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• Riksnatschefen har - efter samrad 
med facken - beslutat att dela Termi
nal Stockholm i tva delar: Stockholm 
Syd och Tomteboda. 

A l f Friman kvarstar som chef over 
Stockholm Syd. Arbetet med att rek-
rytera en chef t i l l Tomteboda paborjas 
inom kort. Tidsplanen for genomfo-
randet ar annu inte faststalld. Den lar 
ocksa vara beroende av hur snabbt det 

gar att rekrytera Tomtebodachefen. 

Aven f acket delas 
Beslutet kommer att fa foljder aven 
for den fackliga organisationen. Det 
mesta talar for att Terminalklubben 
delas i tva 
klubbar. En 
lamplig tid-
punkt for det

ta kan vara i samband med arsmotena 
i februari nasta ar. 

Las mer i PO Brandekers kommentar 
till beslutet pa sid 5! 

Flaggan i topp nar meddelandet kom: Tomteboda 
blir egen terminal! 

Bonus - inga 12.000 men 
kanske nagon tusenlapp! 
Bonusfragan har diskuterats under ett par ars 
tid inom Riksnatet. Hosten 1997 var man nas-
tan fardig med ett forslag, men av olika anled-
ningar lag fragan nere under storre delen av 
1998 och en bra bit in pa 1999. Under senva-
ren blev det plotsiigt fart - facken glomdes 
nastan bort i bradskan! - och i borjan av juni 
spikades ett bonussystem som omfattar i 
stort sett all personal inom Natet. 

Las mer pa sidan 11! 

Inplaceringarna i Syd -
6.0 pa Richterskalan 
Medan installationen av hardvaran pa Syd 
rullar pa enligt plan (dock inte Navet!) och 
utan storre problem, sa pagar ett standigt gral 
om mjukvaran. Ska personaien pa Syd delas 
upp i ett A- och ett B-lag? Se dar en viktig 
fraga. 

Och varfor ska nattpersonalen tvingas pa en 
arbetstidsforlangning? 

Las mer pa sidorna 3 och 7 - 9! 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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Ny SEKO-forsakring 

Kompletterande tjanstegruppliv -
vad ar det? 

For nagra veckor sedan fick alia 
SEKO-medlemmar ett brev med 
information om en ny grupplivs-
forsakring. Facktuellt ger en kort 
bakgrundsbeskrivning. 

• SEKO har tecknat en kompletterande 
tjanstegrupplivsfbrsakring (GF 14095) 
med Folksam. Forsakringen galler fr.o.m. 
den 1 juli 1999. Den galler i forsta hand 
for de medlemmar som dr arbetsldsa och 
har varit det ŝ  ling tid att efterskyddet i 
den tjanstegrupplivsfbrsakring (TGL-P) 
man hade som anstalld, upphort att galla. 
Forsakringspremien betalas av fdrbundet 
och inglr siledes i medlemsavgiften. 

Efterskydd 
Forsakringen galler fram till 65 irs ilder 
och innehSller sSval grundbelopp (hogst 
sex basbelopp) som bambelopp och beg-
ravningshjalp. 
For den som varit anstalld i Posten galler 

efterskyddet frin Postens TGL-P i tre 
minader. Efterskyddet fdrlangs om man 
blir sjuk eller om man ar arbetss6kande: 

• Vid sjukdom forlangs efterskyddet 
lange sjukdomen varar 

• Om man ar arbetssokande forlangs 
efterskyddet lika lange som man varit 
anstalld i Posten innan anstallningen 
upphorde - dock langst i 24 minader. 

Det fmns ytterligare regler kring efters
kyddet som jag inte ghr narmare in pS. 

Det ar forst sedan detta efterskydd 
upphort att gSlla som den nya forsak
ringen (GF 14095) trader in. 

Komplement 
Till sist: Observera att detta ar ett komple
ment till den tjanstegrupplivsfbrsakring 
som alia anstallda i Posten har. Utbver det 
tjanstegruppliv man har som anstalld, och 
utbver den nya kompletterande forsakring 
som deima artikel handlar om, kan man 
genom facket teckna - och sjalv betala fbr 
- ett extra gruppliv. Information om denna 
forsakring (GF 15000) fmns p i klubbens 
hemsida och i de broschyrer, som fmns 
hos din sektion! 
Det ar denna sistnamnda forsakring (GF 

15000) som irmehaUer inte bara en dbds-
fallsersatming, utan ocksS kan ge ersatt-
ning (sjukkapital) vid lingvarig sjukdom. 
Jag informerade kort om dessa regler i 
Facktuellts sommamummer. OBSERVE

RA att den forstafdrutsdttningenfor attfa 
ersdttning vid Idngvarig sjukdom dr att du 
verkligen har forsakringen (GF 15000) i 
fraga! 

Till sist en sammanfatming over akmella 
grupplivsfbrsakringar: 

1. TGL-P. Du har som anstalld en tjan ^ 
tegrupplivsfbrsakring (TGL-P) som ar
betsgivaren betalar premien fbr. Denna 
fbrsakring kan ge upp till sex basbelopp 
plus bamtillagg. I pengar handlar det om^ 
maximalt 200-300.000 kronor till C"^ 
efterlevande. 

2. G F 15000. Du kan genom facket teck
na en grupplivsfbrsakring, som ger maxi
malt tre basbelopp eller drygt 100.000 
kronor vid dbdsfall. 
Genom denna fbrsakring kan du ocksl f l 

viss ersatming (sjukkapital) vid ISngvarig 
sjukdom. 

Du fir sjalv betala premien fbr denna 
fbrsakring. Premien uppgir 1999 till 48 
kr/min. 

3. G F 14095. SEKO har tecknat en kol-
lektiv kompletterande tjanstegrupplivsfbr
sakring (GF 14095) fbr alia medlemmr^A 
Fbrsakringen trader i kraft nar efterskya-" 
det i din tjanstegrupplivsfbrsakring (TGL-
P) upphort att galla. Fbrbundet betalar 
premien fbr denna fbrsakring 

Jan Ahman 

Stockholm Syd 13 September kl. 12.00. "Enkel industristandard" - den forsta 
FSM:en pi plats. I bakgrunden det blivande storkontoret i husets nordvastra 
horn. 

Mer om 
forsakringar 

och pensioner pal 
Terminalklubbens 
#« hemsida! 
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Rast pa natten? Javisst - men 
som maltidsuppehall! 
• Over hela Europa diskuteras och 
genomfbrs arbetstidsforkortningar. I 
de senaste avtalsrorelsema har vi i 
SEKO avsatt pengar for att forkorta 
arbetstiden for vissa grupper. Sedan 
flera ar tillbaks har tvaskiftare och 
nattpersonai 38- respektive 36-tim-
marsvecka. I det senaste avtalet korta-

T 1 des arbetstiden for dagtidare och 
kvallsdeltidare t i l l 39 timmar/vecka. 

Utover 36-timmarsveckan har 
vi i Stockholm - och pa flera 
andra terminaler - dessutom for 
nattpersonai tillampat avtalets 
bestammelser om att byta (obe-
tald) rast mot (betalt) maltid
suppehall. Enligt avtalet "galler 
normalt" att rast byts mot mal-

• tidsuppehall, nar arbetspasset 
•' overstiger sex timmar och t i l l 

mer an halften ar forlagt t i l l kl 
22.00 - 06.00. 

Nattarbetsforbud 
- De fbrmanligare reglema ska 

naturligtvis ses mot bakgrund 
^ av det generella nattarbetsfor

bud som fmns i Arbetstidsla-
gen. Detta forbud har tillkom-
mit mot bakgrund av de halso-
risker som ar forenade med 
nattarbete. Lagen ar dispositiv 
och ger utrymme for undantag. 
Men priset har hittills varit att 
arbetsgivaren far bjuda pa na-

- got for att kompensera de oka-
de riskema. 

Frangar 
Nu vil l ledningen for Terminal Stock
holm frangatidigareoverenskommel-
ser och infora rast i alia nattscheman. 
Som ett forsta steg har de beslutat att 
rast ska laggas ut i de nya schemana 
for Stockholm Syd. 

Detta ar sa mycket mera anmark-
ningsvart som arbetsgivaren kunnat 

rakna hem stora rationaliseringsvinster 
i Stockholm under de senaste aren: 
• Hemgangama har tagits bort. 
• 3-minutersupprakningen vid son-
dagstjanstgoring likasa. 
• Tjanstgoringen vid storhelger som 
pask och pingst har forsamrats. 
• Det nya brevnatet och dess maskin-
koncept har inneburit att personaien 
har minskats med flera hundra enbart 
i Stockholm. 

• Sist men inte minst sa innebar Kla-
ras flytt t i l l Arsta annu en stor rationa-
lisering. I varje fall kalkylerar man 
med det! 

ingenting 
Vilken del ska vi fa av detta? Tydligen 
ingenting - istallet ska vi betala ytterli
gare genom forsamrade scheman! 

V i vi l l ocksa paminna ledningen om 
att den langa sjukfranvaron okar ka-
tastrofalt inom Riksnatet. Atgarder av 
detta slag forbattrar inte halsolaget 
bland personaien! 

Ni talar annars om flexibilitet i arbets-
tidsfbrlaggningen! Att lagga fast en 
rast i schemat innebar samre flexibili
tet an dagens system med maltidsup
pehall, som lattare kan anpassas t i l l 

produktionens behov. 

Kansligt 
Ni borde ocksa besinna att ar-
betsmarknadslaget har vant i 
Stockholm. Ni har kort med oss 
under de svara aren med hog 
arbetsloshet och standiga prob
lem for Posten. Nu handlar det 
om att ni ska behalla och varva 
ny arbetskraft! Och hur vil l ni 
ha det under den kansliga 
igangsattningsfas som vi nu gar 
in i pa Stockholm Syd? 

^ Fdrlora-forlora 
Inom Riksnatet talas det nume-
ra om ett "vinna-vinna-kon-
cept". Dvs. bade arbetsgivare 
och anstallda ska tjana pa de 
fbrandringar som genomftrs. 
Vi har svart att se att vi har 
vunnit nagot pa den har affa-
ren. Fragan ar dessutom om det 
inte i det langa loppet ar ett 
fbrlora-fbrlora-koncept, dar 
aven ni kommer att sta som 
fbrlorare! 

V i i SEKO:s Terminalklubb reserve-
rar oss mot beslutet att infora rast i 
nattscheman. 

Terminalklubben 
SEKO post Stockholm 
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utrikes smabrev till Arlanda 
stockholmsprojekt startar med facklig medverkan • Fragetecken kring maskinkopet > 

1 

fall bor grundprincipen vara att "per
sonaien foljer volymema". Med tanke 
pa hur arbetsmarknadslaget f n. utvec-
klas i Stockholm kanske detta inte blir 
det storsta problemet. Vad som dare-

• Utrikes styrelse fattade den 26 
februari i ar ett beslut att ta hem sma-
breven och sortera dem maskinellt pa 
Arlanda. 

Beslutet galler de 160-180.000 an-
kommande utrikes smab
rev som idag fr.a. sorte-
ras pa Tomteboda. Storb-
reven och klumpen ska 
aven i fortsattningen sor-
teras maskinellt av Riks
natet, forhoppningsvis pa 
Tomteboda. 

Delprojet Stock
holm 
Arbetet med att genom-
fbra beslutet drivs inom 
Utrikes i det s.k. Bulang-
projektet. Dar ingar aven 
representanter fran Brev 
Riksnatet. Fackligt ar 
numera forutom SEKO:s 
Utrikesklubb aven Ter
minalklubben i Stock
holm representerad (ge
nom undertecknad) vid 
delprojektledarmotena. 
Ett nytt Delprojekt 
Stockholm startas i da-
gama. Projektet ska han-
tera de fragor som maste ^^en Mockan protesterar. 
losas i samrad mellan "Riksnatet i tiden", heter det. Men pa Tomteboda gar 
Utrikes och terminal klockan alltid 20 minuter efter Hur kan det komma sig? 

1 u i _ •• J ~ ^ Ar det darfor att chefema pa plan 3 vrider tiden tillbaka 
Stockholm nar volymer- ^ed sina fomiatennheter7 
na fbrs over t i l l Arlanda. 
Christer Behnke ar projektledare. 
Fran arbetsgivarsidan inom Terminal 
Stockholm kommer bl.a. Ake Anders-
son, Peter Andersson samt Ann Thy-
ren att arbeta i projektet. SEKO:s 
deltagare blir Bertil Carlsson och 
Marie Pettersson, bada Tba Sma. 

Stort hai 
Ur facklig synpunkt blir naturligtvis 
personalkonsekvensema en viktig 
fraga. V i har j u redan tidigare fram-
fbrt var uppfattning att aven i detta 

mot belt sakert kommer att bli ett 
problem ar det stora hal som uppstar 
i eftermiddags- och sondagstjanstgo-
ringen nar dessa utrikesvolymer fors-
vinner fran huset pa Pampas. Man bor 
darfor inom Riksnatet i Stockholm 
undersoka mqj lighetema att styra over 
annan produktion t i l l Tomteboda. Jag 
skriver "Riksnatet" eftersom vi kans
ke inte langre har nagot "Terminal 
Stockholm", nar genomforandet blir 
aktuellt. 

Heist en ny 
Utrikes vil l av naturliga skal heist 
kopa in en ny Siemens GSM av IRM-
typ som ingar i brevresningsanlagg-
ningama. Dvs i princip samma an-
laggning som var BRM men utan 
trumma och culler. Eftersom det ar 
trangt pa Arlanda tanker man sig dock 
att lagga staplama i GSM:en o v a n p ^ 
varandra, fyra rader med 24 staplar i* 
varje. Projektets styrgrupp beslutade 
emellertid den 30 augusti att man 
ocksa ska utreda mqjligheten att o v e r ^ 
ta och anpassa/bygga om en av Riks--
natets maskiner. Det handlar om att 
Utrikes skulle overta en Siemens fran 
Arsta, som i sin tur skulle fa en av 
Tomtebodas Alcatel-GSM. 
"Begagnat-altemativet" kan bli billi-

gare, men fragan ar om det motsvarar 
Utrikes krav pa storlek och funktio-
ner. 

Tidsplan 
Tidsplanen ar beroende av vilket mas-
kinaltemativ som valjs. Blir det en ny 
maskin sa ar leveranstiden for denna 
11-14 manader fran bestallning, bero-^^ 
ende pa om man koper t i l l en vag^-
fiinktion eller inte. Det skulle inneba-
ra att volymema flyttas over t i l l Ar
landa om tidigast ett ar. Blir det en 
battre begagnad Arsta-maskin sa ka,"^ 
det ga nagot fortare. 

Nasta styrgruppsmote i projektet 
halls den 1 oktober. Senast vid detta 
datum bor vi veta vilket tidsperspek-
tiv det handlar om. 

Jan Ahman 

Alltid senaste | 
nytt pa 

TerminaklubbensI 
,,,m.mhemsidalm,MM 
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Tomteboda fyller 18... 
...och blir myndig 

• Beslutet att dela upp Terminal Stock
holm i Arsta och Tomteboda samt att 
rekrytera en terminalchef kommer inte 
som en overraskning. Antagligen sk kan 
ett antal Stockholmspostisar forlika sig 
med den tanken. Inget ar an si lange 
bestamt om tidtabell. Vilka delar av termi-
nalkontoret ska till Tomteboda, hur ska 

ij^k samordningen mot kunder ske, hur gora 
med vardet, biltransporten osv? 

Konsekvenser blir det aven inom facket; 
fbrmodligen kommer klubben att delas 
och ett antal moten hSllas i frlga. - men 
det ar en bagatell i sammanhanget 

Mack The Knife? 
Riksnatchefen har sagt att han lutar it 
extemrekrytering. Frin SEKO har vi 
deklarerat att vi inte har nigot emot att 
anvanda 'headhunting' som ett dehno-
ment i processen. Intemsokning samt 
annonsering ska dock komplettera. Vi vet 
att flera gaddor lurar i vassen. Fast - rack-
er det med att vara 'gadda'? Frlgan instal
ler sig vad det ar man rekryterar till. 
Dagslaget ar 'chef for Tomteboda"', men 
- till stor del beroende pk hur starten for 
Arsta utfaller - Arlanda vantar bakom 
hornet. 

'Tomteboda' hyser aven paket- och Giro-
verksamhet. Vilket beslut kommer Posten 
Logistik (=paket/ikeriet) att fatta mot 

r slutet av minaden? Kommer man att kopa 
annan utrusming eller fmns det mer avan-
cerade planer? Hur piverka detta oss som 
arbetar for Brev? Hur piverkas byggandet 
av Navet/ ombyggnaden av spSrhallen? 
Kan Klaras spSrhall nyttjas under 2000? 
Nar blir det klart med Klaras fbrsaljning? 

Robotniki 
Som sagt - det ar inte alldeles latt att idag 
tala om vad en kommande Tomteboda-
chef kommer att fk syssla med? Kommer 
Riksnatet att transportera mera post pk tig 
eller kopa nya flygplan? Finns det mojlig-
heter att lokalisera Stockholms 
gruppreklamcentral till Tomteboda ifall 
Logistik flyttar? 

Minga fler frigor kan stallas angiende 

Tomtebodas framtida ode. En sak ar sa-
ker: ska vi inom facket sakra arbetsplatser 
sk galler det att bevaka projekt inom alia 
affarsomriden! Samverkan mellan kon-
cemfacket i Posten och klubbama mSste 
fbrstarkas. Varje felinvesterad miljon kan 
fSra med sig att arbetsgivaren ytterligare 
vill rationalisera bort tre och en halv 
irsarbetare. 

Framtidsfragor 
Men framtidsfrigor handlar inte bara om 
ekonomisk rantabilitet. Eftersom termi-
nalverksamhet inte bara handlar om robo-
tar ar frigor om lokalisering och 
arbetsresorZ-tider av vasentlig betydelse. 

For anstallda som inte vill flytta med till 
Arlanda kanske betanketiden snart tar 

slut? Men - om Tomteboda blir kvar? 
Inga latta val for en postis idag - den 
saken ar i alia fall klar. 

varldens mitt? 
Postkoncemens beslut att flytta huvud-
kontoret mot Tba hojer naturligtvis stams 
for Tomteboda. Den terminal som kom
mer att ligga narmast chefema. Hur kul 
blir fbr den nya chefen med Nilsson, 
Alerfeldt och Grabe tittandes over axehi. 
Kul att fylla kbrkort Tba och grattis! 

PO Brandeker 

' chef fbr Brevterminalen fbr att vara 
mer precis 

P R E S S S T O P P l P R E S S S T O P P ! P R E S S S T O P P ! P R E S S ! 

Krutrdk over Pampas! 
Sekosektion Tomteboda brev 
stora har den smartsamma plik-
ten att meddeia att Stockholms 
sista oformaterade faste barfattit 

Den forsta September rullade 
formathokarna in med sina be-
pansrade brevresningsmaskiner 
och intog stdrre delen av plan tre. 
Rotationsgerillan (ROG) uppges 
ha lldtt svara fdrluster, men det 
finns annu inga uppgifter om do-
da eiler sarade. Tre ars stridighe-
ter nadde sin kutmen den sjutton-
de augusti d^ Formatistpartiet 
(FOP) ensidigtbrdt overenskom-
melsen, fr^n den tjugotredje juni, 
om att aven fortsattningsvis rote-
ra pa samtliga maskiner i unio-
nen. 

Nattsoidater 
Enligt nyligen bekrSftade uppgif
ter lyckades dock en liten klick 
nattsoidater undkomma raketerna 
och fly upp pa plan tre och en 

hatv, dar de nu harfdrskansatsig. 
Pa grund av den svara torkan, 
som orsakar stor fornodenhets-
brjst, vantas gruppen dock inte 
kunna haita ut sarskitt lange. En 
talesman for formathogern sSger 
sig vara belt overtygad om att den 
sista f rihetskSmpen kommer vara 
infangad senast den forsta okto
ber, innevarande ar. 

Da blir alia lika infor... 

Taaaaim is on our said... 
Nar jag sakta lamnar Pampas 1 
den ljumma septemberkvallen 
hors en vemodig stamma sjunga; 
"Taaaaim is on our saaid. Taaaa
im is on our saaid o yes it i s . . . 
"osv. 

slagfaltet-lngeSved 
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Logistiks f ramtid pa Tomteboda? 
• E n stor del av plan 2 pa Tomte
boda upptas av Logistiks stora 
paketsorteringsmaskin, P S M . Har 
sorteras ca 40.000 paket per dygn. 
El ler per natt, kanske man ska sa
ga, eftersom sa gott som alia de 
140 anstallda arbetar em-kvall och 
natt. 

~ Maskinen ar 15 ir gammal och behover 
uppgraderas, sager Sten-Ake Lauren, 
chef p i Tomteboda Logistik sedan juni i 
ir. 
- Den klarar bara paket upp till 20 kilo 
medan kimdema i allt storre utstrackning 

Sten-Ake Lauren, Tomteboda Logistik 

skickar fdrsandelser som vager upp till 30 
kilo. Dessutom har vi det alltfbr tringt 
med diliga interna floden. 

Hur ska det losas? 

- Vi utreder tvi olika altemativ. 
Det forsta altemativet innebar att vi 

stannar kvar i Tomteboda - vi trivs bra har 
och Tomteboda har bra kommunikationer 
- men bygger om lokalema och maskinen. 
Ett problem med detta altemativ ar var vi 
ska sortera vira paket under ombyggnads-
tiden. 

Det andra altemativet gir ut p i att vi 
bygger nytt norr om stan och investerar i 
en ny maskin. D i kan vi sortera p i Tom
teboda under byggtiden. 

Aniedningen till att vi som arbetar 

inom Brev bar pi Tomteboda blivit 
si intresserade av era planer, ar ju 
att de direkt piverkar virt Navet-
projekt. 

- Ja, vi miste samordna vira beslut med 
Brev-Riksnatet och det planerade omlast-
ningsnavet. Om vi flyttar ut si frigors 
stora ytor som kan anvandas bide for 
navet och annan verksamhet inom Brev. 
Om vi i andra sidan blir kvar si miste vi 
bl.a. Ibsa de problem som idag uppstir nar 
flbdena kring vir PSM och Brevs KSM 
krockar. 

Beslutet om Navet-projekt har sena-
relagts i vantan bl.a. pi er utred-

ning. Hur ser tidsplanen ut? 

- Jag raknar med att det kommer ett 
preliminart beslut i oktober. -

Till sist. Vi har hela bangirden 
utanfor fonstret. Anvander ni Jarn-
vagen? 

~ Nej, vi kor allt p i lastbil. Det togs ett 
beslut om det for nigra ir sedan, och 
sivitt jag vet si fmns det inga planer 
att andra beslutet. 

Jan Ahman 

Pensionsstiftelsens affarer 

Tomteboda och Arsta 
salda 
• Nar Postens pensionsstiftelse 
bildades 1997 forde Posten over 
en stor del av sina fastigheter till 
stiftelsen. Det innebar samtidigt 
att s a gott som samtliga av stiftel-
sens tillgangar blev placerade i 
fastigheter. Fastigheter kan tyckas 
vara en saker placering men be-
doms inte riktigt s a i de har sam-
manhangen. Rantebarande papper 
(obligationer och liknande) anses 
som den mest sakra placeringen. 
Stiftelsens stravan har darfor varit 
att saija av fastigheter och istallet 
placera pengarna i rantebarande 
papper och till en mindre del i 
aktier. 

Deutsche Bank 
Nu har turen kommit till vara ter
minaler. I borjan av juli salde stif
telsen Tomteboda och Arsta samt 
ytterligare sju brevterminaler och 
dessutom sex paketterminaler. 
Kopare ar ett konsortium som 
bestar av Deutsche Bank (ager 
50% i det nya konsortiet), forsak-
ringsbolaget SPP (40%) samt Oh-

mans fastighetsfond (10%). Priset 
uppgar till 2,4 miljarder. Klarater-
minalen ingar inte i forsaljningen, 
den kommer senare att saljas se-
parat. De nya agarna tilltradde den 
16 augusti. Fastigheterna komme 
att forvaltas av Celexa, ett dotter 
bolag till S P P s fastigheter. 

Centralposthuset 
De fastigheter som nu kvarstar" 
stiftelsens ago ar forutom Klara 
terminalen Centralposthusen i 
Stockholm (hur lange?!), Goteborg 
och Malmo. 
Efter forsaljningen avterminaler-

na ar stiftelsens tillgangar place
rade i 
• rantebarande papper - 80 % 
• fas t igheter -12% 
• aktier - 8 % 

Jan Ahman 

Jag beskrev pensionsskulden och 
stiftelsen utforligt i Facktuellt nr 
1/1999. Den artikeln finns tillganglig 
pa Terminalklubbens hemsida. 



TerAn/na/FACKTUELLT 6/1999 Stockholm Syd 

Navet - en postal langbank 
Bakgrund 
Navet ar tankt att fungera som 

• sparhall for den jamvagsanknutna 
posthanteringen i Stockholm 
• central for uppsamlingssortering av 
B-klump inlamnat i 10-19 omradet 
• omlastningsenhet med ALO-ALA 
for kundsorterade sandningar 

Ett genomfbrande av Navet medfor 
om- och tillbyggnader i och kring 
nuvarande sparhall/fjarrbilskaj pa 
Tomteboda. 
Beslutsunderlaget var klart varen -98 

men tyvarr var kostnadema kraftigt 
underskattade, varfor projektet lades 
pa is. Eller om man sa v i l l : pengama 
rackte bara t i l l projekt Syd! 

Nystart 
Under varen -99 har ett nagot bantat 
Navetprojekt studerats och aven friska 
pengar tillkommit. Den sista augusti 
var arbetsgrappemas arbete med 
"Navet light" klart. Aterstoden ar 

. dock inte sa enkel att endast beslut 
om byggnaden aterstar! Tvart om sa 
har nya komplikationer tillkommit. 

P Oklarheter 
• Kommer den nye fastighetsagaren 
att bedoma Navet son en tillrackligt 
lonsam investering! 

^ • Logistiks utredning om framtida 
lokalisering i Stockholmsomradet. 
Lamnar man Tomteboda kan Navet-
flinktionema mer an val rymmas i 
befmtliga lokaler pa plan 2. (Flyttar 
Logistik ut sa fmns goda mqjligheter 
att heh stoppa stollighetema med 

Guy Boden ar 
vice ordforande i 
Terminalklubb-
sstyrelsen och 
ordforande i 
Selction Tba 
Stora Brev. 

SYD-.projektet och istallet samlokali-
sera all postsortering i Stockholm
somradet t i l l Tomteboda: projekt 
"Solna Ban"!). 
• En smarre komplikation ar radd-
ningsfbrsoket for Syd med att aterigen 
studera "gronsakssparet" - en utom-
huskaj i narheten av partihallama. Ett 
genomfbrt "gronsaksspar" tar givetvis 
bort en del underlag for sparhallen pa 
Tomteboda. 

Bygge 
Med ovanstaende komplikationer i 
atanke kan kanske beslut och upp-
handling vara avslutat i november. 
Det ar Terminalklubbens uppfattning 
att Navet maste byggas, bade for ar-
betsmiljon och produktionens krav! 

Guy Boden 

Narmare och narmare 
nya Arsta 
Under en varm och anstrangande 
sensommar reser sig manga fragor : 

- Varfor alia dessa overtider ? 
- Varfor ManPower ? 
- Varfor overtid for nattpersonalen ? 
- Varfor klarar inte ledningen av 
personalplaneringen ? 

Skapa klarhet 
Hur skapas klarhet, information och 
uppmuntran t i l l personaien under 
denna tid och i host? 

Kunden och kvaliteten star i cen-
tmm, enligt var ledning. Personaien 
och arbetsmiljon ar lika viktiga fak-
torer for att lyckas med detta - hav-
dar vi envist i facket och skyddsom-
buden. 

Oppen dialog 
Darfor tagade vi in hel- och deltid-
sanstallda styrelserepresentanter och 
skyddsombud t i l l ledningen pa Sma 
/ C 5 Klara fbr att fbra fram persona-
lens kritik och undran. V i ar gama 
med pa att fmna och skapa Ibsningar 
- men da galler en bppen och fbrtro-
endefuU kontakt och dialog. 

Visa oss uppgifter om personal och 
produktion. 

Informera snabbt personaien nar det 
ar kritiska moment i produktionen. 
Fbrklara omedelbart nar och varfor 
overtid maste vidtas. 
Sbk gemensamt skapa altemativa 
Ibsningar i stallet fbr tvingande over
tider. 

Daligt klimat 
I nya organisationen kommer laget 
och sorteringschefen att gemensamt 
kunna skapa arbetsformer och plane-
ring. Kullkasta inte denna tanke 
genom ett daligt klimat fore Arsta. 
Har far ledningen vara mycket var-
sam - det galler att kunna ga in i nya 
organisationen med positiva ansat-
ser, inte sant? 

Snart ar v i en - om an mycket stor -
arbetsplats i Arsta. Til l dess arbetar 
vi fortfarande manga kvar i Klara 
och vi l l gama minnas dessa epok 
med gott humbr. I dagama vantar 
var och en narmare besked om inpla-
cering i framtidens postterminal. Da 
ska ytterligare fragor kunna besvaras 
och utredas. 

Ulf Ericsson 
SEKO Klara Sma/C 5 
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Daliga, mycket daliga radgivare! 
Det ekonomiska laget i Sverige ser 
betydligt battre ut an vad manga 
svartmalare tankt sig. Det ar lattare att 
fa jobb inom Stockholmsomradet och 
vi har markt att t i l l och med beman-
ningsfbretagen (ManPower m.fl.) har 
svart att fa tag pa folk. Det blir darfor 
an mer viktigt att fora en langsiktig 
personalpolitik. 

Posten Brev drar fortfarande det tunga 
lasset inom Postkoncemen. Aven om 
en omstrukturering av koncemen ar 
fbrestaende, sa kommer rationalise-
ringstrycket att kvarsta. Vilket bety-
der att man ska tanka sig for flera 
ganger nar man 'rationaliserar'. Da ar 
det en klar fordel om arbetsgivaren 
lyssnar pa facket. 

Nya Arsta 
ar ett rationaliseringsprojekt inom 
affarsomrade Brev som heter duga. 

sagt omfattande och en forstaelse 
fmns for att ett visst talamod ar pa 
plats. 

Nu kommer dock ett antal atgarder 
som hbjer adrenalinhalten. 'Personal 
utvecklingsprogrammet' ar en sadan 
Hanteringen av inplaceringar ar ett 
annat exempel. Fler finns. 

Daligt narmlnne 
Posten har fatt ett antal nya chefer 
som inte fostrats under nagon general-
direktbr. Posten har ocksa gatt med i 
SAF. Hur det nu kom sig sa rakade 
avtalspartema ut for en gigantisk miss 
under senaste avtalsrundan - det s k 
fridagstillaggsfiaskot. Har man glbmt 
bort den oron som da spred sig inom 
terminalema? Onbdig energi och 
onbdiga resurser fick sattas in fbr att 
hitta en nbdlbsning pa problemet. 
Terminals anstallda var pa vag mot 

nomfbra 'fbrandringar' pa arbetstids-
sidan som fbrmodligen bara leder t i l l 
nackdelar fbr bada parter. Posten 
kommer att fbrlorar pa det och nattar-
betama likasa. 'Rast pa natten' har 
man aven pa andra terminaler sags 
det. Visst, men vem vil l ha det! 

Andra radgivare! 
Arbetsgivaren verkar inte inse hur 
pass het potatis arbetstidsfragan 
inom Natet. Det ma vara hant. Men 
att infora dessa 'fbrandringar' infbr 
starten av Stockholm Syd visar pa 
mycket dalig forstaelse. A l f Friman, 
du borde ha 
lyssnat pa and
ra radgivare. ^ 
Eriksson- eller • ' I r - ^ 
S A F - t a k t e r ^ 
leder inte alltid / • 
t i l l framgang. • 'M 
Kolla med No- ^ ?r~^B 
kia" och bias *7 
t i l l retratt i fra- ~ ' 
gan! ~" 

PO Brandeker 

PO Brandeker dr ledamot av Terminalklubb-
sstyrelsen och ordforande i SEKO:s foretags-
rad inom Riksnatet. 

Ett mycket intressant forsok med arbetstids-
forkortninggenomfordes inom Nokia Ddcktill-
verkning. 

"Enkel industristandard" - Det provisoriska videommmet pa plats. 

Bara genom att spara in hyran fbr 
Klara tjanar Brev atskilliga tiotals 
miljoner kronor. Flytten t i l l Arsta star 
nu infbr dbrren. Manga arbetstagare 
har haft ett antal fragor och synpunk-
ter men awaktat hosten med obes-
tamda kanslor. Flyttprojektet ar minst 

barrikadema. Arbetstidsfragor har 
inom sorteringsverksamheten en belt 
annan fbrankring an inom andra kol-
lektiv i Posten. 

Trots detta sa gar nu arbetsgivaren ut 
och tar ett ensidigt beslut om att ge-

Pa 
Terminalklubbens 

hemsida 
finns fler 
bilder fran 

Stockholm Syd 
- dessutom i farg! 
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Inplaceringarna i Syd -
6.0 pa Richterskalan 
SEKO:s standpunkt genom hela Syd-
projektet har varit att man vid inpla
ceringarna inte far behandla delar av 
personaien pa ett samre satt an ovriga. 

V i har firamhallit att v i inte accepte-
rar vad vi kallar ett A och B lag. Detta 
har man fran arbetsgivarhall inte velat 
lyssna pa och av forklarliga skal gatt 
som katten kring het grot. Redan i 
varas skrev vi i Facktuellt om denna 
problematik och patalade da det vi 
uppfattade av arbetsgivarens intentio-
ner mellan radema. 

selen kopplad 
Innan sommaren startade processen 
med inplaceringarna dar 
jag, Janne Gebring, Owe 
Olausson och Anders Viks-
ten deltog fran SEKO:s si-
da. 

Redan da framlade vi var 
syn pa de kriterier som vi 
ansag skulle galla och i v i l 
ken prioriteringsordning 
dessa kriterier skulle grade-
ras. Var syn firamgar av 
nedan uppstallda ordning. 

1. Egna onskemal 
2. Anciennitet (Tjansteal-
der) 
3. Beakta sa att ingen enhet 
blir belt tomd pa kompetens 
4. Beakta konsfordelning 
5. Beakta aldersfordelning 

En tur ut i landet 
Nar sa semesterbestyren ar 
overstandna och selen ar 
kopplad far vi ta del av ett 
antal listor som arbetsgiva
ren totat ihop. Dessa listor 
bjuder oss ett visst huvud-
bry da vi inte kanner igen 
nagot av var prioritering. 
Var tveksamhet ventileras 
med Terminalchefen och 

kontaktertas med handlaggare, vilken 
bekraftar vara farhagor. Anyo framfor 
vi vara asikter, dels pa inplacering-
sordningen och dels pa var syn pa lika 
behandling. Vi talar dessutom om att 
vid olika behandling kommer vi att 
krava inplacering efter LAS-tid dvs. 
den tid som skulle galla vid en overta-
lighet. Nar detta nar Terminalchefens 
oron (When shit hits the fan) blir 
nagra av oss kallade t i l l diskussion, en 
diskussion som borjar med att Stock-
holmsposten tar sig en tur ut i ovriga 
landet, men som slutar med ett antal 
konstruktiva losningar. Losningar 
som t.ex. att forsoka jamna ut tvas-

kiftslistoma mellan enhetema och att 
i samma man oppna upp for arbetsva-
riation mellan enhetema for att uppna 
en mer rattvis och likartad inplace
ring. 

Konsekvenser 
Vad kan nu detta fa for konsekvenser 
for personaien? 

Eftersom listoma i sadana fall kom
mer att fbrandras pa tvaskift kan ju ett 
scenario bli att de som sokt tvaskift 
maste fa en chans att soka om efter 
nya premisser och preferenser. Ett 
scenario som vi foresprakar. 

Allt detta skakande skulle kunna ha 
undvikits om man inte haft 
sa fbrtvivlat brattom och 
framfor allt om man hade 
lyssnat t i l l vad SEKO fram-
hallit genom hela processen. 
En process som vi for ovrigt 
anser vara daligt skbtt. 

Nya kontakter 
Nya kontakter har tagits och 
en process kring ovan 
namnda fragestal In ingar har 
kommit igang. 

Det vi for tillfallet astad-
kommit ar en acceptans for 
en hogre vikarieprocent, 
acceptans for en servicepo-
ol, utokning av Foretagspos-
tens tvaskiftslag och mojlig-
het t i l l individuella listor 
inom produktionsbehovet. 
Dessa atgarder kan forhopp
ningsvis ge fler en plats i 
den ordinarie organisationen 
(En plats i solen), 

V i har ocksa stallt krav pa 
att fa fram tjanstealderslistor 
enligt LAS for att kunna 
kontrollera inplaceringama i 
den delen. 

Stockholm Syd: Somliga hamnarpa solsidan...och andra i 
skuggan - om arbetsgivaren far som han vill. Janne Gebring 
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Bonusfdrhandlingarna: 

"Bra kvalitetspremie 
utslagen av samre bonus" 
• Undertecknad slutfdrde forhandlingen 
for SEKO om den bonus som nu infors i 
Riksnatet. Anledning till min nSrvaro i 
forhandlingen var framst att jag tidigare 
under 1997 deltagit i en arbetsgrupp med 
ett antal terminalchefer. Den arbetsgrup-
pen skulle lagga ett forslag p i bonus som 
skulle hoja kvaliten i Riksnatet - Kvali
tetspremie. 

Langbank 
1998 lade gruppen fram ett forslag for 
beslut. Det forslaget iimebar att en an
stalld kunde f i sammanlagt 3000 kr for 
tre centrala och tre lokala kriterier, exem-
pelvis X % i huvudtur. Varje kriterie skul
le ge 500 kr (6x500=3000). Anrattningen 
var valdigt smaklig, emedan det skulle bli 
kvartalsvisa avstamningar och skulle man 
d i missa ett kvartal (125 kr) kimde man 
andi f i tillgodorakna sig de ovriga. Dess
utom var budgetresultatet utan betydelse 
for Kvalitetspremien d i "...en hojning av 
kvaliten ocksi genererar fi-amforallt mins-
kade kostaader, men i forlangningen aven 
hojning av intaktema." som arbetsgnippen 
skrev. Det fanns aven tankar p i att om 
man klarade resultatet skulle ytterligare 
pengar tillforas. 

Nival, Postens ledning drog beslutet i 
lingbank. Pi terminalkonferensen hosten 
1998 frigade jag Riksnatschefen Bertil 
Nilsson vad som hant. Han svarade di 
infbr alia terminalchefer och SEKO-delta-
gare att senast viren 1999 skulle nigot 
handa. Nu visade det sig att Brevledning-
en ville att budgetresultatet miste ingi fbr 
att f i bonus, darfor infbrdes inte Kvali
tetspremien vilket sakert flera terminal
chefer inte appliderade. 

Overraskande 
Utdelningens serviceomriden beslbt 
overraskande att infora bonus 1999. Det 
fick Riksnatet att vakna till och raska p i 
med en egen modell. Det blev si raskt att 
facken inte var med enligt medinflytande-
avtalets intentioner. Tack vare kamratema 
i SEKOs Fbretagsrid Jan-Eric Rbnnqvist 
och P O Brandekers vakna sinne si haka-
des SEKO och de andra facken pi . Darfbr 

stir det i fbrhandlingsprotokollet att Pos
ten har erkanner att facken skulle varit 
med tidigare. (Fbretagsridet har Bertil 
Nilsson som motpart) 

Bridskan att komma till beslut om bonus 
kanske bast visar sig i att, som en annan 
artikel i /"erffiwa/Facktuellt visar, att 
Riksnatet skulle behbva gi 240 milj kr 
plus fbr att f i ut maxbeloppet 12 000 kr! 
Det var val si att Posten inte tankte p i (?) 
att man har en policy om att bara 25 pro-
cent av fbrbattring kan utgi i bonus innan 
fbrhandling. 

Hog kvalite 
I ursprungsfbrslaget till bonus 1999 fanns 
faktiskt tankar om att budgetresultatet inte 
skulle piverka bonus fbr de andra delama, 
men det fbrsvann trikigt nog. SEKO 
underskattar inte betydelsen av att fbreta-
get gir bra ekonomiskt, men Posten borde 
inte heller underskatta vardet av en hog 
kvalite. Men att sedan bara kunna f i ut 25 
procent av resultatfbrbattringen ar nigot 
som SEKO mte ar bverens med Posten 
om. Det har Posten centralt ensidigt bes
tamt. Den minnesgode kanske kom ihig 
fbrsbket att f i ett kollektivavtal om bonus 
fbr ett par i r sedan. Men det blev ingen
ting av med detta. SEKO ansig det me-
ningslbst att komma bverens nar Posten 
ville att hogst 25 % av resultatforbattring 
skulle delas ut till de anstallda och att 
chefen lokalt envaldigt skulle bestamma 
om bonus skulle utgi, antingen man 
klarade de bestamda milen eller inte?! 

Realistiska mal? 
I forhandlingen 1999 tillkom att vird av 
sjukt bam raknas som narvarotid. Dess
utom bestamdes att man hade ratt till 
eventuell bonus om man varit anstalld t o 
m tredje kvartalet 1999. Si var det inte i 
ursprungsfbrslaget. Fbr de tre terminaler-
na i Stockholm finns fastlagdamil. Aters-
tir att se vad projekt SYD med maskin-
flytt o s V fir fbr konsekvenser. SEKO ar 
ju bverens med Posten om att infbra den
na bonusmodell, vi fick ju ocksi igenom 
en del viktiga justeringar. Att bara 25 
procent kan utgi i bonus ar ju inget som 

Riksnatet har bestamt. SEKO har alltid 
kampat fbr att medlemmama skall f i ta 
del av den vinst man genom sitt arbete ar 
med och skapar. Om det ar i pengar, 
arbetstidsfbrkorming eller andra mervar-
den fir situationen och medlemstrycket 
avgbra. De fastlagda milen som skall 
overtraffas, har SEKO inte en chans aiiy 
bedbma om de ar realistiska. Milen vai 
bestamda mellan respektive terminalchef 
och Riksnatet redan infbr 1999. Om kra-
ven ir for hbgt stallda = liten eller ingen 
bonus, kommer detta att sli tillbaka 
ledningen fbr Riksnatet. 

60 miljoner? 
Det troligtvis goda resultatet fbr 1999 
beror bl a p i att volymema inte har mins-
kat som vantat. Prognos kan vara bedrag-
lig, men t o m juli lig Riksnatet p i 60 milj 
kr plus. Det skulle kunna betyda max 
3000 kr per heltid. Men di iterstir ju att 
se hur t ex decembers jultrafik gir. Vad 
man med nuvarande modell kan se infbr 
ir 2000 ar att det inte lar bli si mycket att 
dela ut i bonus. Att g i med 60 milj plus 
1999 ar ju trevligt, men kan ju ocksi 
tydas som att budgeten var felaktig. Ty
varr lar utrymmet for i r 2000 inte var^ 
lika bra. Dessutom kommer i skrivanu 
stund larmrapporter om Postens forsamra
de resultat fbr hela koncemen. Men par-
tema skall ju utvardera bonusen infbr 
nasta ir. En Kvalitetspremie kunde ju h^^ 
gett lika mycket fbr i r 1999, plus att dc. 

fanns en 
modell med 
ytterligare 
pengar om 
resultatet 
ocksi klara-

PS SSM, KSM, IRM ingar inte, da de mas-
kinslagen skall utvarderas ytterligare innan 
malen faststdlls. DS 
Micke Tall ar ledamot av Terminal-
klubbs- och avdelningsstyrelsema. 
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Riksnatet infor bonus 
Inga 12.000 kr men kanske nagon tusenlapp i bonus for 1999 

Bonusfragan har diskuterats un
der ett par ars tid inom Riksnatet. 
Hosten 1997 var man nastan far-
dig med ett forslag, men av olika 
aniedningar lag fragan nere under 
storre delen av 1998 och en bra bit 
in pa 1999. Under senvaren blev 
det plotsiigt fart - facken glomdes 
nastan bort i bradskan! - och i 
borjan av juni spikades ett bonus-
system som omfattar i stort sett all 
personal inom Natet. 

• Bonussystemet galler for all personal 
inom Riksnatet. Samtliga huvudterminaler 
samt serviceterminalema i Hassleholm 
och Borlange omfattas. Hasslehohn ing&r 
i Mahnos resultat och Borlange i Uppsa-
las. 
Aven personaien vid Riksnatets centrala 

administration omfattas liksom de som 
jobbar i t Riksnatet vid Arlanda. For dessa 

grupper utgir ett genomsnitt av den bonus 
som utgir till samtliga anstallda vid termi
nalema. 

Personaien vid e-Brev-Produktion om
fattas inte av denna bonusmodell. 

Villkor 
Foljande krav galler for att bonus ska 
utgi: 

1. Lonsamhet 
For att bonus overhuvud taget ska utgi si 
miste Riksnatet som helhet visa ett battre 
resultat an budget. Uppfylls inte detta 
villkor si utgir inte heller nigon bonus 
for ovriga kriterier. 

Hogst 25 procent av Riksnatets resultat 
utover budget fir delas ut i bonus. 

ExempeL Riksnatets resultat enligt budget 
ska i i r uppgi till - 213,3 miljoner. Mi-
nussiffran kan verka litet konstig, men 
den beror p i den interna redovisningen 

inom Posten: intaktema bokfors p i ett hill 
och kosmadema p i ett annat. For att 
bonus ska utgi miste alltsi Riksnatets 
resultat visa ett lagre minus an de 213,3 
miljoner som budgeterats for 1999. Li t 
oss anta att resultat blir si bra som 60 
miljoner (-153,3 istallet for -213,3). I si 
fall avsatts maximalt 15 miljoner. Om vi 
till sist raknar med att vi ar ca 5.000 ir-
sanstallda inom Riksnatet si blir det max. 
3.000 kr/anstalld i bonus for 1999 (60 
milj* 25%/5000 = 3.000). 

NB! att detta ar maxbelopp. 3.000 kro
nor i bonus i det har exemplet forutsatter 
att ens terminal uppfyllt alia delkriterier 
(se nedan I). 

2. Max 12.000 kr. 
Om det nu skulle g i si bra for Riksnatet 
att "vinsten" skulle uppgi till flera hundra 
miljoner si fmns det ytterligare en sparr i 
systemet. Till en enskild anstalld fir 
sammanlagt hogst ett tredjedels basbelopp 

Mal Andel av 
bonus 

Max 
bonusbelopp 

Exempel^' Berakningsgrund 

Lonsamhet 20,0 % 2 400 kr 600 Riksnatet ska ha bvertraffat budgetmalet 

Kvalitet 25,0 % 3 000 kr 750 Terminalens tidhallning in i Riksnatet ska vara lagst 
90 %. Samma mal fbr alia tre Sthsterminalerna, 
mats varje terminal for sig/alt. gemensamt (inte 
klart). 

Kvalitet 

10,0% 1 200 kr 300 Terminalens kodningsandel i GSM fbr brev ska vara 
lagst: Tba 74 %, Klara 80%, Arsta 82% 

Kvalitet 

10,0% 1 200 kr 300 Terminalens kodningsandel i GSM fbr ekonomibrev 
ska vara lagst: Tba 84 %, Klara 88%, Arsta 89% 

Kvalitet 

20,0 % 2 400 kr 600 Terminalens FFK (= Fbrsenade Forsandelser till 
Kund) ska vara hogst: Tba 400, Klara 325, Arsta 
400 /per miljon forsandelser 

Nojda kunder 5,0 % 600 kr 150 Terminalen ska ha uppnatt malet fbr TSI Fbretag 
(TSI = TerminalServicelndex = nedbrutet 
NbjdKundlndex): Tba 61,9, Klara 60,2, Arsta 64,0. 

Nojda kunder 

5,0 % 600 kr 150 Terminalen ska ha uppnatt malet fbr TSI Privat: 
Tba 69,7, Klara 63.3, Arsta 70,3. 

Personal som 
trivs 

5,0 % 600 kr 150 Svarsfrekvens i ViP-matningen ska vara lagst 65 %. 
Gemensamt mal fbr alia Sthsterminalerna. 

SUMMA 100,0% 12 000 kr 3 000 kr 

'•' = Enligt fomtsattningama i exemplen i artikeln. Dvs. att 1999 ars resultatforbattring uppgartill 60 miljoner 
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utgi i bonus, for 1999 innebar detta att 
hogsta bonusbelopp kan uppgi till 12.000 
kronor. Det ar en utopisk siffra eftersom 
ett sidant belopp forutsatter en resultat
forbattring p i 240 miljoner (= resultat for 
1999 skulle uppgi till + 26,7 istallet for -
213,3!). 

3. Delkriterierna 
Nar det maximala bonusbeloppet for iret 
faststallts for Riksnatet ska en rad delkri
terier uppfyllas. 
Delkriterierna ar olika varda och uppgir 

till en viss procent av maxbeloppet. 

• Lonsamhet 
Lonsamhetskriteriet ger 20% av maxbe
loppet. 

ExempeL Om vi fortsatter p i exemplet 
ovan si skulle lonsamhetskriteriet i det 
har fallet ge en bonus p i 600 kr (3.000 * 
20% = 600) 

• Kvalitet - Nojda kunder - Personal som 
trivs 
Dessa moment bestir i sin tur av flera 
underkriterier. Vilka dessa ar och hur 
mycket de kan ge i bonus framgir av 
tabellen harintill. Som synes anses respek
tive terminals tidhillning mot ovriga 
terminaler for narvarande vara den vikti-
gaste frigan. 
Vilka mil som galler for Stockholmster-

minalema framgir av tabellen. 
NB! att ingenting utgir for dessa kriteri

er om inte lonsamhetskriteriet uppfyllts! 
Har galler ocksi "allt eller intet". Upp-

fyller man de mil som galler for tidshdll-

ning, kodningsandelar, etc, utgir i i r den 
bonus som anges i tabellen. Om man 
nastan klarar milen, men inte nir riktigt 
anda fram, si blir det noil - och om man 
skulle vara extra duktig si blir det inte 
mer for det! 

ExempeL Om nigon av vira terminaler 
(forhoppningsvis alia!) klarar alia de 
uppsatta milen si skulle irets bonus upp
gi till 3.000 kr (se exemplet i tabellen). 
Om man daremot missar exempelvis 
tidshillningen mot ovriga natet si stannar 
bonusen p i 2.250 kr (= 3.000 - 750 
(3.000*25%) = 2.250 kr). 

Ovriga viillcor 
• Bonusgrundande tid i r narvarotid (dvs 
nar man faktiskt ar i tjanst), facklig tid, 
vird av sjukt bam samt semester. Det 
innebar att olika tjanstledigheter inte 
berattigar till bonus - och inte heller nar 
man ar sjuk. 

Till deltidare och timanstallda utgir 
bonus med proportionell andel av bonus
beloppet for heltidare. 
• For att f i bonus for 1999 miste man ha 
arbetat inom Riksnatet i minst tre kvartal 
under 1999. 
• Posten betalar arbetsgivaravgifter p i 
bonusen. Bonuslonen ar inte semesterg-
mndande och bonusbelopp lagre in 50 
kronor betalas inte ut. 

Blir det bonus i ar? 
Bonussystemet borjar galla med omedel-
bar verkan, vilket innebar att 1999 irs 
resultat kan resultera i bonus. Utbetabing 
sker i si fall tidigast mot slutet av forsta 

Och sa har ligger vi till.... 
Qan - aug 1999; malet inom parentes) 

Tba Klara Arsta 

Lonsamhet ? ? ? - beraknas pa hela Riksnatet 

Tidshallning 92,9 (90,0) 90,2 (90,0) 88,9 (90,0) 

Kod GSM - A 74,3 (74,0) 78,6 (80,0) 83,1 (82,0) 

Kod GSM - B 81,4 (84,0) 86,7 (88,0) 86,2 (89,0) 

F F K 713(400) 419(325) 255 (400) 

TSI Foretag 66,0(61,9) 60,2 (60,2) 67,0 (64,0) 

TSI Privat 73,0 (69,7) 67,0 (63,3) 73,0 (70,3) 

Vip - s v a r 57,0 (65,0) 

kvartalet nasta ir. 
Om det blir nigon bonus for i ir? Tja, 

det vet man annu inte. Partema ar overens 
om att under 4.e kvartalet gora en avstam-
ning av det ekonomiska laget och fomt-
satmingama for bonus for 1999. 
Bonuslaget for vira terminaler redovisas 

i sarskild tabell. 

vad sager faclcet? 
SEKO har centralt (liksom de ovriga 
facken) stallt sig bakom beslutet att infora 
bonus. 

Jan Ahman 

9 

Medlemslanen 

iippQkr fr.o.m. deo 1 Jitll W 
7,01% (effekiiv rSnfa 7^%^ 

Bitki«dltens ranta ar€,&1% 
(6,18%). 

Du s6ker Nordbantc«ns 
mediemslan ^eaom attiinga 
020-45 12 66 efler genotn att 
git In pa Nordbankens 
ijennskta: mimMr^r 

Sidor pa Natet , 
Forutom terminalklubbens 
hemsida s a har tva av 
sektionerna egna hemsidor pa 
Natet: j 

• Sektion Tomteboda Foretags-
posten med adress: 
hem1.passagen.se/sekotbaf 
• Sektion Tomteboda/Sma/C5: 
home.swipnet.se/sekotbasmacSI 

Egen sida? 
Har du en egen hemsida? Vi 
lagger garna ut en lank till den I 
pa Terminalklubbens och/eller 1 
sektionernas hemsidor! Maila tilH 
Terminalklubben s a fixar vi det< 
Wailadressen finns pa var 
hemsida. 
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Postens delarsrapport: 

t Nollresultat vid vags ande? 

r 

• Postens rorelseintakter under forsta 
halvlret i i r uppgick till ca 12 miljarder -
ungefar samma siffra som motsvarande 
period 1998. Vinsten daremot krympte 
frin 444 miljoner till 30 miljoner. D i ar 
andi de realisationsvinster som fastighet-
saffarema med pensionsstiftelsen genere-
rade forra iret (436 miljoner) bortrakna-
de. Arets resultat har belastats med 190 
miljoner for "fortida pensioner, avgings-
vederlag samt engingskostoader". Till 
"engingskostnadema" fir val antagligen 
fbrlikningsersattoingen (beloppet hemligt) 
till CityMail hanforas. Exklusive dessa 
"merkostnader" skulle resultatet ha upp-
gitt till 220 miljoner. Det ar en halvering 
av vinsten jamfort med foregiende ir. 

Sprangt sonder 
Resultatet for de olika delama inom kon
cemen framgir av tabellen harintill. 

Det ar inga trevliga siffror! Sammans-
talhiingen visar att det fortfarande ar Brev 
som bar upp koncemen. I varje fall med 
den interna prissattaing som sker i foreta-
get. 

Mycket talar for att vi nu ar framme vid 
vags ande. Halvirsrapporten kan sagas 
satta siffror p i det jag skriver om postpo-
litiken p i annan plats i tidningen (En 
dubbelbottnad varningfran EU-kommis-
sionen). 
Avregleringspolitiken borjar ge avsedda 

resultat. Den har sprangt sonder Posten si 
att vi i praktiken har flera olika "fbretag i 
fbretaget": Brev/Utrikes, Logistik samt 
Postgirot ar de stora. Fbrsaljning ska ju 
serva de andra delama i Posten men efter
som dessa inte vill ha/mte har rid att 
betala fbr ett gemensamt ansikte utit si 
syns problemen tydligast dar. I synnerhet 
nar det som skulle vara "egen" verksam
het bestir av underbetalt legoarbete i t 
Nordbanken. 

Politiska beslut 
Det ar medvema politiska beslut - rege-
ringamas farg har inte spelat nigon storre 
roll - som i fbrsta hand har left fram till 
dagens situation. Det fmns ocksi allvarli-
ga stmkturella fbrandringar som piverkat 
utvecklingen, mest Fbrsaljning och Post
girot, men den politiskt beslutade avregle 

ringspolitiken har be-
tytt mest. An fmns -
tack vare personalens 
uppoffringar - en riks-
tackande brev-, 
betalnings- och latt-
godsservice. 

Dyrare 
Servicen fiingerar i 
vissa avseenden redan 
samre idag an vad den 
gjorde fore avregle-
ringen, men framfbr 
allt har den blivit dy
rare fbr privatkunder 
och andra "mindre" 
kunder. De styrande 
planerar nu att g i vi-
dare i samma riktning. 
De har inget intresse i 

Intakter 
jan-jun 99 

Resultat 
jan-jun 99 

Resultat 
jan-jun 98 

Brev 7 371 666 

Logistik 1 744 -77 -71 

'•'•^^"^^^ 10 

PostNet 116 -28 -11 

Postgirot 

Fbrsaljning 1 844 -532 -445 

Postfasiig heter 250 ;; |56 

Reavinst 436 

i m . 

Koncernintern 
fbrsaljning 

-3 979 

;'i^!iiivtA^'"'''"'''''' 11918 30 880 

A tgSrdsprogrammet 
Huvudkontoret flyttas 
till Tomtel>oda! 
Postens koncemstyreise beslbt den^ 
September om atgarder som pa sikt 
sagsspiira 500 miljoner. Konsutt-
kostnaderna ska minskas, 150admt-
nistratbrcr ska bort och (det later 
som ett aprilskamtl) huvudkontoret 
nyttas till Tomteboda. (Brev har j« 
redan tidigare beslutat att flytta till 
fd Pohsskolans lokaler vid Tomtebo
da.) 

• FrSgan om Postgirots framtid iiksom 
kontorsngtfit kommer ait behandlas vid 
«n extra styretserabte <kn 28 September. 
^'Eftersom vi ska koncentrera oss ph 
hgistiknuirhwden skali vi i forsta hand 
tiua pa en fdrsaljning ax Posi^iroi", 
sager Grabe i en intervju i SvD. Rese-
ringen ska ha besked om hur Posten ser 
pi saketi senast 10 oktober. Hela koii-
tOTsnatets framtid ar osSker efter detta 
och andra uttalanden i samband med att 
iiggrdsprogrammet offentl iggjordes. "Vi 

lamnar nu hell J-.'/i fnansi-Alu •^ikinrn 
somblixnt oldftsam". lyderett av Grabes 
uttalanden. Om detta innebar att alia 
bankaffSrer ska upphora vid postkonto-
ren, eller om det Sr ett utspel i de for-
bandlingar sara pSgSr med Nordbanken 
om ett nvtt avTal. lar visa sig inom kort. 

Renodlas 
Brev och Logistik narrins i allmanna 
ordalag: i pressmeddelandet liksom i 
olika uitaianden hanvisas til! art "sfyrel-
sen har redan tidigare beslutat air Pos-[ 
tens verksamhet ska renodlas ochfoku-: 
seras pa at! utveckla meddelande- och\ 
logistikmarkmderna". 

T i l ! sist: aprilskSmtet! Avsikten ar 
faktiskt att inom tva i r flvtta ut heia den 
centrala admmistrationen tjll Tomtebo-
daomrMet! En arkttekTtavling konimer 
att utlysas for de om-. ny- och tiltbygg-^ 
nader som beho\'5, 

/JA 
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Postgirot saljs ut 
11 I%ike<;igi3$h gav son- van ta t ' f^p-
fmgen ratt att lemnara verk&amhet-
«(n(lkini(i5eft"i5>rPo*tc)irotA8 Beslu-
; | | | p t i ^ l i i i | | | | | | l i | | ^ innefayar i; 
ocks^ ratt a t 8il|a ut fbretaget. 

utskotets bet^kand^, mMs lolkas 
som att tiet ar w far$aijr*ifig dei 
handiar om. 

samtilga partier 
Samtii^a partser i riKsdageft stedjer 
beslutet Mottefaterna bifs" ̂ ' • Mur-
ligtvi* RJrsfe^eb m |>ar1imotior. men 
de viile att det dessutom redan i sam-
i»nd med riksdagsbeslutet skuKe 
^ttlas er» tidsplan ft)f fersalininqen 
De yi*ade dessutom pS ati v -̂. cb^. -
lingen vid en farsaijning skulle dnsn-
mari<as 15&f im/estentngar • </ag?^stet 
Rjksdageri avslog mc^n*,..* y "di.-

PostlpdTngen vatkornar [ pn Mlta* 
iande rtksdagens bestut. 

seKO;s iconcernrid utlalade sig i 
frigan tidigam i vlras, Koncernridet 
tog tnte stailning lii! vilket av ae lie 
atternativsomn^ndes i regerittge^s 

proposition {\ti'^ ler^ndnng utvec
kla bankaffarert I egen teqt forsaJj-

i i i i i l i i l n J ' ^ ; ' ? ! ^ - Samttdtgl;betonsr 
l i l l l l l l l l l l l l l i v i i k e n : ; fesn jng: som 
vaijs s i miste den ocKs^ omfatta 
Pos^rts Ko»4torsf»$t̂  Ko(i<sernrad€t 
papekar ocksS att dm tbrtsatta be-

| | | i | | | | | | | i : | | V b g t a i s ^ i i i i i i l c l r i i r t g -
| | | | | | | | | | | i | |n| i . : :3 raks-
tSckande kassaservioen Sj^i>/Kiaii 
{ifiksi j)lv$(l?ar'Pds^if<?l; och ppst-
kontor»nat»t, 

intensffierade 
Tili sis-t utiovade man liiteoslftera-
de 'pofmkskmiaf^erf^r&Udange' 
ttm ^rs$kra cm om Po^gmi?^ 
och postkmtofsn&tets frambd f§r en 
settos behandling som leder iiil en 
po&Uv li>snmg f6r Posten och framfdr 
afft fdf v^ra medtemmat^, 

Jan Ahman 

SEKO skoncemr^tff ytti'ande viBtetpublee-

att Posten ska fS fortsatta som "ett Pos
ten"; ett samhalleligt "servicecenter" for 
brev- paket och betabiingstjanster. 

Kvar i Posten? 
Darfbr kommer Postgirot med stbrsta 
sannolikhet att saljas till privata intressen. 
Det har man redan skaffat sig fiilbnakt 
fbr. Det handlar ju trots allt ocksa om att 
ge profitbrema det de vill ha! Posten 
Fbrsaljning kommer att hirdhant skaras 
ner, si fort som mbjligt. Koncentrationen 
kommer - sager Grabe - att ske kring brev 
och paket. Men vad ar det som sager att 
Logistik blir kvar i Posten? Och nar det 
galler brevservicen kan man konstatera att 
EU:s direktiv om posttjanster ilagger 
Sverige att uppratthilla en viss kvalitet p i 
denna - men direktivet sager inte att det ar 
Posten som ska skbta den. 

Jan Ahman 

Pa Terminalklubbens hemsida finns 
alltid aktuellt och utfdrligt material om 
postpolitiska fragor. Inklusive lankar till 
pressgrannar - inom och utom Posten! 

• Efter lang tid har Posten 
antiigen bestamt sig for ett pris 
for den som vill kopa loss sin 
"gamla" tiyrdator. Det som var 
klart sedan tidigare var att pri
set skulle bli max 1400 kr. 

Olika rykten 
Sedan fanns ett rykte om olika 
priser beroende pa vilken pres-
tanda man hade pa datorn. 
Processorerna skiljer mellan 
100 -133 MHz och harddiskar-
na 850 MB -1,7 G B . Sa blev det 
inte, utan alia erbjuds att kopa 
loss for ett pris: 1400 kr. 

Marknadspriset 
Det ar marknadspriset som styE; 
och aven skattemyndigheten. 
Satts priset for lagt beskattas 
man for mellanskillnaden. Den 
som har haft en skrivare i sitt 
paket har betalat 14400 kr i 
hyra under 36 manader + 1400 
kr i kdplosspris. Summa 15800 
kr. 

Ka7/a; SEKO post Ostras for-
namliga hemsida, 
www2. seko. se/ostra/post 

1400 kr i inldsen for gamla 
hyrdatorerna 

Vinnare 

av de biobiljetter for tva, som var 
forstapriset for den som fylit i Mag
nus Sommarkryss ratt, blev Rodri-
go Acuna Lopez, Klara Sto-
ra/Klump. 

Andrapriset, en SEKO-ryggsack, 
gick till Birgitta Johansson, Arsta. 

Grattis! 

Facktuellt nr 6/99 

Redaktor: 

Jan Ahman 

Terminalklubben: 

Klara • 781 56 60 

Tba • 781 76 14 

Arsta • 781 58 67 
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Posten och CityMail forlilcades 
• Posten och CityMail nidde den 1 juii 
en iorlikning, som innebar att bkda 
parter avskriver de krav man rest mot 
varandra. 
Netto Mr det Posten som Tkr betala till 

CityMail; hur mycket avslojas inte. 
Man kan dock utgi ifrin att CityMail 
fitt en avsevart mindre summa pengar 
an de nara 300 miljoner som man krav-
de i den senaste stamningen. 
CityMails aktie sjonk med 10 procent 

efter beskedet (men har stigt igen si att 
den nu noteras i irshogsta, det spekule-
ras om ett utiandskt uppkop - 1999-09-
12). 

Det var i samband med bolagsstamman i 
slutet av april i i r som CityMail annonse-
rade nya ansprik mot Posten. I en stam-
ningsansokan till Marknadsdomstolen 
yrkade man pi ett skadestind p i 296 
miljoner for 1996-97. Skalet angavs vara 
fdrluster som bolaget ansig sig ha lidit 
genom det satt som Posten ursprungligen 
aviserade sina zonprislistor. 

zonprisiistor 
Frigan om zonprislistoma har varit en 
fdljetong som pigitt under flera ir. Redan 
1995 aviserade Posten att man ville infbra 
lagre priser fbr vissa typer av fbrsandelser 
inom geografiskt begransade omriden. 
Den nya prislistan var ett sjalvklart svar 
pi CityMails russinplockande och syftade 
till att fbrbattra Postens konkurrenskraft 
p i de stbrsta ortema i landet. 

Genom en utdragen process dar sival 
Konkurrensverket som Marknadsdomsto
len och Stockholms Tingsratt varit indrag-
na fbrhindrades Posten att tillampa den 
nya prislistoma anda fram till den 11 
november 1998, d i Marknadsdomstolen i 
en dom gav Posten ratt att tillampa geog
rafiskt differentierade priser. Den nya 
prislistan bbrjade tillampas fr.o.m. den 1 
april i ir. 

Ett Sista krav? 
Nu ska ingen tro att CityMail gav upp 
bara fbr det. 1 domslutet fanns skrivningar 
som kritiserade Posten fbr det satt som 
man ursprungligen presenterat listoma 
och kalkylema bakom dem. Detta tog 
CityMail fasta p i och lanserade sitt sista 
(??) skadestindskrav mot Posten. Man 
skulle ta advokatfuman Vinge till hjalp 

fbr att driva saken i Marknadsdomstolen. 

Kylde ner 
Kanske var det advokatema som kylde ner 
CityMailchefema eller ocksi var det hela en 
bluff frIn borjan till slut. I s i fall ett hogt (i 
varje fall dyrt - advokater ar inte billiga) spel 
som uppenbarligen gett en viss utdelning. Hur 
mycket man fitt frin Posten ar an s i lange 
hemligt; forhoppningsvis sipprar det ut s i 
sminingom. Troligen ror det sig inte om nigra 

storre summer. (Eller ocksi ar det sS, som en 
skamtare foreslagit, att CityMail udovats de 10 
procenten som Alerfeldt vill lagga ut pi 
entreprenad?!) 

I sak ar det hela mycket sorgligt. Sival City-
Mail som zonprislistoma ar (skamda) fmkter 
av avregleringspolitiken. Nigon skaju i slu-
tandan betala de rabatter som det handlar om. 
Gissa vilka! 

Jan Ahman 

CityMail: Oicad 
ocli minsicade 
• CityMails omsattaing uppgick under 
fbrsta halviret 1999 till 192,1 miljoner, 
en bkning med 22,7 procent jamfbrt med 
samma period fbregiende ir. Resultatet 
fbrbattrades frin - 29,4 till -14,7 miljo
ner under samma period. Soliditeten 
sjbnk dock frin 52,7 till 27,4 miljoner. 
Aniedningen ar att bolaget fortfarande 
gir med fbrlust och inga nya medel har 
tillfbrts genom nyemissioner eller lik
nande. 

Bolaget redovisar mga volymer i hal
virsrapporten. Daremot anges att pro-
duktiviteten fortsatt att bka till ca 1.000 
per CityMan och dag. Antalet arsans-
tdllda uppgir till 960, en bkning med 50. 
Nu framgir det inte av rapporten om 
man anvander samma begrepp i bida 
fallen, och vad som menas med per dag 
men om vi antar att ca 900 av de an
stallda sysslar med utdelning si skulle 
det innebara att fbretaget i snitt distribu-
erar ca 900.000 fbrsandelser per dag 
(som jamfbrelse kan namnas att Stock-
hohnsterminalema spridningssorterar ca 
1,5 miljoner A-brev och ca 0,6 miljoner 
B-brev per dag). 

Fdrlikningen 
Fbrlikningen med Posten fraffades under 
andra kvartalet. "En viss posittv nettoef-
fekt har uppkommit under andra kvarta
let ", heter det i rapporten. Dock gir det 
inte att lasa ut vilken summa det rbr sig 
om. SvD spekulerar den 16/8 i att "er-
sittningen (som Posten betalat CityMail) 
inte kan ha uppgitt till mycket mer an 50 
miljoner". 

omsattning 
fdrluster 
Snittintakten per fbrsandelse bkade 

med 2,5 procent och fbrvantas bka ytter
ligare under resten av iret. Man planerar 
att sanka personalkostaadema genom 
fbrandringar i utdehiingsschemana. 
Fbrandringama kommer att genomforas 
under fjarde kvartalet, efter "vederbbrli-
ga fackliga fbrhandlingar", som det stir 
i rapporten. 

Bolaget planerar fortsatt expansion i 
Gbteborg och Mahnb genom utdehiing 
till ytterligare 600.000 hushill. Den 4 
oktober startar hemleverans av paket i 
Storstockholm i samarbete med ASG 
Direct. 

Optimistisk chef 
VD Bror Anders Minsson ar mycket opti-
mistisk i sitt slutord. Bolaget tycks Ju vara pi 
vag mot ett nollresultat. Men ocksi utvec
klingen pi den svenska och intemationella 
postmarknaden gladjer honom. "Den nya 
lagstiftningenjdrlilmingen med Posten samt 
tillliomsten av en ny ledning i Posten har 
inneburit att vara relationer till svenska 
Posten nu normaliserats pa ett halsosamt 
satt", skriver han. Bror Anders Minsson 
tycks ocksi lasa samma publikationer som 
Facktuellts redaktor och med gillande citerar 
BAM de uttalanden fr4n Hubert Ungerer, 
som jag kommenterar i min artikel pi annan 
plats i Facktuellt (En dubbelbottnad var-
ning....) 

"Infor kommande intemationella fbrand
ringar star Sverige och CityMail som enda 
fungerande exempel pa hur en avreglerad 
postmarknad fungerar", skriver BAM, och 
avslutar med: "Grunden dr lagdfor interna-
tionell expansion. Nu star vi redo att skorda 
frukterna av vara investeringar". 

lik 
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Maskinerna staller posten 
I Danmark ar maskinell f Installning redan verklighet 
Chefer och fackliga representan
ter fran terminalerna i Stock
holm, Goteborg och Malmo besok-
te i augusti Kopenhamn. Danskar-
na ligger, aven i ett internationellt 
perspektiv, langt framme med 
maskinell finstallning av Posten. 
Darfor gjordes ett besok pa K 6 -
benhavns Postcenter, den stora 
sorteringsterminalen i centrala 
Kopenhamn, fbr att titta litet nar
mare pa deras upplagg. Jan Ah
man rapporterar. 

• Vira terminaler har under den senaste 
treirsperioden genomgitt en enorm om-
vandlmg. Efter ett sekel med manuell 
sortering har vi pS bara ett par i r stallt om 
hela produktionen till en i huvudsak mas
kinell bearbeming av forsandelsema. 

Den explosionsartade utvecklingen av 
datatekniken ar en forutsattaing for denna 
utveckling. Pi ett decennium har det blivit 
praktiskt och ekonomiskt mojligt att byg-
ga upp och snabbt kommunicera med de 
stora databaser, som ar grunden for dessa 
maskinsystem. 

Brutal omvandling 
Men dessutom - och lika viktigt - har den 
allt hirdare konkurrensen p i varldsmark-
naden drivit fram de ekonomiska och 
politiska fdrandrtngar som gjort denna 
snabba - brutala - omvandlmg av postpro-
duktionen nodvandig. Pi varldsmarkna-
den - den kapitalistiska vSrldsmarknaden -

Darfbr genomfbrs aven i grunden vettiga 
fbrandringar i minga avseenden i perver-
terad form. Folken driver utvecklingen 
framit fbr att f i det battre och skapar 
maskiner som underlattar arbetet och ger 
fbrutsatmmgar for ett rikare liv; tacken 
blir arbetslbshet, hirdare arbetstempo, 
enformigare arbete, en snabbare utslit-
ning. Si gir det si lange man inte tar hela 
makten! 

Nu var det inte meningen att det bar 
skulle bli en politisk-ekonomisk artikel, 
men jag tror att man bor ha dessa fbrut-
satmingar i bakhuvudet nar man diskute-
rar maskinkoncepten och lednings- och 
arbetsorganisationen kring dem. Utvec
klingen har gift oerhbrt snabbt och det 
fmns starka grundliggande motsattningar 

inbyggda i den. Det sitter naturligtvis 
ocksi sin pragel pi de diskussioner som 
fbrs p i vira arbetsplatser: p i golvet sival 
som i sammantradesrummen! 

• • • 

Nar brevresningsmaskinema mot slutet av 
det bar iret har installerats i Riksnate^. 
samtliga terminaler (utom Karlstad/, 
iterstir ett sista stort maskinprojekt, fin-
stdllningsmaskinerna. Vad det handlar om 
ar att maskinellt fmstalla smi/c5 fbr att 
darigenom spara in tid i brevbarams^ 
fbrarbete. 

Sverige ligger i taten nar det galler ma
skinell utrustning fbr brevresning och 
sortering av smi, stora och klumpfbrsan-

fmns inget vinna-vinna koncept; bar 
handlar det om att vinna eller fbrsviima. 

Forklaringan... 
GSM = De sorteringsmaskiner som vi 
kallar fbr GSM (GrovSorteringsMaskin) 
heter i Danmark (och internationellt) 
OCR (Optical Character Recognition). 

SSM = StorbrevsSorteringsMaskin. 
Danskama anvander an si lange inte 
SSM. 1 Danmark betecknar man storbre-
ven "C4" och internationellt kallas de 
"flat letter" 

FSM = FinSorteringsMaskinema kallas 
i Danmark fbr BCS (Bar Code Sequen-
zing). Vi anvander ju FSM till sprid-
ningssortering ner p i blocknivi. I Dan
mark anvands FSM bide till sprid-
ning/ankomssortering och fmstalhiing. 
Vilken typ av maskin som kommer att 
anvandas i Sverige - och vad den d i 
kommer att beta - avgbrs i det nystartade 
projektet. 

Finstallning = 1 Danmark kallar man 
fmstalhiingen "setter". Man setter (stal
ler) posten. Internationellt heter det 
sequenzing. 

Videokodning. Den offline videokod-
ning som genomfbrs i samband med 

fmstallning blu- mer avancerad an den 
som vi idag utfbr i uppsamlingen. Fbru-
tom den "standard mode", som gir ut p i 
att knappa in ratt postnummer och nigra 
variablertill, anvander danskama ytterli
gare fyra mode: 

• Vejmode - bar galler det att knappa -i^ 
in ett vagnamn och i fbrekommande 
fall ocksi husnummer, som OCR:en 
inte kan lasa sjalv. 
• Husnummer - man knappar enbart in 4 ^ 
ratt husnummer 
• Selektionsmode - det galler att valja 
mellan fbreslagna gamnamn och/eller 
adressater. 
• Exception mode - med uteslutning-
smetoden valjer man fram ratt altema
tiv. En nigot mer invecklad variant av 
fbregiende mode. 

Eftersom man ska kunna knappa in 
exempelvis gatunamn kravs fbrutom 
"kodningstangentbordet" aven ett tan-
gentbord med bokstaver. 

En "chefskodare" {supervisor sager 
danskama) avgbr hur minga skarmar 
som ska arbeta i ett visst mode. 
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delser i uppsamling och spridning. I fms-
talbiingen ser det litet annorlunda ut. Flera 
lander, bl.a. tv i av vira nordiska grannar, 
Danmark och Finland, har redan fmstall-
ningsmaskiner i skarp drift, som det bru-

Lonar det sig? 
LCnar det sig att finstalla posten 
maskinellt? 

Danskama angav inga siffror, 
men sjalvklart raknar de med att 
det ska lona sig. An gor det inte 
det, det framgick ocksa. Det gar at 
mycket tid for videokodning. 

t den forstudie som svenska Pos
ten genomfdrde fOrra aret namn-
des som exempel att 15 minuters 
kortare arbetstid per dag for brev-
bararen innebar en besparing pa 
118 miljoner perar. 

Alcatel pastar i sin marknadsfp-
ring {Post-express, juni 1999} att 
kostnaden for finstallning uppgSr 
tilt ca 11 procent av den totala 
kostnaden f6r att distrtbuera ett 
brev. Med maskinell finstallning 
sjunker kostnaden - enligt Alcatels 
kalkyi - till knappt en procent! 

kar beta i de bar sammanhangen. Det kan 
darfor vara av intresse att titta litet narma
re pi de system som redan tillampas i 
andra lander. 

• • • 

I Danmark fmstaller man fr.o.m. april i i r 
smi/c5 brev maskineUt i hela landet. 1 
Kopenhamn ar produktionen forlagd till 
tv i terminaler, Kobenhavns postcenter, 
den stora sorteringsterminal som ligger i 
anslutning till Hovedbangirden i centrala 
Kopenhamn, och till brevterminalen i 
Tistrup i sydvastra Kopenhamn. 

Nio brevterminaler 
Kobenhavns postcenter uppsamlingssorte-
rar ca 1,1 miljoner brev och spridnings-
och ankomstsorterar ca 450.000 
brev/dygn. Dessutom fmstaller man idag 
ca 300.000 brev. Till detta kommer tid-
ningar och reklam. 

Drygt 1.000 anstallda arbetar vid termi
nalen. 

Den maskinella utrusmingen bestir 
framst av 6 GSM (Siemens) for uppsam
lingssortering och fmstalhiing av smi/C5 

samt 5 FSM (NEC) for fmstallning. All 
storbrevs- och klumpsortering sker an si 
lange manuelk. I postoppningen har man 
tvi BRM (NEC) av nigot enklare modell 
an vira BRM. 

I hela Darunark fmns 9 brevterminaler 
samt en utrikesterminal. 

Terminalen ar organiserad i fyra nivier 
pi ett liknande satt som vira terminaler: 
terminalchef, produktionschefer, lagledare 
("produktionsledere" p i danska) och 
produktionspersonal.Produktionsmassigt 
ar terminalen indelad i fem produktion-
senheter: Direktinlamnmg (som ligger p i 
plan 3), Postbppning (plan 3), Smi/C5 
("standardbrev" p i danska, fmstallningen 
tillhor Smi/C5; plan 4), Storbrev/klump 
samt Tidningsavdelning. 

vackra tragolv 
Pi Standardbrevsavdelningen (Smi/C5) 
finns det 9 lagledare samt tv i "kandida-
ter", som man kallar dem. Man planerar 
att infbra ett system med sjalvstyrande 
grupper eller "team" med 15-30 personer 
i varje. 

Man arbetar antingen dag, kvall eller 
natt. Tviskiftama har tvi veckor med 
dagvakt och en vecka kvall. Dessutom har 
man minga kvallsdeltidare med smi 
itaganden. 
Arbetsmiljbn pimiimer i mycket om vir 

med stora sorteringshallar, mycket maski
ner, buller och hirda golv. Daremot hade 

man lagt in samma eleganta (och praktis-
ka!) tragolv runt bppningsbanden och 
vigama. Likasi hade man frast ner be-
tongen och lagt i en mjukare golvbelagg-
ning bide vid inmamingsplatsema och 
langs maskinerna vid GSM och FSM. 

• • • 

Danskamas milsatming med den maski
nella fmstalhiingen av smi/c5 ar att 85 
procent av dessa fbrsandelser ska levere-
ras fardigstallda till brevbararen. Idag 
hade man nitt upp till ca 50 procent i 
Kbpenhamn. I Danmark utgbr smi/C5 ca 
80 procent av de fbrsandelser som en 
"normalbrevbarare" delar ut. D i fbrstir 
man att produktionssystemet fir konse
kvenser p i brevbararkontoren... 

I Danmark har man vak att lokalisera 
fmstalhiingen till sorteringsterminalema -
bide maskinsorteringen och videokod-
ningen. Systemet infbrdes i hela landet i 
april i ir. 

72 videoterminaler 
Idag fmstalls ca 300.000 fbrsandelser p i 
Kbbenhavns Postcenter. Nar systemet ar 
i fiill drift raknar man med ca 725.000 
fbrsandelser. Till det fbrfogar man bver 6 
GSM (samma sex som anvands i uppsam-
Imgen) och 5 FSM (BCS p i danska). 
GSM:ama ar AEG/Siemensmaskiner; de 
nya FSM:ama har man daremot kopt av 

mansatsatpivideokodningsrummenmed NEC. GSM:ama har 72 staplar och 
bl.a. tragolv och en genomtankt belys- FSM:ama 600 fack (sextio i fem rader 
nmg. Men aven i direktmlimningen hade 
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ovanpi varandra pk bida sidor av maski 
nen; se bild!). 
Finstallningen genomfbrs mellan 03.00 -

06.00. 725.000 fbrsandelser (i snitt) ska 
kbras igenom p i tre timmar. Det ar ett 
mfft program! 

Till maskinerna ar kopplade 72 videoter
minaler Tvi av de 72 terminalema be-
mannas av en "supervisor", vars uppgift ar 
att hela tiden styra vilket "mode" som de 
olika videotermmalema ska arbeta i (se 
vidare nedan!). 

Fmstalhiingen har delat in Danmark p i 
fbljande satt: 

1.200 "ankomstgrupper" 
2. Varje ankomstgmpp iimehiller 10-15 
"produktionsgrupper" 
3. Varje produktionsgmpp ar indelad i ett 
antal brevbaringsdistrikt. 
4. Brevbaringsdistriktet bestir av upp till 
570 avlamningsstallen. 

Om vi nu ska fbrsbka oss p i att fblja ett 
brevs vag frkn det att det trader in i termi
nalen tills dess att det ligger i brevbarar-
vaskan i centrala Kbpenhamn, si ser det 
ut ungefar si har. 

1. Uppsamling 
Precis som sina svenska systrar och brb-
der si uppsamlingssorteras brevet i en 
GSM och laggs ut i nigon av de 72 sta
plama. Pi Kbbenhavns postcenter si lade 
man ut 31 riktaingar till det egna omridet 
och resten av staplama anvandes for bvri-
ga spridningsomriden i landet. 

De brev som OCR-lasaren i GSM:en inte 
klarar av att tolka videokodas. Videokod-
ningen sker bide online (som i vira 
GSM) och offline (som i vira SSM och 
nya lRM-GSM:n). 
1 uppsamlings-GSM:en printarman(som 

hos oss) p i en streckkod. Streckkoden 
innehiller dels samma information om 
terminal, spridningsprogram, osv. som p i 
vira brev. Dessutom innehiller koden en 
exakt uppgift om vilket avlamningsstalle 
brevet ska till, ett AIN-nummer, som 
danskama kallar det. 1 denna AIN-kod 
fmns uppgifter om vart brevet ska, inda 
ner till vilket brevbaringsdistrikt som ska 
ha det och i vilken ordning brevbararen 
ska dela ut det, aven ordningen inne i ett 
flerfamiljshus fmns med i koden. 

Dessutom innehiller koden uppgift om 
eventuell eftersandnmg. Brevet sorteras i 
si fall ut i den spridningsriktning dit det 
ska enligt eftersandningen. Den nya a-
dressen skrivs ut i klartext i nasta steg (se 
nedan). Eftersandning i maskin bbrjar 
tillampas fbrst nasta ir. Till sist si ges 
brevet en egen identitets (ID) kod. Samti
digt som brevet fysiskt ar p i vag till sprid-
ningstermmalen si levereras ID-koden 
tillsammans med det AIN-nummer (och 
den information det innebar) elektroniskt 
till spridningsterminalen. 

I idealfallet hinner man alltsi satta p i en 
komplett kod p i brevet i uppsamlmgsle-
det. Om man av nigon anledning inte 
klarar av det si kan kodningen - tack vare 
offline- och ID-systemen - fortsatta nar 
brevet nitt fram till spridningsterminalen 
och bbrjat kbras i maskinema dir. 

2. Spridnings/ankomst-
sortering 
Den spridnmgspost som de egna GSM:ar-
na genererar samt de volymer man fir 
frin ovriga terminaler spridnings- och 
ankomstsorteras i en FSM. Spridning-
sprogrammen anpassas si lingt mbjligt 
efter fmstalhiingens krav. Eftersom fms
tallningen i sista ledet utfors i en GSM 
med 72 staplar si vore idealet att varje 
stapel i uppsamlingen innehbll hbgst ca 
70 brevbaringsdistrikt (nigra staplar be-

/ Danmark... 
...har man valt att lagga hela den 
maskinella finstallningen pa 
terminalerna, aven kodningen. 
Man ans^g det annu for dyrt och 
I S n g s a m t att o v e r f o r a ^ 
videobilderna externt - men det ar 
ju en teknikfr^ga, bredbands- och 
annan overforingsteknik utvecklas 
snabbt... 

Aven om granserna mellan 
spridningssortering och finstallning 
ar flytande s i kan man saga att 
danskama genomfor finstallningen 
i tva steg. Teoretiskt kan man i 
dessa tvi steg finstalla posten till 
ca 40.000 avlamningsstallen. 

/ Tyskland... 
4^ 

... har tyska Posten nyligen kopt 
510 finstailningsmaskiner fran 
Siemens. De fPrsta maskinerna 
installeras i manadsskiftet 
november/december 1 i r och ^ 
sedan installeras 10 maskiner i 
veckan med start i januari ar 2000. 
Tyskland har 83 terminaler for 
sortering av "standardbrev" (= 
smi/C5). Det framgar inte riktigt 
klart av artikeln 1 Post-express 
(juni 1999), som ar kalian till dessa 
uppgifter, var maskinerna ska 
placeras, men troligen blir det pa 
sorteringsterminalema. 

Tyska Posten har valt mindre 
maskiner, GSM med max 21 
staplar. Istallet kor man igenom 
posten tre ginger och far pa sa 
satt posten finstalld till max ca 
8.000 avlamningsstallen i varje 
program. 
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I Sverige: l-brevsprojektet 
1998 genomfordes en forstudie som 
iiuvudsal<ligen undersokte de 
tekniska forutsattningama for 
maskinell finstallning och problemen 
kring detta. 

Nytt projekt 
I viras startades ett nytt projekt med 
Elisabeth Sandberg-Kolmodin som 
projektchef. Det har dopts till l-brev, 
dar Let stir for identitet. 
Tanken ar att ta ett storre grepp p i 

frigan och inte bara undersOka 
sjalva finstallningen och effekterna 
av den. Om man nu - som man gor 
vid maskinell finstallning - bygger 
upp enorma databaser dar varje 
fprsandelse, men ocks i varje 
mottagare, ges en egen unik kod -
vilka "mervarden" utover rena 
sorteringen kan man f i ut av detta? 
Danskama snabbar upp och 
forenklareftersandingsarbetet-men 
kanske kan man f i ut mer? 

Kundvarden 
Ett omfattande kartlaggnings- och 
analysarbete startar nu, bide for att 
undersoka vilka "kundvarden" som 
kan uppnis och hur lingt man har 
kommit i olika lander. "Stjala goda 
ideer och vara stolt over det", ar 
ledordet. 

I Sverige delar vi som bekant inte 
ut enbart smi/c5-brev. En stor del 
av forsandelsema ar av annan typ, 
som idag rent tekniskt ar svira eller 
omojiiga att finstalla i maskin. G i r 
detta att losa, och hur? Det kan 
handle om frigor som maskinteknik 
(i Australien provarman attsamkora 
stora och smi) , men ocksi sidana 
saker som granssnittet gentemot 
Logistik. Vi har numera stora 
volymer oaddresserad reklam - ska 
vi kanske strava efter att f i adresser 
p i reklamen? Etc... 

Datalagstiftningen 
Sist men inte minst handlar det 
ocksi om datalagar och regler for 
den postala marknaden. Om nu 
Posten bygger upp en databas - ska 
d i konkurrenterna ha tillging till 
d e n ? O c h v a d t y c k e r 
Datainspektionen? Sverige ar an s i 
lange ett av de f i lander i varlden 
s o m har en a v r e g l e r a d 
postmarknad, vilket skapar andra 
forutsattningar an i exempelvis 
Danmark. Och datalagstiftningen ser 
olika ut i olika lander. Aven de har 
frigorna ska utredas i det nya 
projektet. 

hovs till reject o.dyl). Dh. skulle man 
kunna hoppa over sp r i d -
nings/ankomstsorteringen och g i direkt p i 
fmstalhiingen. Nu nir man inte riktigt si 
lingt i uppsamlingen och darfbr tvingas 
man att spridnings/ankomstsortera. 

3. Finstallningen borjar, 
forsta omgangen 
Fmstalhimgen genomfbrs i tv i steg. Tvi 
fbrutsatmmgar galler: 

1. Efter spridnings/ankomstsorteringen fir 
varje program innehilla hbgst 72 brevba
ringsdistrikt (i praktiken nigot farre, 
eftersom nigra fack behbvs till reject 
o.dyl). 
2. Varje distrikt fir innehilla hbgst 600 
avlamnmgsstallen (i praktiken nigot farre, 
aven bar behbvs nigra fack till reject 
o.dyl). 
I fbrsta omgingen kbrs all post till de 
hbgst ca 70 distrikten genom en FSM. 
Danskama har vah en NEC-maskin med 
600 fack 

Sorteringen gir till si, att alia brev till det 
forsta avldmningsstdllet pa samtliga 
distrikt sorteras ut i fack 1, alia brev till 
avlamnmgsstalle nr 2 p i samtliga disfrikt 
laggs ut i fack nr 2, osv, osv, tills alia 
avlamnmgsstallens post sorterats upp i 
sina respektive fack. 

I de fall man inte hunnit med att satta p i 
en komplett kod p i breven i uppsamlings-
eller spridnmgsledet si kompletteras 
koden genom offline-kodning nar breven 
kbrs genom FSM:en. Pi de brev som 
eftersants skrivs den nya adressen ut i 
klarskrift i FSM:en. Fbr sakerhets skull 
skrivs ocksi distriktets och avlamning-
sstallets nummer ut i klartext. 
Nar samtliga fbrsandelser sorterats tbms 

FSM:en. Har galler det att hilla ordnmg 
pi buntama och packa dem i ratt ordning 
(1-2-3-osv) infbr transporten till andra 
och sista omgingen av fmstalhiingen. 

4. Finstallningen avslutas, 
andra omgangen. 
Fmstalhiingens andra och avslutande 
omging genomfbrs i en GSM med 72 
staplar. Nu galler det att verkligen hilla 
reda p i buntama! Fbrst kbrs bunten med 
alia "ettor", dvs bunten med fbrsandelser 
till alia avlamningsstallen nr 1 p i samtliga 
distrikt. GSM:en sorterar ut alia forsan
delser till avlamningsstalle nr 1 pi distrikt 
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A i forsta stapeln, alia fbrsandelser till 
fbrsta avlamningsstallet p& distrikt B i 

En sista 
kommentar.., 
• Det ar knappast langre en fra-| 
ga om maskinell finstallningi 
kommer att inforas hos o s s . | 
Fragan ar snarast nar och hur. 

• Om det s k a bli rationelit medl 
maskinell finstaiining bor Scl 
stora volymer som mojligt i s lu -
tandan koras genom finstaiMi 
ningsmaskinerna. 
Det innebar-som ett exempel-I 

att den kundsorterade postsomi 
idag garforbi maskinerna o c k s S | 
den bor in i maskinsystemet 

Det innebar ocksa att video4;; 
kodningen blir av an storre bety i 
delse. 

Det projekt som nyfigen hari 
startats inom Riksnatet, "All: 
post i maskin", kan ocksa s e s i 
ur detta perspektiv. 

• Var kommer den maskinella! 
finstallningen att utforas? Detj 
mesta talar for att det blir pal 
terminalema. Harfinns redan enl 
stor del av de maskiner soml 
behovs liksom maskinkunnan-;; 
det och servicepersonalen. 

• Maskinell finstallning innebar:; 
an mer nattjobb inom P o s t e n | 
E n de l av d e n s o r t e l 
fing/finstallning som brevbaral 
ren idag utfor pa morgon ( A | 
post) och eftermiddagen ( B | 
post) kommer att utforas natte-l 
tid. 

andra stapeln, osv, osv. Nar den fbrsta 
bunten ar slut matas bunten med alia tvkor 
in. GSM:en lagger ut alia fbrsandelser till 
avlamningsstalle nr 2 p i distrikt A i fbrsta 
stapeln efter forsandelsema till avlam
ningsstalle nr 1, osv, osv. 

Nar samtliga buntar kbrts igenom 
GSMren si i r fmstallningen klar. Om man 
inte blandat ihop buntama ligger nu dis
trikt A:s alia fbrsandelser i gingordning i 
den fbrsta stapebi, distrikt B:s alia fbrsan
delser i gingordning i stapel nr 2, osv. 

Virt brevs skakiga fard genom terminalen vaska. Men det ar en annan historia 
ar dirmed (nastan) slut. Nu iterstir bara 
nigon eller nigra timmar i en brevbarar Jan Ahman 

Sa billigt lever de rika 
• och sa dyrt lever du! 
• Tidningen E T C gav i v i ras ut ett 
temanummerom de rika svenskarna. 
Man bdr betanka att denna lilla grupp 
trygghetsnarkomaner inte har det s i 
latt alia ginger. Det ar en angslig 
tillvaro att f6rsvara alia miljonerna. 
Tidningen innehOII fdrutom lugnande 
medicin ocksi en del praktiska rid. 
till exempel hur man knyter en 
sopsack. Kvarterets sopikare, som 
tidningen intervjuat, vittnade om att 
Ostermalmarna inte S r s i bra p i det 

Simulator 
I syfte att dka fOrstielsen fOr dessa 
awikare har tidningen gift vidare 
och p i sin hemsida lagt ut en 
"inkomstsimulator". 

Det g i r till s i att man knappar in sin 
egen nettoldn och sedan valjer en 
vaniig utgift, tex. hyran, och jamfor 
vad den egentiigen kostar en sjalv 
och vad den kostar nigra av de rika, 
bl.a. Olof Stenhammar, kanske mest 
kand som Stockholms OS-general. 
Sina pengar har han tjdnat p i 
optionsmakleri. 

211.000 iminaden 
Olof Stenhammars inkomst efter 
skatt uppgir enligt E T C till 211.000 
kr/min. NettoISnen (= nar skatten 
dragits) f&r en normalsorterare i 
Stockholm bdr ligga kring ca 11.000 
kr/min. Om vi antar att hyran fOr en 
2-rums lagenhet uppgir till 2.800 
kr/min s i ar det forvisso vad bide 
sorteraren och Olof Stenhammar 
(nSr han ledsnat p i godset ute p i 
Varmddn) nominellt fir betala fOr 
boendet. Om vi nu istallet, bara som 
ett litet oftSrargligt rakneexempel, 
staller hyran i relation till vars och 
ens inkomst, ^ r vi litet andra siffror. 
Om v i r kare sorterare skulle fc»etala 
en lika stor (liten!) del av sin I6n i 
hyra som Olof Stenhammar s i skulle 

vi komma undan med 145 kr/min fdr 
tvirummaren. Om vi istallet vander 
p i s teken och l i ter Olof 
Stenhammar betala lika mycket som 
sorteraren betalar s i skulle han f i 
punga ut med 53.709 kr/min. 

Livets nddtorfr ^ 
S i har kan man sedan fortsatta och'' 
rakna sig igenom vad livets nddtorft 
egentiigen kostarfOross harnere och 
dom daruppe. Kanske skulle fler 
s o r t e r a r e p r e n u m e r e r a p i 
morgontidn ingen om den kostade 82 
kronor far ett helir (istallet fdr 1.589 
kr) och antagligen skulle de 
rosafergade nyhetsbladens upplagor 
rasa om de kostade 30.479 kronor. 
sakert skulle det s t i fler nya Volvo 
parkerade utanfOr terminalema om 
de kostade litet drygt 13.000 kronor 
istallet RJr s idar 250.000. A andra 
sidan s i blev det val cykel fdr 
Stenhammar & co nar de upptackte 
att de fick betala 4,8 miljoner for, 
bilen! 

Rakna sjSlv 
Vi ska inte driva skamtet vidare, utan _ 
uppmana till ett bes6k p i tidningen 
E T C hemsida: vwvw.eto.se. Man kan 
ju ocks i med hjaip av den lilla 
fickraknaren se efter vad exempelvis 
maten kostar; din egen netto-
lOn/211.000*din egen matkostnad s i 
fir du fram vad du betalar om du 
vore Stenhammar. Om du vander p i 
siffrorna, 211.000/din egen 
nettol6n*din egen matkostnad s i ser 
du vad Stenhammar skulle f i betala 
om han vore du! 

Jan Ahman 
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Pensionsfragor... 
Sa har ars far de fiesta av oss ett 
pensionsbesked fran F S O , Forsdk-
ringsforeningen for det statliga 
omradet. I brevet finns som regel 
tva papper. Det ena innehaller 
uppgifter om Kapan och det andra 
redovisar iaget for ITPK-P. Dess
utom fick vi ett pensionsbesked 
fran SPV , Statens Pensionsverk, 
strax fore semestrarna med upp
gift om var ITP-Ppension. Sist 
men inte minst sa har vi val alia 
bekymrat grubblat over det roda 
kuvertet... 

Det ar mycket att halla reda pa -
Facktuellt gor ett forsok att reder 
ut nagra av begreppen. 

• Den pension vi har att vanta oss nar 
det blu- si dags, kan i grova drag delas m 
i minst fyra och i vissa fall fem delar. 

1. Allman pension 
Vi har fdr det fbrsta den statliga alhnanna 
pensionen. Hittills har den betalats ut som 
Folkpension och ATP. Nu har ett nytt 
system tratt i kraft vilket successivt ersat-
ter folkpension och ATP. 1 det nya syste
met betalas pensionen ut som in-
komst/garantipension och premiepension. 

2. Tjanstepension - iTP-P 
Som anstalld i Posten har vi en tjanstepen
sion, ITP-P. I grova drag ger den 10 pro-
cent av slutlbnen i pension frin 65 i r och 
livet ut. Fbre sommaren fick alia ett fbr-
sakringsbrev hemskickat frin SPV med 
uppgift om hur stor ITP-P man kan rakna 
med (den som varit sjuk lange omfattas av 
det gamla pensionsavtalet PA 91 och fick 
darfbr inget fbrsakrmgsbrev i juni). 

3. Kapan 
Utbver ITP-P har vi en kompletterande 
pension. Fram to.m. 1995 hette den K i -
pan. De premier som arbetsgivaren betalat 
m fbr Kipan fram t.o.m. 1995 forvaltas av 
FSO. Vardet redovisas p i ett av de fbrsak-
rmgsbesked som nyligen skickats ut. 
Storleken p i Kipan den dag man gir i 
pension ar belt beroende av hur mycket 
arbetsgivaren hann betala in t.o.m. 1995 
och hur pengama sedan fbrrantar sig hos 
FSO. Fbr en genomsnittlig Stockhol-

mssorterare ligger vardet idag p i ca 650 
kr i minaden under de fem dr (frin fyllda 
65 ir) som Kipan normalt betalas ut. 

En del anstallda har dessutom betalat m 
en privat premie till Kipan, Kipan Plus. 
Aven virdet av denna redovisas i si fall 
p i samma fbrsakringsbesked. 

4. ITPK-P 
Fr.o.m. 1996 heter den kompletterande 
pensionen ITPK-P. Arbetsgivaren betalar 
varje i r in en summa som motsvarar 2 
procent p i Ibnen till ITPK-P. Utfallet den 
dag man gir i pension beror p i flera fak-
torer. I fbrsta hand naturligtvis hur myck
et arbetsgivaren betalat in premie, dvs hur 
stor inkomst man haft, men ocksi hur 
lingt man har kvar till pension sedan 
inbetahimgama bbrjade 1996. Men vardet 
beror ocksi p i bur och var man placerat 
sm ITPK-P. Till skilbad frin Kipan fir 
man sjalv valja placering fbr ITPK-P, 
bide vilket bolag man vill anlita och i 
vilken form man vill spara pengama. I 
sista hand avgbrs vardet av ITPK-P den 
dag den betalas ut ocksi av om man valt 
att iterbetahiingsskydda och/eller fami-
Ijeskydda pensionen. 

Har man valt att placera sm ITPK-P hos 
FSO si ar den idag vard ca 450 kr/min 
(de fem dr den normalt betalas ut) om 
man har en vaniig sorterarlbn. 

5. Privat pensionsforsakring 
bar nigra rid till.... 

/JA 

Pa 
Terminalklubben^ 

hemsida 
finns utforllg 

Information om 1 
vara 

penslpnsavtal. 

Fortsattning fran sista sidan: 

En 
dubbelbottnad 
varning... 
Det ar en dyster vision som jag milar 
upp. Poangen med avregleringspoliti
ken ar ju att den leder till en sdmre 
service fbr folk i alhnanhet och till 
sdmre villkor for dem som gbr jobbet. 
Daremot har den hittills varit Ibnsam 
fbr kapitalagama och deras narmaste 
man (och nigra f i kviimor!). Och an 
si lange mllar den pi, i allt hbgre 
takt. 

Ohallbar i langden 
I det langre perspektivet ar den dock 
ohillbar, av det enkla skalet att den 
drabbar det stora flertalet av minni-
skor i varlden. De som tjanar p i den 
ar valdigt f i , och vi andra i r valdigt 
minga. Man bbr ha ocksi det per
spektivet i tankama i dessa besvarliga 
tider. Det i r bar som den fackliga och 
politiska sammanhilhiingen inom 
arbetarrbrelsen kommer in i bilden. 
Det kravs enhet mte bara inom vira 
svenska led utan ocksi intemationeUt. 
I det krig som iterspeglar sig i ASG-
affaren kommer den mtemationella 
solidariteten mom arbetarrbrelsen 
iterigen att sattas p i hirda prov. 

Star i vagen 
De fackfbreningsledare och arbetar-
politiker som stir i vagen genom att 
sjalva driva p i avregleringspolitiken 
och chauvinistiskt heja fram "sina" 
kapitalister bbr knuffas i t sidan! An
nars kommer det annu en ging att g i 
riktigt ilia! 

Och glbm inte de positiva signaler-
na: UPS-strejken i USA fbr tvi i r 
sedan och vir egen bussfbrarstrejk 
visar att folk inte bara bbrjar ledsna 
p i avregleringspolitiken - utan ocksi 
ar beredda att gora nigot i t den! 
Detta ar mina tankar. Vad tycker du? 

Skriv gama ett mlagg till FacktueUt 
och klubbens hemsida! 

Jan Ahman 
Pa hemsidan finns EU:s postdirektiv ut-
lagt. Dar finns ocksa lankar till tidigare 
artiklar^a samma tema! 
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En dubbelbottnad varning fran 
EU-kommisslonen 
I dessa de yttersta av tider har som 
bekant aven den grundlaggande samhall-
sservicen iter gjorts till en handelsvara. 
Det kan galla sjukvird likaval som kol-
lektivtrafik och energifdrsorjning - och 
snart ocksi posmtdehimgen. Franska ka-
pitalintressen harkopttunnelbanan och en 
stor del av busstrafiken i Stockhohn har 
silts ut till ett brittiskt bolag. Hur det ska 
gi med tunnelbanan fir vi val se; klart ar 
i alia fall att uppstallningsplatsema for 
koUektivtrafikens bussar alltmer kommit 
att likna de bilskrotar som man annars 
brukar skymta bakom vingliga plank ute 
i Roslagsskogama. Si ser upphandling-
spolitikens fhikter ut. 

Fransmannen och britterna har tagit 
sitt; si varfor inte posten i t tyskama?! De 
har ju redan kopt vira termmalbyggnader 
och ar p i god vag att lagga under sig pa-
ketmarknaden. Enligt den brittiska tid
ningen Post-express den 30 juni ryktas 
det i branschen om att Deutsche Post tan
ker lagga ett bud p i CityMail. Om rykte-
na talar sannmg (CityMail dementerar) 
skulle de darigenom skaffa sig ett fotfaste 
p i den svenska marknaden infor den 
utfbrsaljnmg/entreprenadisering av brev-
baringen som Brevs ledning planerar for: 
"Min vision dr att tio procent av utdel-
ningen ska Idggas ut pa entreprenad eller 
franchising inom 24 manader ", sade Aler
feldt i februari i ir. 

Den svenska postmarknaden ar den 
mest avreglerade i Europa. EU:s du-ektiv 
om posttjanster ger medlemslandema ratt 
att itminstone fram till och med i r 2002 
uppratthilla nationella monopol p i distri
bution av normalbrev och andra grundlag
gande tjanster, fdr att darigenom fmansie-
ra en samhallsomfattande posttjanst. Bl.a. 
Tyskland, Storbrittanien och Frankrike 
umyttjar denna mojlighet - samtidigt som 
de dammsuger marknaden p i bolag i and
ra lander. 

EU:s politik ar p i detta liksom p i andra 

omriden av dubbel natur. 
A ena sidan har EU:s postdu-ektiv lagt 

fast att medlemslandema ar skyldiga att 
uppratthilla en samhallsomfattande pos
ttjanst med vissa minimikrav; denna fir 
fmansieras med monopol och/eller en 
kompensationsfond. 

A andra sidan sager man oppet att 
postmarknaden ska avregleras ytterligare 
och att detta ska ske senast den 1 januari 
ir 2003. Meningen var att man senast vid 
kommande irsskifte skulle ha beslutat om 
hur denna "liberalisering" (man kallar det 
si) skulle se ut. I och med att EU-kom-
missionen sparkades har arbetet forsenats. 

Redaktoren 
tar sista 

ordet 
Samtidigt reagerar kommissionens tales
man i postala frigor p i den aggressiva 
uppkopspolitik som de ledande europeis-
ka postfbretagen bedriver. 

Man ifragasatter om inte exempelvis 
Deutsche Post fmansierar sina uppkop 
med pengar som man tjanat tack vare det 
inhemska postmonopolet. "Jagskulle inte 
bli forvdnad om Kommissionen tvingas 
omprdva deras monopol", siger Hubert 
Ungerer, chef for den postala enheten 
inom Kommissionens konkurrensavdel-
nmg, citerad i Postal express. "Shopping-
festen reserfragetecken ", sager han i sam
ma artikel och vamar for att det "postala 
landskapet" fbrandras si snabbt att mark-
nadema kan komma att bppnas utan fbre
giende lagstiftning. Han uppmanar post
fbretagen att sjalva arbeta fbr en liberali
sering av marknaden si att de darigenom 

har fria hinder att fullfblja sina affarsstra-
tegier utan att behbva bekymra sig fbr 
antitmstlagstiftningen. "Det skulle inte 
fdrvdna mig", avsluta Ungerer, "om fore-
tagen sjalva kommer att begdra en snab-^^ 
bare avreglering" 

Fbr att ytterligare komplicera bilden bbr 
man ocksi kaima till att de innu stbrre 
USA-baserade post- och paketfbretagen 
naturligtvis ligger p i EU med krav om en«^ 
fullstandig avreglermg. De vill ha friti 
tilltrade till den europeiska marknaden. 

Hur ser da framtiden ut? En gissning 
kan se ut si bar. 
Den nya EU-kommissionen lagger (ett i r 

fbrsenat eller si) fram ett fbrslag till revi-
dering av postdu-ektivet. 

A ena sidan fbreslir man servicekrav 
som (i princip!) alia medlemslinder ska 
leva upp till. De blu mer lingtgiende och 
detaljerade an de krav som fmns idag, 
men knappast p i den nivi som Sverige 
och nigra andra lander redan tillgodoser. 
A andra sidan fbrbjuds de postala mono-

polen och marknaden slapps fi-i och d a n ^ 
sen krmg guldkalven kan bbrja p i allvai 
I praktiken iimebar det i lander som Sveri
ge att staten blir tvungen att upphandla 
den service som EU-du-ektivet fbmtsager 
och - i alia fall till en borjan - kanske n i ^ 
got mer. Svenska Posten fir vara med oci 
sliss p i samma villkor som CityMail, 
Deutsche Post, US Post och de andra bo
lag som kan tinkas vara intresserade. Jag 
tror - befarar! - att det i mycket kommer 
att likna de upphandlmgar som tillampas 
inom koUektivtrafiken. 

Och vi pa terminalerna kan inte kan-
na oss sakra: det fmns mgentmg som sa
ger att man inte kan tankas lagga ut dem 
pi entreprenad. Tvartom si skulle det p i 
minga sitt vara enklare an att salja ut ett 
brevbaringskontor. 

Fortsattning pa foregdende sida! 

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


