter i Stras
bourg, med hanvisning till § 23 i 
FN:s Deklarationen om manskli
ga rattigheter. 
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Stockholm Syd 

...nu har vi baxat det anda hit! 
Bygget 
I dagslaget har vi nu en ganska bra bild av 
hur byggnaden kommer an se ut i fardigt 
skick. 

Det fmns nigra saker som vi frin fac
kligt h i l l inte ar nojda med , en sak ar 
golvet. Golven har ju varit och Sr en av de 
storre problemen som vi bronas med och 
minga klagomil har kommit in frin per-
sonalens sida om onda fbner,knan,h6fter 
och inflammerade benhinnor. An f i ti l l en 
golv som i sig skulle vara anpassat till 

manniskors behov av elastisitet har inte 
gin an f i fram, daremot verkar det som 
om frigan skulle kunna losa sig med 
hjalp av en annan typ av sko med mjukare 
sula,subventionerad av arbetsgivaren. 

colvfarg 
En annan friga vad det galler golvet ar 
den estetisk aspekten. namligen golvets 
farg. Vi har slagits for an f i golvet infar-
gat i stallet fbr den den planerade beton-
ggri ytan, vilket vi tyvarr inte f i n nigot 
gehor fbr. En slutsats man kan dra ar an 
psykosociala aspekter p i arbetsmiljbn inte 
ar sarskilt hbgt varderade. 

Pausrummens antal ar en annan friga 
som vi inte heller ar helt nbjda med. Vi 
har i en antal omgingar fbrsbkt f i til l 
itminstone en pausrum till men blivit 
lurade p i konfekten. 

Vad som ocksi kvarstir ar att bullerdam-
pa och bullerskyddaolika delar i lokalen, 
framst galler detta de manuella delama 
men ocksi att allmant f i ner ljudniviema 
i hela lokalen. Helt klart ar att utan itgar-
der kommer ljudnivin an ligga hbgt med 
si minga maskiner iging samtidigt. 

ventilationen 
Ventilationen som vi tidigare skrivit om 
kommer an bli av modellen deplacerande 
dvs. luften fbrs in i golvnivi och sugs ut i 

taknivi. Enligt expertisen ska detta sys
tem garantera en mycket banre luft i 
lokalen. 

1 bvrigt kan vi konstatera an tidsplanema 
fbr installation av maskiner och mbjlighe-
ten an ta dessa i drift fbrskjutits till 1/10 
och 1/11, beroende p i de kontrakt som 
ingins med NCC. 

Tekniken 
Ateranvandningen av LTP systemet i 
Klara har visat sig vara mindre ekono-
miskt fbrdelaktigt an man tidigare trott, 
vilket antagligen beror p i att nigon kalkyl 
fbr alternativ kostnad inte tidigare framta-
gits. De bkade kostnader som uppstir nar 
man nedmonterar LTP i Klara har helt 
enkelt inte tidigare beraknats. Kostnader 
i form av bkat personalbehov och tekniska 
modifieringar. 

Det planerade LTP systemet i Syd ser v i l 
daremot ganska bra ut och ska nog mins-
ka lidlyften i nigon utstrackning. Ett 
forslag att lagga LTP banor under GSM 
maskinema for att slippa lidlyften fick vi 
tyvarr inte igenom och inte heller ett 
forslag att korrigera FSM for att slippa 
arbete over axelhbjd och under kna hbjd. 

Bullerdampning 
KSM maskinen som blir en Crisplant 
kommer att ses over nar det galler kod-
ningsstationema for att istadkomma en 
battre ergonomi an vad dagslaget erbju-
der. Anders Nilsson, arbetsmiljbombud p i 
Klara, hiller stallningama i dom delama. 

Lena Savstrbm som jobbar p i Stora i 
Klara har tagit initiativet till ett projekt fbr 
att bullerdampa SSM direkt i maskinen. 
ett projekt som vi hoppas mycket p i . Det 
borde vara mer effektivt att bullerdampa 
direkt vid kalian an att lita ljudet fbrst g i 
ut i lokalen fbr att sen fbrsoka ta dbd p i 
det. 

En sak som ar aktuell just nu ar belys-
ning bide den allmanna och den mer 
riktade arbetsplatsbelysningen. vilket 
Lasse Lbvlie ar hirt engagerad i . 

Janne Gebring 

Artikel 23 
FN:s Deklaration om manskliga 
rattigheter 

1 .Envar har ran till arbete. till frin val av 
sysselsattning. till ranvisa och tillfredss-
tallande arbetsforhillanden och till skydd 
mot arbetsloshet. 

2. Envar bar utan itskillnad ritt till Ilka 
Ion for Ilka arbete. 
3. Envar. som arbetar. har ran till rattvis 

och tillfredsstallande ersattning. som 
tillforsakrar honom sjalv och bans familj 
en manniskovardig tillvaro och som. dar 
si ar nodvandigt, kompletteras med 
andra mede! for socialt skydd. 

4,Envar har ran an bilda och ansluta 
sig till fackforeningar till skydd for sina 
intressen. 

Hela Deklarationen fmns liltgangtig pa 
klubbens hemsida 

Stockholm Syd 4 maj kl. 14.00. Fran nuvarande byggnad mot oster 
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Stockholm Syd 

Orealistiska bemanningskrav 
De delprojekt inom Syd som behand-
lar "mjukvaran" ar nu inne i ett in-
tensivt skede. Scheman, bemanning, 
sokningar ska avgoras under varen. 
Owe Olausson, som deltar i flera av 
delprojekten, rapporterar. 

Ett vaxande problem ar forskjut-
ningen av arbetstiderna mot kvall och 
natt. Den fackliga samordningsgrup-
pen for Sth Syd skrev ett brev till 
Riksnatschefen och bad honom att 
utreda fr&gan. Facktuellt publicerar 
brevet harintill. Det svar vi hittills fitt 
ar, att frigan kommer att tas upp i 
samverkansgrupperna inom Riksnatet 
och Brev. 

Personalprojektet 
Denna arbetsgrupp ligger lite utanfor de 
ovriga arbetsgruppema som ar mer orga-
nisationsinriktade. 

a) Bytesbanken som handlar om mojlig-
hetema att f i byta terminal och i dagslaget 
ar det ett hundratal som har skickat in 
ansokningar och de kommer snart an 
behandlas s i an dessa f i r nigot besked. 

I nulaget ser det ut som att de som arbe
tar nan ar bra fordelade. har har man dock 
inte skih p i itagandet s i det kan spela 
viss roll, oklart vilken. Ovriga heltidare ar 
det ungefar dubbelt s i minga som vill t i l l 
Tomte-boda an tvartom. For deltid kvall 
galler i nulaget att det inte fmns nigot 
intresse alls frin Tomteboda att byta 
terminal. 

Dessa faktorer ar inte helt avgorande 
men det ar en klar fmgervisning om nuva
rande situation. 

lUlera korkort 
b) Korkort for alia anstallda ar en friga 
som personalprojektet fitt p i border och 
det handlar om vilka krav som kommer 
att fmnas med i beskrivningen. Dena ar en 
vidareutveckling av det sk. maskinkorkor-
tet. Frin SEKO:s sida ar vi inte overens 
med Posten i en del av frigestallningarna 
men det ar viktigt att ha klart for sig an 
det blir ett sidant. Sedan galler det for 
arbetsgivaren ge tillrackligt med tid till 
personalen s i att alia f i r mojlighet att 
klara korkortet. 

Organisationsgruppen 
Har diskuteras vilka olika tjanster som 
kommer an fmnas i den nya organisatio-
nen. Frin SEKO:s sida anser vi det ange-
laget att alia specialisttjanster fmns med i 
organisationen si att dessa inte behandlas 
i v i r lonerevision och att tjanstema ledig-
fbrklaras s i att all personal f i r mojlighet 
att anmala sitt intresse. 

1 dagens lage fmns det forutom chefema: 
sorteringschefer & maskinoperatorer. 
Controllers eller liknande samt dirigenter 
kommer att tillsattas utan sarskild sok-
ning. Men fmns det ytterligare tjanster s i 
skall dom upp p i bordet. 

Nar det giller bemanning ar det tuffa bud 
som Posten tar upp, 100% miluppfyllnad 
finns med i bilden nSr vi ser p i beman-
ningen.( Regionens m i l ar 70% ) 

Si fi-in SEKO:s sida fdrsoker vi bredda 
frigan lite mer s i att den blir mer realis-
tisk. 

Sorteringschefer 
Sorteringschefema kommer att tillsSttas 
om nigra veckor och vi f i r val se om d , ' ^ 
blir nigra genomgripande forandringar 
eller inte. Det ar j u en helt annan arbets-
beskrivning an den som galler for viralag-
iedare. 

^ 
Til l Posten Brev 
Chefen for Riksnatet 

Fraga gallande dagtidstjanstgoring 

Bakgrund: Under l ing tid har mojligheten ti l l dagtidsarbete minskat radikalt 
och det har resulterat att mycket stora delar av arbetet forlaggs t i l l kvallar och 
natter. Frigestallningen ar komplicerad eftersom det ar en friga som direkt 
beror kundema. 
V i vill peka p i nigra punkter som ar av betydelse for att belysa frigestallning
en; 

* Medicinska skal 
V i vet an manniskan mir battre av att arbeta dagtid. Sjalvklart fmns det manni
skor som foredrar an arbeta kvallar och natter, men med den utveckling som 
skett ar det snart det enda altemativet. Det arbete som utfors pi dagtid idag gors 
ti l l stor del av personal som har ett lakarintyg eller p i grund av andra personliga 
skal har en andrad tjanstgoring. 

* Sociala skal 
Att arbeta merparten av arbetstiden p i kvallar och natter kan leda ti l l att en del 
kan f i svirt att bibehilla sina sociala relationer for vi f i r inte glomma bort att 
det finns en verklighet utanfor arbetet. 

* Ekonomiska skal 
Det ar billigare att producera post pi dagtid och gor att man kan ha ett storre 
utnyttjande av maskinparken 

Vi vill att du utreder den har frigan s i snart som mojiigt eftersom det ar 
v i r asikt att en sidan itgard skulle kunna leda till en battre arbetsmiljd, 
farre sjukdagar och en battre ekonomisk hushillning och ett hogre 
kapacitets-utnyttjande nar det galler maskinerna. 

Med vanlig halsning 
SEKO.s samordningsgrupp for Stockholm Syd 
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Vad som ar helt klart ar att stora och 
klump blir helt fristiende enheter och det 
ar djavligt trist. 

Arbetsgruppema 
Har diskuteras bemaiming och scheman. 
Jag har redan namnt attdet ar [kg beman
ning och nar det galler scheman ar 3-skift 
inte sarskilt aktuellt, sk dom som inte 
hSUer med f i r val uppvakta v i r chef och 
se om ni kan f i honom p i andra tankar. 
Nar det galler extremnattema ar man inne 
p i att det blir for linga pass och vill titta 
lite mer p i frigan men det ar ett reellt hot 
mot nuvarande listor. 
Egenplaneringsavtal som har diskuterats 

har for tillfallet lagts i malpise men kan 
snabbt dyka upp igen. I dagslaget fmns 
det ingen enighet frin fackligt h i l l i denna 
friga s i vi iterkommer nar vi vet mer. 

Vad finns 
inom den 
nar mas te 
framtiden ? 
Ett antal be-
slut kommer 
att fattas nar 
det galler den 
nya organisa
tionen. 

Milet ar att 
sokningsfbr- > -
farandet skall ^ 
goras fore semesterperioden och d i skall 
personalen veta vilka som har fitt tjanst 
som sorteringschefer och vilka typer av 
scheman som kommer att fmnas. 

Owe Olausson 

Faclcligt aktiva 
invandrare 
Till raden av fackligt-postala for-
kortningar kan vi nu lagga FAI, Fac
kligt aktiva invandrare. Gerardo 
Berrios forklarar. 
Under LO-kongressen 1996 behandla-

de fyra motioner om invandramas situa
tion p i arbetsmarknaden. En av dessa 
motioner var frin SEKO post Stockholm 
"motverka rasismen". 
LO-kongressen beslutade bl. a. 

1. Att LO ska satsa mer p i att informera 
sina anstallda, fortroendevalda och med
lemmar om invandringen till Sverige 
sedan 1940-talet och dess konsekvenser 
for det fackliga arbetet och samhallslivet 
i ovrigt. 
2. Att LO medvetet arbetar fbr att inte-
grera invandrar medlemmama i de fac
kliga verksamhetema och bka andelen 
invandrare bland fbrtroende valda och 
funktionarer samt. 

Jamlika villkor 
3. Att medverkar i arbetet p i att ge alia 
invandrare jamlika villkor och mbjlig-
heter i det svenska samhallslivet i bvrigt, 
dvs att genom battre integrationspolitik 
motverka framlingsfientlighet och ra-
sism. 
4. An politiskt och ideologiskt, sival 
inom som utom vira organisationer, 
arbeta fbr att motverka de invandrarfi-
entliga inslagen idet svenska samhallet. 
5. An LO verkar fbr att diskriminering 
av invandrare p i arbetsmarknaden upp-
hbr. 

Positiv sarbehandling 
6. Att LO verkar fbr att en positiv sarbe
handling av invandrare i vissa fall kom
mer till stind, samt kvotering av invand
rare till viss yrken blir verklighet samt. 
7. Att LO med all kraft medverkar i 
opinionsbildningen for en attitydforand-
ring om invandrare och invandring. 
8. Att LO arbetar fbr ett samhalle utan 
segregation. 

Fbr att se t i l l att besluten ska bli nigot 
mer an ett dokument bildades FAI, Fac
kliga aktiva invandrare, som ar ett 

natverk fbr fortroendevalda med invan-
drarbakgrund. FAI driver fram folkbild-
ning inom de egna leden for att n i de 
invandrare som idag inte ar tilh-ickligt 
aktiva eller befmner sig utanfor facket. 
Det vaxande natverket av fackliga aktiva 
invandrare har tagit ett steg framit i det 
lingsiktiga och tihnodiga arbetet, fSr att 
de enkla orden demokrati, jamlikhet, 
gemenskap och solidaritet ska behilla 
sin betydelse aven i fortsittoingen, fac
kligt aktiva mvandrare kommer att fort-
satta fbrstarka fackligt arbete inom sek-
tioner, klubbar, avdehiingar och for-
bund. 

FAI inom Terminalklubben 
Vi ar tre personer som har bildat arbets
grupp frin Arsta, Klara, Tomteboda. 
Femte febraari bildades FAI inom Klubb 
Terminaler, narvarande som gast var 
Carlos Nunez initiativtagare, Terminal
klubbens ordforande Anders Viksten, 
kassor P-0 Brandeker. P i grund av 
intensivt fackligt arbete, forberedelser 
ti l l irsmbtena, och andra fackliga upp-
drag var det inte s i minga som kunde 
komma, vi jobbar vidare for att utforma 
en verksamhetsplan som vi tanker pre-
sentera for diskussion och komplettering 
p i nasta mbte med alia fbrtroendevalda 
med invandrarbakgrund. 

Bekampa segregation 
Med alia dessa gmnder, kunskaper och 
erfarenheter tror vi kan bidra i den ny-
bildade natverket som kan bli ett medel 
fbr att fbrverkliga SEKO post Stock-
holms motion och LO- kongressens be-
slut om detta. 
Fackliga aktiva svenskar och invandra

re tillsammans, ska fbrstarka viran fac
kliga organisation p i alia nivier, for att 
bekampa segregation, fordomar och 
rasism. 

Fackliga halsningar 

Raul Garcia (Arsta), Ebrahim Mboob 
(Klara), Gerardo Berrios (Tomtebo

da), sammankallande 

M E D L E M S L A N 
i Nordbanken 

Aktuell ranta: 
6,95% 

Bilkredit: 
5,95% 

Besdk narmaste 
postkontor eller ring 

020-4512 66 
Internet: www.nb.se 
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"Egenplanerad arbetstid" 

Arbetsgivaren inte mogen for en 
serids disicussion 

"Egenplanerad" tid eller ej? 
Pa nagra terminaler ute i landet 
har man sedan en tid tillampat 
vad som kallas for "egenplanerad 
tid". Med det menas att en v iss 
del av den ordinarie arbetstiden 
Inte ar strikt schemabunden utan 
kan anvandas mera fritt. Den "fri-
a" tiden kan anvandas till lagakti-
viteter (utvecklingsprogram av 
olika slag), som egen tid och som 
produktionstid vid arbetstoppar. 

i Goteborg och Norrkoping har 
man tillampat olika system for 
"egenplanering" och -atminstone 
till en borjan - med positiva erfa
renheter fran bada hall. 

Mot denna bakgrund har vi fran 
S E K O varit beredda att diskutera 
fragan om "egenplanerad tid" i 
Syd-projektet. 

Det finns tva huvudproblem nar 
det galler egenplanerad tid. 

Dels hur mycket tid som ska 
avsattas och hur den ska anvan
das och vilken prioriterng som 
ska galla. 

Dels maste det finnas ett fortro-
ende mellan partema for att ett 
system av den har typen ska fun
gera. 

Mot bakgrund av hur arbetsgi-
varrepresentanterna inom Stock-
holmsterminalerna driver fragan 
har vi fran Terminalklubben kons
taterat att forutsattningar idag 
saknas for att driva fragan vidare 
pa ett seriost satt. Vi har darfor 
beslutat att tills vidare avbryta 
diskussionerna om egenplanerad 
tid. 

Magnus Ronstrom som ar i grun-
den kritisk till ett system med 
egenplanerad tid redovisar i sin 
artikel skalen till detta. 

Owe Olausson som ar mera po
sitiv beskriver varfor det tyvarr ar 
omojiigt att idag fortsatta diskus
sionerna med arbetsgivaren. 

Red. 

• Detta ar en fraga som har manga 
ingredienser och kulorer beroende pa 
vem v i diskuterar fragan med. Inom 
var organisation har inte ens vi fackli
ga kunnat enats om det ar bra eller 
daligt att ha ett avtal som reglerar 
fragan. Inom SEKO har v i natt fram 
t i l l att det ar tva olika fragestallningar 
som v i maste ta stallning t i l l . 

Forsta fragan galler om det ar bra att 
ha ett sarskilt avtal eller inte och det 
ar framfbrallt tva faktorer det handlar 
om. 

• Dels att arbetsgivaren kan ha mer 
personal v id toppar i produktionen 
och 

• Dels att man avsatter sarskild t id 
for utbildning, lagtraffar, infomo-
ten mm. och att dessa aktiviteter 
inte skall stora produktionen. 
Manga menar att dessa faktorer kan 
beaktas i ett vanligt schema medan 
andra kan se vissa fordelar med att 
ha en del av arbetstiden vid sidan 
om ordinarie tjanstgoring och tex. 
samlat immart i l l en storre aktivitet 
inom tex. som utbildningsinsats. 

Den andra fragan galler om ledning-
en har vart fbrtroende nar det galler 
hanteringen av ingangna avtal och om 
de kan hantera ett sadant avtal med 
den omsorg som behovs, sa att alia 
kan kanna en ti l lforsikt nar det galler 
personalens basta. En sak som det 
finns en stor oro infor ar att arbetsgi
varen i forsta hand ser det som en 
produktionsfraga ... och sedan kom
mer ingenting... och i slutandan kom
mer mojligen de ovriga faktorerna. 

Fortackta hot 
En annan sak i tidigare diskussioner 
med arbetsgivaren har varit de mer 
eller mindre fortackta hot som kopp 

lats t i l l fragestaiiningen om scheman, 
minskat behov av heltidspersonal 
m.m. och det har j u inte direkt under-
lattat diskussionen. YtterUgare en 
aspekt har varit nar v i sett de avtal 
som tecknats pa andra terminaler. Vi 
har da sett mqjligheter att diskutera 
nagra timmar i veckan - men da har 
var arbetsgivare blixtsnabbt kastat in 
exempel pa upp till 25 procent av 
arbetstiden vilket ocksa har left t i l l ett 
minskat fortroende for arbetsgivarens 
intresse att diskutera fragan pa ett 
seriost satt. 

Arbetsgivaren vill gama gS ut och disku
tera frigan med personalen, men da t i l l -

sammans med facket. Ni r vi utifrin den 
nuvarande situationen inte har varit intres-
serade utan istallet uppmanat arbetsgiva
ren att sjalva g i ut och ha en dialog med 
personalen, minskade intresset radikah. 

Innan vi gir in i en ny diskussion om 
egenplanerad tid vill v i se att Posten g6r 
sitt och med handling visar en storre om-
tanke om personalens basta; itgarder som 
kanske skulle leda ti l l bittre VIP-siffror. 

Personligen tycker jag det ar synd att vi 
har hamnat i den hir situationen for jag 
sjalv ar for ett infbrande av egenplanerad 
tid men tiden ar inte mogen fbr en seribs 
diskussion. 

Owe Olausson 
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Egentidsplanering = planering 
for produktionstoppar 
" F O R U T S A T T N I N G L O S A N D A " 

Bevistade en seminarium om egentidpla-
nering harom veckan. D i jag vid tidigare 
tillfallen deltagit i infomoten ocli arbets-
platstraffar om flexibel arbetstid, dar i alia 
fall fem olika former av tidsutnynjande 
diskuterats, forvantade jag mig att det 
skulle vara en oppen diskussion om for-
och riackdelama. I en ti l l synes forutsatt-
ningslos anda, startade dagen med en 
blodfattig genomging av laget p i ovriga 

seminarieledaren Tommy Fransson i 
spctsen, visa tecken p i irritation. P i en 
direkt friga frin mig, "om inte allt redan 
var klart ?" svarade Fransson 

- Ja, vi kalkylerar med egenplanering p i 
Sth Syd! Ar det tillrackligt svar p i din 
friga? 

Lite hapen blev jag over aggressiviteten 
i tonfallet. Jag tolkade det som om han 
egentligen sa: har har vi tankt ut hur det 
ska vara p i 2000-talets arbetsplats och vi 

kan lattja lite se-

Sth Syd den 4 maj. Gamla plan 2 mot oster. Om- och tillbyggnad gar 
med en rasande fart - men hur blir det med innehallet?! 

terminaler i Sverige. Den gick i stort satt 
ut p i att visa hur bra arbetstider vi i 
Stockhohn har och hur urusla dom ar i 
ovriga landet. (Antagligen med syfte att 
vid fi-amtida forsamringar av tjanstgo-
ringslistoma, kunna saga: "Vi har andi 
fortfarande mycket battre an t ex i Karl
stad".) 

PROPAGANDASEMINARltlM 
Si sminingom blev det "grupparbeten", 
dar plus och minus med egenplanering 
skulle "brainstormas" fram. Det var vid 
redovisningen efterit som jag forstod att 
det har semmariet inte hoUs i en forutsatt-
ningslos anda. Mer och mer fick jag en 
kansla av att det har var en propagandase-
minarium, avsett for att mjuka upp och 
sedan blisa bort den eventuella kritik som 
fanns. Nar andi kritik fortsatte att komma 
frin nigra av de fackliga foretradarna, 
borjade en del av arbetsgivarrepresentan-
tema (i huvudsak enhetschefer) med 

minarier och info
moten, om plus 
och minus for 
egenplanering, 
men ni postarbeta-
re vid terminalema 
i Stockholm ska 
ha djavligt klart 
for er att det ar 
egenplanering som 
galler. 

F O R S T A S T E -

G E T M O T D E T 

L I S T L O S A 

T I L L S T A N D E T 

Egenplanering ar 
en planering for produktionstoppar, inget 
annat, det ska alia ha klart for sig. Genom 
att benamna det egenplanering f i r man 
det att lita som om personalen hade en 
reell paverkansmojlighet. Egenplanering 
ser jag som det forsta steget mot det listlo-
sa tillstindet, dar arbetsgivaren kan styra 
personalen helt och hillet efter eget be-
hag. 

L A T E R B A T T R E A N V A D D E T A R 

Ni som ar kritiska till denna nya "reform" 
och som framfor dessa isikter kommer att 
f i hora hur bra det ar f i ordning p i t ex 
arbetsplatstraffar, utbildning, infomoten 
och arbetsmiljoronder (som om inte dessa 
moment, ar arbetsgivarens skyldighet att 
se till att de blir av och kommer oss t i l l 
del i alia fall), och att vi nu f i r mojlighet 
att planera v i r arbetstid sjalva. Det liter 
garanterat battre an vad det ar i verklighe-
ten. Om jag jobbar endast 4 timmar en 
dag for an jag ska "hinna med nigot 

tt-evligt", s i miste jag givetvis jobba igen 
dessa 4 timmar nigon ging senare. "Sur-
k i l " kallas det och har forekommit lange 
p i Posten, men d i med hjalp av byte 
mellan personalen. Byten som har funge-
rat utmirkt nar man ska gora nigot speci-
ellt, eftersom man vet hur man arbetar 
hela tiden. 

O M K R I T I K E N F O R T S A T T E R 

K O M M E R P I S K A N F R A M 

Firms det fortfarande kritiska roster som 
hors, efter att propagandamaskineriet 
gjort sitt, kommer garanterat piskan fram: 
Genomfbrs inte ett egentidavtal, arheltid-
sjobben i fara. (Jag miste saga att jag inte 
ar overtygad om det naturliga sambandet 
daremellan). 

O L I K A A S I K T E R 

I arlighetens namn miste ocksi sagas, att 
min isikt inte ar den allenaridande i fack
et nar det galler egenplanering. Minga ser 
just "mojligheten" attrSddaheltidsjobben, 
som huvudorsak t i l l att acceptera egenpla-
neringen. Andra menar att arbetsgivaren 
kommer att tvingas skota, den idag miss-
kotta, lingsiktiga planeringen, vilket alia 
skulle tjana p i . Det firms ocksi de som ar 
helt och hillet positiva och som i stort sett 
anvander samma argmnent som arbetsgi
varen, for att motivera varfbr. Ytterligare 
en del ar tveksamma och vet inte riktigt 
hur de skall stalla sig. 

P O S I T I V P E R S O N A L L A T T A R E 

A T T P A V E R K A 

Hur det an blir med egenplaneringen och 
oavsett vilken stallning facket tar, av 
taktiska eller andra orsaker, s i hoppas jag 
att alia forstir att arbetsgivaren inte ge-
nomfbr sidana har forandringar for att 
vara " snail" mot personalen. Allt gir 
naturligtvis ut p i att bli s i effektiv som 
mojiigt. Sedan anvander man bl a spriket 
for att f i det att lita smakligt. Fbr det ar 
naturligtvis si, att en nigorlimda positivt 
installd personal ar lattare att f i att accep
tera fbrandringar, som med all sakerhet, 
av minga s i sminingom kommer att 
upplevas som fbrsamringar. 

Magnus Ronstrom 
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vad hander pa Tomteboda? 
Enkat om organisationen: 

Ingen formatstyrning! 
Sekt ion Tba Stora Brev genomfdrde i april en enkat bland 
enhetens persona l om organisat ionen pa Tomteboda. 119 
personer s v a r a d e s a har: 

77,8% J a g tycker att vi s k a ha det s o m i dagslaget , att man 
arbetar vid al ia mask intyperna ( F S M , G S M & S S M ) + 
manuel l s torbrevssor ter ing . 

22,2% J a g tycker att vi bara borde arbeta med stora brev, det 
vill s a g a S S M : e r n a + manuel l s torbrevssor ter ing 
(formatstyrning). 

90,2% J a g tycker att arbetet vid B R M - m a s k i n e n s k a de las 
mellan enheterna. 

9,8% J a g tycker att arbetet s k a utforas av bara en enhet, 
S tora brev eller S m a / C 5 . 

34,5% J a g tycker att vi s k a utfora klumphanter ing pa plan 2. 
65,5% J a g tycker inte att vi s k a utfora klumphantering pa 

plan 2. 

12,6% Har du nagot eget forslag pa hur en organisat ion kan s e 
u t? 

D e s s a punkter n a m n s av flera personer , andra asikter ar det 
bara ens taka utav: 

• E n s a m m a n s l a g n i n g av enheterna, el ler handsorter ing av 
bade s m a / C 5 o c h stora brev. 
• Mer rotation och utbildning av persona len . 

• Chefema pa Tomteboda enades v i d 
ett mote den 12 april om att infora en 
renodlad formatstyrning i huset. 

Det skulle innebara att Sma/C5 tar 
hand om alia GSM, F S M samt brev-
resningsmaskinen. 

Stora/Klump tar alia SSM och 
KSM:en. 

Beslutet innebar att 20 (?) personer 
kommer att omplaceras fran Stora t i l l 
Sma. Likasa kommer ett (hitti l ls ej 
definierat antal) personer att flyttas 
fran F-posten t i l l Stora/Klump. 

Som skal for beslutet anges "tydligare 
organisation, mindre hollar i luften, 
en tydligare inriktning och mindre 
system- och kundpaverkan av posten ". 
Enligt uppgift v id samverkansgruppen 
den 16/4 pastas samtliga lagledare 
stodja beslutet (vilket inte ar helt 
korrekt). 

Emot formatstyrning 
Chefer och flertalet lagledare skulle 
alltsa vara alltsa overens om beslutet. 
Men personalen da? Bl.a. den enkat 
som nyligen genomfbrts pa Stora 
bekraftar att en stor majoritet ar emot 
formatstyrning. 78 procent svarade att 
man v i l l arbeta v id alia maskintyper
na och 90 procent ansag att arbetet 
vid BRM:en ska delas mellan enhe
terna. 

Den viljeyttringen ar man tydligen 
fran arbetsgivarhall beredd att kora 
over? Men det ar klart, da slipper de 
j u ha sa manga hollar i luftenl 

For all personal pa plan 3 innebar 
den nya organisationen en ytterligare 
utarmning av arbetsinnehallet. 

Renodlad 
Den renodlade formatorganisationen 
presenterades som ett heslut v id sam-
verkansgruppens mote den 16/4. Efter 
protester fran facken andrade man 
beteckningen t i l l inriktningsbeslutl 

SEKO:s uppfattning ar att BRM:en 
ska delas mellan Stora och Sma och 

V 

maskinfbrdelningen mellan enheterna 
i ovrigt bestar. 
Overlaggningarna med arbetsgivaren 

fortsatter i borjan av maj. 

Vad tycker du? 

SEKO.s Tomtebodautskott 

A 

Ny hemsida 

Tba-Solna var en av de fackliga 
pionjarerna pa Natet. 
Efter sammanslagningen av 
sektionerna till Tba Sma/C5 har 
sektionen startat om med en ny 
hemsida pa adress: 
hem1.passagen.se/ergo2831 
Lycka Till! 



ferm/na/FACKTUELLT 4/1999 BRM-proJektet 

BRMien har rullat igang 
• Nu star hela BRM-an-
laggningen pa plats pa 
Tomteboda och intrimning-
en pagar for fuUt. 
P.g.a. att trumman var for-

senad ligger man en t i l l tva 
veckor efter tidsplan. 

- V i har bara kort 1/5 av 
de volymer v i planerat, sa-

^ ger Peter Andersson, som ar 
^ projektledare for landets 

forsta B R M . 
- De problem v i marker 

av ar fr.a. att programvaran 
^ inte ar riktigt fardig, men 

ocksa en del mekaniska 
brister, bl.a att trumman 
slapper ivag litet for mycket 
reject. Problemen kommer 

att losas med mer t id . In-
trimningen kommer att pa-
ga fram t i l l i mitten av j u l i , 
da Siemens lamnar over 
maskinen t i l l Posten. Den 1 
September upphor B R M -
projektet och maskinen 
laggs in i Tba Sma's ordi
narie organisationen. 

Fantastisk maskin 
Ryktena om den fantastiska 
maskinen borjar redan ga i 
huset pa Pampas. I ett nafs 
slukar den all brevresning, 
den som det tidigare tog 
timmar att fa upp trots tre-
fyra resarbord! 

- Det v i har sen hittills 

tyder pa att maskinen kom
mer att halla den utlovade 
kapaciteten, svarar Peter 
Andersson fdrsiktigtsvis. 

utbiidningar 
Den 10 maj borjar utbild-
ningarna av produktionsper-
sonal. Samtidigt har organi-
sationsstrukturen klamat. 1 
varje fall hur projektled-
ningen v i l l ha det: 

- V i foreslar en organisa
tion som bestar av fyra 
gang, forklarar Peter A n 
dersson. Tva pa varje sida 
som fungerar som varan-
dras vikarier, forstarkning 
och sasongsanpassning. De 
fyra grupperna bestar t i l l 
50 procent av extremnatt 
eller tvaskift och resteran-
de 50 procent av deltid 
kvall samt heltid fran sam
ma team men annat lag. 

Byta enhet 
- De fyra grupperna och 
samtlig personal som ingar 
ti l ihor Smaenheten. De 
som idag jobbar pa Stora 
och som ar intresserade av 
att arbeta vid BRM:en 
maste byta enhet den 1 
September. 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hemsida 
finns fler bilder pa BRM.en. 

SEKO.s uppfattning om organi
sationen (Stora och Sma delar 
50/50) framgar av artikel pa 
annan plats i tidningen. 

Sammanlagt arbetar i hogtrafik 
drygt 30 personer kring 
BRM.en, inklusive videon. 

Gunilla Karlsson, Tba Stora, plockar fladder 

Navet 
Riksnatet har gladjande 
nog f^tt pengar till att 
fOrprojektera Navet p^ 
Tomteboda. 

Detta trots att de se
naste kaikylerna visat 
p§ st6rre kostnader an 
vad som ursprungiigen 
"budgeterats". 

Arbetet startar omga-
ende. 

Arlanda 
Posten har reserverat 
45.000kvm mark vid 
Arlanda infor en eventu-
ell Arlandaterminal. I 
ovrigt g^r projektet p^ 
sparl iga 1 vantan p i att 
Syd ska stabilisera sig. 

Daremot har Utrikes 
planer p i att skaffa en 
GSM for att kora sitt 
eget uppsamlingsrace. 
Beslutet f i r konsekven
ser for fr.a. Tomteboda. 
Vi hoppas darfor kunna 
i terkomma med fylliga-
re information 1 nasta 
nummer av Facktuellt. 

Bertil 
Nilsson 
Riksnatschefen besokte 
Tomteboda den 10 maj. 
Han tittade p i BRM:en 
forst is, men det blev 
ocks i tid till en diskus
sion med chefer och 
fackliga om aktuella 
fr igor. Reportage i nas
ta Fac/cfue//fs juninum-
mer! 

Jan Ahman 
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En lagesrapport fran Sma/C5 pa Klara 

I stormens oga? varvindar friska! 
SEKO-styrelsen soker mota behovet av 
information och moten for medlemmama. 
T ex holls ett medlemsmote lordag 17 
april. Relativt god uppslutning trots lor
dag och med medlemmar frin bide hel 
och deltid samt natt. 

Nigot som intresserade var aven frigor 
och svar om nya Arstaterminalen. Inger 
Donsenius frin Arsta och Anders Viksten 
frin Klubben medverkade. Mycket hander 
aven fortfarande p i Klara dar vi forhand-
lat om arbetstiderna for tviskift heltid. 
Genom en uppgorelse an vi linar ut per
sonal t i l l Stora brev kan vi radda nuvaran
de arbetstider for tviskift. Det ar aven v i r 
ambition infor Syd/Arsta an ha goda 
arbetstidsvillkor i nya terminalen. Dvs 
med inslag av dagtidtjanstgoring och 
utrymme for familjesocialt liv vid sidan 
av arbetet. 

Stormens oga 
Det ar ingen hemlighet att det framst 
efterfrigas kvalls- och nattpersonal d i 
posttrafiken ar som storst. 

- V i befmner oss mitt i stormens oga nar 
det galler fbrandringar , sade ordfbrande 
Ul f Ericsson, for att ge en bild av hur han 
upplevde situationen. Det har blist starka 
Syd-vindar och nu vet vi att Arsta
terminalen blir verklighet. Kommer 
sannolikt att kallas Stockholm Posttermi-
nal. Arsta plan 2 raknas som byggarbets-
plats t i l l 1 oktober varfbr Klara har stor 
betydelse fbr posthanteringen i i r . Trots 
installation av nya maskiner p i Arsta 
kommer Klara att ha kvar en del av 
maskinparken hela iret ut och likasi en 
del av LTP-systemet t i l l i hbst. 

Klara-terminalen kommer att bli viktig 
fbr Jul- och millennietrafiken. 

Landstingshalsan 
Skyddsorganisationen har all anledning 
att hil la ett extra bga p i arbetet inne i 
terminalen under kommande iret vilket 
skyddsombuden ar varse. Peter Ek vir t 
samordnande skyddsombud men alia 
skyddsombud har lika stort ansvar. Vi har 
aven framfbrt arbetsgivarens huvudansvar 
fbr arbetsmiljbn. Arbetsmiljbronden pigi r 
och ska sammanstallas. Darefter skapas en 
gemensam handlingsplan i samverkan. 
V i r nya f b r e t a g s h a l s o v i r d i 

Landstingshalsan har besbkt oss genom 
ergonomen Cecilia von Bahr. I dagama 
kommer aven yrkesinspektionen till v i r 
enhet fbr att kontrollera arbetsmiljbn och 
ergonomin. 

Bullerdampande 
Framtidens arbetsmiljb i Arsta-terminalen 
engagerar medlemmama nar det galler 
ljus och bullerdampande itgarder. Vidare 
att f i dragliga arbetstider med hansyn t i l l 
att ett flertal nu f i r fbrlangd restid ti l l 
jobbet. Flexibel installelse av liknande 
skal i uppgorelse med resp sorteringschef 
ar en Ibsning om resp lag andi ttyggar 
resp produktionstid. Om dessa frigor var 
det livliga diskussioner. En sarskild 
partssammansatt arbetsgrupp fbr Smi/C5 
Syd jobbar med organisation och 
arbetstider. 1 denna ingir frin SEKO 
Inger Donsenius och Jan Gebring, Arsta 
och Eiisabet Kyrb och Ulf Ericsson, 
Stockholm Klara. 

Peter Ek samlade pipassligt 
skyddsombuden i sektionen tisdagen 20 

april. Ett arbetsmiljbrid fbr hela terminal 
Stockholm hade iven hillits dagen fbre. 
Frigoma f r in medlemsmbtet och 
skyddsmbtet fbrde styrelsen senare fram 
til l produktionsledningen Lars Landolf 
och Tommy Frost i samverkan fredag 23 
april. V i har aven planerat en serie 
arbetsplatstra
ffar i maj d i 
medlemmama 
efterlyst nir-
mare kontakt 
med facket. 
Framtidsfr i -
goma sbker 
sina svar. 
Och utan f r i 
gor inga svar. 
H i l l bgonen 
p i anslagstav-
lan! En sarskild forsakringsinsformation 
gemensamt med Folksam ges i aulan den 
4 maj kl 14 i arrangemang av Klubben. 
Styrelsen bnskar medlemmama en fm 
Maj! Ulf Ericsson 

Jamstalldheten 
Magnus Rbnstrbm p i Klara Fbretag-
spost har avslutat sitt gedigna arbete i 
Jamstalldhetskommitten. Stort tack till 
honom fbr all tid och energi han har lagt 
ner p i an driva denna friga, som galler 
bide kvinnor och man, framit. 

Vem axlar manteln som han lat falla i 
och med seminariet, som blev en stbrre 
succe an fbrvantat trots att det l i g p i 
fritid en lordag, fbr alia terminalemas ca 
800 kvinnor agde rum? 

Helt hastigt ser jag mitt namn som 
term inalsammankallande fbr ombuden... 

Natverk 
Nigra kvinnor p i Arsta har drivit p i 
starten av ett nytt Natverk for oss an
stallda fackligt fbrtroendevalda kvinnor 
inom alia tre terminalema med mig och 
Biltransporten. Vi har haft ett par mbten 
och sonderat aktuella frigor. Sist inbjbd 
vi L G Karlsson fbr samtal och informa-

V 

tion om bl.a. jamst^lldhetsplanen, ar-
betsmiljbns piverkan p i sjukfrinvaro 
och flytten t i l l Arsta, tjanster, tider, 
maskiner, miljb, m.m. 

Den 17 april har vi nasta mbte och d i ar 
personalchefen Jens Morin aktuell 
"gast". V i kbr inte med samma utfrig-
ningstaktik som tjejema gbr i TV-prog-
rammet "Silikon". 

Har du n i 
gon e l ler 
nigra frigor 
Du tycker 
skall tas upp 
s i hbr av 
Dig t i l l Ditt 
ombud eller 
mig, halsar 

Solveig Alsmo, tel 781 24 20. 
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De drogo till umea... 
Minnesanteckningar fran kvinnokonferensen i Umea 17-18 mars 1999 
arrangerad av Natverket for fackligt aktiva tjejer inom Riksnatet. 

Resan 
Flyget frin Stockholm blev forsenat p.g.a. 
snoovader.(Christina frin Mahno drabba-
des varst av fdrseningama). P i Arlanda 
fbrdrevs vantan med gratis kaffe, kaka 
och kvallstidning. 

Trost? Eller f i r man alltid det? 
Darefter blev vi ompysslade p i planet 

med plastinpackad fiiikost, dar allt ingick, 
om i n i minift)rmat. 

Det kom en vanlig manniska med en 
varm, blot frotteserviett att torka sig med. 
Vilket lyxliv! S i lingt frin varmen och 
bullret vid SSM:n. Braathens varma, 
lugna flygplanskokong tog oss t i l l Umei 
p i 50 minuter. Dar vantade de ovriga 
kvinnoma frin "Natet" - nigra nya ansik-
ten sedan Goteborgstraffen. Men vi sak-
nar fortfarande representanter frin nigra 
terminaler ... Halli , halli ... Uppsala? 
Alvesta? Karlstad? Var ar ni? 
Efter kaffe tog vi oss t i l l SEKO-kontoret 

och startade med sedvanlig presentation 
av oss sjalva samt dagens gaster - Jan-
Erik Ronnqvist, HSO huvudskyddsom
bud) p i Natnivi, Roger Pettersson frin 
SEKO-kontoret i Umei samt Bjom Teg-
strom, skyddsombud p i Umeiterminaien. 

Ergonomiprojekt 
Jan-Erik redogjorde for det Ergonomipro
jekt, som ar p i ging p i centralt h i l l . Det 
skall goras en inventering av arbetsmiljon 
p i alia terminaler. 

Projektet skall innehilla 4 olika delar: 

1 )inventering, 
2) utbildning, 
3) itgarder, 
4) uppfbljning. 

Man kommer bl.a. att anvanda sig av de 
undersokningar som redan ar ^orda i 
Goteborg och p i Klara. Kunskapema i 
ergonomiska frigor verkar vara storst p i 
just Goteborgsterminalen, framfbrallt 
bland de fackliga tjejema dar. 

Det var fortfarande lite oklart om tids-
planer och ansvarsfordelning, men nigot 
ar p i ging. En intressant friga i samman-
hanget ar hur sjalva inventeringen kom
mer att g i t i l l . Det ar vasentligt att man 
verkligen kartlagger ordentligt bland 
"fotfolket" fbr att resten av projektet ska 
kunna bli meningsfuUt. 

Jan-Erik fick med sig en friga: Han skall 
ta reda p i hur det ser ut med arbetsskador 
p i ben och knan p i terminalema. Golv-
standarden ar inte den basta. Vasteris har 
ekparkett!! men i bvrigt ar det stilslipat 
betonggolv som galler. 

Det klagas p i benhinne- och halsenein-
flammationer, men det gbrs f i arbetsska-
deanmalningar. Det ar darfbr svirt att f i 
grepp om hur stora besvaren ar. 

Fragan om arbetsskor- skyddskor under 
benamningen "skoprojektet", fbrsbker 
man f i en viss enhetlighet i hur skyddskor 
respektive arbetsskor ska se ut, och om 
ersattoing ska utgi. 

Samverkan 
Roger redogjorde fbrSamverkansavtalen, 
som oftast ger oss mbjligheter att delta i 
beslutandeprocessen p i ett mycket tidiga
re stadium an "gamla" MBL. D i presente
rades oftast ett fardigt resultat - "ta det 
eller fbrkasta det!" Men med efterlevna-
den ar det tyvarr lite si och si. Det funge
rar olika inom SEKO.s olika branscher, 
men varierar ocksi stort inom Terminal -
lokal samverkan var fjortonde dag p i 
Arsta, t v i ginger i kvartalet i Umei. 

Det galler fbr oss fackliga att vara vak-

samma. SJ-anstillda tvingades under en 
tid att saga upp sitt avtal. 
De ovriga t v i hbmstenama i Samverkan-

savtalet - utvecklingssamtalen och ar-
betsplatstraffama - formuleringama i 
avtalen ar vackra men tycks fungera 
stappligt i praktiken. Kunskapsnivin hos 
arbetsledningen p i mellannivin ar i all-
manhet l i g . Borlange-terminalen (som 
skall laggas ned) ligger bra t i l l , deras 
arbetsplatstraffar ar val inarbetade. 

Arbetsmiljoarbetet i Umea 
Bjbm redogjorde fbr sitt ganska ensamma 
och mycket ambitibsa arbete fbr en bra 
arbetsmiljb p i Umeiterminaien. Det fmns 
ca 170 anstallda med olika anstalhiings-
grad och olika skiftesformer. Medelildem 
ar ca 31 i r och personalomsattningen 
framfbr allt i brevresarlagen ar mycket 
hbg. 

Deras stbrsta problem ar extremt dilig 
stadning, samt att flygbransleingor 
dras in i lokalen genom ventilationssyste-
met. (baksug?) Ventilationsproblemethar 
lamnats t i l l lokala Yrkesinspektionen, 
som kraver itgarder. Arbetsgivarparten 
har gitt i lingbink. Ett sammanfattande 
intryck var att fbrstarkning av skyddsor
ganisationen ar nbdvandig om inte Bjbm 
ska dmnkna i arbetet. Han och bvriga 
facklig var medvema om detta och arbeta-
de p i att utveckla det. 

J A m l i k / 
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Den forsamrade arbetsska-
deforsakringen 
Roger dterkom med en redogorelse for 
fbrsamringen, som genomfbrdes 1993. 
Det ar nastan omojiigt att bevisa arbetss
kador, som orsakats av ensidiga s.k. repe-
titiva rorelser. 

Forslitningsskadoma skylls numera p i 
ildsersfbrandringar. Latt som en platt! 
Belastningsskadoma drabbar kvinnoma 
forst. V i har i snitt 65 - 75 % av mannens 
muskehnassa och 50 % av deras armstyr-
ka, vi ar i snitt 10 cm kortare. I Stock-
hohnsregionen har lingtidssjukskrivning-
araa bland kvirmor bkat markant de senas
te iren. Utredning av orsakema pigir . 

Roger gick igenom Fbrsakringskassans 
sjustegsmodell fbr sjukpenningsrattsbe-
dbmning med spannvidden fr in Kan den 
forsdkrade aterga efter konvalescens? t i l l 
Pensionsprovning. 

Daremellan har arbetsgivaren ett stort 
rehabiliteringsansvar. Tas detta? Arbetsgi
varen tycks fortfarande ha dil ig kunskap 
om sitt eget rehabiliteringsansvar enligt 
Arbetsmiljblagen. Battre kan det bli. 
Svirighetema i det fackliga arbetet blir 
just detta - det ar mycket svirt att bevisa 
att en fbrslitningsskada beror p i arbetet. 
Al l ts i tycker man inte det ar vart besvaret 
att fylla i en blankett. Al l ts i blir inte sta-
tistiken tillfbrlitlig. Trots att vi vet att 
maskinema ger mycket ensidiga rorelser 
och att arbetsrotationen inte fungerar s i 
bra som den borde. Trots att vi vet att 
minga har ont i nackar, axlar och ryggar. 
Inga anmahiingar - inga belastningsska-
dor. 

Fbrsta konferensdagen var mastig ... vi 
stallde frigor fbrstis och diskuterade. 
..drack kaffetir, lunch och klockan 1800 
gjorde vi entt-e p i Restaurang K-A Svens-

son. Det var som att komma tillbaka ti l l 
bamdomshemmet. 

Inredningen ar 50-talsinspirerad med 
Stringhyllor, fladdermusfitblj, korss-
tygnsbroderade kuddar, taskig allmanbe-
lysning och mycket trevlig stamning. 
Maten var god och hade inspirerande 
titlar, "Mat fbr riktiga man" var popula-
rast. Efter middagen ikte vi ut t i l l postter-
minalen, som ligger vid flygplatsen Alvik. 

Besbk pa Umeaterminalen 
Terminalchefen Sven Osten Johansson 
var i Gbg, s i vi togs emot av processagare 
Erik "Ecke" Lindahl. Han ar relativt ny p i 
terminalen, kommer narmast frin Utdel-
ning. Han arproduktionschef fbruppsam-
lingen och berattade om Umeiterminaien, 
som togs i drift oktober 1995. Brevomri-
det 89-98 servar 45% av Sveriges yta. 
Transportkosmadema bverstiger personal-
kostnadema. Tar HK hansyn ti l l detta vid 
besparingskrav? 

Umei ar organiserat efter processema 
uppsamling och spridning. Processagama 
har produktionsansvar, men ej persona-
lansvar. Erik kunde darfbr inte svara p i 
alia vira frigor, men skulle gbra detta 
skriftligt senare. Arbetsledama rekryterar 
sin egen personal. Vi undrar s i har i efter-
hand om det ar s i lampligt? Har de exem-
pelvis utbildning i kollektivavtalen? 

Dagarbete for ensamstiende fbraldrar 
enligt Jamstalldhetslagen §5? Erik sig ut 
som ett stort frigetecken och pistod osa-
kert att det inte fmns nigot kant behov. 

Arbetsmiljbcertifieringen fbr arbetsled
ningen tycks inte ha nitt Umei. Vi r t r i d 
ti l l HK - ge dem stod och resurser att 
genomfbra denna. 

Lokal samverkan - det hela ar i sin linda. 
ArbetsplatstrSffama blandas ihop med 
laginformation - s i ar det p i de fiesta 
terminaler. Det fmns en kviimlig arbetsle-
dare, samt en vikarierande. I bvrigt ar det 
man p i alia chefspositioner. Det fmns 
ingen Jamstilldhetsplan. 

Men Erik var mycket postitivt installd 
till att arbeta fbr en fbrandring. Han tyck
er det ar viktigt att Samverkansavtalet 
fungerar och att kviimor behbvs ocksi i 
ledande positioner. V i iterkommer och 
kollar laget! 

Rundvandring pa terminalen 
Lokalen ar jamforelsevis luftig och rynjr.s 
lig, fbrhillandevis "tyst". Det man slis av 
fbrst - det fmns ingen LTP - det fmns inga 
smivagnar. Folk gir omkring med en och 
en lida, dar det inte fmns bord vid facken 
staplar man lidor. Det fmns tre udda hpj£ 
och sankbara fack. 

Brevresningen i r halvmaskinell och 
bemannas av deltidsungdomar. Persona
lomsattningen dar ar stor. Vad beror det 
pi? Vad kostar det? Hur ar det med 
skyddsskor p i Umeiterminaien? 

Igloo-hanteringen ar spinnande att se men 
tung att utfbra. Man borde ktmna lasta 
hela lidvagnar. Problemet med flyg-
branslet, som ger illamiende och huvud-
vark ar alltsi annu inte lost p i ett t i l l -
fi-edsstillande satt. 

Jamstalldheten ^ 
Roland Wheeldon, HSO p i Mabnbterm^ 
nalen ar ansvarig for jamstalldhetsplanen 
i riksnatets fbretagskommitee. En friga 
som diskuterades var humvida det var 
lampligt att skriva in att eventuella bat̂ ^ 
skulle f i fblja med. Sjalv tyckte han a., 
det skulle vara ett bra satt att underlitta 
familjeliv kombinerat med fackligt arbete. 
Andra hade avvikande mening och mena-
de att bam inte hade riktigt p i fackmbten 
att gbra. Det ar svirt att vara koncentrerad 
och social nar ens roll som fbralder ocksi 
fmns dar. Daremot bbr det vara sjalvklart 
att facket stiller upp och ersatter de kost
nader som fbrenat med att anlita bamvakt. 

Han redogjorde fbr viktiga delar av jams
talldhetslagen: 

Enligt Jamstalldhetslagen §5 skall ar
betsgivaren underlatta fbr bide kvinnliga 
och manliga arbetstagare att fbrena fbr-
varvsarbete och fbrildraskap. Hur stor 
vikt lagger Posten Brev vid detta? 
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Pk terminalema gir j u arbetet mer och 
mer frin dag t i l l nattid. Detta underlattar 
inte for smibarasforaldrar. I Umei hade 
man ett daglag med sju personer i . Detta 
lag borjade 05,30 vilket knappast heller 
det, kan beframja en gott foraldrarskap. 

P i enheten Stora Brev, Sth Klara finns 
en stor daggrupp. Dena har facket jobbat 
lange och hirt for att f i behilla. 
Men hiu" ser det ut i ovrigt? 
Vad hander p i mindre stallen dar det inte 
firms dagjobb? 
Varfbr sorterar vi B-post p i natten? 
Sexuella trakasserier - var gir gransen? 
Svar - den satter vi sjalva. 
Hur skall en Jamstalldhetsplan se ut? 
Har alia terminaler en sidan? 
Dar den fmns - ar den kosmetika? efter-
levs den? 
Hur ar det stallt med jamstalldheten inom 
den fackliga rbrelsen? 
Minga frigor - osakra svar. 

Foretagsradet 
Irman lunchen gick Maria igenom lite hur 
SEKO var organiserat i de hbgre hierarki-
ema. Vem sitter dar ? Vems uppdrag har 
man ? Detta firms beskrivet i SEKO-
tidningen. P O Brandeker Stockholms 
(terminalklubb) ar i alia fall ordfbrande i 
fbretagsridet. Dar sitter ocksi Maria 
Johanson (Gbg) som representant for 
kviimoma (hon sager sig p i kvinnligt 
maner inte kuima nigot, men lar sig). Mer 
om detta kan var och en lasa om i nigot 
av alia papper som delades ut p i mbtet. 

Kvinnor och stress 
V i fick se en fihn som handlade om kvin
nor och stress. Ett antal kvinnor med klart 
uttalade stressrelaterade sjukdomar inter-
vjuades, och en del fakta presenterades. 
Som t ex det faktum att kvinnor fortfaran
de har huvudansvaret fbr hem och familj 
gbr att deras arbetsdag i realiteten ar 
betydligt langre an mannens. Deras 

stresshormoner stiger i motsats t i l l man-
nen efter arbetstidens slut. Mannen ar 
norm inom det mesta i halsostatistiken, 
darfbr blir kvinnors sfress inte synlig p i 
samma satt. Utbrandhet, depressioner, 
matstbmingar, sbmnsvirigheter och mus-
kelvark ar relativt tysta symtom och ty-
piskt kvinnliga. 

Athenaprojektet 
Maria berattade lite om Athenaprojektet 
som pig i r inom SEKO. Sjalv hade hon 
diliga erfarenheter av det, men hade hbrt 
andra som berattat om motsatsen. Barbara 
frin Tomteboda berattade om sin erfaren-
het som var mycket god. Hon uppmanade 
alia att sbka det och att delta. Maria upp
manade oss att genast begara en ny "men
tor" om man skulle kanna man fitt sig 
tilldelad inte fungerade bra. Hon hade inte 
gjort detta vilket resulterade i ett ganska 
otillfredsstallande samarbete. 

crupparbete 
Maria presenterade ett gmpparbete som vi 
ska gbra till nasta mbte. Hon stallde ett 
antal frigor som vi ska besvara. Kruxet 
var att vi skulle vanda oss till en annan 
terminal an v i r egen. Frigoma var: 

1. Kbnsfbrdelningen p i dom som arbetar 
fackligt. 
2. Vilka poster som kvinnoma har 
3. Hur stor omsattningen var p i kvinnligt 
fackligt aktiva ar 
4. Vilka utbiidningar dessa kvinnor har 
5. Vad dom ska tanka sig vilja ha fbr 
utbiidningar 
6. Hur skoregler och andra speciella reg-
ler ser ut p i respektive terminal 

Adressiista 
Maria skall skicka ut en fiillstandig a-
dresslista t i l l alia, s i det gir latt att ta 
kontakt. Dessutom kommer dessa minne
santeckningar fbrhoppningsvis ocksi att 

skickas ut. Informera gima arbetskamra-
ter om denna traff. Beratta om vad ni har 
gjort och ta med alia papper p i nigon 
arbetsplatstraff och diskutera frigoma. 

Stort tack I 
Ett stort t i l l Maria Berit och Linda i Umei 
som lagt ner ett jattefmt arbete p i att 
organisera den har konferensen. Dit hbr 
ocksi givetvis personalen p i SEKO-kon
toret Ekke Lindahl p i Umeiterminale och 
Maria Johansson i Gbteborg. Alia bvriga 
deltagare visade stort engagemang och 
gjorde sitt t i l l fbr att gbra detta t i l l ett bra 
mbte. 

Manen 
Pi hemresan blev Lena poetisk och beun-
drade minskarvan som lyste p i den svarta 
kvallsrymden. Eva pipekade lugnt "det ar 
ju lampan lingst ut p i vingen". Ridi ! ... 
Tank att man aldrig kan f i flyga ! ... eller 
... jomen visst, det var j u precis det vi 
gjorde 

V i hbrs t i l l hasten., d i drar vi t i l l Norrkb-
ping ... 

Vid perman 

Lena Savstrom och 
Eva Brattstrom i Stockholm 

III: "Lange leve yrkeskvinnan" av 
Robert Nyberg 

Alltid senaste I 
nytt pa 

Terminalklubbens 
mmM h e r n s l d a l « ^ ^ ^ ^ 

KOSTNAPSeFFEKTIV/ 
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Regeringen vill saija ut Postgirot? 
• Aven om regeringen i varbudge-
tens (ovantade) avsnitt om Postgirot 
namner moj ligheten att utveckla fore
taget i statlig regi, och fordelama med 
det {"forutsattningar kan skapas for 
att forbdttra konkurrensen i banksys-
temet och den statliga insynen i bank-
sektorn liksom att andra allmanna 
hansyn lattare kan tillgodoses ") , an-
das propositionen en vil ja att salja ut 
Postgirot, och det ganska snabbt. 

Troligen bor man ta fasta pa den 
mening i propositionen som lyder: 

"Det fmns intressenter inom banksys-
temet som ar tankbara kopare". Man 
planerar att inom en snar framtid salja 
t i l l nagon av de inhemska eller ut-
landska storbankerna. 

Atertaget 
Hanteringen av Stadshypoteks forsalj-
ning tyder pa det. Dar intervenerade 
som bekant regeringen for att hindra 
en forsaljning t i l l Skandiabanken; 
istallet fick Handelsbanken svalja den 
munsbiten. 

SEKOis koncernf ack om 
Postgirots framtid 
I regeringens skrivningar (i var-
propositionen) beskrivs tre tank
bara losningar: 

1. Ingen forandring 
2. Utveckla bankaffaren i egen 
regi 
3. Forsaljning av Postgirot. 

Alternativ 1 forsvinner som ett 
realistiskt alternativ i nasta styc-
ke, varfor de fortsatta politiska 
diskussionema kommer att 
handia om att utveckla bankaffa
ren eller en forsaljning av Post
girot till en annan finansiell ak-
tor. 

S E K O ' s uppfattning ar foljande: 

Det ar positivt att regeringen har 
insikten om att forandringar ar 
nodvandiga. Vi valkomnar ocksa 
oppningen om att utveckla ban
kaffaren i egen regi och menar 
att den mojligheten nu maste 
undersokas seriost och grund-
ligL Altemativet att salja Postgi
rot ar enligt var uppfattning det 
alternativ som aterstar om 
utvecklingsalternativet av olika 

. s k a l visar sig vara omojiigt att 

genomfdra i praktiken, 

Oavsett vilket alternativ som s i 
smaningom kommej* att bli aktu
ellt kommer vi att driva fragan 
om att en losning ocksa miste 
omfatta postkontorsnatet. Post
girot ar en vasentlig del av grun-
den for postkontorens verksam-
het och en framtida losning for 
Girot maste darfor ocksa omfat
ta kontorsnatet. Andra faktorer 
som ocksa paverkar ar natur
ligtvis resultatet av riksdagens 
behandling av betaltjanstutred-
ningen. Fragan om statens an
svar rikstackande kassaservice 
paverkar av naturliga skal bade 
Postgirot och postkontorsnatet i 
hog grad. 

Vi kommer nu att intensifiera 
vara politiska kontakter for att 
darigenom forsakra o s s om att 
Postgirots och postkontorsna-
tets framtid far en serids be
handling som ieder till en positiv 
losning for Posten och framfor 
allt for vara medlemmar. 

SEKO:s koncernrad inom 
Posten 

Nagot liknande planeras antagligen 
for Postgirot. 

Annu ett stycke statlig infrastmktur 
saljs ut t i l l de privata kapitalen och 
atertaget mot gamla tider fortsatter. 
Det ar val ocksa en god gissning att 
en forsaljning av Postgirot ytterligare 
fbrsvarar situationen for Postens kas-
sakontor. 
Facktuellt publicerar i mtan harintill 

SEKO:s koncemfacks kommentarc, 
t i l l regeringens varproposition. 

/JA 

Pa Terminalklubbens hemsida finr^ 
Idnkar till regeringens proposition. 

AvgangS' 
vederlagen 
Terminal Stockholm har fatt 9,5 m i l -
joner t i l l "rationaliseringsatgarder". 

Fr.a. handlar det om avgangsveder-
lag, men ocksa minskad arbetstid med 
viss lonekompensation forekommer. 

Hit t i l ls har ca 4 miljoner anvants t i ^ . 
dryga tiotalet avgangsvederlag och t i l l 
nagra som gatt ner i t id . 
Avgangsvederlag ar en overenskom-

melse mellan den enskilde och arbets
givaren och ingenting som behandla" 
i samverkansgrupperna eller avtals-
regleras i forhandlingar mellan fack 
och arbetsgivare. 

Ledningen inom Terminal Stock
holm lamnar ingen som heist informa
tion t i l l facket om vilka som sokt 
avgangsvederlag, vi lka som beviljats 
eller vi lka belopp som betalats ut. V i 
kan darfor inte svara pa sadana fragor. 

Daremot kan v i hjalpa dig om du 
behover bitrade i dina overlaggningar 
med arbetsgivaren. 

Kontakta i sa fall din lokala sektion. 

Terminalklubbens A U 
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CityMail 

r 

Okad omsattning och minskade 
fdrluster 
Men nya skadestandskrav mot Posten huvudnummer pa bolagsstamman 

CityMail okade under fbrsta kvar
talet sin omsattning med 15,5 procent 
till 96,9 miljoner (83,9 miljoner under 
samma period foregiende kr). Fbrlus-
ten uppgick till 7,2 miljoner, ungefar 
samma belopp som ifjol (7,8), men 
nigot lagre i forhillande till omsatt
ningen. 

Antalet "irsanstallda" bkade t i l l 964 
(882). Bolaget uppger inte antalet fbrsan-
delser som distribueras. Daremot pistis 
produktiviteten ha fbrbattrats till ca 975 
"brev per CityMan och dag", vad det nu 
kan betyda. 

Fler slutar 
Det kan vara av intresse att notera att 
"kostnaderna i utdelningsorganisationen 
har paverkats negativt av den okande 
personalrorligheten som bl.a. dr en fdljd 
av den starkt forbdttrade arbetsmarkna
den i Stockholm". Det ar mot den bak-
grunden som CityMails loneavtal, med en 
kraftigt fbrbattrat Ibnesystem fbr nyan-
stallda, skall ses. (Avtalet har tidigare 
beskrivits i Facktuellt; lankar fmns p i 
klubbens hemsida). Foretaget kommer 
ocksi att erbjuda de anstallda en s.k. 
kompetensfbrsakring i Skandia (se fakta-
ruta). 

Som kuriosa kan namnas att CityMail i 
likhet med Posten hiller p i med att "im-
plementera", som det kallas. Balanced 
Scorecards . Hos oss ar foreteelsen kand 
imder namn som Brevkompassen, Nat-
kompassen, etc. Balanced Scorecards ar 
enkelt uttryckt en smiskola fbr chefer. 
Fbr 45 i r sedan plockade smiskollararin-
nan ute p i Vatb fram pussel och annat 
skoj fbr att vi skulle lira oss multiplika-
tionstabellen. Idag tar konsultema fram 
dataprylar fbr att chefema ska tycka det ar 
kul att lira sig rakna brev och arbetstim-
mar och hilla ordning och reda s i det kan 
bli Ibning p i freda'. 

Fortfarande fdrlust 
CityMail gir fortfarande med fbrlust. 
Darfbr presenterade man p i bolagsstam

man den 27 april nya skadestindsansprik 
mot Posten. 1 en stamningsansbkan till 
Marknadsdomstolen yrkar man p i ett 
skadestind p i 296 miljoner fbr 1996-97. 
Bakgrunden ar MD;s dom i november 
fbrra iret, vilken dels kritiserade Posten 
fbr det satt foretaget tidigare lanserat de 
s.k zonprislistoma, dels tilldt Posten att i 
fortsattningen tillampa sidana prislistor, 
under fbrutsattning att bolaget kunde 
pivisa skillnader i kostnaderna mellan de 
olika zonema. 

Eldunderstod 
Dessutom har Konkurrensverket nyligen 
i ett beslut kritiserat Posten fbr de kalkyler 
som ligger t i l l grund fbr den nya zonp-
rislista, vilken, som bekant, bbrjade t i l -
lampas den 1 april. Verket pistir att pos
ten i sina kostnadskalkyler hanvisar t i l l 
gamla undersokningar. De pistiendena 
har naturligtsvis CityMail sugit i sig. 

CitvMail har anlitat advokatfirman 

Vinge fbr att - t i l l dryga kosmader - fbrbe-
reda skadestindsanspriket. Dessutom fir 
man eldunderstbd av en en Handelshbgs-
koleprofessor, som tillsammans med 
Svenska Dagbladet bedriver en 
ekonomisk-politisk kampanj for att s i 
gmndligt som mbjligt s l i sbnder den 
postala infrastmkturen i landet. 
Orovackande - men inte alls fbrvinande 

- ar att de nu ocksi drar in utlandska 
intressen i striden; "Flera av CityMails 
storre utlandska aktiedgare finner age-
randet uppseendevdckande, inte minst 
eftersom det dr ett statligt bolag som ar 
efter ar hryter mot regler som dr gemen-
samma for hela EG-omrddet". 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hemsida fmns mycket och 
utforligt material om zonprismalet. EG.spostpoli-
tik. CityMails tidigare resultat, osv. 

Utlandska dgare innehar numera en majoritet av 
akiierna i CitvMail. 

CityMails avtal om 
kompitensfprfakring 
SEKO och CityMail har slutit ett 
avtai om att erbjuda de anstallda en 
kompetensfbrsakring i Skandia. • 

Avtalet innebar att den anstai ldi i 
satter in mellan 364 - 1000 kronon 
minaden pa ett kompetenskontdiji 
Skandia. Foretaget satter W 
motsvarande belopp pa ett annat;: 
konto- Avtalet galler for minst ett ari 
och pengarna fran b ida kontoni ' 
(plus avkastning) betalas ut som Ion 
till den anstaiide undertjanstledighet: 
f6r studier. Det ar friviiligt f6r den 
enskilde om man vill oppna ett 
kompetens konto eller ej. Den 
anstalldes premie dras genom;: 
bruttoloneavdrag. 

Eftersom pengarna salts in pa tvS; 

oiika konton, den anstalides^^ 
respektive arbetsgivarens, kravs att l 
man ar 6verens om vilken utbitdningl 
pengarna ska anvandas till, 

Jens Saverstam, ordforance i 
CityMai l-k iubben i Stockholnl l 
intervjuas i Fackligt Perspektiv: 

- Bade vi som ar anstallda oc i i | 
foretaget kommer att tjana p f l 
avtalet. For foretaget innebar det att l 
man f i r kompetent personal och far i 
darigenom lattare att rekrytera o<M 
vaxa. FOr oss anstallda betyder d^-^ 
att vi far stimulans och kan ta storre 
ansvar over var egen utveckling. | i 
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EMU - ett hot mot kollektivavtalen 
• Om Sverige gir med i EMU s i flyttas 
den politiska makten allt langre bort frin 
de svenska medborgama, samtidigt som 
lontagamas inflytande over lonebildning
en minskar. De som sager att Sverige ska 
g i med havdar att det inte g i r att st i utan
for. Att priset i form av ekonomiska nack-
delar och minskat inflytande i EU blir 
alltfbr hbgt om Sverige stannar utanfbr 
valutaunionen. 

Ibner desto lagre priser. EMU innebar att 
konkurrensen skarps ytterligare, aven 
Ibnekonkiurensen. 

Detta har flera orsaker. Det ar de stora 
EMU-landema som blir "riktkarlar" fbr 
ECB nar det galler frigan om, och i s i fall 
vilka, penningpolitiska itgarder som skall 
vidtas. Rantehbjningarkan behbvas fbr att 
dessa lander f i r tillfalliga problem. Men 
denna itgard passar inte Sverige, det 
hbjda vardet p i Euron gbr svenska pro-

av dem ligger ilia till sa minskar efter-
frdganpd arbetskraft. Exporten sjunker 
och vifdr ett underskott i utrikeshan-
deln". 

Ekonomiska storningar 
Det ar vid en sidan kris som landets med-
lemskap i EMU stalls p i sin spets. I s i 
fall saknas mojligheten att den egna val-
utan dampar krisen och landets riksbank 
kan inte vidta penningpolitiska itgarder 
fbr att mbta krisen. Ekonomiska stbmin^ ' 
ar har intraffat i alia tider genom histori-
en. Si kommer det att bli i framtiden 
ocksi. Vad skulle ske om Sverige gir med 
i EMU och vi drabbas av en landsspecifik 
ekonomisk kris? N i r mojligheten a ^ 

anvanda penningpolitiken och 
valutan inte langre fmns kvar 
iterstir i teorin tre metoder som 
kan anvandas fbr att fbrhindra 
att arbetslbsheten bkar. 

1. EU kan sitta in stbditgarder 
2. Dom som blir av med job-
bet flyttar t i l l ett annat E U -
land dar det fmns arbete. 
3. Prisema sinks s i att landet 
kan konkurrera sig ur krisen. 
Det fbrutsatter att kostnaderna 
sinks, antingen genom att 
arbetsgivaravgiftema eller 
Ibnema sanks. ^ 

Ldnesankningar 
Vilken metod kommer att bli den mest 
anvandbara i verkligheten. Punktema 1 
och 2 bedbms som orealistiska av dom t v i 
fbrfattama som jag citerar. A v e ^ 
EMU-utredningen utesluter dessa alterna
tiv (vid stora storningar och liga Ibnebk-
ningar i utlandet kan de nominella Ibnema 
r e n t a v b e h b v a s a n k a s 
/SOU 1996:15 8S199). Aterstir alltsi Ibne-
sankningar eller arbetslbshet. Hur kollek
tivavtalen konkret hotas miste jag av 
utrymmesskal vanta med ti l l en komman
de artikel. Det fmns en risk att arbetsgi-
vama via fbretagsvisa fbrhandluigar fbr
sbker f i in Ibnesankningsklausuler i kol
lektivavtalen. En kris s i som fbrfattama 
beskrivit kraver snabba itgarder, ett tids-
kravande itgardsprogram, och skadan ar 
redan skedd. 

Jan Hdglin Sth Klara 
Janne Hdglin arbetar pa Klara Stora/Klump 

For- och nackdelar 
Uppfattningen att Sverige miste bli med-
lem i EMU delas inte av alia ekonomer 
och dom omtalade ekonomiska fbrde lama 
bbrjar i f r igasa t tas . 1996 i r s 
EMU-utredning gjorde en sammanvag-
ning av ekonomiska och politis
ka fbrdelar och nackdelar av att 
sti utanfbr, respektive g i med i , 
EMU. 

Utredningen drog den sam
manfattande slutsatsen att nack-
delen med att st i utan mbjlighet 
att mbta stora ekonomiska 
storningar av svensk ekonomi 
med en sjilvstSndig penningpo-
litik, vager tyngre an de ekono
miska och politiska nackdelama 
av att sti utanfbr. Den hoga 
svenska arbetslbsheten vagde 
timgt fbr staltaingstagandet att 
Sverige inte borde g i med 1999. 
Ingenting har darefter hint som 

rubbar denna slutsats. 

dukter dyrare i t.ex. USA. Svenska fbre-
tag miste d i motverka detta genom att 
pressa kostnaderna och hilla Ibnema nere. 
EMU-utredningen uttrycker det p i foljan
de sitt: "Om Sverige ingir i den monetara 
unionen, miste anpassningen av relativ-

•5- VTt^.^ 

storre spelrum 
Tor Nitzelius (tidigare jurist p i TCO-S) 
och ekonomen Stefan Carlen (Handels) 
har nyligen i skriftform pekat p i 
uppenbara risker fbr Ibntagama vid ett 
svenskt EMU-medlemskap. Dom menar 
att marknadskraftema f i r annu stbrre 
spetum p i Ibntagamas bekosmad och att 
inflytandet over Ibnebildningen kommer 
att minska om Sverige gir med i EMU. 
Det svenska koUektivavtalssystemet kom
mer att utsattas fbr stark press. Lbntagama 
riskerar t i l l och med att i vissa lagen att 
tvingas valja mellan arbetslbshet och 
Ibnesankningar. Nar valutan inte langre 
kan fungera som en buffert vid ekonomis
ka kriser och Sverige inte kan vidta pen
ningpolitiska itgarder s i miste Ibnebild
ningen och arbetsmarknaden bli mer 
flexibel, om inte arbetslbsheten skall bka. 

Lbner ar ett konkurrensmedel. Ju lagre 

///; Robert Nyberg 
priser ske genom an nominella lbner och 
priser stiger lingsammare i Sverige an i 
bvriga lander. Vid stora storningar och 
liga Ibnebkningar i utlandet kan de nomi
nella Ibnema rentav behbva sankas". 

Chock 
Ett exempel p i hur en landsspecifik 
chock, skulle kunna te sig fbr Sveriges del 
namns av Nils Lundgren, chefsekonom p i 
MeritaNordbanken, i EMU-press 1999: 

Om exempelvis mobiltelefonerna skulle 
utvecklas sa att manga foretag skulle 
kunna tillverka dem, sa skulle det drab-
ba bade Ericsson, och Nokia. Om sam
tidigt bilindustrin, som i vdrlden har 30 
procent overkapacitet, skulle sacka 
ihop da skulle aven underleverantdrer 

fa stora svarigheter. Ett litet land som 
Sverige dr beroende av ett mindre antal 
stora foretag, vi behover inte misskota 
oss, det r acker med otur. Om ett par tre 
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Sagan om vad som hande i 
landet Rimanien... 
F6r lange sen i landet Rimanien stod det 
tre hoga smala borgar. De var landets 
vackraste. Allt var fmt att se pt. murama 
var hoga och tomen hojde sig mot skyar-
na. Vaggama var tjocka och ogenom-
trangliga. Invinama sig ut som manni
skor gor for det mesta, med f l undantag 
- nigra var lite fmare. Vissa hangde lite 

• med oronen och hiret sig trott ut. Inte hos 
alia, men nigra. 

De som sig mest ledsna ut arbetade med 
k. katapultema - Rimaniens sagesomspunna 

och fruktade 
vapen. Kata-
pultarama ha
de speciella 
blirodaunifor-
mer som var 
f i g u r s y d d a 
allihop. Che
fen for k:ama 
var en aldre, 
vanlig trad-
girdsmastare 
som hade gjort 
det mesta un
der sitt liv. 
Planterat gur-
kor, sitt havre, 
odlat parkett-
g o1V o c h 
mycket annat. 
Til l hjalp hade 

: han r v i assis-
tenter som var 
trollkonstnarer 

aven de. Go'a och runda bida t v i och 
mycket bra p i att planera eller hilla lida. 

Fotfolket i Rimanien var valdigt stolt over 
k:ama. De var kanda for sitt mod och 
kunnande. De var lojala och uppfmnings-
rika. Oftast underbemannade d i det var 
ett eftertt-aktat byte for rovare som silde 
dom som slavar till andra furstar. Dar fick 
det visserligen batfi-e forplagnad och t o m 
lite fickpengar, men de fiesta grat over att 
inte vara kvar i Rimanien och minga 
bland dem dog av bmstet hjarta. 

Gammalfursten hogt upp p i sjunde bal-
kongviningen, 213 meter ovan marken. 

hade hort talas om deras ode. Han hade 
utmarkt horsel. Inget kunde sagas i den 
ena borgen utan att han horde det i den 
andra. Darfor blev aven han valdigt led-
sen nar han fick hora att tradgirdsmasta-
ren inte langre brydde sig om sina kara k-
trupper. 

Och visst var det sant! Nigot allvarligt 
hade hant: mastaren, vi kallar honom for 
det, hade helt tappat intresse for sina 
skyddslingar. Inte var det viktigt langre 
hur minga de var, vad de fick for mat 

eller utbildning, om de hade jobb eller 
inte. Han var helt forandrad; blicken lingt 
borta, ofta med en trail p i lappama. Det 
lat som Ma Wis, Ma Wis, nigot ingen 
hade hort forut! Var det Norska eller 
nonsens? K:ama kande sig overgivna utan 
chef och undrade vad som lett t i l l denna 
fbrvandling. 

Som kloka manniskor de var bestamde det 
for att traffas och hilla ett ridslag. Sagt 
och £Jort. 

En kvall nar vinden mojnat och sikten var 
klar, lamnade de Bosse d. a. kvar vid 
katapult 13 medan de andra samlades mnt 

en uttjant tjarspmta. Nu h6jdes minga 
roster och det blev ett valdigt palaver. 
Alia hade nigot att saga. S i sminingom 
klackte nigon ett forslag och det var att 
man skulle skicka en delegation till Gam
malfursten. S i har kunde det inte f i fort
satta. Hela Riket var ju in fara om maski
nema inte skottes ordentligt! 

Och gammalfiu-sten horde ljudet frin 
deras fotsteg - lingt innan de ens gett sig 
ivag. Nar det kom til l plan 7 stod dbrren 
ti l l det ovala rummet redan oppen! Sto-

rogda sig det p i 
h a r l i g h e t e n . 
Med vavnader 
av siden och 
diplom i blitt, 
rott och gult 
som dekorerade 
salen frin tak 
ti l l golv. Ele-
gantasittmobler 
frin Smiland 
farms i en del av 
salen och dar 
fick de s l i sig 
ned. Perro, de
ras talesman 
lade fram sa-
ken. Fiordig 
somenNorrlan-
ning men eldig 
som den spanjor 
han kanske ar. 

Fursten lyssna-
de och sfrok med fingrama genom det 
virtuella skagget. Visst hade han hort talas 
om katapultaramas bekymmer och han 
kande ju mastaren sen ling tid tillbaka. 
Visst var det en sorglig historia - hur hade 
det kunnat handa? S i nu kravdes det att 
alia hjalpte t i l l att strama i t nyckeltalen, 
hilla tidsfbnstt-en rena och lagger manken 
t i l l ! Kanske s i fanns det r id: en korsridda-
re hade farit ut och undersokt laget och 
var snart klar med ett forslag. S i det fanns 
hopp, bara alia hjalptes i t osv... Men fbrst 
skulle han dra sig tillbaka for att tanka. 
Sen bbrjade han mumla. 

K:araa fbrstod inte riktigt vad han sa, det 



Ter/n/na/FACKTUELLT 4/1999 En liten sag^ 

var en alltfor svir smilandska att forsti. 
Ti l l slut begrep de i alia fall att audiensen 
var over och de lamnade fursten med sina 
tankar och bekymmer och itervande t i l l 
sina kamrater. 

Han behover tanka ett tag, fick de hora 
och det fbrstod de. En sidan gita kan 
ingen Ibsa i en handvandning, inte ens 
Rimaniens number One. 

Timmama gick och nigra dagar. Frin 
vallgravama kunde man se att ljusen var 
tanda p i sjuan, dag och natt. S 80 :n stod 
bvergiven p i sin plats med damm p i 
motorhuven. 

Ti l l slut kom s i antligen ett bud frin 
fiirsten: han hade ett fbrslag. K:ama hade 
lyckligtvis f i t t tag p i en av deras ridgiva-
re som d i och d i itervande t i l l K-borgen 
fbr att insupa verklighet. Si det slapade 
med honom. Tillsammans antrade de 
spiraltrappan upp ti l l 213 metersnivin. 
Dar stod fursten och sig ut som alia var 
van att se honom, ftill av beslutskraft. 
Mina herrar, sa han p i ren rikssvenska, 
jag har ett fbrslag. Men det har sina sidor! 
Nigot miste goras och det ilia kvickt. 
Eftersom vi snart bverger K koncentrerar 
vi oss p i A & T. Dar satter vi in t v i rikti
ga torpeder, de duktigaste vi har. Nu 
kanske ni redan vet vilka jag tanker p i : 
namligen JC. Fast den ena har namnet 
Rimanson intatuerat p i hbga pannan och 
det kan fbrstis stbra nigra, vem vet? 

K:ama visste precis. JC, det var ett djarvt 
fbrslag i ett trangt lage. Men skulle man 
klara vintem och Y2K kravdes det ovanli-
ga beslut. Perro och bans mannar tvekade 
bara t v i sekunder, sen stallde dom frigan: 
och Mastaren d i , vad ska ske med ho
nom? Ska han f i lagga sig i och komma 
sjungandes om MaWis och Spacktrack. 
Det liter ju fmt, men vi som redan har ont 
om tid vi har inte lust att vara doakbr i t 
honom ! 

Fursten som noga lyssnat avbrbt dem 
strangt, blickade ut bver Malaren och 
stallde samma friga igen: n i , hur gbr vi? 
Och s i bestamdes det att mastaren i lugn 
och ro skulle fk agna sig att flytta p i all 
utrusming infbr vintem, men att torpeder-
na skulle f i ansvaret fbr hela forsvarsu-
tmsmingen inklusive allt underbill. 

Sen tog de alia varann i hand, men lovade 
fiirsten att hilla tyst med nyheten tills han 

hunnit prata med alia inblandade. Framfb
rallt assistentema. De som jobbat narmast 
tradgirdsmastaren under minga i r / t i l l 
varje pris. 

K:ama vantade ti l igt p i att f i hbra nyhe
ten som skulle ge enheten livslusten och 
tillfbrsikten iter. Mycket vatten flbt under 
tiden runt vallgravama. Tiden gick och 
nigra hbll nastan p i att ge upp hoppet. D i 
dbk det upp en Riksryttare med ett stort 
"BN" p i brbstet. Han var utsant frin 
kungens stab och budet lat: heter man 
Rimanson fick man inte anstallas som 
torped; hellre ska nigon hamtas anda frin 
Frankrike, om det s i behbvs! 

Alia blev nu bestbrta. Hur kunde kungen 
fatta ett sidant beslut. Nigon miste ha 
gjort nigot ovanligt. Hade nigon fbrhaxat 
marskalken? Hade nigon lyckats lagga ut 
dimridier? 

Men k.ama ar ett pihittigt gang. S i kom 
det sig fbr att skicka en spejare till A-
borgen dar mastaren, Margarita och den 
andra assistenten fanns for det mesta. 
Och mycket riktigt. Lingt utanfbr borgen, 
redan frin den stora slatten kandes en 
ovanlig doft. 'Nigon som kokar en kons-
tig soppa' tankte spejaren och smbg sig 
narmare. Och visst var det en marklig han 
fick se. Jo - dar dansade Margarita och 
Fnurre nakna runt en eldstad med en 
gammal kittel ovanpi. Dar bubblade det 
och stank. Genom rbken 
kunde man se gamla re-
servdelar och skrivmaski-
ner och mycket mer. Upp-
blandat med tomatsoppa 
och ricinolja! Och s i sjbng 
de: Hej och h i , bida vi t v i , 
lyckades andi 

I hbmet satt mastaren och 
lade pussel med gamla par-
kettbitar och det blev riktigt 
snyggt. Han verkade inte 
bry sig om allt stihej utan 
var djupt fbrsjunken i sitt 
varv. Sakta smbg spejaren 
ut frin borgen och slog p i 
yuppien den bverenskomna 
signalen till sina kamrater. 
Tank att det var assistenter-
na som hade stallt t i l l det! 
Si miste det vara! Av n i 
gon anledning gillade dessa 
t v i inte vad som var p i 
ging och fbrsbkte stoppa 

det fbrslag som K:ama vantade p i . 

Nu var goda r i d dyra. Men iterigen visa
de sig k:ama frin sin basta sida. "Vi tar 
dom p i halvfranska, a l i catel!" Sagt och 
^ort. 

Alia hjalptes i t . En drog iging biltran-
sportens gamla Scania Vabis, femtiosex 
andra slapade fhn en obruten kedja frin 
en SSM. Roslags-Ben med bindel fbr 
bgat, faste sen kroken i kittelns ena bgla 
och s i var det klart. Den dansanta paret 
markte ingenting - helt upptagna med att 
fira sina egna triumfer. 

r 
Scanian stack ivag under muller, explo-
sioner och ett dammoln som fbrmbrkade 
hela Gullmarsplan. Autopiloten var ins
talld p i SKAFAB nara Orebro. Och sen 
brbt solen fram och figlama bbrjade h t ^ ^ 
sjimga och torpedema sattes i arbete. 
K:ama tbjde sina muskier och ratade iter 
ut sina stolta ryggar. Aven kungen nides 
av figelsing, s i han bestallde en skidresa 
t i l l Alpema och sen en tripp ti l l United 
States. 

Fotfolket di? Tja, det ildrades en bit idag 
och sannolikt gbr de det aven i morgon. 
Mastaren har inte setts t i l l p i lange. 

...berdttad av PO Brandeker 
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Rast pa natten? 
I de nuvarande schemana 
for natten har - pa nastan 
alia enheter i Stockholm -
rasten bytts ut mot maltid-
suppehill. 

Det ska ses mot bakgrund 
av att nattjanstgoring ar i 
grunden ohalsosamt. Sam
tidigt ar det nodvandigt 
med nattjobb inom sorte-
ringsbranschen. Som en 
kompromiss har darfor 
den schemalagda obetalda 
rasten bytts ut mot betalda 
miltidsuppehall. Dessutom 
vinner man p& s i satt en 
storre flexibilitet, nigot 
som arbetsgivaren - i and
ra sammanhang - sager sig 
efterstrava. 

Narsynt tolkning 
I overlaggningarna om 
scheman for nya Stock
holm Syd har arbetsgiva
ren nu anmalt att de tan
ker gi over till att lagga ut 
raster p i natterna. Man 
hanvisar dessutom till en 
narsynt avtalstolkning. I 
PVA §6 stir det - p i tal om 
raster och miltidsuppehall 
- att "rast far bytas mot 
mSltidsuppehill". Det tol-
kar man som ett "snall-

hefsmoment": om arbetsgi
varen ar bussig far han 
byta rasten mot maltidsup-
pehall. 

Vad det istallet handlar 
om enligt PVA §6 ar att 
vissa avvikelser fran Ar-
betstidslagen iioriiialt (det 
star sa i avtalet) galler un
der vissa angivna villkor. 
Ett sadant villkor ar att 

"Rast far (= tillats/jA) 
bytas mot multidsiippeliall 
nar den saninuinlagita 
tjiinstgoriiigstiden under 
ett arhetspass iir mer an 
sex timmar ocli tjdnstgo-
ringen till mer tin li ulf ten 
ur fiirlagd kl 22.00 -
06.00. Detta galler iiven da 
tjiinstgiirmegn under ett 
kalenderdygn/arhetspass 
iir mer iin 10 timmar." 

Propaerna om att byta ut 
rast mot maltidsuppchall 
ar en - milt uttryckt - ovan
lig handling, vilket ocksi 
har framforts i Samver
kansgruppen for Syd. 

Fortsattning foljer. 

/JA 

Tyska Posten 
lagger bud pa ASC 
• I slutet av april lade 
Danzas, ett helagt dotterbolag 
t i l l Deutsche Post, ett bud p i 
ASG. For 3,3 miljarder 
fbrvarvar man en majoritet av 
aktierna och rosterna i 
bolaget. 

Makten 
Affaren ar bara annu ett 
uttryck for att den ekonomiska 
makten i Europa iterigen 
koncentreras t i l l Tyskland. 
Om vi tar Deutsche Post som 
exempel, s i har de under de 
senaste iren forvarvat en rad 
bolag inom paketbranschen: 
Danzas ( s c h w e i z i s k t ) , 
Securior (brittiskt), DHL (25 
procent), Ducros (franskt), 
MIT (italienskt), NedLloyd 
(hollandskt). Och nu ASG. 
Dessutom kan man notera att 
Bilspedition redan silts t i l l 
tyska Stinnes. 

Hard press 
Den bar situationen satter 
naturligtsvis svenska Posten 
och dess paketrorelse under 
hird press. Darfbr har ocksi 
Posten sedan en tid tillbaka 
varit intresserad av att kbpa 
ASG. Av olika anledningar 

har man inte kommit t i l l skott. 
Dels ar det stora pengar det 
handlar om; svenska Posten 
har inte de resurser som 
Deutsche Post (med sina 
269.000 anstallda och en 
omsattning p i mer an 120 
miljarder SEK) fbrfogar bver. 
V i ser har ett tydligt exempel 
p i vad avreglerings- och EU-
politiken leder t i l l : aven 
infrastrukturen kommer si 
sminingom att agas och 
kontrolleras av tyska och 
amerikanska (och i viss min 
franska, br i t t i ska och 
italienska) kapital. 

Politisk forvirring 
Tillkommer si den politiska 
fbrvir r ingen inom (s)-
regeringen. Vad vill de 
egentligen med svenska 
Posten? 

Resuhatet blev i alia fall att 
t i g e t hade g i t t nar 
departementet vaknadetill liv. 
I sista stund lat de Posten 
hoppa p i sista vagnen och 
kbpa 6,42 procent av rosterna 
och 10,35 procent av kapitalet 
i ASG. 

Fortsattning fbljer... 
/ jA 

ViP Terminal Stockholm 1999 
60 -r-

50 „ . 4 3 45 45 46 3̂ 
" ^ h L 38 39 n 40 39 

47 
50 51 50 

40 

30 

20 

10 

0 

32 
36 

32 34 

47 
41 

38 On. 
• 98:1 

• 98:11 

• 98:111 

D 98:IV 

• 99:1 

J D E l 

/ / .-""^ / Z ' .-^^^ .^^"^ 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO post 
Klubb Terminaler Stocl<holm 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndrlng: se nedan'. 

Samarbetet pa arbetsplatsen 
eller lar av historien 

Av H I S T O R I E N kan man alltid lara 
sig mycket, det ar bara synd att 
manga gldmmer sa fort. I de mest 
obetydliga och ti l l synes ointres-
santa skriftema, kan man hitta inte 
bara kom utan hela kakor av larori-
ka och aha-skapande texter. Egent
ligen borde mycket vara sjalvklar-
heter, men nar tillbakapressningen 
av oss vanliga postsluskar bara 
fortsatter oavbrutet, kan man kans
ke fa for sig att det ar ett oundvi-
kligt tillstand. Da kan det vara bra 
att kasta en blick i backspegeln, for 
att fa perspektiv pa tillva-
ron. 

F O R E T A G S P O S T E N S E G E N 

pressombudsman, medlem-
men Box-Ame, aven kallad 
"ATG"-Sjogren. ser alltid 
t i l l att halla styrelsen med-
veten om omvarlden. Myck
et nyttigheter har kommit 
oss til l del genom aren. Det 
senaste fy ndet hade karakta-
ren av en arkeologisk under-
sokning. I ett fmt exemplar 
av Postens Arsbok fran 
1948, utgiven av Forening-
en Postfolket, pekade Ame 
ut en text , ka l l ad 
"Samarbetet pa arbetsplat
sen" skriven av davarande 
fbrbundskassoren Markus 
Eriksson. Ett stycke i texten 
ar sa valformulerat och ak
tuell att vi inte vill undan-
halla vara lasare ett ord utan 
lyfter in det har helt ocensu-
rerat: 

''Betrdffande samarbetet pa ar
betsplatsen kan man sdtta som 
motto, att den anstdllde i verklig 
mening skall kanna sig som del-
dgare och medarbetare i foretaget 
och icke som en for ett visst antal 
timmar betald tjdnare. Enframsynt 
foretagsledning bor vara man om 
att forsoka skapa en verklig sam-
kdnsla mellan foretaget och de 
anstallda. Ty finner personalen att 
foretaget endast har intresse av att 
taga ut storsta moj liga arbetspres-
tation, men i ovrigt ej bryr sig om 

sina anstallda, kanna dessa sjdlv-
fallet ingen solidaritet medforeta
get. En klok arbetsgivare dr darfor 
angeldgen om att skapa en trivsam'^ 
miljd pd arbetsplatsen och inge 
personalen en kansla utav, att den 
inte bara dr arbetande och tjdnan-
de individer utan for foretaget^ 
nodvandiga och vdrdefulla medar
betare. Varje manniska har ett mer 
eller mindre behov av att gora sig 
gallande, att bli ndgonting och att 
vinna erkdnnande." 

K L O K A O R D fran det fbrgangna som 
tydligt visar att dagens fore-
tagsklimat inte bara pa Posten 
utan i hela samhallet ar ute pa 
fel vag. Forr eller senare slar 
effektiviseringama tillbaka 
mot foretagen. Postens 
" t r y c k a u t l u f t u r 
organisationen"-tankande kan 
sluta med en kollektiv pos ta l"^ 
andnod. Kanske ar det lage att " 
kopa in respiratorer snart is
tallet for nyaste nytt i sorte-
ringsmaskins vag. 

Artikeln har tidigare publicerats i Fp-
Nytt. 

Magnus 
Ronstrom 
fick sista 

ordet 
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