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• Utrikes styrelse har beslutat att sjalva 
sortera de ankommande utrikes smibrev 
som idag sorteras p§ Stockholmstermina
lerna. Framfbrallt ar det Tomteboda som 
drabbas. 

Beslutet iimebSr att Utrikes koper in en 
GSM til l sin brevterminal p i Arlanda. 
Forutom att det ar stora volymer det 

handlar om - exempelvis en tredjedel av 
Tomtebodas volymer i uppsamlingen ar 
ankommande utrikes - sk skapar beslutet 
stora h i l i eftermiddagstjanstgoringen p i 
berorda terminaler. 

ingen samverkan 
Bide Brevs och Riksnatets ledning har 

gett sitt bifall t i l l Utrikes beslut. De ser 
forandringen som ett led i en kommande 
stor Arlandaterminal. 
Nigon samverkan med de fackliga orga-

nisationema inom Brev i Stockholm har 
inte skett fore beslutet. 

Intervjuer och kommentarer pa sid 4-6. 

Dans i sommamatten. MultiKulti-festen samlade over 300 deltagare. Foto: Mats Lindstrom 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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1999 ars lonerevision avslutad 
Minst 300 kronor generellt • 16 000 kronor nytt golv • Nya lonen i juni 

Lonerevisionen inom ter
minal Stockholm avsluta-
des den 9 juni. Det inne-
bar att vi for forsta gang-
en pa mycket lange kom-
mer att fa de nya Idnerna 
utbetalda samma manad 
som de borjar galla! A 
andra sidan blir det inga 
retroaktiva pengar till 
semestern.... 

Totalt farms 653.000 kronor i 
irets pott. SEKO hade som 
milsattning i irets lonerevision 
att hoja golvet t i l l 16.000 
kr/min och betala ut minst 300 
kr generellt t i l l alia. Bida des-
sa milsattningar har uppnitts. 
P i de fiesta enheter har man 
uppnitt hogre nivier. 

Lagledare 
Lagledare, administratorer och 
tekniker har forhandlats p i 
regional n iv i . Dessa grupper 
har som kollektiv f i t t det de 
genererat, och nigra tusenlap-
par t i l l . Garantiniviema i det 
sarskilda avtal for dessa grup
per, som tecknades forra iret, 
hojs med 500 kronor. Det in-
nebar att lagsta Ion for produk-
tionskonsult, dirigent och bi-
tradande lagledare blir 17.100 
kr, personalsamordnare, flo-
desledare och lagledare 18.100 
samt bitradande produktions-
chef 19.200 kr. 1 verkligheten 
ligger den genomsnittliga lone-
nivin ca 1.000 kronor over 
dessa miniminivier. 

Blicken nedat 
L i t oss darefter vanda blicken 
nerit och titta p i lonema for 
dem som tjanar minst, namli
gen de (tidsbegransat an
stallda) som ligger kvar i den 
s.k. "stegen". For det forsta 
hojs grundbeloppen i stegen 
med 2-300 kr: 

For det andra s i fmns aven i 
i r inskrivet i det regionala av-
talet att de belopp som avsatts 
i lonerevisionen ska flyta 
ovanpi vid framtida uppflytt-
ningar i stegen. 

Hojda ob-tillagg 
Aven ob-tillagget hojs den 1 

juni: 
Det avtal som vi nu arbetar 
under stracker sig over 3,5 i r . 
Det i r indelat i tre 14-mina-
dersperioder. Det ar den andra 
perioden som borjar galla den 
1 juni i i r . Den tredje och sista 
perioden trader i kraft den 1 
augusti 2000. D i tilUcommer 

imgefar lika mycket pengar 
som i i r - sivida inte avtalet 
omfbrhandlas iiman dess. Av
talet kan namligen - senast den 
30 april 2000 - sagas upp for 
tredje perioden. 

Jan Ahman 

Ob-tIg Belopp/tim 

Kategori 98-04-01 99-06-01 

Enkelt 12:60 12:95 

Kval 28:15 28:95 

Storheig 63:10 64:85 

Grundlon per manad 
(timlon inom parentes) 

Ar 

1 - 2 
3 - 4 
5 
6 -

1998-04-01 

10 900 (65:40) 
11 400 (68:40) 
12 185 (73:10) 
13 185 (79:10) 

1999-06-01 

11 200 (67:20) 
11 600 (69:60) 
12 385 (74:30) 
13 385 (80:30) 

For timanstallda < 18 ar galler lagre belopp. 

Lakarundersokning for nattare 
Frin den 1 januari 1998 har 
alia arbetstagare ratt t i l l gratis 
lakarundersokning innan man 
pabdrjar nattarbete. De som 
redan arbetar natt har ratt t i l l 
en forsta kostnadsfri lakarun
dersokning inom en tviirspe-
riod, dvs senast 31 december 
1999. Darefter har man ratt 
t i l l en undersokning vart fem-
te i r . 

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

Ingen skyldighet 
Man ar inte skyldig att ge-
nomgi lakarundersokning om 
man inte vi l l . 

Med natt menas i det har 
sammanhanget varje period 
om sju timmar som innefattar 
tiden 00.00 - 05.00. Man 
miste arbeta minst tre timmar 
av dygnets arbete under den
na period eller fiillgora minst 

38 procent av irsarbetstiden 
under natt for att raknas som 
nattarbetare. 

Inte fortsatta? 
Det innebar exempelvis att 

den som arbetar 18.00 -
01.00 (tre timmar ligger inom 
sjutimmarsperioden 22.00 -
05.00) eller arbetar 04.00 -
12.00 (tre timmar inom sju
timmarsperioden 00.00 -
07.00) raknas som nattarbeta
re. 

Foreskriftema har utfardats 
av Arbetarskyddsstyrelsen 
(AFS 1997:8) och grundar 
sig p i EG:s arbetstidsdirek-
tiv. 

Vad hinder d i om lakarun
dersokningen mynnar ut i att 
man inte bor fortsatta med 
nattarbetet? Typiskt nog har 
ASS inte tagit med EG-direk-
tivets ratt for arbetstagaren 
att vid behov f i omplacering 
ti l l dagarbete. Det innebar 

dock inte att man automatiskt 
tvingas sluta i Posten ifall 
lakarundersokningen skulle 
mynna ut i att man inte bor 
arbeta natt. For det forsta ar 
det ovanligt med sidana ut-
litanden. For det andra 
poangterar ASS i sina All
manna rad om tilldmpningen 
av foreskriftema: 

Avstangning frin nattarbe
te och omplacering ti l l ar
bete med andra arbetsupp-
gifter/arbetstider, ar van-
ligen en friga som kraver 
individuell bedonming med 
hansynstagande till en rad 
faktorer ~ inte bara det 
fysiska halsotillstindet. 

Man hinvisar dessutom til l 
ASS sarskilda foreskrifter 
(AFS 1994:1) om arbetsgiva-
rens allmaima ansvar for ar-
betsanpassning och rehabili-
tering. /JA 
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Jamstaildheten och chefstillsattningarna: 

Terminalledriingen till skamvran! 
Enligt jamstalldhetsplanen for Terminal 
Stockholm ar milet for 1999 att andelen 
kvinnliga arbetsledare skall vara 28 pro-
cent och i r 2000 30 procent. 

Listan p i de nyutnamnda arbetsledama 
p i Sth Syd sitter uppe p i anslagstavloma, 
och som vi alia kan se ar kvinnoma latt 
raknade. Av 37 ansvarsbefattningar frin 
produktionschefer, controllers, dirigenter 
t i l l sorteringschefer ar 5 kviimor. Och vi 
hamnarpi 13 procent. Brajobbat! 

1 planen stir ocksi att kvinnor skall vara 
representerade i projekt. Denna Sveriges 
storsta postterminal, byggd i ett plan och 

^ anpassad efter floden och nyckeltal, har 
projekterats av man och idel man. P i 
arbetsgivarsidan har frinsett nigot intres-
sant, men kortvarigt, inhopp inte synts t i l l 
en enda kviima. 

Ar jamstalldhetsplanen enbart kosmeti-
ka, nigot att visa upp utit? 

En kul liten svans - t i l l intet forpliktigan-
de? 

Varfor sa fa kvinnliga 
arbetsledare? 
Behovet av en klar, tydlig analys ar stort 
men undertecknad ar, i alia fall inte i 
nulaget, kapabel att gora den. 

Men att formulera provocerande pis t i -
^ enden och stalla vissa frigor kan vara en 

hjalp p i vagen. Bland kvinnoma finns 
minga med tilh-acklig IQ, analyskapacitet, 
nyfikenhet och formiga t i l l ansvarstagan-
de. Det ar inte det som ar problemet. Att 
enbart hanvisa ti l l kvinnors diliga sjalv-
fbrtroende ar forlegat. 

"Imin varld" dr grundbulten iproble-
matiken tillgangen till kunskap, mojlig-
heten till inhamtande av kompetens. Jag 
vdgar pasta att kvinnor inte sldpps in ddr 
pa lika villkor som man. Darfor sa fa 
kvinnliga arbetsledare. Sa var det sagt. 

Om nu detta ar sant, vad beror det d i pi? 

Vad har langkalsonger med 
detta att gora? 
Si fort man kommer in p i orsakssamman-
hang blir det mer diffiist och man hamnar 
latt i angrepps- och fdrsvarsstallningar. 
V i l l det sig riktigt ilia befinner man sig 
snabbt p i ren gungfly och snurrar in sig i 
amobaliknande relationssvammel. 

Dock - kvinnor talar j u faktiskt med 
varandra och flera har vitmat om osynliga 
stopp i kompetensinhamtandet. 

Varfor? 
Man bekraftar mSn - kan det vara s i 

enkelt? Ar kvinnor mindre prestigebund-
na? Har vi mindre respekt for auktoriteter 
i sig, och ar detta i s i fall ett hot? Vi pis-
tis ofta vara alltfijr kanslosamma - kanske 
i r vi tvartom alltfdr sakliga? Kanske ar vi 
alltfdr seriosa och ar detta i s i fall ett hot? 
Stiller vi alltfor kravande frigor? Finns 
det rentav nigot att d6lja?(bristande kom
petens?) Radsla for konkurrens? Ar det 
svirare for vissa man att bli utkonkurrerad 
av en skarpt kvinna an av en medelmittig 
man? 

Spelar vanlig mansklig ovana och blyghet 
nigon roll i sammanhanget? Blandar 
somliga man ihop kvinnliga kollegor med 
mammas inre tillrattavisande rost? (och 
tanker automatiskt...nu ar jag ju for fan 
vuxen och bestammer sjalv om jag skall 
ha lingkalsonger eller inte!!!) Voj,-
voj..ursakta....nu halkade jag ut i trask-
markema.! 

Mentorprojektet 
Arbetsgivarens projekt for att f i fram 
flera kvinnliga arbetsledare har legat helt 
ratt i tiden i fdrhillande ti l l Syd. Det 
borde fmnas en stor grupp kvinnor, som 
starkta av projektet ar sugna p i ansvar-
sposter i den nya terminalen.Var ar ni? 

Hur har projektet hanterats? 
Forhoppningsvis har varje deltagare 

blivit sedd av sin respektive produktions-
chef, fitt arbetsuppgifter att vaxa i , samt 
tillging ti l l okad kunskap och kompetens. 
Detta samtidigt som vederborande haft 

tillging t i l l en stottande mentor. 
Har det gitt t i l l si? 
Eller har projektet fortskridit i en enskild 

fira utan forankring i produktionen? 
Jamstaildheten brukar behandlas s i - som 
nigot avskilt, nigot for sig. 

En ros till Ann-Marie 
Den enda kvinnliga produktionschefen 
utnamndes senare an de ovriga. Hon har 
fitt springa lite fortare for att hinna ifatt 
grabbama (Lasse, Brollan och Tommy) i 
organiseringen av den egna enheten. 
Foretagsposten har fyra ansvarsbefatt
ningar, t v i man och t v i kviimor.(50%!!!!) 
Lycka ti l l och en ros ti l l Ann-Marie Bjur-
kull och alia hennes medarbetare. 

Den femte enheten, Vardet, ar mycket 
hemlighetsfull och anonym i samman
hanget. Detta miste vara av sakerhetsskal, 
det fbrstir vi j u alia. 

Skamvran 
Med detta bottennapp lar det droja ljusir 
innan vi f i r se den forsta kviiman i con-
troUerfiinktionen. Nar kommer den forsta 
kviimliga dirigenten? 

Jamstaildheten har overhuvudtaget inte 
namnts i samband med Syd, trots att den 
nya terminalen skulle bli ett under av 
nytankande. Jo forresten, p i namnlistan 
over blivande chefer s i fmns en anmodan 
til l fotfolket langst ned p i papperet. 

"Till dig som ska soka inplacering i Sth 
Syd " 

Dar fmns en tankeging om att det ar 
viktigt med ratt lagsammansatming i 
forhillande t i l l kompetens, ilder och 
JAMSTALLDHET. Ursakta, tack for 
kaffet, men handlar inte detta om konsfor-
delning, vilket ar en annan sak. 

Kvinnoma i Terminal Stockholm sitter 
Terminalledningen i skamvrin. Fy skams! 
Dar kan ni sitta och gmnna ett tag, ni har 
mycket att fundera p i . 

Avslutaingvis s i onskar jag alia medarbe
tare oavsett kon, oavsett rang 

EN RIKTIGT GOD SOMMAR. 

Lena Savstrom 
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Utrikes koper en GSl\ till Arlanda 
och tar hem smabreven 
• Avregleringspolitiken har som bekant 
skarpt konkurrensen p i postmarknaden, 
inte minst intemationellt. Tidigare artiklar 
i Facktuellt har beskrivit hur de stora 
jattama i branschen, Deutsche Post, Royal 
Mail och nigra t i l l , mstar sig t i l l tandema 
i kampen om marknadsandelar. Har galler 
det att vinna eller forsvinna. 

Terminalavgifter 
Samtidigt som prisema pressas s i skarps 
kvalitetskraven. Betalningen mellan inter-
nationella postoperatorer sker genom s.k. 
terminalavgifter. Svenska Posten f i r t.ex. 
betalt av fransmannen for de forsandelser 
vi delar ut i t dem i Sverige, och vice 
versa. Terminalavgiftema genomgir for 
narvarande stora forandringar. Enkelt 
uttryckt kan man saga att det tidigare var 
mer lonsamt att exportera post an att 
importera; nu svanger det i t andra hillet. 
Dessutom tillkommer aUt strangare kvali-
tetskrav. For att en postoperator ska f i 
hogsta ersatming for importerade volymer 
kravs det att man verkligen hiller den 
befordringshastighet som galler. Ti l l 
exempel s i kravs det av svenska Posten 
att 95 procent av de normalbrev som 
anlant fore 17.00 delas ut dagen darpi, 
annars sjunker ersatmingen. 

voiymkontroll 
Om priset och kvaliteten ar t v i faktorer 
som spelar en allt storre betydelse, s i ar 
volymkontrollen en tredje viktig faktor. 
Med det system av terminalavgifter och 
olika avrakningar som tillampas (bide 
extemt och intemt), s i ar volymkontrollen 
av mycket stor betydelse, kanske annu 
storre for utrikes an for inrikes. 

BULAN-projektet 
Det var mot den har bakgmnden som 
Utrikes 1997 startade sitt s.k. BULAN-
projekt. 

— V i tog ft-am sju olika scenarier, berat-
tar Bjom Thunqvist, projektledare for 
BULAN och chef for Utrikes Brev Pro-
duktion, nar Guy Boden och jag traffar 
honom och Hikan Hammarstrom och 
Pentti Johansson, bida fi-in SEKO-klub-
ben och involverade i projektet, ute p i 
plattan en varm junidag. 

De sju scenariema strickte sig alltifrin 
att behilla nulaget t i l l att lagga all utrikes-
sortering p i Kastrup. Det sistnamnda 
altemativet avskrevs p i ett tidigt stadium, 
bland annat. p.g.a. SEKO:s starka invand-
ningar men ocksi p.g.a. logistiska svaghe-
ter och de risker som en outsorcing iime-
bar. Ett annat altemativ iimebar en integ
ration med inrikes. Det altemativet blev i 
hogsta grad aktuellt i och med Arlandau-
tredningen. Nar denna uttedning lades p i 
is i vantan p i att Syd ska foras i hamn, 
skrinlades det altemativet, itminstone tills 
vidare. 

Tvastegsraket 
Det altemativ man efter ett noggrant 
utredande fastnade for kan beskrivas som 
en tvistegsraket. En GSM kops in ti l l 
Arlanda och importvolymema (det som vi 
kallar for "ankommande utrikes") av 
Smi/C5 tas hem frin Brev (= framst 
Tomteboda) och sorteras i egen regi p i 
Arlanda. Succesivt flyttas sedan de 
export- och importvolymer (med undan-

tag av Danmark) som idag sorteras i Mal-
mo over t i l l Arlanda. (— SEKO:s repre
sentant i projektet ar for det forsta steget, 
men emot att Mahnos exportvolymer 
flyttas t i l l Stockholm, fortydligar Pentti 
Johansson.) 

— Kalkylema visar p i en i r l ig besparing 
p i nastan 28 miljoner, framhiller Bjom 
Thunqvist, och pipekar att det innebar 
osedvanligt hog forranming p i de 2, 
miljoner som behover investeras i maskin-
kop och ombyggnader. 

Den 26 febmari gav Utrikes styrelse (dSr 
koncemchefen Lennart Grabe sitter o r d f i ^ 
rande) klartecken ti l l att g i vidare meo 
projektet och styrelsen tillstyrkte en inves-
teringsram p i 27 miljoner. 

cenomforandefas 
Forprojekteringen har nu overgitt t i l l en 
genomfdrandefas, BULAN-G. Enligt 
tidsplanen kommer ett beslut att tas i jul i 
om vilken maskin som ska kopas in. Pro-
duktionslayouten faststalls i augusti och 
kostoaden for ombyggnad i aug-sept. 

Terminalklubben om Utrikes 
Arlandaprojekt: 
• Vi ar starkt kritiska mot det satt 
som samverkan skotts inom Riksnatet 
i den bar frigan. Stockholmstermina-
lernas personal borde ha informerats 
pi ett tidigt stadium. Det horde redan 
frin borjan ha varit en sjalvklarhet 
att folk frin Stockholmsterminalerna 
skulle delta i projektet. 
• Vi kan mot den bakgrunden inte ta 
stalining till de kalkyler som presente-
rats i sammanhanget. Det ar ocksi 
svirt att med s i kort varsel uttala sig 
om alternativa losningar. Frigan ar 
ocksi om beslutet ska ses som ett 
forsta steg mot en stor Arlandaterminal 
eller som ett altemativ istdllet for en 
sidan. 
• De problem som uppstir i och med 
att s i stora och tidskravande volymer 
tappas ar ett 5/ocA:/;o/m5problem och 

inte enbart ett problem for Tomtebo
da, som Riksnatet antytt. Det betyder 
bland annat att det bor undersokas' 
hur de stora volymtapp som drabbar 
framst Tomteboda kan kompenseras 
genom att annan Stockholmsproduk-
tion kan forlaggas till Tomteboda. 
• Aven i det har fallet bor principen 
att "personal foljer volymema" til
lampas. Det innebar att Riksnatet och 
ledningen for Stockholmsterminaler
na bor bevaka att Utrikes ocksi tar 
med den personal som arbetat med 
dessa volymer inom Stockholmstermi
nalerna. 
• Representanter for Stockholmster
minalerna ska delta i genomforandep-
rojektet, bide frin arbetsgivarsidan 
och frin Terminalklubben. 
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Produktionsstarten beraknas ske under 
andra eller tredje kvartalet i r 2000. 

Til l bilden hor ocksi att Riksnatsledning-
en, i ett yttrande frin den 25 januari i i r , 
gett sitt bifall t i l l Utrikes beslut. 

Tre huvudskal 
Nar Utrikes tar hem Smi/C5 - volymema 
til l Arlanda s i innebar det stora konse
kvenser for Stockhobnsterminalema. 
Totah ror det sig om ca 160.000 forsan
delser per dygn; exempelvis Tomteboda 
tappar en tredjedel av uppsamlingsvoly-
mema Smi/C5 (storbreven och klumpen 
berors inte). 

V i frigar darfor vira Utrikeskollegor en 
ging t i l l , vad de egentligen tjanar p i att 
sjalva sortera dessa volymer ute p i Arlan
da. 

— Det ar tre huvudskal t i l l att vi vil l 
investera i en GSM inklusive en brevres-
ningsdel, svarar Bjom Thunqvist: 
• Vi f i r en langre processtid for impor-

ten. Gallande stopptider mot Natet ska 
hillas, men vi raknar med storte margina-
ler for att kunna hilla vira leveranskrav 
och i framtiden kunna ta emot sena inlam-
ningar. V i raknar ocksi med att kunna 

sanka kosmadema genom att sortera i 
egen regi. 
• Vi f i r storre mSjligheter att sortera 
exportvolymer i maskin 
• V i f i r en battre statistik over bide 
import- och exportvolymer. 
— Det ar de tre faktorema sammantagna 

som motiverar och gor investeringen 
lonsam, poangterar han. 

Liten terminal 
Inom Riksnatet har vi sett en hirdhant 
bantning av antalet terminaler och vi har -
inte minst p i Tomteboda - ging p i ging 
fit t lira oss att vi miste hilla nere antalet 
lidor och lastbarare. Har inte ni motts av 
de reaktionema, frigar vi . 

— Man har frin Brev accepterat att vi 
oppnar en ny - och liten - uppsamlingster-
minal och darigenom skickar ut nigot fler 
lastbarare i Natet. Enligt de berakningar 
som Riksnatet gjort i t oss okar antalet 
lastbarare med ca 2 procent, lyder svaret. 

Personalkonsekvenser 
Si t i l l sist den friga som mest av allt 
oroar personalen p i Tomteboda: vilka blir 
personalkonsekvensema? 

— Vi raknar med att behova utoka v i r 

personalstyrka med 20-30 personer, blir 
det samfallda svaret. - Det liter val opti-
mistiskt, svarar vi , och vamar for att 
overskatta GSM:ens mojligheter att OCR-
koda utrikespost - aven om det blir en 
maskin av senaste modell. Guy och jag 
gor vad vi kan for att marknadsfora Ter
minal Stockhohns-personal for att tacka 
upp det utokade behovet p i Arlanda. 

Ingen f ran Stockholm 
— V i kommer att behova personal med 
erfarenhet och kompetens p i maskinsorte-
ring, svarar Bjom Thunqvist forsiktigt. 
Nettobehovet av ny personal kommer 
dock att bli nigot mindre eftersom vi 
samtidigt f i r en minskad pakethantering 
och nigon eller nigra frin Mahno kom
mer att fblja med hit upp. 

V i tolkar det som ett positivt svar, men 
att saken kommer att avgoras i genomfo-
randeprojektet. I projektets styrgmpp 
sitter flera personer frin Riksnatet, Nisse 
Persson, HY Johnson, m.fl, men samtliga 
ar centralt placerade tjansteman. Ingen 
enda frin Stockholmsterminalema fmns 
med. Vi fbreslir att en-tvi frin Tomtebo
da (som har den storsta kompetensen p i 
att kora utrikes i maskin) borde ingi i 

Cheferna i Stockholm Syd 
ENHET 

Sma Stora Klump F-post 

Enhetschef Lars Landolf Claes Brolenius Tommy Fransson Ann-Marie Bjurkull 

Controller Tommy Frost Thomas Hagblom Hans Englund Orjan Pettersson 

Sorteringschefer Per Roxne 
Eriing Wikman 
Patrik Lindhagen 
Kent Warghagen 
Magnus Hemstrom 
Lars G Andersson 
Krister Ohman 
Marie Hellstrom 

Natt: 
Lars-Ake Silfver 
Peter Larsson 
Ramon Guerrero 

Viviann Lindfors 
Johan Soderman 
Oliver Forgach 
Gunnar Svedlund 

Waft-
Hans Gustavsson 
Henrik Samuelsson 
Gunnar Larsson 

Hannele Hagblom 
Ulf Lundegard 

Natt: 
Karl Lahti 
Jorma Marjamaki 

Goran Bodin 
Elisabeth Kaikkonen 

Dirigenter Lars Stevemar 
Kjeil Hogevall 
Anders Runfaik 
Soren Aberg 

LBF/TId Bjorn Eriksson 
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projektet (varfor inte en frin arbetsgiva-
ren och en facklig?). Dels for att bidra 
med kompetens p i maskinell sortering av 
utrikespost, dels for att underlatta "rekry-
tering" av "maskinvan" personal frin 
Stockhohnsterminalema. 

Cora battre 
Aven om nu Utrikes tar hem en stor del 
av sina smibrevsvolymer s i kommer vi 
inom Riksnatet aven i fortsatmingen att 
utfora en hel del arbete i t Utrikes. Den 
sista frigan blir darfor: 

— Vad kan vi gora battre!? 
— V i har fortfarande en del problem 

med avgiende utrikes i uppsamlingssorte-
ringen p i fredagar. Vira undersokningar 
visar, att aven om breven ar sorterade och 
urbuntade, s i forsenas de i transporteraa. 
Pi ankommandesidan forekommer forse-
ningar av forsandelser som ska delas ut p i 
mindagar. For oss ger sidana har missar 
direkt effekt p i vira inkomster frin termi
nalavgiftema, understryker Bjom Thun
qvist. 

Jan Ahman och Guy Boden intervjuade 
kollegoma pa Arlanda. 

Vid pennan: JA. 

Nigra siffror 
urhogen: 

Jamforelse volymer mot 
produktlonstid 

Forandr 1:a kv 1999 
jfrt med samma 
period 1998, % 

Voly
mer̂ ) 

Produk
tlonstid^' 

Arsta -7,5 + 2,17 

Klara -0,6 -0,85 

Tomteboda + 2,4 -10,70 

TOTALT -1,4 -4,66 

Hela Sth -4,95 

" = Dagmedeltal mil - fre, exklusive sondagsvo-
lymer Uppsamling A+B och Spridnlng A+B. 
" = I produktlonstid ingar Sma, Stora/klump 
samt F-post pa resp terminal. I "Hela regionen" 
tillkommer terminalkontoret, biltransporten, 
teknik&underhall samt vardet. Overtid och 
mertid ingar i produktlonstid. Produktionschefer-
nas tid bokfors pa resp enhet Terminalkontoret 
= plan 7 + nagon enstaka pa Klara. 

Nigra fragor till 
Bertil Nilsson: 
Du har gett ditt bifall till Utrikes 
beslut att s ja lva ta hand om 
sorteringen av ankommande 
utrikes smabrev och kopa in en 
G S M for det andamalet. Varfor? 

- Jag ser framfor mig att det kom
mer att byggas en ny terminal pa 
Arlanda. Men det ar ett stort och 
omfattande projekt och darfor har 
inget beslut fattats om det annu. 
Daremot kan man se Utrikes be
slut som en del 1 projektet. De 
deltog i Arlandautredningen och 
konstaterade dar att det finns en 
stor rationaliseringspotential for 
dem att sortera allt ute pa Arlanda. 
Men vi forutsatter att de kommer 
att ta over en GSM fran oss, vi har 
svart att se nagon ekonomi i pro
jektet annars. Samtidigt ar jag 
medveten om att de ocksa under-
soker att kopa in en helt ny ma
skin. 

Inom Riksnatet stravar ni ef
ter att skapa farre och storre 
terminaler - har oppnar Utri
kes en ny, liten uppsamling-
sterminal... 

~ Jag ser ingen motsattning i det. 
Om man ser till helheten bor vi 
etablera oss pa Arlanda ti l lsam-
mans med Utrikes. Da ar det na-
turligt med det har steget. 

Utrikes fattade sitt beslut I 
februari. Ett beslut s o m kom
mer att fa stora konsekvenser 
for Stockholmsterminalerna, 
1 synnerhet Tomteboda. Vi 
fick information om beslutet 
forst i mitten av maj. Kom-
mentar. 

~ (Tystnad) Det ar beklagligt om ni 
inte fatt veta nagot tidigare. Jag 
vet inte varfor det blivit sa. Det ar 
ju Utrikes som har drivit den har 
fragan och kanske har information 

gatt vid sidan av. Jag har hela 
tiden betonat vikten av bppenhet 
och arlighet i kommunikationerna 
med facket och personalen. Jag 
har inte forsokt att undanhalla na
got utan levt i tron att fragan varit 
kand. 

I Riksnatets yttrande om Utr\-\ 
kes planer framstalls fragan -
for Riksnatets del - som ett 
"Tomtebodaproblem". Men 
bor inte de problem s o m up-
pstar inom Riksnatet s e s ur*^ 
ett Stockholmsperspekt iv? 

- Vad menar du? 

Till exempel att de stora voly
mer s o m Tomteboda tappar 
ersattas genom att annan 
produktion I Stockholm styrs 
over till Tomteboda. Eller att 
man atminstone undersoker 
den mojiigheten. 

~ An sa lange har vi ett Terminal 
Stockholm och darfor ar det har i 
forsta hand en fraga for terminal-^ 
ledningen i Stockholm. Min upp-
fattning rent allmant ar den att vi 
hittills tagit for stora "regionalpolitis-
ka" och liknande hansyn. De be
slut vi tar i sadana har s a m m a n - ^ 
hang maste ur systemsynpunkt i 
forsta hand vara logistiskt riktiga. 

Nar Utrikes tar tillbaka voly
mer s a far det personalkon
sekvenser for Stockholms
terminalerna. Da bor de val 
ocksa ta over folk fran o s s . 

~ Jag delar den uppfattningen. 

Jan Ahman 

Bertil Nilsson ar Riksnatschef och 
ansvarig for samtliga Brevtenvina-
lerilandet. 



irm/na/FACKTUELLT 5/1999 Stockholm Syd 

Stockholm Syd: 

inplaceringama har borjat 
• Sk har det dk hant en hel del vad det 
galler organisationsMgoma. 

Sorteringschefema har blivit tillsatta och 
det galler numera aven maskinoperatorer-
na. SEKO har givetvis medverkat vid 
dessa tillsattningar. Kritik framfordes pk 
ett antal namn (en handftill ca.). Tyvarr 
fick vi inte mycket gehor for denna kritik 
trots att det gallde kriterier som vi upplevt 
att vi varit overens med arbetsgivaren om, 
namligen den sk kallade sociala kompeten
sen och nar det galler maskinoperatorer 
handlar den mycket om pedagogisk formi
ga. Mycket av v i r kritik handlar om man-
niskors formiga att hantera stress och hur 
det piverkar deras satt mot de anstallda. 

man var tillfredsstallande men mojiighe
ten att korrekturlasa desamma utelamna-
des. Det uppdagades d i i efterhand att 
scheman som inte var godkanda av oss 
hade fi t t SEKO:s signum p i sig (diligt). 
Aimars tycker vi nog att schemana som vi 
medverkat t i l l hiller mittet. 

Rast pa natt? 
Rast p i natten som varit och i r en het 
friga har vi i nulaget avstyrt men frigan 
kan j u naturligtvis komma upp i framti
den. 

V i r syn p i frigan ar den att man inte ska 
gora nattarbetet onodigt lingt speciellt nar 
man frin arbetskoparhill vill korta ner 

En snickare pii taket. Yttertaket spikas fast. Arsta 17 maj kl. 11.45. 

Scheman haller mattet 

De intresseanmalningar som gick ut t i l l 
personalen, var ju som vi tidigare gett 
uttryck for, enligt vir t formenande inte 
fardigprocessade och darmed inte inne-
hillsmassigt fiillstandiga. Bl.a. fanns inte 
dom olika schemanumreringama med utan 
bara sokning p i altemeringsform. 

Nar det galler scheman i ovrigt kan vi 
siga att sjalva processen att ta fram sche-

nattpassen. Traditionellt har vi frin fac
klig sid alltid jobbat for att nattpassen ska 
bli s i lindriga som mojligt d i sjalva nat-
tjobbet i sig ar mycket kravande vilket 
minga undersokningar ocksi visar. 

storkund 
Storkundsproblematiken som behandlats 
lite styvmoderligt i projektet har nu upp-
marksammats och man har tillsatt en 
partssammansatt grupp for att losa denna 

friga (sent skall syndaren vakna). Det 
handlar bl.a. om organisation och att hitta 
ytor tilh-ackliga for att hantera volymema. 

Inplaceringama 
Inplaceringama i enheter och lag ar i nu 
laget inte klart men en forsta sortering 
efter forsta prioritet ar gjord vilken visar 
att enheten Stora fitt valdigt minga s6-
kanden. Arbetet ska nu fortsatta med 
sjalva inplaceringama efter ett antal krite
rier dar vi havdar att tjansteilder i Posten 
ar det tyngst vagande kriteriet. 

Forsta steget i inplaceringama ar att 
faststalla viUca som kommer att f i inpla-
ceringar i de olika arbetstidsgmppema 

och fbrdela de personer som inte 
kommer att f i plats i grundorganisa-
tionen p i olika enheter. Den exakta 
fbrdehiingen inom de olika lagen 
kommer sedan att hanteras p i varje 
enhet. 
Eftersom gmndorganisationen inte 

kommer tacka all personal kommer 
minga att placeras i tillfalliga lag. 
Dessa personer ar sjalvklart inte 
samre an nigra andra. 

Besvikelse 
En stor andel av personalen kommer 
att kanna en besvikelse for att de 
inte blir inplacerade efter onskemil. 
Vidare kommer att fmnas mojlighet 

att f i altemativa tjanstgoringstider 
som tex. extremdag. 

Slutligen kommer det att fmnas 
mojligheter att ge synpunkter p i den 
inplacering man fitt eftersom blan-
ketten kan missforstis av olika skal. 

Alia inplaceringar som gors nu 
kommer att vara tillfalliga. Nasta 
inplacering som kommer att goras ar 
beraknad t i l l l:a april 2000 under 

fbmtsattning att personalen fitt mojlighet 
att f i utbildning. 

Det kOrkort som har diskuterats under 
ling tid ar i princip klart och dar kommer 
att beskrivas vilka krav som kommer att 
fmnas fijr de anstallda och dokumentet 
kommer troligen att skickas ut till perso
nalen i anknytning ti l l sommaren. 

Jan Gebring och Owe Olausson 
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Arbetsmiljon 

Dampa bullret i Stockholm Syd! 
I nutidens terminaler arbetar vi i 
en bullrig miljo. Att fa ner Ijud-
nivan har darfor varit en hogprio-
riterad fraga i Syd-projektet. Hu-
vudskyddsombudet berattar om 
de senaste turerna i den nagot 
slingriga vagen mot en draglig 
ljudmiljo i terminalen pa Arstafal-
tet. 

• Det ar konstaterat sedan lange. Buller 
ar skadligt for manniskor. Bullemivier 
ever 85db skadar horseln, men vissa 
kansliga manniskor kan fS skador pd 
horseln aven under den nivan. 

Buller ar dock skadligt pi andra satt. Ett 
oonskat buller f i r mangden stresshormo-
ner i kroppen att oka, vilket i 
langden kan ge hjart- och karl-
sjukdomar. Man blir trott av 
buller eller rattare sagt av dessa 
stresshormoner. Detta okar 
risken for olyckor. Man loper 
storre risk for forslitningsska-
dor nar kroppen utsatts for des
sa stresshormoner eftersom 
musklema blir spanda utan att 
vi ar medvetna om det. Dess
utom fbrsvinner vira signaler 
pa ex. mjolksyra, som i sin tur 
gor att vi inte kanner av nar 
musklema behover vila. Var 
kropp ar konstmerad for att 
antingen sliss eller fly, vilket 
var en overlevnadsfaktor nar vi 
hade problem med sabeltanda-
de tigrar eller dyl., men detta ar 
naturligtvis ett problem i vir 
modema dagliga miljo. V i kan inte fly 
frin stressen eller bullret, eller slass mot 
det, och det gor att vi mir diligt av det. 

Det blir ocksi problem med den s.k. 
sociala samvaron, vilket skapar onodiga 
konflikter, nar man miste hoja rosten for 
att kunna kommunicera. 

Manga ska! 
Det fmns alltsi minga skal t i l l att bekam-
pa buller och di inte bara det buller som 
Skadar v i r horsel. Det ar konstaterat att 
dom som lider mest av buller ar dom som 
inte har skapat det och inte kan piverka 
det. Ett exempel pi det ar: han som stir 

och borrar i gatan utanfor ens bus. Han 
lider mindre av sitt eget buller an den som 
sitter inne i lagenheten och forsoker lasa 
tidningen, lyssna pa radio eller kommuni
cera med sin familj. Detta trots att bullret 
inne i lagenheten ar mycket lagre an det 
bultet som mannen ute med sin borr 
utsatts for. 

Misstag i programmet 
Pa grund av nagot misstag, troligtvis i 
samband med programskrivningen, s i foil 
delen om bulleravskarmning bort och 
darfor fmns det ingen avskarmning mel
lan manuella sorteringen och maskinhal-
len i bygget. Detta ar anser jag mycket 
beklagligt eftersom det skulle fmnas 
mycket att vinna p i denna avskarmning. 

Fran oster: Foretagspostens lokaler 17 Juni kl. 9. 

Det anser aven Samverkansgmppen och 
har darfor antagit etttrepunktsprogram for 
att komma tillratta med problemen: 

1. 

2. 

F i bygget att satta upp ordentligt med 
absorbenter i taket for att f i ner efter-
klangstiden. Detta med tanke p i verk-
samheten som skall bli. 
Nar maskinema ar p i plats s i skall 
man mata och satts upp avskarmning-
ar gentemot manuella sorteringen. 
Starta ett projekt, eventuellt i "Natets" 
regi for att se vad som gir att gora i t 
maskinema nar det galler bullret. 
Man f i r ju bast effekt om man kan 

reducera bulh-et vid "kalian". 

Ergonomiprojekt i Natet 
Ett ergonomiprojekt startar nu i "Natets" 
regi for att foija upp hur det har blivit 
sedan Riksnatet startade. Foljande proble-
momriden skall belysas: 

• Manuell bantering 
• Manuell sackhantering 
• Bristande samordning/arbetsrotatioi^^ 
mellan arbetsomriden. 
• Bristande utnyttjande av maskinell 
lidhantering. 
• Intem logistik, disponering av u t rym-^ 
men. ^ 
• Dom hirda golven. 

Uppfdljningen skall ta hansyn 
ti l l fdreskriften fran Ass, 
AFS 1998:1 som ilagger arbets
givaren att se t i l l att arbetstaga
ren har tilbackliga kunskaper 
om bl.a. lampliga arbetsstall-
ningar och arbetsrorelser samt 
olampliga sidana och tidiga 
tecken pa overbelasming av 
leder och muskier. 1 detta ut-
bildningsarbete kan med fordel 
fbreskriften anvandas som ut-
bildningsmaterial och stod s6-
kas hos lokal foretagshalsd^ 
vird. 

Uppfbljning av ergonomiar-
betet skar via samverkansgmp-
pens arbete, arbetsplatstraffar^ 
sjukstatistik och arbetsskades^^ 
tatistik. 

Navet byggs 
Navet vid Tomteboda skall nu byggas. En 
forprojektering har startat. Det mesta nar 
det galler layout och lokalfdrteckning ar 
gjort sedan tidigare, men nu maste kraven 
laggas for det s.k. verksamhetsknuma 
tekniska programmet. Det ar dar man bl.a. 
skall stalla kraven p i den blivande arbets
miljon. Ex. ventilation, bullerdampning 
osv. 
Forprojekteringen skall vara klar till den 
1 sept. 

Med hopp om en trevlig sommar. 
Lasse Ldvlie 
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Kontakttraff pa Klara Sma/C5 

Mellan lonerevision och EU-val 
• Den 9 juni samlades vira fackliga 
SEKO-lagombud ocli styrelseledamoter 
t i l l sommartraff vid Klara Sjo "mellan 
lonefdrhandling och EU-val". Dvs inte 
bara mellan hagg och syren. Alia efterly-
ser okad klarhet om lonema, nya Syd-
organisationen, kommande arbetstider, 
chefer m.m. En del av detta hiller pi att 
klaras ut. Trots lagtraffar i maj behovs 
ytterligare fortlopande information. V i har 
tagit upp med Lasse Landolf, Par och 
Tommy att det behovs nya arbetsplatstraf-
far efter sommaren. 

Genom att aven Inger Donsenius, Arsta 
och Lasse Lovlie, huvudskyddsombudet, 

^ deltog kunde flera saker diskuteras. Lasse 
och Inger uppmuntrade t i l l att medlem-
mama sjalva ocksi for fackliga frigor 
vidare! V i behover vara minga for att 
horas. Som t.ex. nar det galler att sakers-
talla bullerskyddet i nya Arsta. 

Nya lonen 
Nya lonen kommer att betalas redan fr o 
m forsta minaden (jimi) i denna avtalspe-
riod 1/6 1999- 31/7 2000. Vilket j u ar 
bra! De fiesta ligger nu pi en lonenivi 
om 16.000 eller mer riknat pi hehidslon. 
Minga aven darover. Studier, tjanstledig-
het och andra skal kan dock innebara 
endast individgarantin 200 kr. D i vi 

^ fdrhandlar nasta ir igen kan vi pi nytt 
~ komma att justera upp lonema. S i var vid 

gott mod! 

och organisation ti l l Arsta. Personal och 
sorteringschefer startar upp tillsammans, 
enligt vir produktionsledning. V i vantar 
nu pi namnen for maskinoperatorer. Dar 
hoppas vi se fler kvinnor an bland sorte
ringschefema. Kanske fler pi lite sikt 
aven fir chans att prova denna uppgift 
liksom maskinoperator - vi sitter ju 
jamstalldhet och utveckling hogt i Termi
nal. 

Processlndustri 
V i ar ju pi vag in i en hogindustriell ar-
betsorganisation pi Syd. Larande, kun-
nande och aktivt deltagande ska planteras 
in i en modem processlndustri att jamfora 
med Volvo, ABB eller liknande. For 
narvarande ser det ut som att de fiesta 
aven kommer att behovas. Vi mots ju "ratt 
kallsinnigt" i friga om avgingsvederlag 
o.dyl. Det ar j u positivt nar det galler 
jobben. Samtidigt vi l l SEKO att arbetsmi
ljon och organisationen ska vara hogsta 
kvalitet for oss som fortsatter. Minga ar 
iging att lira de nya IRM-maskinema. 
Fler balsas valkomna att gi in i denna 
utbildning. Det ar overenskommet att 
utbildning i maskinkorkortet ska fortsatta 
en bra bit in i ir 2000. Si h i l l ogonen 
oppna - och krav din ratt t i l l kompeten-
sokning. Efterfriga utvecklingssamtal. 
Det ska ju bli narmast en sjalvklarhet med 
de nya sorteringschefema. SEKO onskar 
"lycka t i l l " aven pi denna punkt. 

andra arbetsmilj6satsningar. 

Trevlig sommar onskas medlemmama p i 
Smi/C5 Klara och aven p i Arsta! Fack-
expeditionen ar sakrast bemaimad ti l l den 
8 jul i och frin borjan av augusti. Vi ses 
och hors! 

Ulf och styrelsen hdlsar 

Rattvls inplacering 
Vad fmns annars i Kristallkulan om fram
tiden? Ett stort antal sokande, ca 1.200 
frin Arsta och Klara ska f i sin placering 
i enhetema Smi, Stora och KSM i Syd 
osv. Det ar sagt besked t i l l midsommar, 
men det iterstir att se. Mingas onskemil 
ska tillgodoses. Likasi ska det bli en ratt 
bemanning for produktionsbehovet. Om 
det fdrhandlar vi dels i Terminal och dels 
p i enhet/sektionsnivi. Rattvisa utifrin 
tjansteir, kompetens och sarskilda behov -
gdr att det bdr prdvas noggrant. Fdmtom 
att f i ratt uppgift, ratta arbetstider vil l vi 
ju ocksi arbeta i lag som gemensamt ar 
tillrackligt starka for att klara uppgiften. 
Alia ska f i en placering. 

Oktoberflytt 
I oktober flyttar vi over v i r produktion 

Kvar till arsskiftet 
Aven om vi fr.o.m. oktober successivt 
flyttar over t i l l Arsta med FSM och IRM 
samt kodning och manuell sortering i 
nya terminalen - kommer det att fmnas en 
GSM-organisation med t v i heltidslag 
kvar pi Klara fram ti l l irsskiftet. Intresse-
anmilan senast 20/8. Hdr med Par. Likasi 
blir julkortssorteringen och millenniesor-
teringen forlagd ti l l Klara. Vidisponerar 
huset fram ti l l april nasta ir, vilket ar 
betryggande. Invigningen av nya Arsta 
planeras ti l l 1 april 2000. En av Postens 
storsta satsningar genom tidema. Vi ons
kar att det ska gi som A l f Friman sager: 
"jattebra!" 
Och som Lasse, Par och Tommy uttrycker 
det "ddrren ar inte stangd" fdr ytterligare 
hansyn taget t i l l personalen nar det galler 
tillskapande av lampliga arbetstider och 

Miljoutredning 
Sent omsider ska det goras en miljo-
konsekvensutredning av Stockholml 
Syd. 

Syftet ar att genomfdra en opartisk 
utredning och s iva i positiva som ne
gative effekter och konsekkvenser ; 
ska behandlas och redovisas. 

De faktorer som ska beaktas i; 

• EnergifOrbrukningen 

• Emissionerna globalt (vaxthuseS 
fekten och uttunningen av ozonskikrv 
tet), regionalt {fOrsurning, 6verg6d-
ning och marknara ozon) samt lokalt 
(halter i luften av kvaveoxid, partiklar 
och vissa kolvaten). 

• Trafiksituationen 

Projektet startade den 31 maj och 
ska vara siutfort den 1 oktober 

Projektansvarig ar Ake Andersson; 
och projektledare AnnikaAlgv 

Bytesbanlceri 
Drygt 100 anstallda har anmalt at tde 
vill genomfdra ett byte i samband 
med att kiara flyttar till Arsta. 

Ca 60 personer vill flytta f r i n Klara-
Arsta till Tomteboda. Endast halften 
vill byta ^t andra hiilet. Ytterligare I 
nagra ar intresserade om Arlandater-
minalen byggs. 

Besked har utlovats senast i sep- j s 
tember. 
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BRM:en 

Snart ar det fardigutbildat 
• Utbildningen av personal 
som ska arbeta vid brevres-
ningsmaskinen ph Tomteboda, 
landets forsta, ar nu inne i sitt 
slutskede. 

- V i avslutar utbildningen 
den 11 ju l i , sager projektleda-
ren Peter Andersson, och fort
satter: 

- Dk har vi utbildat 120 per
soner. Utbildningen bar gitt 
bra, folk har varit intresserade 
av att lara sig maskinen och 
arbeta vid den. Tyvarr har vi 
fitt for litet kortimmar p.g.a. 
en del problem med tillgang-

ligheten i maskinen. Det har 
varit litet for minga drift-
sstopp. 

Kanslig 
Varfor? 

~ Mjukvaran som styr 
IRM:en ar ett problem. Sie
mens jobbar med det och en 
hel del forbattringar har ocksi 
gjorts. Men mer miste t i l l . 
Maskinen ar overhuvud taget 
mer komplicerad an vad t.o.m. 
vi i projektet hade befarat. Det 
ar svirt och tar tid att hitta 
orsaken ti l l stoppen. For det 

Riksnatets ctief Bertil Nilsson besokte Tomteboda den 10 
maj. Hari samsprak med Peter Andersson, Tba Sma och 
BRM-projektet 

Forutom en grundlig forevisning av BRM:en sa blev det tid 
for en diskussion med chefer och fackliga representanter 
om aktuella problem, bl.a. ledningsfilosofi och praktik inom 
Riksnatet och Stockholmsterminalema. 

tredje har vi problem med fast-
kommgar. Den til mindre an 
vi trott. V i miste vara mycket 
noggranna med att plocka ur 
"fladder", maskinen ar kanslig 
fbr all okuverterad post foru
tom styva kort. 

~ Daremot fiingerar urskilj-
ningen av storbrev och klump 
bra, men ocksi bar miste man 
vara noggrann med vad som 
f i r g i i n itrumman. 

Tillganglighet 
Bristema i tillganglighet har 
lett t i l l att overtagandet frin 
Siemens, som skulle ha skett 
den 19 ju l i , senarelagts. Det 
stortest som avgor overtagan
det kommer att genomforas 
fbrst i slutet av augusti. 

Innebar det att projektet for-
langs? 

~ Nej. Maskinen kommer 
som planerat att inlemmas i 
den ordinarie organisationen 
pi Tba Smi den 1 September. 
Redan idag forsoker vi kora 
merparten av brevresningen i 
BRM:en. Samtidigt finns det 
full ordinarie bemarming for 
manuell brevresning i huset 
plus ett antal tillfalligt an
stallda vikarier for att tacka 
upp utbildningen. Den 11 ju l i 
slutar vikariema, men den or
dinarie bemanningen utgir 
fortfarande frin manuell brev
resning. V i har darfor en back
up, nar maskinen strular. Den 
1 September ska dock, om pla-
nema hiller, bemanningen 
anpassas efter BRM:ens kapa-
citet. 

Postgirot 
Nar vi var i Goteborg, var de 
oroliga for att maskinen inte 
kommer att klara Postgirosor-
teringen, for minga omtiliga 
forsandelser kan skadas i mas
kinen. Ar det si? 

— Nej. Postgirosorteringen 
har fiingerat mycket bra och 

det har varit ytterst f i skador 
p i sidana forsandelser. 

Jan Ahman 

SJukkapital 
Lasning for Dig sort̂ '̂̂  
ar langtidssjuk! 

Den 1 januari 1998 andra-
des reglerna for det soirt^ 
numera heter sjukkapita^ 
(det hette tidigare fortids-
kapital) 1 grupplivforsak-
ringen G F 15000. 

Andringen Innebar att 
den som p.g.a. olycks-
fallskada eller sjukdom 
varit arbetsoformogen i 
minst 1,5 ar kunde fa sjuk-
kapital 1, som uppgar till 
drygt 10.000 kronor. 

Nya villkor 
De nya villkoren innebar 
att det kan racka med att 
man ar langtldssjukskri-
ven for att fa e r s a t t n i n ^ 
en; tidigare var det ett mi-
nimikrav att Forsakring-
skassan beviljat sjukbi-
drag eller fortidspension^ 

Eftersom det den 1 juliv 
ar gatt 1,5 ar sedan vill-
korsandringen finns det 
aniedning for den som 
varit sjuk denna period att 
undersoka om man har 
ratt till ersattnlng. Aven 1 
denna forsakring finns det 
ett antal OM och MEN, 
som vi inte kan ga in pa 
har. Kolla darfor med 
Folksam eller avdelning-
sexpeditionen, tel 08/2434 
00. Du kan ocks fraga din 
sektion om hjalp eller 
ringa Inger Donsenius, 
Arstasektionen, tel 781 58 
67. 
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Apropa det dar med miljo... 
Personalen har fatt genomga ISO-
utbildning (14001) om miljo. 
Inget ont ord om det, men tyvarr blir 
man upplyst pa ett sa bra satt att man 
borjar stalla fragor som borde stallt 
t i l l var och en for lange sen...Om det 
ar sa viktigt (och det ar det) att kal l -
sortera, varfor gor v i inte det ? Pap-
per, plast, metallband & vanligt skrap 
slangs i en och samma papperskorg. 

^ Varfor inte en delad Pelle; ett fack for 
plast; ett for papper och ett for avfall. 
Det borde inte vara sa svart att organi-
sera. Visserligen betyder detta mer 
jobb for lokalvardama, men alia chan-
ser att skapa mer arbetstillfallen bor 
val tas nar landet ligger som det gor. 
Det ar j u dessutom ett steg i 
ISOHOOl'sanda. 

Varfor lyser det sa mycket lampor 
overallt ? 
Nastan i varje rum och kontor sa lyser 
det, vare sig vederborande ar inne 
eller ute. Lampor star pa nar de borde 
vara slackta. V i d varje sorteringsfack 
sa ar ett lysror pakopplat vare sig 

nagon arbetar eller inte. Speciellt det 
faktum att det lyser i alia korridorer ar 
valdigt markligt, speciellt nu pa som
maren da solens gassande stralar letar 
sig in overallt. A l i a dessa maskiner; 
printrar, datorer och annat star pa 

under natten nar ingen anvander de. 
Listan kan goras hur lang som heist 
och enorma mangder energi kan spa-
ras in. men ingen verkar bry sig. Che
fen borde val lasa av elmataren och 
kontrollera elrakningen. Dar tjanar v i 
sakert in en ny BRM-maskin. 

Transporten 
Varfor kor akeriets chaufforer sk hack-
igt och varfor all denna tomgangskdr-
ning ? 

Mycket kan tjanas om alia som kor bil 
kunde lara sig att kora bil mjukare. 
Vad gor posten i denna friga och stam
mer det att ingen miljostudie gordes 
infor bygget av Sth. Syd eller de utoka
de transportema (kombinationen avga-
ser visavi langre kdrstracka). 

Vad gor facket i samma fraga ? 

Dessa fragor far vi aldrig veta svaren 
pa. som Tage Danielsson sk vackert 
sager i postens instruktionsfilm for 
blivande postiljoner : "Karl-Bertii Jons-
sons Juiafton". 

Mikael Strom / FP-Klara 

Reviderad version av artikei tidigare 
publicerad i FP-Nytt 2/99 

Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

SEKO Terminalklubben 
Att. Ake Anevad 
173 03 TOMTEBODA 
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Fritidsstudier hosten 1999 
Terminalklubben erbjuder under hos
ten 1999 fdljande studiecirklar pa 
fritid. 

Data. 
Datacirkel som bygger pa att man 
studerar de sju nycklama for datakdr-
kortet. V i erbjuder seminarium var 
tredje vecka for de som studerar data-
korkortet pa fr i t id. Material och dator 
pa arbetsplatsen lanas av posten, men 
all utbildning sker pa f r i t id . Datum 
och plats for seminariedagarna 
faststalls nar vi vet hur manga som 
vill ga. 

De som v i l l ga en forberedande kurs 
innan man gar vidare kan kontakta 
datafdreningen som SEKO samarbetar 
med. Ring da Janis Rubilus pa telefon 
070-515 85 16. 

Ovriga studiecirklar pa fritid. 

• Nybdrjarkurs i Franska. 
• Nybdrjarkurs i Spanska. 
• Stockholms historia: Historisk 

genomgang och stadsvandringar. 
• Samhallskunskap i ett fackligt per

spektiv. 
• Kulturcirkel fdr skadelystna.Vi 

traffas och diskuterar vad v i v i l l se 
av teater, konstutstallningar, bio 
m.m. samt fdrbereder oss fdr inne-
hallet. Biljetter forsoker v i fa t i l l 
billigaste pris. 

For dessa cirklar galler ocksa att 
datum, tid och plats faststalls nar vi 
vet hur manga anmalda de blir. Vi 
forsoker naturligtvis anpassa cirk-
larna till de intresserades arbetsti
der. 

V i i studiegruppen for SEKO klubb 
terminaler Stockholm hoppas pa att 
nagot av detta kan vara intressant fdr 
dig. Har du andra fdrslag pa fritidscir-
klar som v i kan ordna sa skriv det och 
skicka in. Vet du nagon som kan vara 
kursledare sa skriv det ocksa sa v i kan 
kontakta de personema. 

Sista anmalningsdag 30 augusti. 

Om du har nagra fragor kontakta stu-
dieorganisatdren i din egen sektion 
eller Ake Anevad, Tba Sma. 

Personalfonden 
Posten vill som bekant avvecki 
personalfonden. Det ar en gansk 
besvarlig historia att avveckia en 
fond av den har typen och darfor 
haller externa jurister pa och un
dersoker saken. Fondens styrelse 
(- de fackliga representanterna 
har kravt att Posten avsatter at
minstone 50 miljoner av 1998 ars 
vinst. Hittills har det inte kommit in 
nSgra pengar! 

Din personliga andel t fonden 
redovisades p^ april manads ione-
reversai. Om man varit anstalld pa 
heltid sedan fonden startades och 
haft en normal sorterarlon uppgar 
andelen till 6.000 - 6.500 kr. 

Q ^ ^ ^ ^ ^ Q . , ^ ^ Q . , ^ ' Q . > ^ ^ Q . , ^ ^ C L ^ ^ tt.^^ ( X ^ ^ Q . , ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ Q . , ^ ^ Q , ^ ^ Q . ^ ^ ^ Q . ^ ^ ^ Q . , ^ ^ Q , j ^ Q . ,^ .^ Q ^ ^ ^ O^^^Q.,^^ Q - . ^ ^ O^^^ C L ^ ^ ^ Q ^ ^ ^ Q .^^^ O - ^ ^ Q - , J ^ ^^^^O^^^ Q - . ^ ^ Q-^^ ^-^^ ^^^^^-^^ Q - u ^ 
C^^'O^^-O^^'O^^' CT^^ O ^ ^ - f f ^ ^ ff^^ CT^^ff^^ o ^ ^ . o ^ ^ ^ ff^^ ff^^ CT^^^ CT^^ O * ^ ^ ff^^ C " ^ ^ O"^^ ff*^^ C * ^ ^ ff^^ I j ^ ^ ff^^ O^^^ O^^fc O^^^ O^^ff"^^ ff"^^ ff^^ C^^^ (T^^ O ^ ^ - j ^ ^ f c I j ^ ^ 

Jag anmaler mig till fdljande kurs/er: 

• Data 
• Nyborjarkurs i franska 
• Nyborjarkurs i spanska 
• Stockholms historia 
• Samhallskunskap i ett fackligt perspektiv 
• Annat onskemil: 

Namn: Personnr: 
Adress: 
Postadress: 
Tel hem: Tel arbetet: 
Enhet: 
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En dag pa afvdelningsexpeditio-
nen SEKO post sth anno 1999 
• Det har nu forfarit sig att det voro dags 
an for de intresserade, framberatta vad 
som avhandlas pk afvdelningsexpeditio-
nen. V i skrifva nu 10 juni i nidens i r 
1999. Massoma framslapa sig under dig-
nande bordor inom sortering och annat 
postarbete. Micke Tall tog ledigt frin 
Terminalklubbens vedermodor for att 
prova en annan miljo 15 mars, namligen 
afvdelningsexpeditionen. 

Rorsman 
Er fortroendevalde representant vilja 

^ harmed kort afvlagga fdljande beskriv
ning av arbetet p i afvdelningsexpeditio
nen. De voro sju stycken fortroendevalda 
som aro tillsatta efter demokratiska val i 
vir t kara representantskap. Fdljande pi l i t -
liga personer anses av massoma skola 
gora sin insats i styrelsen: 

• Ake Kihlberg - ordfdrande / rorsman 
p i det oroliga foranderliga fackliga 
havet, arbeta aven humsom med kon-
cemfackliga frigor 

• Rosita Olsson - ledamot / Huvuds-
kyddsombud fdr Fdrsaljning - Kon-
cem, rehab, politikkontakt 

• Christer Rydh - ledamot / arbeta i 
^ huvudsak med Utdelningsfrigor och 

koncem, politikkontakt 
• Kjell Ekdahl - kassdr / aro expert inom 

omriden af karaktaren pension, forsak
ring, A-kassa, medlemsregister, gam la 

^ avtal = expeditionschef 
• Berit Bingert - sekreterare / kunna 

mycket inom studier och utbildning, 
tillsammans med KE, DP och MT 
ansvara fdr att expeditionen voro be-
mannad med kompetens. Stddperson 
for Logistik och mindre klubbar 

• Dan Persson - ledamot / ansvarar fdr 
massomas behov av information och 
fdrtroendevaldas utbildning. Redaktdr 
och layout fdr "Spridaren". Ha genom 
utbildning tillgodogjort sig kunskaper 
om arbetsratt, forsakring etc 

• Micke "LillKjelle" Tall - ledamot / 
forutom att kunna bemanna expedition, 
har gossen genom egensinnig plane-
ring kurmat tillskansa sig kunskaper i 
pension, forsakring, semesterlagen o 
dyl. Voro som junior i styrelsen behjal-

plig med allehanda gdromil. Ingir i 
"de fyras gang" som inte i fdrsta taget 
kuima lamna sin post vid telefonen. 
Atnjuter stort fdrtroende i styrelsen, 
enligt egen utsago, p g a sitt starka 
engagemang for den storartade Djur-
girdens Idrottsforening. 
Vi f i icke gldmma det arbetslass forste 
suppleant Margareta Engsttdm draga, 
som med jamna mellanmm kommo til l 
expeditionen och hjalpa till dar det 
behovas. Den flickan voro stddperson 
for klubbildningen inom Fdrsaljning. 
Hon arbeta humsom aven koncemfac-
kligt. 

Var man] 
pa 1̂ 

Barnhusi 
gatan I 

Mytisk plats 
Till v i r hjalp hava vi 5 personer af det 
tacka kdnet, som serva oss med A-kassa, 
medlemsregister etc. P g a sin blygsamhet 
vilja de ej framttada med annat an kort 
beskrivning av arbetsuppgifter. 

• Wiola Ljungberg (Ersson) / telefon-
vaxel och medlemsregister 

• Camilla Flack / A-kassa 
• Pia Lindqvist / A-kassa 
• Eva Betzholtz / A-kassa 
• Birgitta Kurvinen / bokfdring och 

redovisning 

Vad fdrsiggi d i p i denna mytiska plats 
som bar p i olika minnen frin klasskam-
pens borjan? 

Arbetslosa 
Arbetsldsa gdra besdk fdr att fk rattning 
eller intyg t i l l ersattningen frin A-kassa. 

Ibland komma stackars medlem som icke 
hafva tillracklig skarfv for sin fdrsdrjning 
och darmed slarva med medlemsavgiften. 
Under stor underdinighet begara de intra-
de bland medlemmamas skara igen. Tele
fonen skralla av allehanda roster som 
wilja hava besked. 

- Hur lange f i r man vara hemma med 
bam ? 

- Kan jag f i intyg p i att jag avgitt med 
avtalspension? 

- Varfor har man ingen fdrsakring for 
skador under arbetstid? 

- Jag undrar dver om man f i r ta tillbaka 
egen uppsagning ? 

- Hur kan facket g i med p i att ? 
- Jag har cyklat omkuU i jobbet, vilken 

ersattning f i r jag? 
- Varfdr f i r jag mte avgingsvederlag ? 
- Har arbetsgivaren ratt att vagra semes-

terledigt 3 minader i fdrvag? 
- Har man ratt till ledighet fdr att sdka 

arbete? 
- Vilken Idn skulle jag haft om jag fort-

satt arbeta som...? 
- Nar miste arbetsgivaren senast lamna 

besked om ny arbetstid? 
- Hur sent kan man inkomma med bega-

ran om studieledighet? 
- Jag vill tala med nigon om min A-kas

sa! 
- Jag vil l g i ur facket! 

Lokala klubben 
Brutalt hanvisa vi flera frigor till lokala 
klubben. Klubbama miste vanja sig vid 
att Postafvdehiingen skall fdrsvinna nasta 
ir , kompetens miste inlaras. Nar telefo
nen tysma kan man roa sig med att packa 
ryggsackar fdr nya medlemmar, hamta 
allehanda material fdr arbetets fortsatta 
ging. Se dar, annu en dag har fdrflutit i 
denna varld av mingfacetterade frigor 
och krav p i besked. 

V i gingo hem, dvertygade om att v i r 
kompetens och trefliga bemdtande skall 
iterigen prdvas i morgon och i morgon 
och... 

Er fdrbindlige 
"LillKjelle" 
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En positiv artikei! 

Tomteboda - Goteborg tor 
• Under iren 1993 - 1995 genomfdrdes 
en stor omvandling p i Tomtebodatermina-
len; forutom Brevnat 94 den troligen 
storsta och mest genomgripande forand-
ring som genomforts vid nigon av termi-
nalema i Natet. Hela det gamla Brevkon-
toret brots upp och istallet bildades sex 
nya enheter dar aven den gamla Inter-
ntransporten inlemmades. Dessutom t i l l -
kom Direktinlamningen, som kvarstod 
som egen enhet. De nya enhetema fick ett 
geografiskt ansvarsomride, dar man i 
princip ansvarade for hela kedjan. I sam
band med Brevnatsstarten och inforandet 
av maskiner gjordes ytterligare anpass-
ningar s i att det kvarstod fyra geografiska 
enheter samt direktinlamningen. Varje 
enhet arbetade vid egen/hade del i sival 
GSM som SSM och i nigra fall dessutom 
KSM. Man hade eget folk p i plan 2 och i 
ett fall t.o.m i direktinlamningen. En enhet 
ansvarade dessutom fdr uppdrag i t Utri
kes (Norge och Finland). 

Bred samverkan 
Enhetemas storlek gjorde att alia (perso
nal sival som lagledare och chefer) hade 
en skaplig dverblick dver och ansvar fdr 
de itaganden man hade. Organisationen 
gav ocksi stora mojligheter t i l l arbetsrota-
tion och utveckling inom den egna enhe
ten. Hela fdrandringsarbetet genomfdrdes 
i en bred samverkan mellan ledning, per
sonal och fack och mycket kraft lades ner 
p i att informera och kommunicera under 
resans ging. 

Alia som kanner ti l l Tomteboda vet att 
det idag inte fmns s i mycket kvar frin 
denna tid. Frigan ar varfdr. 

Min hypotes ar att fdrandringsarbetet 
gick i kvav av fr.a. t v i skil : 

Porslinsbutiken 
1. Inforandet av maskinema skapade en 
del verkliga problem. Det ar stora och 
dyra anlaggningar som miste rulla i ett. 
Det kravs en mycket god organisation och 
samarbete fdr att de ska fungera optimalt. 

2. Den nya ledning frin Klara som klam-
pade in i porslinsbutiken p i Tomteboda 
1995 saknade helt forstielse och intresse 
fdr den organisation och stmktur som 
byggts upp p i Tomteboda. Det blev en 
frontalkrock mellan det finmaskiga nat-

verk som fick Tomteboda att mlla och den 
toppstyming a la Klara, som bl.a. Riksna
tets Controllergmpp vamade for i sin 
rapport. 

Naturligtvis bar det aldrig gjorts nigon 
riktig utvardering av denna stora omvand-
lling. 

Elandesartikiar 
Trdtt p i alia elandesartikiar, som fyllt 
Facktuellt under senare i r (ni bar just last 
borjan p i nigot som kunde bli en ytterli
gare en...), frigar jag Bertil Nilsson, Riks-
natschefen, vad vi ska ta oss t i l l . Det vore 
j u kul att som omvaxling f i skriva nigot 
positivt! 

~ Ak t i l l Gdteborg, svarar han. 
Gdteborgsterminalen har under det se

naste iret gjort stora framsteg, bide vad 
galler ekonomi, kvalitet och personaltriv-
sel. 

Det bar ar vad vi fick se och hdra under 
ett endagsbesdk i borjan av juni. 

Fyra punkter 
Gdteborgs Postterminal, GPT, har ca 800 
anstallda och sorterar drygt t v i miljoner 
forsandelser per dygn. Det innebar att de 
ar nigot storre an Tomteboda. 

Nar de startade fdrandringsprocessen 
1997 defmierade de problemen i fyra 
punkter: 

• fdr ligt maskinutnyttjande 
• for minga intema granssnitt som bl.a. 
gjorde det svirt att kvalitetssakra 
• fdr minga korsvisa fldden 
• svirt att milstyra och avgransa. 

Tre huvudmal 
De satte upp tre huvudmil for projektet: 

• Infdra en processorienterad organisa
tion 
• Skapa tydligare fldden 
• Infdra 2000-talets arbetsplats 

Man har under hela processen lagt mycket 
stor vikt vid att inte skynda alltfdr snabbt 
och att hela tiden informera och gdra 

personalen delaktig i fdrandringsproces
sen. Samma information har gitt ut till 
alia lag i terminalen och som regel har 
man kunnat g i ut med en gemensam in-
fromation frin fack och arbetsgivare. Man 
drog ocksi in folk frin andra terminaler i 
projektet. 

Formatstyrt 
Resultatet har s i bar lingt blivit en for^ 
matstyrd organisation med fyra enhetei 
A l l produktion p i GPT bedrivs p i ett (f-t 
tringt) plan p i marknivi. 

1. Direktinlamning och Varde utgdr 
enhet 

2. Klumpenheten ansvarar for KSM:en, 
intemtransporten och brevresningen. 
Nar de t v i brevresningsmaskinema 
installeras senare i i r kommer klum
penheten att ansvara for den ena an-
laggningen (IRM) och Storbrevsenhe-
ten fdr den andra (SRM). Enkeh ut
tryckt kan man saga att KSM:en lig
ger i ena inden av lokalen och brev
resningen i den andra. 

3. Storbrevsenheten ansvarar fdr de t v i 
SSM:ama och all storbrevssortering 
och ett av de manuella brevresnings-
borden. 

4. Smibrevsenheten har fyra GSM/FSM 
och ansvarar fdr dem och den manuel«|, 
la sorteringen av smibrev. 

Separat video 
Pi GPT har Smi och Stora separata vide-
okodningar p.g.a. olika maskinfabrikai^ 
(AEG/Siemens respektive Alcatel). ^̂ "̂  

T v i kvinnor frin Smi-enheten (produk
tionschefen och en av driftledama) samt 
klubbordfdranden var vira vardar under 
besdket. 

Kanske ar redan det en tankestallare? 

Smibrevsenheten bestir av 12 lag med ca 
20 personer i varje. Man har en driftledare 
och en vice driftledare per lag. De 12 
lagen ar indelade i fyra team, dar en drift
ledare ocksi tjanstgdr som teamledare. 
Teamledarens roll ansig man fortfarande 



ferm/na/FACKTUELLT 5/1999 

ar litet oklar. Tanken har varit att teamle-
daren t i l l 50 procent ska syssla med admi-
nistrativa sysslor och den andra halften i 
produktionen. Fdr driftledama ar milsan-
ningen 30/70. Hittills har det blivit mer 
administration an vad som ar tankt. 

Nattpersonalen arbetar extremnatt ons-
dag - onsdag med 12 - timmarsvakter. 
Rast ar inlagd pi natten. Dessutom t i l l 
kommer en extravakt. 

Fasta kvallar 
Tviskiftama har fasta kvallar mindag -
torsdag. Antingen tjanstgdr man aUtid 
kvall mindag - tisdag eller onsdag - tors
dag. Fredagama vaxlar. Arbetstidema ar 
6.30 - 15.00 och 16.30 - 22.30. Fdr att fS 
det har att gk ihop har man dels en ling-
fredag var 6:e vecka, dels egentid, som 
bl.a. laggs ut som en 6-timmars lagtraff en 
Idrdag i minaden. Tviskiftama har inga 
sdndagar. Dessa tar nattama och timans-
talld personal hand om. 

I bdrjan hade man forsokt med samma 
arbetstider p i Stora och Smi, men det 
hade man gitt ifrin eftersom det inte 
passar med volymflddena p i respektive 
enhet. Dock har man en mycket restriktiv 
hilhiing t i l l hemgingar. Om en enhet blir 
klar tidigt s i innebar det inte att man f i r 
g i hem. D i f i r man sysselsatta sig med 
annat arbete inom den egna enheten. I den 
min enhetema hjalper varandra - det 
verkar inte vara s i vanligt - s i skedde det 
genom en strikt timdebitering. 

stadar efter sig 
Varje skift stadar efter sig, aven maskiner-
na. Man ansig det mer flexibelt att man 
sjalva stadade maskinema nar man var 
klara istallet fdr att hyra in externa stadare 
med de fasta tider det d i blir friga om. 
Inom varje enhet arbetar man enbart med 

sitt eget format. Fdr smibrevens del inne
bar det att tviskiftama - i grova drag - ena 
veckan har maskinsortertng och video och 
den andra veckan manuellsortering. Den 
veckan som man har maskinema alteme-
rar man enbart mellan GSM:ama och 
videon. Fdr att dverhuvudtaget f i arbeta 
vid maskinema kravs att man klarat video-
kodningsprovet. 

V i kunde notera att de har det tringt och 
maskinema stir packade som i ett sillstim. 
Det bdr darfdr vara en bulkig miljd att 
arbeta vid maskinema. A andra sidan hade 
man dels startat ett arbete fdr att dampa 
maskinbulb-et, dels ligger manuella sorte
ringen fdreddmligt avskild fr in maskin-
hallen (men aven har var det tringt...). 

Den besvarliga logistiken p i terminalen 

gdr att man inte kan anvanda LTP-syste-
men t i l l fuUo utan miste lasta mycket 
direkt p i lidvagnar i sorteringshallen. 

Bristen p i utrymme gdr ocksi att paus-
mmmen ligger p i ett annat plan liksom 
merparten av drift/teamledamas kontor. 

information... 
Informationen anser man vara en nyckel-
faktor i fdrandringsarbetet. Man har inga 
korta infottaffar nar skiftet bdrjar (som vi 
t.ex. har p i Tomteboda). Istallet koncen-
trerar man sig p i lagttaffar en ging/vecka 
och arbetsplatstraffama, som man lagger 
stor vikt vid. Dessutom har man de be-
rdmda infotavloma, dar de viktigaste 
resultaten fortldpande anslis. 

Fdrandringsarbetet fortsatter. De betonade 
att man inte satsar p i nigra f i stora grepp 
utan snarare minga smi forandringar. 

"Ordning och reda" ar ett samlingsbeg-
repp for "de fem Essen": 

1. Sortera 
2. Systematisera 
3. Sakra 
4. Stada 
5. Standardisera 

Jakt pa forbattringar 
Man bedriver ocksi en formlig jakt p i 
fdrbattringar: Milet ar 3.500 fdrbattringar 
per i r . 

Milet ar att GPT i r 2001 ska vara en av 
Vastsveriges mest framgingsrika proces-
sindustrier. 

I ansttangningama fdr att n i det milet 
ingir ocksi ett offensivt arbete fdr att 
behilla och virva nya kunder t i l l termina
len. 

ViP:en pa allvar 
Nar vi litet senare p i dagen sitter p i fack-
expeditionen och pratar med klubbens 
ordfdrande Hasse Skog, slantrarterminal-
chefen, Troels Nielsen, in i mmmet. 

- ViP:en har stagnerat, konstaterar han 
bekymrat med aniedning av den senaste 
matn ingen. 

D i ska man veta att GPT p i ett i r hdjt 
sina ViP-siffror frin 47 till 54 (Stockhohn 
ligger p i 42!). 

••• 

Ett besok pd GPT 

Och kanske ar det bar vi har sanningen 
bakom Gdteborgamas framgingar? Att 
det mycket handlar om en attitydl 

Det ar en bird postmarknad som vi arbe
tar p i , och nigon ljusning ar inte i sikte 
inom dverskidlig tid. Det ar naturligtvis 
en stor politisk och politiskt-ekonomisk 
friga - men det ar ocksi, med de omstan-
digheter vi arbetar under, en friga om att 
vira terminaler miste vara konkurrens-
kraftiga p i marknaden. 

Varfdr d i inte samverka s i lingt det 
hiller, jordnara, och utan prestige. Men 
ocksi, och det bdr man komma ihig, med 
respekt fdr bida parter. V i vill ju framit, 
och inte tillbaka ti l l nigon u-landsnivi. 
Eller hur? 

Hittat nyckein? 
Kanske har Gdteborgama hittat den har 
nyckein, och darfdr kommit en bra bit p i 
vag ... och kanske ar det hdg tid att vi i 
Stockholm hittar tillbaka till den vag som 
lyfte Tomteboda under decenniets bdrjan 
och mitt. 

Det tror och hoppas i alia fall 

Jan Ahman 

IRM = Brevresningsmaskinen sammanbyggd 
med en GSM, I Goteborgs fall med farre 
staplar an vira (32 staplar istallet for 72). 
Direktinmatning i GSM-delen. 
SRM = Brevresningsmaskin utan GSM och 
inmatning fSr sidan. Utlagget sker i ca 10 
staplar. 

Ett stort tack till Lena Lindgren och Iffy, 
produktionschef respektive driftledare pa 
Sma/CS, och Hans Skog, ordfdrande for 
SEKOis terminalklubb, som alia tog sig 
tid att visa oss runt och berdtta om fdran
dringsarbetet. 

(Sorry, men det dr sent pa natten och 
darfdr blir det inga bilder till den hdr 
artikeln. Trist! -Red) 

Pa Terminalklubbens 
hemsida finns alltidj 

de senaste 
fackligt-postala ] 

nyheterna! 
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Fdrbundsmotet bifdil motion 
fran Terminalklubben 
• Fdrbundsmotet ar SEKO:s 
hogsta beslutande organ. I ar holls 
det i borjan av juni. Micke Tall 
rapporterar. 

Erhan Gomuc, Tba Smi/C5, och under
tecknad hade aran att bevista SEKO:s 
forbundsmote 1-3 juni pk Folkets Hus i 
Stockholm. V i var nominerade frin Ter
minalklubben ti l l avdehiingens mandat 
och blev valda tillsammans med 14 andra. 
Det ar 200 ombud och forbundsstyrelsen 
som utgor delegatema. Narvaroplikt har 
ocksi ombudsman och SEKO-kontor etc. 
Sedan tillkommer pensionerade fiinktio-
narer, gaster, massme-
dia, ihorare o s v vilket 
torde betyda att vi var 
ca 300 personer som 
mest i salen med om-
nejd. 

Viktigaste fra-
gorna 
Vilka var d i de vikti
gaste frigoma? Ett vik
tigt beslut var att det 
skall bara hillas for
bundsmote med mo-
tionsbehandling var 3 :e 
i r . Aren daremellan ar 
det irsmoten dar ombu-
den, precis som i v i r 
klubb/sektion, godkan-
ner eller inte verksam-
heten iret irman. Fdr
bundsmotet skall vara 
senast oktober, i r 2000 
blir 25-27 sep (nasta fdrbundsmdte blir d i 
i r 2003). Det blir darmed langre tid fdr 
motionsfdrslag i avd/klubb/sektion. Om-
buden valjs fdljaktligen p i 3 i r . 

Vassa uttalanden 
Fdr dvrigt togs en del vassa uttalande om 

• Strategifdrattmotverkaavtalsdumping 
vid upphandlingar 

• Fdr arbetsratten 
• Fdrbattrad arbetsskadeforsakring 

SEKO har j u aktivt fdrsdkt f i vira med

lemmar via kampanj att piverka Socialde-
partementet (Lars Enqvist) att forbattra 
arbetsskadefdrsakringen. Den har j u kraf-
tigt fdrsamrats sedan 1993. Det ar j u 
exempelvis oerhdrt svirt att f i en arbetss-
kada godkand. Dessutom ligger j u hela 
bevisbdrdan p i individen. 

Nar dessutom nigon frin departementet 
hade uttalat att "det fmns inget tryck i 
frigan" var mittet rigat. En namninsam-
ling har fdrekommit och vi har uppmanats 
att skicka vykort till utredaren p i departe
mentet. Med ordfdrande Sven-Olof Ar-
bestil i spetsen promenerade hela fdr-

bundsmdtet bort t i l l departementet och 
dverlamnade namninsamlingen och utta-
landettill statssekreterare Hans Svensson, 
som tackade for att vi engagerat oss och 
skapat tryck i frigan! 

Hamstrat f rimarken 
Gaster p i forbundsmdtet var bl.a. naring-
sministerBjdm Rosengren. Underhilhiing 
stod "amatdrer" frin SEKO-post-Dalama 
och Ronny Eriksson for. Den sistnamnde 
hade fdrstahandsinformation om anied
ning ti l l Ul f Dahlstens avging. Den 
framtvingades av att Dahlsten hade ham-
sttat frimarken i smyg! Amatdrema sko-

jade med Posten angiende paketutlam-
ning p i kontor/bensinmack/grillkiosk etc. 
De hade aven en uppskattad utstallning av 
medlemmars hantverk. 

idepris 
Fdrutom utdelning av stipendium ur den 
avlidne Gunnar Erlandssons minnesfond 
fdr fackligt/politiskt arbete, fanns avejr:-
idepris som tilldelades ekonomen Cai. 
Hamilton (TV:s "Diskutabelt", boken om 
Absolut Vodkas lansering etc). Han fick 
priset fdr sin ofortrdttliga kamp mot nuva-
rande ekonomers synsatt. Han har s j a l ^ 
sagt att man kunde se en ljusning i mdrk-

ret, for nu kommer 
en ny generation 
ekonomer som fdr-
kastar den fdrhars-
kande teorin som 
slir s i hirt mot 
valfardssamhallet. 
Priset om 50 000:-
ville han skicka ti l l 
Iqbals Frihetscen-
ter, en organisation 
som bekampar bar-
narbete i Pakistan. 
Den tillkom efter 
mordet p i den 12-
irige pojken Iqb^^ 
Masih, som stod i 
spetsen fdr organi-
serat motstind ang
iende bamarbet^ 
Fdrbundsmdte 
ropade ett rungade 
JA! t i l l detta. Det 

fmns uppskattningsvis 150 miljoner 
bam/slavarbetare i varlden! 

iUlotionsbehandlingen 
Andra viktiga frigestalkiingar under 
motionsbehandling var att 

• Det blev beslut om att forbattra SE-
KO/Folksams frivilligagruppfdrsakring 
fdr pensionarer, eftersom den ar i kon
kurrens med erbjudande frin pensio-
narsfdreningar 

• Efterskyddet i TjansteGruppLivfdrsak-
ringen fdr den arbetsldse skall fdrbat-
tras, eftersom den galler bara i t v i i r 

Foto: Dan Persson 
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Sallsamma affarer 
En dag i varas stod foljande annons 
att lasa i Dagens Nyheter, under rubri-
ken Kungorelser. 

Losorekop 
Posten Sverige AB, org.nr 
556451-4 U 8 , har genom kop 
30 april 1999 av Fastighets AB Backlunda, org.nr 556147-9063, 
forvarvat en brevsorterings-
maskin och till det pris som 
anges nedan. Parterna har 
avtalat att den overiatna 
egendomen tills vidare skall 
kvarbliva i saljarens vard och 
besittning. Overlitelsen a v s e r 
Brevsorteringsmaskin av 
market A E G och typen ISM 
markt med anlaggnings-
nummer 381412. 
Pris: Femmiljoner niohundra-
nittiofemtusen trehundratrettio 
<5.995.330) kronor, jamte 
eventuell mervardesskatt. 

Ytterligare tre liknande losorekop 
kungjordes samtidigt. 

Vad doljer sig bakom dessa kryptis-
ka annonser? 

Minos och Backlunda 
Under Postverkets tid, fram t i l l bola-
giseringen den 1 mars 1994, agde 
verket bade fastigheter och maskiner. 
Efter bolagiseringen fordes i omgang-
ar brevterminalemas fastigheter (lik
som en del andra hus) over t i l l (de 
nybildade) fastighetsaktiebolagen 
Minos och Backlunda. Sa lange Pos
ten AB agde fastighetsbolagen som i 
sin tur agde brevterminalema sa spe-
lade det inte sa stor roll vem som agde 
losoret i fastighetema. 
Den 1 januari 1998 salde sa Posten 

AB fastighetsbolagen t i l l Postens Pen-
sionsstiftelse 1996. Pensionsstiftelsen 
har darefter i sin tur borjat avyttra 
fastighetema. I Facktuellt nr 1/1999 
berattade jag den historien. I korthet 
gar den ut pa att pensionsstiftelsen 
anses ha for stor del av sina tillgangar 
placerade i fastigheter. Darfor saljer 
man av fastigheter och koper varde-
papper fdr pengama. Nast i tur star 
bl.a. vara terminalbyggnader i Stock
holm (ni har sakert sett nagra av de 
valkladda spekulantema!). 

Aganderatten 
Nar nu terminalema runt om i landet 
ska saljas maste aganderatten t i l l los
oret i husen klaras ut. Tanken har na
turligtvis aldrig varit annan an att det 
tillhdr Posten A B , oavsett vem som 
ager husen. Nar det galler de maskiner 
som kdpts in efter bolagiseringen ar 
det inget problem, de ar fran borjan 
skrivna pa moderbolaget. 

Det ar for att ingen oklarhet ska rada 
om vem som ager de aldre maskiner 
som kdptes in under Postverkets tid 
som de affarer som kungjorts i ON, har 
genomforts. I praktiken handlar det om 
ett antal AEG-maskiner i Vasteras, 
Alvesta, Borlange och Arsta. 

Jan Ahman 

PS: Nar det har lases kanske fbrsaljningen 
redan ar klar. Nio brev- och sex logistikter-
minaler berors. I Stockholm galler det Tom
teboda och Arsta i en har omgingen. Klara 
saljs separat. 

Ett tack till vara spanare pa Klara F-post, 
Magnus och Hasse, som laser det finstilta i 
DN! 

efter pdbdrjad arbetsldshet. Efterskydd 
ar for att fdrsakringen egentligen galler 
bara anstallda. 

• Utdkad fritidsfdrsakring blir for dyr att 
subventionera frin fdrbundskassan 

• SEKO avser att krava fbrbattrrng av 
sjukersattningsperioden 90-360 dagar, 
men miste avvakta resultat av fdrhand-
lingar mellan PTK (PrivatTjansteman-
naKartellen) och SAF. 

Arbestal omvaldes 
" Arbis" omvaldes ti l l fdrbundsordfdrande. 
Ake Kihlberg t i l l styrelsen och Christer 
Rydh t i l l valberedningen. Ur valbered-
ningen avgick Kjell Ekdahl, kassdr i 

r SEKO-post Stockholm, efter ha varit 
sammankallande sedan 1985! 

Terminalklubbens motioner 
Teminalklubbens tre motioner behandla-

' des under dag t v i . 

• Den fdrsta ville att SEKO skulle verka 
fdr retroaktiv sjukersattning efter retroak
tiv Idnefdrhdjning. 
Terminalklubben har nitt framging med 

en del fdrsakringskassakontor men andra 
har vagrat, t v i arenden ligger hos Lansrat-
ten. Forbundsstyrelsen miste ge ett u t l i -
tande om varje motion innan fdrbundsmd
te. Om retroaktiv sjukersatming tyckte 
man som vi, men ville prioritera att hoja 
ersattoingsnivin frin 80 %. 

Det har vi stor respekt for men Micke 
gick i alia upp och talade fdr motionen. 
Det blev omrdstning som motionen forlo-

^ rade med 90 mot 120. Ganska jamt alltsi. 

Semester for arbetslosa 
• Den andra motionen gallde att f i ett 
bestamt antal betalda "semesterdagar" fdr 

^ de arbetsldsa som alltid miste sti t i l l 
arbetsmarknadens forfogande, annars f i r 
man ingen ersattning. Fdrbundsstyrelsen 
hade svarat att man kunde f i resa p i 
"semester" med A-kasseersattning om 
man sa t i l l Arbetsfdrmedlingen, men bara 
inom Sveriges granser. Efter ha diskuterat 
med hela delegationen SEKO-post Stock
holm, besldt vi argumentera for v i r sak. 
Micke iterigen uppe i talarstolen, numera 
rutinerad, och pratade om detta som en 
profilfriga for SEKO som har minga 
arbetsldsa inom sitt fdrbundsomride. Och 
se, det blev 119 roster mot 94 t i l l fdrdel 
v i r motion ! En av f i motioner som blev 
bifallen under motet. 

hade fdrbundet uttalat sig om att den var 
dverspelat eftersom fdrhandlingama hade 
avbrutits. Det hade fiinnits fdrslag i det 
Multilaterala Investeringsavtalet om att ett 
enskilt land inte skulle kunna skydda sina 
intresse gentemot ett foretag p.g.a att 
konkurrenshinder inte fick uppsattas. 
Exempelvis om Sverige inte vil l tillita 
saker av miljdskal? SEKO hade beredskap 

om det skulle bli nya liknande forhand-
lingar for att kunna piverka. Vi fann 
ingen aniedning att tillagga nigot. 

Micke "Cicero" Tall 

Internetadress: www.seko.se. Klicka sedan pa 
arbetsskadefdrsakring/forbundsmote 99. 

• Den tredje motionen om MAI-avtalet 
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EMU hotar kollektivavtalen 
• I den fbrra artikeln beskrevs hur en 
ekonomisk kris riktad specifikt mot Sveri
ge i praktiken skulle kurma gestalta sig. 

Frigan stalldes: Vilka pifrestningar ut
satts kollektivavtalet fdr om Sverige gir 
med i EMU? Argumenten har hamtats ur 
brochyren EMU och kollektivavtalen av 
Tor Netzelius, jurist p i TCO-S och larar-
fdrbundet. 

Lonedumping 
Dom fackliga organisationerna i 
EU-landema arbetar fdr att hitta former 
fdr samarbete dver gransema. Ytterst 
stravar man efter att fdrhmdra lonedum
ping som konkurrensmedel. I Sverige har 
partema kommit dverens om en Id-
neutveckling p i europeisk niv i , syftet att 
uppratthilla svensk konkurrenskraft och 
fdrhindra Idnedumping. Samtidigt har 
denna typ av itgirder knappast nigon 
verkan nar Sverige drabbas av en ekono
misk chock av landspecifik karaktar, om 
vi skulle vara med i EMU. D i ar risken att 
nominella Idnesankningar eller risken fdr 
dkad arbetsldshet blir den sista utvagen att 
mdta en ekonomisk kris. Det naturliga 
sattet att f i t i l l stind andringar av kollekti
vavtalen ar att saga upp dem och uppta 
fdrhandlingar om andringar. Problemet ar 
att arbetsgivama miste dvertyga Idntagar-
na om det nddvandiga med att sanka 
Idnema (alt.arbetsgivaravgiftema). 

Ldnesankning 
Det andra problemet ar avtalens Idptid. 
Nyttan av kortfristiga avtal skall vagas 
mot fdrsamrad fredsplikt. Ett annat satt ar 
att arbetsgivama f i r t i l l stind Idnesank-
ningsklausuler i avtalen, dvs ratt att om-
fdrhandla Idnema nar behov uppstir. 
Detta skulle allvarligt urholka kollekti-
vavtalens stalhiing, och undergrava fack-
ets legitimitet. 

Krav p i foretagsvisa fdrhandlingar utan 
stdd i fdrbunds-, bransch- eller sektorsav-
tal kommer antagligen att dka, alltsi 
decenttaliserade fdrhandlingar. Detta som 
ocksi ar SAFs krav kommer att bli det 
stdrsta hotel mot nuvarande kollektivav-
tal. 

-"Mdjligheten att vid en akut kris, som 
hotar verksamhetens dverlevnad, reducera 
de nominella Idnema vid enskilda fdretag 
efter sarskilda fdrhandlingar skulle ocksi 

EU-valet ar over for den har gangen 
och de 22 svenska delegaterna kan 
ta plats 1 Bryssel och Strasbourg for 
att paverka den 600-h6vdade 
ska ran! 
Nyhetsposten gjorde en intressant 

enkat 1 det nummer som kom ut 
strax fore valet. De fragade 
partierna hur dessa staller sig till en 
total avreglering av postmarknaden 
I Europa. Alia partler utom vanstern 
och miljdpartiet svarade att de ar 
for en total avreglering. Kan ju vara 
bra att kanna till! 
Etabllssemangets nasta steg ar nu 

att lotsa in Sverige i EMU. Enligt 
Lena HJelm-Wallen finns det 
(intervju 1 Ekot 19/6) bara tva 
altemativ for (s)-kongressen - som 
har stor betydelse 1 det bar 
sammanhanget - att ta stalining till 
i var: antingen rostar man for ett 
intrade, eller ocksa skjuter man pa 
beslutet. Att rdsta NEJ! ar inte 
tillatet, enligt Hejim-Wallen. Sa var 
det med den saken. 

Janne Hdglin fortsatter bar sin 
artikei om vad ett EMU-medlemskap 
kan komma att betyda fran ett 
fackligt perspektiv. 

fdrbattras i hindelse av en sidan decentra-
lisering", anser David Metcalf forskare 
som skrivit en underlagsrapport om Idne-
bildning ti l l utredningen om forstarkt 
fdrlikningsinstitut. 

sakert ar det svirare fdr lokala fackliga 
organisationer att utan stdd hos fdrbund, 
bransch eller annan hdgre n iv i sti emot 
krav frin arbetsgivaren om Idnesankning
ar. 

Politiska skal 
Kampanjen p ig i r nu fdr. att ansluta Sve
rige ti l l EMU frots att vi klarat v i r ekono
mi hyggligt med v i r flytande valutakurs. 
Skalen ar inte ekonomiska, de ar politis

ka: med EMU i hamn gir det lattare att 
genomdriva antifackliga lagar, uppluck-
rad arbetsratt, lagre Idnenivier, dkade 
inkomstskillnader. Hela EU-projektet 
riskerar att falla om sysselsattning och 
Idnenivier i hela nationer drabbas av de 
sk. asymmetriska chocker som blir fdljden 
av helt fria, ohejdbara penningstrdmmar 
dver kontinenten. Om det lyckas innebar 
det en stor politisk omvalvning. Kapitalet 

har framgingsrikt omgmpperat sig och 
fdrintat alia mdjligheter t i l l folkligt infly-
tande p i mycket stora omriden. 

Avregleringen 
Den pigiende avregleringen och flexibili-
seringen ar inte resultatet av en lyckosam 
ekonomisk utveckling, utan resultat av en 
stagnerande kapitalism som skruvar ner 
sig i depression. Spekulationen och vax-
lingama p i bdrsema ar inte orsaken ti l l 
krisen utan en yttring av den stagnerandC 
efterfrigan. Om vira mdjligheter att de-
mokratiskt piverka derma negativa utvec
kling fdrsamras genom att makt flyttas 
frin Sverige till Bryssel, fdrstarker vi 
elandet. ^ 

J-O Hdglin STH-KLARA 

Postens resultat 
Halverad vinst 
forsta kvartalet 

Rorelselntakterna forforsta kvarta
let i ctr uppgick till 6,008 miljarder. 
Intakterna for samma period forr^ 
aret uppgick till 6,372 miljarder. D^ 
ingick en realisationsvinst pa 436 
miljoner, vilken h^rrorde sig fran 
forsaljningen av fastigheter till 
pensionsstiftelsen. Raknar m a i | 
bort denna reavlnst okade rorel> 
seintakterna med 1,2 procent. 

Resultatet for perioden sjonk fran 
439 till 250 miljoner, nastan en hal-
vering av vinsten. Det kraftigt for-
samrade resultatet kommenteras 
inte 1 kvartaisbokslutet. 
Nojd Kund index (NKi) och VIP:en 

harfdrbattrats med en enhet varde-
ra, fran 58 till 59 respektive fran 52 
till 53 . 

Medelantaiet anstallda har okat 
nigot till 40.371 (40.333). 

/JA 
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En dikt 

Det ogripbara 
Jag lar mig stava 
till nya ord: Kosovo, Pristina, Belgrad, Littletown 
att stallas bredvid 
dom gamla orden: 
makt, stormakt, maktbalans, maktvan, 
vanmakt 

Och for att gora 
den nya dagen 
begriplig 
maste jag lara mig 
att stava till den nya dagen 

Jag hor nagon saga: 
att manskligheten ritar nya kartor, 
men ser bara de gamla. 

O' broder o'syster 
som kastar upp sin ensamhet 
att krossas mot en stum 
och hapen stjarna, 
lar dig nya ord: 
att revan pa din kind 
ar akta: 
att den finns dar 
for att vidroras 

Av ett barns hand. 

Seth Schuwert 

Seth Schuwert arbetar kvallsdeltid pa 
Tba Stora. Pa dagama jobbar han 
som konstnar och kursledare. 

I radio, TV och alia stora tidningar propagerades fdr USA:s och NATO:s krig. Har en Web-adress fdr den som vill fa en mera 
nyanserad bild: home.swipnet.se/bombprotest/ 
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Magnus sommarkryss 
Vagratt: Posten nastan lockas med i hetsen 
1 Numera hemmaman i 15 Officiell postal forkort- 29 Satra Brunn 

Bryssel ning Pennsylvania i USA 30 Miste man lange med det 
2 Hogsta terminalhdnset - 16 Kaj i dagligt tal nya pensionssystemet, 

patron p i Klara 17 Kort gammal chef fdr att f i nigot 
J Delade Berlin 18 Romerskt 500 31 Eftertraktat grundamne 
4 Ar Sverige del av 19 Kan leda ti l l forseningar i 32 Ska man akta sig for att 
5 Ar en viss typ av gods postdistributionen ryggen, nar man lyfter 
6 Vanligt vargnamn 20 Bor man sina arbetskam- blilidor 
7 Ar snart ett miime blott rater 33 En fackfdreningsfientlig 
8 Det motvillige ordforan- 21 D i beviljas inga ledighe- f d statsminister kommer 

den i sektion Klara-F ter frin detta Ian 
9 Blir jobben for minga i 22 Utrotningshotade i stora 34 Faller ofrinkomligt nar 

och med Syd delar av landet de ar vissna 
10 Fet small 23 Aven smi grytor har... 35 Babylonisk gud 
11 Stir det p i minga behil- 24 Vanligt korsordsdjur 36 Drake och storkund 

laretiketter 25 Fiskas med sankhov vid 37 Ett sedan lange fdrbjudet 
12 Kan man ugglor i mossen Strbmmen gift 
13 Dar hiller forstis tomten 26 Hjalporganisation 85 Kol 

t i l l 27 Gammal gud 86 Den tjugonde bokstaven i 
14 Ar tillfalligt anstalld vid 28 Kan man f i om man det svenska alfabetet 

Konstruktor: Magnus Rons 
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23 74 75 

26 77 

29 

X X 84 

>< 34 35 36 3 

' r o /n , Klara Fpost 

87 P i motorfordon frin Lis-
boa 

Lodratt: 
38 Balkform 
39 Folkets hus 
40 Vi l l de fiesta ha, men f i r 

alltfdr sallan 
41 Jazz Fitzgerald 
42 Bdr man inte ingi eller 

g i dver, om man inte i r 
saker 

43 Kallas ocksi direktinlam
ningen 

44 Informationsteknik ^ 
45 Onskar man itminstone Y 

nar piskan viner 
46 Skyddsombud numera 
47 Har Harald och Sonia p i 

sin Fiat 
48 Noll 
49 Avsig 
50 Storbritaimien 
51 Avfall 
52 Dataprat 
53 Har trycker man p i 

minga maskiner 
54 Klubbmasterskap 
55 Natrium 
56 Bdr man sluta med 
57 Flitig hissanvandare p i 

Klara 
58 Tomteboda kort 
59 Jatteprojekt som saknar 

miljdkonsekvensun-ed-
ning 

60 Ny Post VD, kort 
61 Blivande chef p i Fore

tagsposten Sth Syd 
62 Motstind (elektriskt) 
63 Gjorde Prosit i Sndvit 
64 Den som sdker skall 
65 Saknas p i ritningar p i 

nya Arstaterminalen 
66 Vackert Idvtrad som 

dricker mycket 
67 Finansminister med Be i 

matematik 
68 Formatenhet? 
69 Terminal med vaxtvirk 
70 Lynx lynx 
71 Orebro Ian 
72 Kalium 
73 Ett vanligt namn p i 
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Foretagsposten 
74 Kan man om man ar vilse 

(i tillvaron) 
75 Nojd ktmd index 
76 Smaklos 
77 Rontgen 
78 ETC 
79 Si hette Rainer 
80 Blir val nationalbeteck-

ningen p i ASG's hilar 
81 Tyckte Abnqvist att det 

gick 
82 Ven 
83 Andra tonen i C-dur ska-

Ian 
84 Balkform 

Ratt svar belonas med: 
l:a pris Biocheckar for tvi 
2:a pris SEKO-ryggsack. 

Skicka ditt svar till Termi
nalklubben, plan 3,107 GO 
Stockholm, senast den 31 
augusti. 

Lycka till! 

Ny granne 
pa Pampas 
Nasta ar flyttar Posten 
Brevs huvudkontortili f.d. 
Polisskolans lokaler i Tom
teboda. Idag finns Brevs 
huvudkontor utspritt 
flera lokaler i centrala 
Stockholm. 

Beslutet innebar att bl.a. 
Riksnatsiedningen blir ny 
granne med Tomteboda-
terminalen. 

Facktuellt nr 5/1999 

Redaktor och foto 

Jan Ahman i 

Terminalklubben: 
Klara • 781 56 60: 
Tba • 781 76 14-

Arsia • 781 58 67 

Nygamla metoder for 
lonesattning 
Vid ett loneseminarium i slutet av maj redo-
gjorde Christel Wiman, Postens forhandling-
schef sedan ett i r tillbaka, sina visioner om ett 
nytt sitt att bestamma lonema i Posten. 

Hon tanker sig fyra steg: 

Fyra steg 
1. Potten faststalls som idag centralt mellan 
fack och arbetsgivare. P i denna n iv i faststalls 
ocksi de allmanna milen for lonepolitiken 
inom Posten. 
2. Lokalt faststalls i forhandlingar vilka krite
rier som ska styra lonesattningen. Det kan 
vara sidant som anvdndbarhet/flexibilitet, 
samarbetsfdrmdga, eff ekt iv i-
tet/resultat(medvetenhet). 
3. Lonen bestams i ett medarbetarsamtal 
mellan chefen och den enskilde anstallde. Har 
f i r facket inte vara med 
4. Facket och arbetsgivaren gor en utvarde
ring. 

Fdrhandla sjalv 
Idag presenterar chefema i de lokala forhand-
lingama en lista infor klubben/sektionema 
med sina bud p i lonepislag. Til l exempel kan 
en viss chef p i Klara presentera ett fdrslag dar 
i ena sidan en handfull personer f i r pislag p i 
1.000 - 2.000 kronor i minaden medan i andra 
sidan nigra tiotal "nollas", dvs de ska inte ens 
f i individgarantin p i 200 kronor. SEKO 
presenterar i sin sida ett fdrslag med gemen
sam golvnivi och generella pislag och kanske 
nigra rimliga individuella pislag utdver detta. 
Darefter sker en ftirhandling dar vi med kol-
lektiva krafter som regel lyckas med att putsa 
bort itminstone de varsta dverdriftema. 

I Christel Wimans fdrslag ska den enskilde 
anstallde ensam sitta och ft)rhandla med exem
pelvis Landolf och fdrsdka dvertyga honom 
om att man ar vard mer an 0 kronor. Kul! 

- Vi bar protesterat kraftfullt mot Wimans 
ide, sager Tom Tilhnan frin SEKO:s koncem-
fack i en randskrivelse. 

Wiman vil l inte desto mindre prova sitt 
system p i nigra enheter inom Posten. Kon-
cemfacket bdr tacka nej t i l l det erbjudandet! 

Varft)r prova sidant som fdrkastades redan 
fdr hundra i r sedan? 

Nassjomodellen 
Markligt nog har man p i Nassjdterminalen 
redan i i r infdrt Wimans modell! Dar har man 

faststallt tre huvudkriterier (=de jag namnde 
ovan under punkt 2) och femton delkriterier. 
Fdr att dverhuvudtaget f i nigonttng utdver 
individgarantin i avtalet miste man uppfylla 
minst 7 delkriterier, vilket ger 1 poang. Darut-
dver f i r man 1 poang fdr varje ytterligare 
delkriterium som man uppfyller. Klarar man 
alia de femton delkriteriema ger det 9 poang. 
Fdr att f i fi-am vad varje poang ar vard s i 
adderar man alia poang som delats ut och 
dividerar detta med potten. 

Sjalvklara saker 
De fiesta av delkriteriema ar sjalvklara saker 
som att man ska vara kvalitetsmedveten, 
kostnadsmedveten, ordning och reda, etc. 
Rent ut sagt ar det bar ytterligare ett exempel 
p i den smiskolementalitet som odlas p i chefs-
nivi . Jag kommenterade den i fdrra numret av 
Facktuellt p i tal om Balanced Scorecards, 
Kompassen o.dyl. 

Det fdmedrande ar att vi ska dras in i deras 
lekstuga - och de konsekvenser det kan f i fdr 
den enskilde. I Nassjd ar det i i r s i att endast 
individgarantin (160 - 200 kr/min; heltid) 
betalas ut p i junildnen. Resterande del av 
Idnedkningen betalas ut fdrst efter det att 
chefema i "medarbetarsamtalet" (aven det 
ordet lyckas man p i det har sattet smutsa ner!) 
har Idnesatt var och en av de anstallda utifrin 
kriteriema - och chefens privata beddmning av 
om man uppfyllt dem eller ej! 

Jan Ahman 

Forsakringsforeningen | 
Mojiigheten att starta en egen postal 
forsakringsforening fortsatter. Syftet ar att 
genom foreningen sanka omkostnadema 
och darigenom hoja avkastningen pa f r a l 
premierna for den kompletterande t jansl 
tepensionen. 

Sjukpensiuonsdelen 1 ITP-P avtalet % 
aterforsakrad i ett av de stora f6rsakrings| 
bolagen. Eftersom bolaget ifrSga avlserat 
att de vill hoja premien - och det rejait -
pag^r diskussioner om att lagga in ave i ; 
denna prerniei forsakringsforeningen. 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO post 
Klubb Terminaler Stockholm 
173 00 TOMTEBODA 
AdressSndring: se nedan'. 

300 SEKO-iter deltog i Terminalklubbens MultiKulti-fest pa Ska festplats pa Farlngsd den 29 maj. Litet gramulet 
vader kanske, men desto mer farg pa scenen. M^nga fina artister upptradde under eftermiddagen och kvallen. 
Bland andra denna danserska ur den bengaliska dans-, siing- och musikgruppen Natun Kuri. Ett stort tack till alia 
artister som upptradde under enkIa forhallanden, efter lang vantan och till skaliga gager! Till artisterna maste ocksa 
raknas festkommitt6n, som lagt ner ett ohyggligt arbete pa festen! 
Till sist: Upphittat: En liten svart skinnryggsack och ett par mangfargade fleece-vantar Aterfas mot beskrivning, som 
det brukar heta. Ring 78 44 och meddela ditt namn pa telefonsvararen. 

Foto: Mats Lindstrom, fotograf och kvallsdeltidare pi Tba Stora. 

Adressandring: Pa Postens blankett till: S E K O post, Box 1162, 111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummer! 


