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Rast pa natten? Javisst - men 
som maltidsuppehall! 
• Over hela Europa diskuteras och 
genomfbrs arbetstidsforkortningar. I 
de senaste avtalsrorelsema bar vi i 
SEKO avsatt pengar for att fbrkorta 
arbetstiden for vissa grupper. Sedan 
flera ar tillbaks bar tvaskiftare och 
nattpersonal 38- respektive 36-tim-
marsvecka. I det senaste avtalet korta-
des arbetstiden for dagtidare och 
kvallsdeltidare t i l l 39 timmar/vecka. 

Utover 36-timTnarsveckan har vi i 
Stockholm - och pa andra terminaler -
dessutom for nattpersonal tillampat 
avtalets bestammelser om att byta 
(obetald) rast mot (betalt) maltidsup
pehall. Enligt avtalet "galler normalt" 
att rast byts mot maltidsuppehall, nar 
arbetspasset overstiger sex timmar 
och till mer an halften ar forlagt till kl 
22.00 - 06.00. 

Nattarbetsforbud 
De fbrmanligare reglema ska natur-
ligtvis ses mot bakgrund av det gene-
rella nattarbetsforbud som finns i Ar-
betstidslagen. Detta forbud har t i l l -
kommit mot bakgrund av de halsoris-
ker som ar forenade med nattarbete. 
Lagen ar dispositiv och ger utrymme 
for undantag. Men priset har hittills 
varit att arbetsgivaren far bjuda pa 
nagot for att kompensera de okade 
riskema. 

Nu vill ledningen for Terminal Stock-

hohn franga tidigare overenskommel-
ser och infora rast i alia nattscheman. 
Som ett fbrsta steg har de beslutat att 
rast ska laggas at i de nya schemana 
for Stockholm Syd. 

Stora vinster 
Detta ar sa mycket mera anmark-
ningsvart som arbetsgivaren kunnat 
rakna hem stora rationaliseringsvins-
ter i Stockhohn under de senaste aren: 
• Hemgangama har tagits bort. 
• 3-minutersupprakningen vid son-
dagstjanstgoring likasa. 
• Tjanstgoringen vid storhelger som 
pask och pingst har fbrsamrats. 
• Det nya brevnatet och dess maskin-
koncept har inneburit att personalen 
har minskats med flera hundra enbart 
1 Stockholm. 
• Sist men inte minst sa innebar Kla-
ras flytt t i l l Arsta annu en stor ratio-
nalisering. I varje fall kalkylerar man 
med det! 

ingenting 
Vilken del ska vi fa av detta? Tydli-
gen ingenting - istallet ska vi betala 
ytterligare genom fbrsamrade sche-
man! 

Vi vill ocksa paminna ledningen om 
att den langa sjukfranvaron okar ka-
tastrofalt inom Riksnatet. Atgarder av 
detta slag forbattrar inte halsolaget 
bland personalen! 

Ni talar annars om flexibilitet i 
arbetstidsfbrlaggningen! Att lagga 
fast en rast i schemat innebar samre 
flexibilitet an dagens system med 
maltidsuppehall, som lattare kan an-
passas till produktionens behov. 

Kansligt 
Ni borde ocksa besinna att arbets-
marknadslaget har vant i Stockholm. 
Ni har kort med oss under de svara 
aren med hog arbetsloshet och standi-
ga problem for Posten. Nu handlar det 
om att ni ska behalla och varva ny 
arbetskraft! Och hur vill ni ha det un
der den kansliga igangsattningsfas 
som vi nu gar in i pa Stockholm Syd? 

Forlora-forlora 
Inom Riksnatet talas det numera om 
ett "vinna-vinna-koncept". Dvs. bade 
arbetsgivare och anstallda ska tjana 
pa de forandringar som genomfbrs. Vi 
har svart att se att vi har vunnit nagot 
pa den har affaren. Fragan ar dess
utom om det inte i det langa loppet ar 
ett fbrlora-fbrlora-koncept, dar aven 
ni kommer att sta som forlorare! 

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