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Nya klubbar och ny avdelning 
• Arsmotena ar over och 

^fram stiger en ny facklig 
organisation. 

Postavdelningen i Stock
holm avslutar sin 110-ariga 

^ historia genom att ga sam-
•nan med andra SEKO-
avdelningar i en ny stor av
delning med over 21.000 
medlemmar. 

Inte utan vanda 
Samtidigt fortsatter om-
vandlingen av SEKO i en 
bransch- och forhandling-
sorganisation a ena sidan 
och en mer "servicebeto-
nad" gren a andra sidan. 
AUt mer av den traditionellt 
fackliga verksamheten sker 
inom koncemfackens ra-

^ mar, medan avdelningama 
och fbrbundet agnar sig at 
A-kassa , s tudier och 
facklig-politisk verksamhet. 
Forandringama sker inte 

^ utan vanda, vilket speglas i 
nagra av artiklama i detta 
nummer av Facktuellt. 

Nyvalda 
V i har ocksa intervjuat de 

Bonusen 
en f jart! 

Sid 14 

tva nyvalda ordforandena i 
vara numera tva terminal-
klubbar i Stockholm. I och 
med att Arsta star klart 
(nastan i alia fall!) delades 
Terminal Stockholm. Fac-
kligt gar v i samma vag och 
bildar en ny klubb i vardera 
huset. - Men samarbetet 
fortsatter, intygar de tva 
ordforandena. Detta num
mer av Facktuellt ar ett ex-
empel pa den saken. 

starkare f ack 
Syftet med alia dessa for-
andringar ar att forsoka ska-
pa ett starkare fack, som 
kan mota de nya problem 
som v i star infor. Vision 
2000 har an sa lange lamnat 
terminalema relativt obe-
rorda - men v i vet ingenting 
om hur lange det varar. Ar -
landa hanger som ett tungt 
hot over Tomteboda och 
Arsta har langt ifran lost 
alia problem som den pani-
kartade flytten skapat. I 
nagra artiklar rapporterar v i 
om senaste nytt i dessa fra-
gor. 

Pensionerna 
Sist men inte minst sa be-
rors v i ocksa av en rad stora 
fackligt-polit iska fragor. 
Arbetstidsfbrkortningen ar 
en sadan aktuell sak och 

pensionema en annan. I det 
har numret publiceras den 
langre artikel om det nya 
pensionssystemet, som utlo-

vats en langre t id! 
God lasning! 

/Red 

Det bidde ingen spartiall pa Tomteboda - inte an i alia 
fall - utan det bidde ett gronsaksspiir vid Arsta partihal-
lar. Enkel industristandard med lastning och lossning 
utomhus. - Se dar det nya seklets arbetsmiljo! Las mer 
p^sid 11! 

Termmalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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21.000 i ny 
SEKO-avdelning 
• Den 21 mars bildades SEKO Stock
holm genom att de gamla post-, trafik-, 
civil- och fbrsvarsavdelningama samt 
nigra klubbar frin vSg&ban gSr samman 
i en ny storavdelning med ca 21.000 med
lemmar. 

Verksamhetsplan och budget antogs. 
Medlemsavgiften faststSlldes t i l l de be-
lopp som framgSr av tabell pS annan plats 
i tidningen. 

Avdebiingen bOrjar sin verksamhet den 
1 april. Expeditionen kommer att ligga p§ 
Bamhusgatan. Vi Aterkommer i nasta 
nununer av Facktuellt med exakt adress 
och telefonnummer t i l l den nya avdelning-
sexpeditionen. 

Den nya styrelsen bestir av 11 ordinarie 
ledamoter samt fem ersattare. Bjame 
Isacsson frin Trafik Ost valdes ti l l ordfo
rande och Dan Persson frin Postavdel
ningen ti l l kass6r. Rolf Engvall frin Civil 
blir sekreterare och Agneta Enbom-Holz 
frin Trafik vice ordforande. Berit Bingert 
frin Post fortsatter som studieansvarig. 
Ovriga ordinarie ledamoter: Ronnie Berg-
mark och Eva Gustafsson, Vag&Ban, Ake 
Kihlberg, Post, Mikael Nilsson, Forsvar, 
Gunilla Blom SjOvall, Civil samt Jorgen 
Plamberg, Vi rd . 
Micke Tall valdes som 4:e styrelseersat-

tare. Owe Olausson som en av tre ordina
rie revisorer och Anders Viksten som 
revisorsersattare, alia tre frin Arstatermi-
nalen. 

EMU-debatt 
Forutom irsmOtesfbrhandlingama inne-
hoU motet den 21 mars en EMU-debatt 
mellan Lars Ohly frin Vansterpartiet, 
kand EMU-motstindare, och Lars-Olof 
Pettersson frin SEKO, EMU-anhangare. 
SEKO som organisation har beslutat att 
inte ta stalhiing i EMU-frigan, men for-
bundsordfbranden Sven Olof Arbestil, 
som ocksihan gastade m5tet, deklarerade 
att han i r for EMU. 

Lars Ohly redogjorde i ett sakligt anfo-
rande sina motiv for att saga nej t i l l EMU. 
Som exempel nimnde han att an mer av 
besluten om den ekonomiska politiken 
kommer att flyttas over t i l l de oavsattbara 
direktOrema i den europeiska centralban-
ken i Frankfiirt. 
Lars Olof Pettersson gav mest intryck av 

att vara en man som kommit ut p i svag is 
och fbrtvivlat hoppar frin det ena isflaket 
till det andra, men i t fel h i l l . Istallet for 
att vanda om och ge sig av in mot land 
och f i fast mark under fbttema fortsatter 
han utit, mot oppet vatten. Ett exempel: 
Eftersom den svenska riksdagen med 
beritt mod nyligen lamnat over en stor del 
av den ekonomiska politiken till direktors-
ganget i v i r svenska Riksbank, bor vi nu -
enligt LOP - g i med i EMU och lita di-
rektorema i Tyskland hilla efter sina 
svenska kolleger. Ur askan i elden, enligt 
undertecknads uppfatming. 

Avtalskonferenser 
Forbundets ordforande Sven Olov Arbes
t i l redogjorde for aktuella frigor inom 
fdrbundet. I och med bildandet av v i r nya 
avdelning s i har 13 av de 16-17 planerade 
regionala storavdelningama inom forbim-
det startat. Nasta i r loper de fiesta av 
forbundets loneavtal ut och d i vintar en 
stor avtalsrorelse. Som en forberedelse 
infbr denna genomfor fbrbundet i augusti-
september i i r avtalskonferenser over hela 
landet. 

Til l sist s i overlamnade Arbestil en 
ordforandeklubba till den nya avdelning
en. Och allra sist s i sjongs Intemationa-
len! 

Jan Ahman 

Facktuellts spatter star oppna for inldgg om 
EMU-for eller emot! 

Den nya avdelningens arbetsordning och 
verksamhetsplan finns tillgdngliga pa klub-
bens hemsida. Ga in pa fliken "Organisa
tion"! 

Vinnare! 

Allan Jakobsson, Tba Sma, 
vann boken som lottades ut i 
forra numret av Facktuellt: 

Liten ordbok for underklassen 
av Goran Greider 

och Ann Charlotte Altstadt. 
Grattis! 



7eA7r7/naFACKTUELLT 2/2000 Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften 2000 
• Den sammanlagda medlemsavgiften i r 
2000 ar ofdrandrad jSmfdrt med foregien-
de i r . Daremot delas avgiften till avdel
ningen fr.o.m. den 1 april upp i en klubb-
respektive avdelningsavgift. Fr.o.m. i i r 
bestammer klubbarna over sin del av 
medlemsavgiften. Beloppen framgir av 
tabellen nedan. 

studielan 
For den som studerar med studielin firms 
numera en sarskild lagre avgift. Man 
betalar 99 kr/min, varav merparten gir til l 
A-kassan. Avgiften giller fbr den som 
under studietiden saknar inkomst av arbe-
te och finansierar sina studier genom 

Pit Tomtebodaklubbens hemsida^ 
finns utforlig information om de % 
forsakringar som antingen ingar 1 
medlemsavgiten eller som man i | 
har raft att teckna som SEKO-
medlem. 

studielin eller pengar urmadrassen. Dare-
mot inte fbr den som har Ibn eller bidrag 
(exempelvis CSN-bidrag fbr kunskapslyf-
tet). Ar du oklar om du ar berattigad till 
den lagre avgiften eller ej, kolla med 
avdelningsexpeditionen, tel 08/24 34 00. 

Annan arbetsgivare 

Du som jobbar i Posten men har en annan 
huvudarbetsgivare kan f i sankt medlem-
savgift i SEKO. Fbrutsatmingen ar att du 
ar medlem i den A-kassa som galler fbr 
det omride dir du har din huvudarbetsgi
vare. Du kan under dessa fbrutsSttningar 
f i din medlemsavgift i SEKO reducerad 
med vir A-kasseavgift. 

1 medlemsavgiften ingir 80 kr t i l ! A-
kassan. Likasi ingir premien fbr den 
olycksfallsfbrsakring (GF 15000), som 
ingir i medlemsavgiften. Och allt annat 

som man f i r som fackmedlem! 

Pel avgift? 
Medlemsavgiften 2000 beraknas p i den 
Ibn som bestamts i Ibnerevisionen 1999. 

Om man har blivit inplacerad i fel in-
komstklass eller om man f i r en varaktig 
(=minst tre minader) forandring av Ibnen, 
kan man anmala detta till avdelningsexp 
(SEKO post Stockhohn), tel 24 34 00. 

Jan Ahman 

Starkt ljus over Tomteboda. Sektion Storas arsmote: fr.v. i framre raden Tora 
Djakner, Louise Thulstrup, Kerstin Sinisalo, Barbara Ciepiela, Lasse Lovlie. 

Medlemsavgiften 2000 i Klubb Brev Tomteboda och Klubb Arsta 
PostterminaP' enligt f orbundsmotes-, avdelnings- samt klubbeslut: 

Avgifts- ; ' TOTALT2000 TOTALT1999 
klass Lon Fbrbund A-kassa Avdelning Klubb 

3 0-5000 36 80 0! 0 116 116 
4 5001 -7000 46 80 8! 12 146 146 
5 70001 -9000 711 80 13 17 181 181 
6 9001 - 110001 911 80 18 22; 211 211 
7 11001 - 14000 111 80! 23i 32 246! 246 
8 14001 - 17000i 136 80 28 A2 286 286 
9 17001 -20000 146 801 33; 37: 296 296 

10 20001 -23000! 146 80 33 37 296 296 i 
11 23001 -26000 146 80 33 37; 296 296 
12 26001 >i 146 

1 
801 331 37 296 296 

Studerande 99 99 
i 

Pensionar 1 36 361 

" = under fomtsattning attArstas klubbmote den x/4 godkanner styrelsens forslag. 
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Arsmotena 

Tva nya klubbar istallet for 
Terminalklubben 
Terminalklubben 
Terminalklubbens avslutande irsmote den 
19 februari blev en lugn - och snabb -
fbrestallning. VerksamhetsberSttelsen 
godkandes av de ca 70 narvarande med-
lemmama och styrelsen beviljades an-
svarsfrihet for det gingna iret. Tillgingar-
na i dodsboet uppgir t i l l drygt 100.000 
kroner och pengama fbrdelas mellan de 
nya klubbarna; Arsta fSr 60 och Tomtebo
da 40 procent. 

Klubb Brev Tomteboda 
Tomtebodaklubbens konstituerande mote 
hade samlat drygt 30 medlemmar. 

En arbetsordning for den nya klubben 
antogs - i stort liknande den som gal It for 
Terminalklubben. Hela arbetsordningen 
finns utlagd p i klubbens hemsida. I och 
med att arbetsordningen antogs faststall-
des ocksi det namn pi klubben som stir 
som rubrik p i detta stycke. 

Nar det borjade dra ihop sig till val av 
klubbstyrelse fordes forst en noggrann 
diskussion om for- och nackdelar med en 
stor eller en liten styrelse, om alia ersatta

re ska kallas till styrelsemOtena eller ej, 
osv. 

Efter denna diskussion beslot motet att 
den nya klubbstyrelsen ska besti av 7 
ordinarie ledamoter och 3 ersattare. 
Darefter var det dags att gi t i l l val. 
Ake Anevad valdes med acklamation till 

ordforande for klubben och Anders 
Bergstrom - ocksi med acklamation - till 
kassor. 
Till ordinarie sty relseledamdter valdes 

Gerardo Berrios, Bertil Carlsson, Inge 
Sved, Izabelle Westin samt Jan Ahman. 

Janis Rubulis, Hasse Lindquist samt 
Peter Jarmeus valdes till ersattare, i nu 
namnd ordning. 

HSO-ersattare 
Erhan Gomuc valdes till huvudskydd-
sombudsersattare. Erhan ar ocksi sa-
mankallande i valberedningen, dar aven 
Staffan Millner. Aleksandra Brintler samt 
Mohibul Ezdani ingir. Dessutom ska ett 
kommande medlemsmote utse en ledamot 
frin Foretagsposten. 

Till revisorer valdes Orjan Skog och 

Peter Hillman. 
Jan Ahman valdes att representera klub

ben i SEKO:s fBretagskommitt^ inom 
Riksnatet. Izabelle Westin, Inge Sved 
samt Anders Bergstrom ar ersattare i 
namnd ordning. 

Fdrbundsmotet 
Till sist s i fbretrads klubben i den nya 
avdelningens representantskap av Ake 
Anevad och Jan Ahman. Gerardo Berrios, 
Janis Rubulis, Bertil Carlsson samt An
ders Bergstrom ar ersattare. 

SEKO hiller forbundsmote i i r och 
darfor ska forbundsmotesombud utses. 
Valet av dessa sker i avdelningens repre
sentantskap. Infdr detta val nominerade 
klubbmotet Ake Anevad och Bertil Carl
sson. Forhoppningen ar att Tomteboda-
klubben ska f i itminstone ett av avdel
ningens ombud! 

Ett utkast till verksamhetsplan for 
klubben antogs. Den presenteras i en ruta 
harintill. 

Den nyvalde kassoren redovisade stat-
forslaget. P.g.a. av i dagslaget flera osak-

ra faktorer - bide p i inkomst-
och utgiftssidan, men kanske 
framst utgiftema - si ar staten 
preliminar. Som det ser ut 
idag s i blir inkomstema till 
klubben strax under 300.000 
kronor. D i ar 50.000 kr ett 
engingsbelopp som harror 
frin Terminalklubbens dods-
bo. 

Til l sist si bifoll motet tvh 
motioner till forbundsmotet. 
Bida iterges harintill. 

Arsmdtesbestyr Guy Boden, valberedningen, noterar kandidater till styrelsen i Klubb Tomtebo
da. Pa podiet: Peter Janneus och Kjell Ekdahl. 

Klubb Arsta 
Postterminal 
I rummet intill holl Arstaklub-
ben sitt konstituerande mote 
med ca 50 medlemmar i salen. 

Ordforande for Arstaklub-
ben blir Micke Tall medan 
Anders Viksten vaxlar over 
till kassorsgoromilen. 

Till ordinarie ledamoter 
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valdes Hans Rosen, Janne Gebring, Ame 
Grentzelius, Susanne Halvardsson samt 
Owe Olausson. 
AbdessatarDridi, Rodrigo Acufia-Lopez 

samt PO Brandeker valdes ti l l ersattare. 
Som nytt huvudskyddsombud for Arsta 

valdes Inger Donsenius. Ame Grentzelius 
blir hennes ersattare. 
Lennart Johansson och Kenneth Rygfelt 

valdes att skota revisionen i klubben 
medan valet av valberedning bordlades till 
nasta medlemsmote. 

Foretagskommitten 
PO Brandeker representerar Arsta i F6re-

^ tagskommitten och Micke Tall, Anders 
Viksten, Inger Donsenius och ytterligare 
en ^arde, som utses av styrelsen, ersatter 
honom nar han ti l l exempel blir invald i 
FOretagsridet. Dessutom pigir en diskus-

ik. sion inom Foretagskommitten humvida 
Tii klubbar med fler an 400 medlemmar ska 

fa ytterligare mandat (utover det grund-
mandat som alia klubbar har) i kommitt^n. 
I si fall gir forste och - i Arstas fall aven 
den andre - ersattaren in som ordinarie 
ledamot i kommitten. Men detta avgors 
som sagt fbrst pi Foretagskommittens 
irsmote den 8 mars. 

Micke Tall, Hans Ros^n samt Anders 
Viksten blir Arstaklubbens ordinarie 
ledam5ter i den nya avdelningens repre
sentantskap. 

Micke Tall, Rodrigo Acuna-Lopez, 
Anders Viksten samt Inger Donsenius 
nominerades som ordinarie fSrbundsmd-
tesombud. 

Ny arbetsordning 
En ny arbetsordning antogs. I samband 
med denna punkt fbrdes det fram ett yr-
kande att de fackliga representanteraa ska 
synas mer i produktionen och att detta 

^ skulle skrivas in i arbetsordningen. Motet 
beslet att frigan ska tas upp pi nista 
medlemsmote. 

Nar det galler ekonomin si ar Arsta en 
storre klubb an Tomteboda och staten 
omfattar darfor stSrre summer. Forbehil-
len ar dock desamma som fbr Tomteboda: 
mycket ar preliminart. Klubbmotet beslot 
att staten ska tas upp vid nasta medlems
mote, som planeras till den 8 april. 
Klubbens namn faststalldes ti l l det som 

anges i rubriken ovan. 
Tre motioner till forbundsmotet be-

handlades, en om antalet semesterdagar 
och tvi om vikariaten och tidsbegransade 
anstalhiingar. Samtliga bifSlls. 

Jan Ahman 

Motioner till forbundsmotet 
Den 25-27 September haller S E 
K O forbundsmote. Vid kiubbar-
n a s arsmoten antogs fem motio
ner. Tre av dem aterges 1 denna 
ruta; en pa annan plats 1 tidning
e n . 

Motion angaende tappa-
de semesterdagar i "kri-
spaket" 1992 
Nar man spekulerade mot den svenskan 
kronan 1992, fick det t i l l foljd att Riks
dagen antog ett krispaket som bl a inne-
bar att alia lontagare forlorade 2 semes
terdagar. I ovrigt kanner val alia till 
fbrsamringama under skenet av en pis-
tidd kris. De storsta spekulantema 
visade sig vara storforetagen i Sverige 
som darmed kunde kamma hem en 
enorm vinst. Kvar stod vi andra med 
fbrsamringar i valfarden. "Den som ar 
satt i skuld ar icke fri". . . 

Aven om forlorade semesterdagar kan 
tyckas som mindre viktig jamfdrt med 
fbrsamringama i t ex arbetsskadefbrsak-
ringen, medfbr iterstallandet av t v i 
semesterdagar fbljdverkningar. Mer 
valfbrtjant ledighet t i l l den alltmer ut-
branda arbetskraften torde ligga i linje 
med SEKO:s profil och framfbrallt 
borde det medfbra fler arbeten for se-
mestervikarier. En undersbkning av 
facket uppskattade d i , att ca 20 000 
irsarbetskrafter blev av med arbete, p g 
a indragna semesterdagar. 
(Hur indragna semesterdagar skulle 
radda Sverige ur en pistidd kris i r det 
val bara nationalekonomen Assar "Stilba-
det" Lindbeck som kan fbrklara?!) 

Onskar dirfbr 

• Att S E K O verkar for att iterfora de 
tvi tappade semesterdagarna till 
arbetstagarna. 

(Antagen av Klubb Arsta) 

Motion angaende 
vikariatsanstallning 
Sedan 1 jan 2000 skall Lagen om Ans-

talhiingsskydd (LAS) fungera s i att 
vikarier som enligt § 5 haft vikariat i 
minst 3 i r under en 5-irsperiod f i r t i l l -
svidareanstalhiing. 

Vi kan bara konstatera att p i minga 
arbetsplatser viljer arbetsgivaren att 
genom olika itgirder fbrsbka kringgi 
lagen. Den upplevs av de vikariatsans-
tallda som tandlbs. Vi vill att lagen skall 
andras si att man kan ha max ett irs 
vikariat. Fortsatt anstalhiing efter detta 
innebar tillsvidareanstalbiing. 

Viyrkar 

• Att S E K O verkar fbr att andra LAS 
till hogst ett irs vikariat, sedan med 
automatik tillsvidareanstallning. 

(Antagen av Klubb Tba: Arsta tog en liknan
de motion) 

Motion angaende 
integrationsfragor 
I dagens samhalle har fackliga organisa-
tioner, naringslivet, myndigheter och 
politiska organisationer fbrstitt hur 
viktigt och nbdvandigt det ar att driva 
mingfaldskriterieroch integrationsarbe-
te p i alia nivier. LO och fbrbundet har 
bida utsett en integrationsansvarig och 
det fmns flera fina beslut i amnet, men 
sjalva arbetet syns bara p i golvnivin. 
Dvs sektioner och klubbar men...det 
fattas en mellannivi och resurser fbr att 
kunna fbrverkliga det lingsiktiga resul-
tatet. 

Viyrkar: " ' ' " < 

• Att integrationsfrigor blir en stien-
de punkt pi dagordningen pi samtli
ga nivier i det fackliga arbetet. 
• Att integrationsfrigor skall ingi 
som en del i GFU. 
• Att SEKO verkar for att genom fbra 
mingfaldsplan i hela kollektivet. 
• Att avdelningar tar ansvar och ser 
till att det finns resurser for att kunna 
utfora detta arbete. 

(Antagen av Klubb Tomteboda) 
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Arsmote i Foretagskommitten 

Mandaten som aldrig var... 
8 mars samlades SEKO Foretagskom

mitten (FK) inom Riksnatet for sitt sed-
vanliga irsmote. Bl a skulle man behandla 
frigan om antalet mandat inom FK. Ej att 
forvaxla med Foretagsridet (FRR) som 
valjs av FK. Ungefar som styrelsen i 
SEKO post Stockholm. Men med den 
skillnaden att har man inte plats i FK har 
man inget mandat att rosta i frigor som 
FRR lagger fram. Om lasaren av detta ar 
oinu-esserad av formella frigor inom 
SEKO finns det sakert andra mer intres-
santa artiklar i rerniina/Facktuellt, men 
las gama vidare for det kan ha ett visst 
underhallningsvarde om denna artikel 
lyckas forklara alia finesser. 

Representativ 
Varfor vi pi terminalema i Stockholm ar 
si intresserade av antalet mandat i FK, 
hor ihop med att det bara ar den som ar 
vald av respektive terminalklubb/sektion 
som har mandatet. Antalet mandat ar 
ocksi lika med antalet terminaler + ett for 
ePP. Nar Borlange och Hassleholm fdrs-
vinner krymper antalet mandat till 12 + 1 
for ePP. Inom SEKO post Stockholm har 
vi representativ demokrati dvs varje klubb 
f i r skicka deltagare med mandat utifrin 
hur minga medlemmar man har. Dock 
skall alia klubbar ha minst ett mandat. I 
nya repskapet for SEKO Stockholm bar 
Klubb Arsta tre mandat med sina 1000 
medlemmar, eftersom varje piborjat 400-
tal medlemmar ger ett mandat. Har man 
150 medlemmar ger det ett mandat och 
har man 500 medlemmar ger det tvi man
dat o s v. 

stockholmare 
I j anuari diskuterades inom FK ett forslag 
att den som blir invald i FRR lanmar sin 
plats for sin terminal till en ny ledamot. 
Darmed skulle det fungera som i repre-
sentantskapet. Dvs "styrelsen" / FRR har 
ocksi rostratt-mandat. V i stockholmare 
ville da oka antalet mandat for att ha en 
representativ demokrati som i ovriga 
fackforeningsrorelsen. Men se det gick 
inte, trots att det ar samma modell som i t 
ex SEKO Stockholm (ett mandat per 
piborjat 400-tal medlemmar). Det skulle 
betyda att Arsta fir tre platser, Tba-Gbg-
Malmo-Nrkp 2 platser vardera. Det ger en 
utokning av antalet ledamoter med 6 st = 

18+1 ePP . Det ar ingen okning jamfort 
med starten 1997 di Visby, Ange, Troll-
hattan, Lulei, Klara, Borlange och 
Hassleholm ingick = 1 9 + 1 ePP. 

Betalar 40 procent 
Nar det galler ekonomin si betalar 
Tba/Arsta for 40 procent av kostnaden 
som bestams av medlemsantalet = 1800 
av Riksnatets 4500 medlemmar. Rostmas-
sigt kommer Tba/Arsta efter Borlanges 
och Hassleholms nedlaggning att ha 2 av 
13 mandat = 15 % jamfort med 40 % av 
medlemsantalet. V i r modell skulle ge 5 
mandat av 19 = 26 %. Om man tar med 
FRR (som vi tycker skall ha mandat ock
si) blir det 5 av 24 till Tba/Arsta = 21 %. 
Vi fomtsatter namligen att man inte skall 

vara "hemmablind" nar man sitter i FRR. 
Da skall man arbeta for hela riksnatet. 
Darmed kan man inte raknas in i mandatet 
for sin respektive terminal. For Arstas del 
har vi nu P O Brandeker invald i FRR. 

Nu tycker Arsta och Tba att man skall 
ersatta P O med en ny frin Arsta. Men 
detta ar alltsi inte mqjligt om inte P O 
skulle vara frinvarande p i sjalva motet. 
Da har FK sedan tidigare bestiimt att en 
tillfallig ersattare har mandat/rostratt. 

Utan rostratt 
FK rostade 8 mars for att ha det som 
tidigare, dvs inte ens att ersatta dem som 
valjs in i FRR. En anledning till detta 

Foretagsfackets organisation 
Det ar inte alldeies enkelt att 
idag forklara SEKO:s organisa
t ion. 

Enligt forbundets nya stadgar 
ar det klubbarna som ar grun-
dorganisationen. For var del in
nebar det att Klubb Brev Tomte
boda ansvarar for den fackliga 
verksamheten pa Tomteboda 
och Klubb Arsta Postterminal pa 
Arsta. 

Ovanfor klubben delar sig for-
bundet i tva grenar. Den ena gar 
via den nya Stockholmsavdel-
ningen t i l l fbrbundsstyrelsen 
och forbundsmotet. Den andra 
grenen gar t i l l Foretagskommit
ten och slutar hos Koncernkom-
mitten. 

Foretagskommitten 
For de gemensamma fackliga 
fragorna inom Riksnatet ansva
rar Foretagskommitten, som 
sammantrader 2-3 ganger per ar. 
Foretagskommitten bestar av en 
ledamot fran varje terminal. Ter-
minalklubbarna valjer ledamoter 
t i l l Foretagskommitten. For var 
del utser Tomteboda- och Arsta-

L 

klubbarna vardera en represen-
tant t i l l Foretagskommitten. Mel
lan Foretagskommittens sam-
mantraden ansvarar Foretagsrad 
Riksnatet (FRR), som utses av 
Foretagskommitten. 

Koncernkommitten 
Det koncerngemensamma fackli
ga arbetet inom hela Posten 
skots av Koncernkommitten, 
som 1 sin tur utser Koncernra-
det. Ledamoterna i koncernkom
mitten valjs dels av den lokala 
post-klubbarna, dels av de olika 
foretagskommitteerna (Riksna
tets, Utdelnings, Postakeriets, 
etc). Koncernkommitten har 40 
ledamoter. Riksnatets foretags-
kommitte utser tre ledamoter 1 
koncernkommitten. 

Det yttersta ansvaret for SE-
KO:s verksamhet, vare s ig den 
sker i avdelningar, foretagskom-
mitteer, pa forbundskontoret, 
etc, etc, har forbundsmotet, som 
sammantrader vart tredje ar, och 
daremellan arsmotena samt for-
bundsstyrelsen. 
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nr 

US 

Representation 
Foretagskommitten 
Arsta - PO Brandeker 
Tomtebcxia - Jan Ahman. 

Foretagsradet 
PC Brandeker - ordfcrande 
Jan Erik Ronnqvist - Uppsala 
Kenneth Petersson - MalmG 
Erik Charlesson - Norrkoping 
Kristtna Bengtsson - Malmo 

Koncernkommitten 
Foretagskommitten represente-
ras i Koncernkommitten av: 

Jan Erik ROnnqvist - Uppsala 
Heinz Grentzelius - Norrkoping 
Kenneth Petersson - malmO 

Koncernradet 
PC Brandeker ing^r i kommitt6n i 
sin egenskap av ordforande i 
Riksnatets foretagsrad. Koncern
radet best&r av ordforandena i 
Utdelnings, FOrsaijnings, Riksna
tets, Logistiks och Postikeriets 
foretagsrad samt ytterligare fem 
ledamoter som valjs vid koncern-
kommittens irsmote 10 april. 

slcuUe vara att awakta med nya mandat 
eftersom Riksnatet skall samverka med 
Logistik 1 jul i , dS brev och paket slis ihop 
under Bo Alerfelt. Eftersom FRR i sig 
inte har mandat om man 
inte sitter i FK, si har 
man en ledamot som inte 
har mandat i FK och dar
med inte kan rosta for 
sina forslag till beslut? 
FRR bestir efter 8 mars 
av en ledamot frin Ars
ta, Uppsala och Norrko
ping. Mahno har t v i le
damoter varav en utan 
mandat. Frin Arsta och 
Tba tycker vi det ar 
konstigt att inte FRR inte 
ens la det forslag som 
var aktuellt i januari, dvs 
att itminstone ersatta de 
som rostas in i FRR? 

fdrslaget om fler mandat avslis pi FK:s 
irsmote, skall vi i fortsittningen deltaga 
med endast den som ir Arstas enda repre-
sentant som har mandat - P O Brandeker. 
Som en konsekvens av irsmotets beslut 
avgick vi ovriga frin Arsta dessutom frin 
arbetsgrupp bonus, det fortsatta arbetet 
for ny lonebildning och IRM och kompe-
tensgruppen. Vi har lagt ner en hel del 
arbete pi centrala frigor, utan mandat och 
att facklig tid blir en bristvara gor att vi 
avstir frin insatser. Micke T i l l blev vald 
som ersattare till Koncernkommitten 
/hogstabeslutande organet i foretagsfack-
et/, men har avgitt dagen efter. Valbere-
dare Anders Viksten kvarstir annu, di 
inget hinder 2001? 

Ska s th avsta ionepengar? 
Micke Tall, Anders Viksten och Hans 
Rosen skulle sakert ha blivit inbjudna till 
nasta konferens med Posten och SEKO 
FK 9-11 maj, eftersom gaster ar valkomna 
till FK, men vi kommer att avsti i dagsla
get. En friga som kommer avhandlas nir 
SEKO ir ensamma under konferensen, i r 
troligen om man iterigen skall utjim-
ningsfdrdela lonerevisionspengar centrak 
till behovande terminaler. Tomteboda och 
Arsta har bidragit till detta. Frin Klubb 
Arsta sager vi nej till detta i fortsitming-
en. Den utjamningen miste ske med andra 
pengar frin Posten, liksom, vilket FK 
sjalv kraver, att gruppreklamcentraler, 
ePP och tekniker skall behandlas sirskilt 
(ytterligare pengar utover potten). 

Cemensamt brev 

Frigan om representativ demokrati inom 
hela koncemfacket, ir si intressant att 
ordf Ake Anevad-Tba och ordf Micke 
Tall-Arsta har skickat ett gemensamt brev 
till Koncernkommitten, dar vi skriver att 
det borde vara sidan demokrati i hela 
koncemfacket. Vi har respekt for om det 
ar en ekonomisk friga di det blir mer 
kosmader for resor etc, men frigan borde 
i alia diskuteras plus att respektive rid 
borde ha rostratt. 

Vad avhandlades i ovrigt pi irsmotet FK? 

• Ekonomin / fanns inget skriftligt att se, 
den kommer som bilaga 

• Valen av FRR, koncemkommitte, kon-
cemrid, valberedare / inget skriftlig 
material om vilka som var nominerade 

• Ett tillagg ti l l den verksamhetsplan som 
antogs i hostas (se Fackmellt 7/1999) 

• Ake Kihlberg-ordf koncemridet, redo
visade senaste nytt frin Posten 

• Kompetensutvecklingsgrappen redovi
sade med OH-bilder ett engagerande 
amne 

• Arbetsgmppny lonemodelllamnadeett 
skriftligt fbrslag som skall behandlas 
avFK 9-11 maj 

• Bonusutfallet 1999 och arbetet med en 
ny bonusmodell 

• KommunikationlnformationProfile-
ringOpionsbildning = KIPO 

• I-brev nigonting som kan komma, 
hysch-hysch 

Micke TSU 

Micke Tall ar ordforande i Arstaklubben 

Avgatt 
Arsta Terminalklubb 
hade 7 mars pi sitt sty-
relsemote bestamt att om 

Vilket gang! Klubb Tomtebodas styrelse 2000. Fr.v.: Anders Bergstrom, kassor, Peter Janneus, Jan 
Ahman, sekreterare, Gerardo Berrios, Ake Anevad, ordforande, Izabelle Westin, Bertil Carlsson, Inge 
Sved, vice ordforande, Hasse Lindquist, Janis Rubulis. 
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Dagsnoteringar fran Arsta: 

KSM-problem och for litet folk 
• Efter en intensiv julperiod och i 
manga stycken en lika intensiv vinter 
och var kan v i konstatera att inkor-
ningsproblemen i terminalen varit 
manga och kravande. 

Den nyinstallerade tekniken i form 
av I R M (Resningsmaskinen ) har j u 
visat sig vara den enskilt bullrigaste 
maskinen i hela konceptet. Matningar 
har vidtagits, vilka bekrafitar det v i 
med blotta orat redan konstaterat. 
Atgarder kommer att vidtas fbr att fa 
ned ljudnivaema i den delen. Mat
ningar kommer ocksa att goras i hela 
terminalen nar hela maskinparken ar 
pa plats och i drift, detta for att fa en 
samlad bild av ljudet som skall ligga 
t i l l underlag for adekvata atgarder. 

Krypstrommar 
Matningar skall ocksa vidtagas med 
baring pa elektromagnetiska fait nar 
allt fungerar som det ar tankt och 
strommen gar i de banor den skall. 
Vissa problem har forekommit, med 
bl.a. krypstrommar. 
Losningen for det harda golvet kom

mer att bli nagon form av sko eller 
ilaggsula. En utvardering av den 
ilaggsula som en del i personalen nu 
under ett antal veckor provat ar pa 
gang men ar enligt var syn inte det 
enda altemativet. 

KSM-problem 
K S M (Klumpsorteringsmaskinen) har 
haft en valdigt l i ng inkomingsperiod 
och fungerar fortfarande inte helt 
tillfi-edsstallande vilket naturligtvis 
skapar en tung manuell bantering av 
klumpen. Kodplatsemas ergonomi ar 
inte heller lost i dagslaget men ar pa 
gang. 

Det stora blodflodet LTP:en har j u 
ocksa haft och har alltjamt sina bam-
sjukdomar, som v i hoppas ska fa en 
bra losning i slutandan. En ambition 
har varit att slippa sa manga ladlyft 
som mojligt for att spara pa persona-

lens kroppar. 
En viss organisatorisk turbulens har 

forekommit, rutiner har naturligtvis 
inte varit fardiga och innotta, roller 
for sorteringschefer och maskinopera-
torer inte glasklara pa alia hall. 

Sma/C5 varit valdigt begransad. Detta 
oroar oss i allra hogsta grad da v i ar 
av den uppfattningen att arbetsvaria-
tionen ar mycket vasentlig for att 
undvika forslitningsskador. Formodli-
gen kommer det att ta lang tid innan 
man hittat bra former for att verksam
heten skall ftingera pa ett tillfredstal-
lande satt. V i d arets slut kanske vi kan 
se den fulla konsekvensen av alia 
beslut. 

Felbedomt psi-behov 
Tyvarr maste vi konstatera att man pa 
Sma/C5 felbedomt personalbehovet 
vid driftsstarten vilket resulterat i en 
stor rekrytering av tidsbegransad 
personal. 
Dessutom har behovet varit felbalan-

serat i forhallande t i l l postflodet och 
det kan j u var och en rakna ut vad det 
haft for kon-

Mycket buller vid maskinema, och allra varst vid BRMiama. 
Seveko Yacob, vid en av Arstas BRM. 

Janne Gebring 

Janne Gebring ar ordforande i sektion Arsta 
Stora och ledamot i klubbstyrelsen. 

sekvenser. 
En liten ar

betsgrupp for 
a t t 10 s a 
problemen ar 
t i l l sa t t och 
j o b b a r for 
hogtryck, v i 
vantar med 
spanning pa 
r e s u l t a t e t . 
Bemannings-
fragan ar kan
ske en av de 
viktigaste fra
gorna som v i 
har att hantera 
med tanke pa 
att inte slita ut 
p e r s o n a l e n 
och oka sjuk-
skrivningama. 

B e g r a n 
sad arbet-
svariation 
E t t a n n a t 
konstaterande 
som v i maste 
gora ar att 
arbetsvariatio-
n e n p a 
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Pengarna rullar 

sex miljoner till Gronsakssparet 

Hi 

Bakgrund 
Bakgrunden ar val vid det har laget val 
kand: Riksnatet har t i l l bland annat fdrfat-
tarens och Rikstransporters fasa, l i t i t 
bygga Sveriges storsta brevterminal utan 
direkt spiranslutning. For att forsoka 
radda den hopplbsa extemlogistiska situa-
tionen, har Rikstransporter och S J tvingats 
att satta i stind ett overgivet indusO-ispir 
vid Arsta Partihallar vanligen kallat Grbn-
saksspiret. Om vad jag tidigare skrivit i 
amnet kan evenmellt missfdrstis vad 
avser Rikstransporters vakenhet. Natur
ligtvis hade Rikstransporter tidigt noterat 
att Syd inte fungerar i huvudtransport -
tigtransporten! 

Bygge och kostnader 
Bygget vid partihallama budgeterades t i l ! 
cirka tre miljoner utan nigot overdid. 
Kosmadema har nu passerat sex miljoner. 
Mycket pengar for en blisig utomhusar-
betsplats. Fbr att fbrsbka spara kosmader 
gbrs asfaltsskiktet tunnare, men det med
fbr i andra sidan att trucktrafik ombjlig-
gbres! 

Upphandling 
Upphandlingsunderlaget gick ut i slutet av 
januari och en handfuU postenheter upp-
manades att lamna anbud. Fas upphand
ling inrymde en del poanger. 
Trots bra upplagg frin spirhallspersona-

len pi Tba vagrade den tillfbrordnade 
Tomtebodachefen att lamna in anbudet. 
Hans motiv kan samamnfattas som att 
Grbnsaksspiret, satt mot att istallet an van
da Tomtebodas spirhall, ir ett si korkat 
projekt att Tomteboda inte ska gi in i 
nigot sidant. Det bar nejet fick till fbljd 
att andra enheter i flygande flang fick 
lamna i f i ^ sig anbud. Nar detta skrives 
ser det alltsi ut som om Biltransporten pi 
Arsta tar hem jobbet. 

Hardvara 
Ett storre repotageteam frin Facktuellt 
besbkte bygget den 21 mars 2000. Platt-
formen ir fbrhbjd, fyllning och andra 
arbeten infbr asfaltering pigir. Fortfaran
de iterstir smarre spirarbeten samt hela 
elektrifieringen och signalsystemen. Vida
re skall hela sikerhetspaketet pi plats. 
Driftstart var tinkt till fbrsta april men si 
blir det inte. SJ fantiserar om driftstart ca 
15 april och jag spekulerar om mitten av 
maj. Under tiden kommer huvuddelen av 
tiglasmingen att ske pi Tomteboda och 
Arstas sista t i l l huvudtt-ansporten lastas pi 
spir 19 i Klara. 

Framtiden 
Grbnsaksspiret blir alltsi nigot som bide 
Arsta och Tomteboda tyvarr miste dras 
med inom bverskidlig tid, alh orsakat av 
att Brev arrogant nog li t i t bygga en brev-

Gronsakssparet norrifran med blivande "lastkaj", 2000-03-21. 

terminal utan spiranslutning. Sjalv har jag 
ingen aiman uppfatming ar den jag lagfbr-
de viren -97: Ligg all brevhantering i 10-
19 omridet i en terminal med basta kom-
munikationslage. Lampligen Tomteboda 
elller som iden marknadsfbrdes som 
"projekt Sobia Ban"! Dir finns redan idag 
direktkontakt med europavagnatet, kort 
ledtid t i l l sival Bromma som Arlanda 
flygplatser och inte minst raka spir inom-
hus med goda mbjligheter till spir ut-
byggnad. Vidare fmns goda mbjligheter 
till nybyggnationer. Hur som heist har SJ 
fitt uppdraget att utteda var framtidens A-
posttig skall hanteras i framtiden. 

Guy Boden 

Guy Boden dr skyddsombud pa Tba Stora 
samt Tomtebodaklubbens konsult i tagfragor 

Tomtebodaklubben har skrivit till Riksndtsche 
fen och begdrt svar pa ett antal fragor anga
ende tillkomsten av Gronsakssparet Vi hoppas 
kunna redovisa brevet och svaret pa detta i 
nasta nummer av Facktuellt 

Tba-notiser 
Samverkansavta i 
Samverkansavtalet har omfOr-
handlats som en foljd av terminal-
detnlngen. I sak ar det inga stSrre 
fOrandringar jamfSrt med det gam
la avtalet. 

Jamsta l ldhetsp lanen 
f6r Tomteboda 2000 ar klar och 
deias nu ut till lagen. 

65 pnDcent av de anstai lda p i 
Tomteboda ar man och 35 procent 
kvinnor. 

Nar det galler lagledare och hQg-
re tjanster ar det som bekant en 
annu lagre andel kvinnor. 13 kvin
nor har anmait sig till det mentorp-
rogram som i tm ins tone kan bidra 
n i g o t till att jamna ut skil lnaderna 
p i den punkten. Tomteboda kom
mer att f i ca 6 platser i det pro
gram som startar inom kort. Uttag-
ning p i g i r . 
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Arbetsmiljo pa Tomteboda 

Drapers mot storande buller 
Nytt FHV-avtal 
Ett nytt avtal har tecknats med Previa om 
fbretagshalsovird pi Tomteboda. Avtalet 
innehiller en viss skillnad gentemot fbrra 
avtalet. Numera skall inte Previa utfbra 
nigra behandlingar utan remittera all 
behandling till andra virdinrattningar. 
Detta for att behandlingen skall bli billi-
gare genom kopplingen t i l l Landstinget. 
Dessutom ar det meningen att Previa i 
fbrsta hand skall jobba fbrebyggande med 
arbetsmiljbfrigor. 

Fbr att Previa skall f i utfbra tjanster si 
krivs godkind rekvisition. Redovisning 
sker sedan en ging per kvartal. 

En annan nyhet ar att Previa numera 
finns pi plan 5 pi Tomteboda. 

Jag har nyss fi t t hbra att det ar pi ging 
ett centrak ramavtal nar det galler fbre
tagshalsovird, vilket kanske innebar att vi 
fir gbra om virt lokala avtal. 

Bullerprojektet; 
Det har utfbrts matoingar for att utrona 
om det Ibnar sig att avskirma bullret vid 
den manuella sorteringen. Mamingen 
visade att man kan f i en ganska stor ef-
fekt. Nu hiller man pi med att titta p i hur 
denna vagg skulle kunna konstrueras. Ett 
nytt fbrslag ar att satta upp ett sorts buller-
draperi som Ibper pi skenor, si att man 
skapar en storre flexibilitet. 

Vidare tittar man pi hur man skall g i 
vidare fbr att kartligga bullret pi hela 
terminalen. 
IRM har mitts pi Arsta och man har 
konstaterat att maskinen har en mycket 
hbgre buUemivi mot vad man har upp-
handlat. Miming skall aven ske pi Tom
tebodas maskin. Under tiden pigir fbr-
handlingar med Siemens om itgirder. 

Truck: 
Ett jobb p ig i r fbr narvarande pi plan 2 
fbr att f i jamnare golv fbr truckama. I 
stort sett handlar det om att f l jamnare 
fogar mellan huskroppama. Dessutom si 
hiller man pi att ta bort dom s.k. koppar-
na fbr ATR- truckama, som fbrsvann fbr 
ett antal ir sedan. 

Projekt: 
2 projekt har startats fbr att bka Tomtebo
das effektivitet. Ett projekt fbr inflbde och 

ett fbr utflbde. Man tittar bland annat p i 
hur vi skall f i r en battre LTP s i att vi kan 
slippa en del av lidlyftandet, men ocksi 
hur vi kan bli av med tmckbehovet p i 
plan 3. An si lange pigir insamlandet av 
statistik fbr att f i en bverblick av kapaci-
tetsbehovet. Fram fbr allt ar det viktigt nar 
det galler LTP-ut. 

KSM 
har fitt en ny inmamingsstation, fbr att 
man skall kunna f i en battre ergonomi. 

Nu miste den utvirderas fbr att vi skall 
kuima konstatera 
om vi skall g i 
vidare med dom 
andra inmatning-
sstationema bide 
p i Tomteboda 
Gbteborg och 
Malmb. 

Lasse Lovlie 
, Lasse Lovlie ar Huvud

skyddsombud pi Tom
teboda 

Tomteboda-notiser 
Personal 
Den mingiriga (o)vanan med tidsbeg-
ransat anstailda fortsatter armu ett tag p i 
Stockholmsterminalema. Arsta har f n. 
ca 100 tidsbegransat anstailda - men 
aven Tomteboda drar sina strin till 
stacken. 

Tba Sma 
har under febmari-mars haft ca 10 tids
begransade deltidsitaganden (3,5 tim) 
p i kvallen med hanvisning till attBRM-
projektet behbvde mer tid fbr att f i 
organisationen kring maskinen att fim-
gera battt-e. Under denna fomtsattning 
accepterade klubben arbetsanhopning 
som skal fbr dessa itaganden. 

Dessutom finns 14 st 14-timmarsans-
taltaingar, som fr.a. anvands fbr att 
starka upp nattema. Dessa anstallningar 
ar vikariatsanstallningar. 

Som bekant har det ocksi beordrats en 
hel del overtid p i enheten. 

Meningen var att behovet av 3,5 tim-
marsanstallningar skulle upphbra sista 
mars. Sitycks inte bli fallet; istallet otor 
behovet Under april-maj kommer det att 
bli ca 15 anstalhiingar. Den har gingen 
blir det vikariatsanstaihiingar; vi gir inte 
p i samma sak t v i ginger. 

Tba Stora 
anstaller tidsbegransat (april-maj) 6 
deltidare till klumpen. Atagandena blir 
83 procent. 

Snart Sr nya Arsta fardigt (ska vara det i 
alia fall!) och ankommande utrikes 
smi/c5 bverflyttade t i l l Arlanda utrikes. 
Darmed bbr ocksi skalen fbr dessa evin-
nerliga tidsbegransade anstallningar vara 
undanrbjda. Eftersom personalomsatt-
ningen ocksi bkat nigot (f n. ca 4 pro-
cent fbr heltid och 2,5 procent fbr deltid 
pi Tba) kan det under hbsten bli dags att 
antligen bbrja nyanstaUa fast personal. 
Nigra deltidare fir redan nu sina itagan
den utbkade fast tack vare 3-irsgransen 
fbr vikariat, som bbijade galla frin nyi-
ret. 

Gruppreklamcentralen 
ar ett kapitel fbr sig. En del av verksam
heten bedrivs idag i egen regi pi GRM-
centralen i Sitra, huvudsakligen med 
tidsbegransat anstailda. Frin 1 oktober 
ar det meningen att IKAB ska ta bver 
hela bladningen pi entreprenad. Verk
samheten kommer ocksi att flyttas t i l l 
nya lokaler. 

Mot den bakgranden har klubben ac-
cepterat ett 20-talet tidsbegransade ans-
talbingar med stbd av det postcenttala 
tillaggsavtal om skal fbr tidsbegransad 
anstalhiing (strukwrskal) som slutits i 
samband med avtalet om Futtirum. Des
sa anstalhiingar Ibper t.o.m. 30 Septem
ber. 

/JA 
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Realloneutvecklingen 1977 - 2000 

Tillbaka till CA efter drygt 20 ar 
• Jag har under drygt 20 Srs tid fbljt 
reallonens utveckling for fotfolket inom 
Posten, och fortldpande redovisat utfallet 
i olika tidningar. Nar lonesystemen heU 
gjordes om i mitten av 90-talet skapade 
detta vissaberakningsproblem som lett til l 
att det blivit ett uppehill i siffemissandet. 
Dessutom s i foljde jag frin bdrjan lone-
utvecklingen fbr pj:araa och den yrkes-
grupp som fr.a. hade pj-lbn, brevbirama. 
Inom sorteringen i Stockholm har ju de 
fiesta varit antingen bpj:ar eller ^ j :ar eller 
- kronan p i verket! - vx:ar (och motsva
rande inom utrikes). Idag i r vi alia som 
bekant sorterare. 

All t ime high 
Jag harnu rekonsttnerat Ibneutvecklingen 
bakit t i l l 1980 fbr bpj-gruppen. Heist 
skulle jag vilja starta redan 1976-77 efter
som de iren var de svenska reallbnemas 
all time high. De har inte varit mbjligt, 
men eftersom Ibneutvecklingen fbr pj:ar 
och bpj:ar bakit i tiden fbljdes i t kan man 
utgi frin att aven vira reallbner sjbnk 
med ca 500 kr/minad mellan 1977 - 80. 
Jag redovisar dirfbr i diagrammet bida 
altemativen. 

Av diagrammet framgir att reallbnema 

fbrsimrades under nistan hela 80-talet. 
Mot slutet av det decenniet och i bbrjan 
av 90-talet skedde s i en kraftig uppging; 
vi var tillbaka dar vi bbrjade ett decen-
nium tidigare! Orsaken till denna fbrbat-
tring var dels skattereformen 1990-91, 
dels den kraftiga hbgkonjunkturen i sluts-
kedet av 80-talet. Det var d i vi fick 
MLT:na och andra Ibnehbjningar som 
faktiskt hdjde Ibnema nigot. Skatterefor
men hade ju en pissa-pi-sig effekt fbr oss 
med liga eller normala inkomster. Fbrst 
sjbnk skatten litet - och sedan steg den till 
an hbgre hbjder an fore reformen nar 
momshbjningama slagit igenom i prisema 
och de nya extraskattema (egenavgifter-
na) infbrts. Darfor kanade det snart utfbr 
igen si att vi kom tillbaka ner under noll-
strecket. 

Panikskapare 
Just nu pekar kurvan uppit och vi har 
iterigen fitt nisan bver vattnet, vad real-
Ibnen betraffar. Vi i r tillbaka ungefar dar 
vi var fbr drygt 20 i r sedan! Det i r denna 
iterstallare som skapat panik inom 
etablissemanget, satt fart p i utredning-
smaskineriet och ti l l slut resulterat i rege-
ringsfbrslagen om tvingsmedling och 

skarpta varsehegler. 
Sammanfattningsvis s i kan vi konstatera 

att det sista kvartsseklet varit bortkastad 
tid nir det galler reallbnema. Vi stir fak
tiskt - i basta fall - och stampar p i samma 
fiack som fbr 25 i r sedan! 

Star och stampar 
Det kunde man acceptera om vi istallet 
fitt fbrbattringar p i andra vigar an genom 
Ibnen. Si har som bekant inte varit fallet. 
Exempelvis sjuklbnen och pensionema 
har ocksi fbrsamrats liksom ett antal 
andra sociala rattigheter. Den alha varsta 
fbrsamringen si hir lingt i r nattirligtvis 
den kraftigt hbjda arbetslbsheten. 

Vi kan dirfbr konstatera att de krafter 
som styr det bar landet, de stora kapitala-
gama och deras politiker i olika kulbrer, 
misslyckats. I varje fall om man ser saken 
frin var horisont. 

Och varfbr skulle vi se den fiin annat 
hill??!! 

Jan Ahman 

Pa klubbens hemsida finns utforligare 
information om hur berdkningarnagjorts. 
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Bonus 1999 en f jart i kosmos 
- men blir modeiien for ar 2000 battre? 
• Sommaren 1999 fick SEKO hastigt 
och lustigt (?) sent medverka i den bonus
modell som Posten ville besluta om. Man 
hade brittom, for bonus sades inforas p i 
alia Serviceomriden - Utdelning i landet. 
Efterit visade det sig inte vara si, dess
utom i r det frigan om nigon brevbirare 
overhuvudtaget fick nigon bonus?! Men 
det var vildigt brittom, och SEKO accep
terade att milen redan var satta innan 
fbrhandlingen kom ti l l . V i piverkade det 
som var mer intressant; vilken narvarotid 
som skulle f i bonus. Dir lade vi fbrslag 
om fbrbattringar, exempelvis att vird av 
sjukt bam skulle raknas, och att de som 
hade arbetat, men sedan slutat kunde f i 
bonus utifirin vissa fbmtsattningar. 

Olika forutsattningar 
Nar utfallet kom visade det sig att det slog 
utifrin milens uppniende, men att termi
nalema hade olika fomtsatmingar. Uppsa
la och terminalema i Stockholm hade 
kanske redan uppnitt hbga tal inom krite-
riema, darmed blev milen svira att n i . 
Den terminal som hade lagre utgingslage 
hade naturligtvis lattare att n i ett m i l . 

som andra terminaler redan hade nitt 
tidigare an 1999. Men si var fbmtsStt-
ningama, dessutom miste man klara bver 
milet fbr att f i bonus. En fbrbittring 
jamfbrt med tidigare rackte inte t i l l . De 
erfarenhetema plus att flera terminalche-
fer tyckte till om milen kontra redan 
uppnidda resultat, skulle f i genomslag 
infbr 2000. 

Klantigt 
Artikelfbrfattaren var med i fbrhandling-
ama 1999, och det slutgihiga resultatet 
avgjordes jan 2000. SEKO var tidigare 
kritisk mot att bonusen skulle enbart 
fmansieras med resultatfbrbattring. Det 
kan ju betyda att om vi uppnir alia kvali-
tetsmil, men att vi gir exakt enligt bud
get, si finns inga pengar till bonus! Nival, 
sommaren 1999 sig det ut som 3000:-
bmtto inte var ombjligt, men sen kom 
semesterstopp, jultrafik och att terminaler-
na inte kunde periodisera p i ratt satt, bara 
det sismamnda ar ju upprbrande! Utbilda-
de och hbgavlbnade anstailda inom Pos
ten, klarar inte av sitt arbete inom ekono-
miomridet - vill man vara snail kan man 

kalla det klantigt, i ovrigt borde det falla 
under nigon bedragerimbrik! Posten tog 
i utfallet hansyn till det som produktion-
spersonalen inte kunde styra bver. Det 
betydde i slutindan att bonusens brutto-
summa steg frin ett antal hundralappar till 
2000:-. 

Cratifikation 
Utfallen 1999 visas hir intill. Fbmtom att 
klara milen 1999, har nya Arsta byggts 
och det har varit en valdig omorganisation 
om minga pusselbitar som skall passa, 
utan att det blir kundpiverkan. Riksnatets 
ledning tycker att detta arbete har varit si 
framgingsrikt, att det var vart en gratifi-
kation om 1500:- med sedvanlig narvaro
tid. Terminalklubben pi Arsta tycker att 
detta ar en ran signal till de anstailda. 
Sedan kan man alltid ttata om hur mycket 
Tomteboda, Uppsala etc har berytt fbr att 
klara posthanteringen under 6 vergingspe-
rioden mellan nedlaggning Klara och 
Arstas start. 

Utrikes modell 
Samma personer / Jan-Eric Rbnnqvist-

Lonsamhet Kvalitet Ndjda kunder ViP SUMMA 
Temiinal 

20% 
tidhdiln 

25% 
Kod GSM-A 

10% 
Kod GSM-B 

10% 
FFK 
20% 

TSI-fbretag 
5% 

TSI-privat 
5% 5% 100% 

Karlstad 400 500 200 0 400 100 100 100 1800 

Umei 400 500 200 0 400 100 100 100 1800 

Malmo 400 500 200 0 400 100 100 0 1700 

VasterSs 400 500 200 200 0 100 100 100 1600 

GOteborg 400 500 0 0 400 100 100 100 1600 

Tba 400 500 200 0 0 100 100 100 1400 

Nkp 400 0 200 200 400 100 100 0 1400 

Svl 400 0 200 200 400 100 100 0 1400 

Alvesta 400 0 200 0 400 100 100 100 1300 

400 500 0 200 0 0 100 100 1300 

400 0 0 0 0 100 100 100 700 

Arsta 400 0 0 0 0 100 100 100 m 

Uppsala 400 0 0 0 0 100 100 0 600 
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Micke Tall / som hanterat SEKO:s be
handling av bonus, fortsatte i en arbets
grupp som utvarderade modeiien for 
1999. I den kom flera terminalchefer att 
ingS. SEKO tipsade om att infdr 2000 
kimde Utrikes modell med 10 steg inom 
varje kriterie vara ett bra inslag. Det bety
der, t i l l skillnad mot 1999, att om man 
fdrbattrar sig i en kriterie - ex tidhilhiing -
men inte klarar hela milet, andl kan f l 
del av bonus. Artikelfbrfattaren har sedan 
avgitt frin sitt uppdrag utifrin vad som 
hande p i fbretagskommitten 8 mars, men 
kan andl meddela att arbetsgruppen arbe-
tar enligt de intentionema. 

Kvalitetspremie 
Daremot anser sig Posten bundna av att 
man kan bara bekosta bonusen genom att 
ta 25 % av resultatfbrbattringen. Under-
tecknad ar av annan uppfatming. Posten 
borde uppskatta kvalitetsfbrbattringama 
och ha bonusen som en kosmad i budget. 
Den kunde dessutom byta namn till kvali
tetspremie. Har kommer SEKO att hamna 
i ett dilemma. Skall man g l med p i den 
modellens fmansiering, eller ta en "ideo-
logisk" fight om att bonusen skall flnansi-
eras direkt ifrln budget? Det gamla mo
deiien betyder att om man skall f l ut 
4000:- brutto, miste man fbrbattra resulta
tet med 80 milj for att f l 25 % dvs 20 
miljoner- 20 miljoner/5000 Irsanstallda = 
4000:-?! Den andra modeiien ar att vi 
skall arbeta ihop 20 milj battre en budget 
fbr att direkt finansiera bonu-
sen/kvalitetspremien. (Man kan till och 
med prata om att budgeten borde f l bli 20 
milj samre i utfall fbr att den hbjda kvali-
ten f i r kundema att stanna). Fbr varje I r 
blir det svlrare att fcSrbattra resultatet 
utifrin en budget som vi som anstailda 
inte har nigon som heist infiytande bver. 
Svlrt att bedbma om den ar relevant eller 
inte. Foretagsridet med P O Brandeker i 
spetsen har ansvaret fbr att kurma bedbma 
budgeten i RiksNat-samverkan. 

ideologisk fight 
PI fbretagskomitten 8 mars verkade man 
nigot radd fbr att utmana i en ideologisk 
fight, pengar ar dock pengar aven om det 
blir lite? Dock var frigan ny fbr dom som 
deltog, undrar vad man skulle svara idag? 
Sjalv steg jag av arbetsgruppen, eftersom 
jag inte sitter i fbretagskommitten (eller 
rldet) dar mandaten fmns att besluta. 
Tycker att de som sitter i fbretagskommit
ten f i r ta ansvaret for frlgans Ibsning. Jag 
fbrsvarade bonusen 1999 infbr de fbrut-

satmingama som fanns. Blir det en liknan
de bonus igen utifrin finansieringen, 
tycker jag daremot inte SEKO skall vara 
bverens i en fbrhandling om detta. Denna 
stlndpunkt ar fbrankrad i Arstaklubben 
med sina 1000 medlemmar. Efter utfallet 
om 700:- trots bra siffror, kan man "lika 
gama skanka den s i kallade bonusen till 
nigot valgbrande andamir. 

intresse for hdjd kvalitet? 
Fbr ovrigt kan det vara dags att Bo Aler
felt som ny chef fbr brev/paket att redo-
gbra fbr hur man skall fokusera/premiera 
kvalitetsarbetet inom brev/paket. Hur 
mycket ar Posten beredd att investera i 
personalens intresse fbr hbjd kvalit6? Vart 
tar pengama vagen som inte betalas ut via 
bonus fbr att man inte uppnir alia kvali-
tetsmllen? Denna ging inom Riksnatet 
blev det ca 2 miljoner ej utbetalade av 10 
= 400:- per anstalld. I det nya Posten som 
skapas 1 ju l i 2000 kan det val vara dags 
att skrota policyn om att bara 25 % av 
resultatfbrbattring kan g l tillbaka till de 
anstailda?! Finns det ett nytlnkande inom 
Posten ar det basta laget nu, att skapa 
nigot nytt och modemt i hur man upp-
skattar sin personals insatser? Det skulle 
dessutom vara intressant att veta hur 
chefers bonusavtal ser ut?! 

Micke Tall 

Micke Tall dr ordforande i Klubb Arsta 

Avdrag for 
A-kasseavglften 
1 9 9 9 

(Anvands vid deklarationen 2000) 

Jan - juni 
lOOkr/man =600kr 

Juli - dec 
80 kr/man = 480 kr 

Totalt = 1.080 kri 

Forbundsmotet: 

Motion angaende 
tidsbegransade 
anstaiiningar 
A r b e t s g i v a m a har u tnyt^at lag-
kon junk tu ren och d e s e n a s t e 
a rens besvar l iga l a g e p a 
a r b e t s m a r k n a d e n och a t tacke-
rat a rbe ts ra t ten och av ta ls reg le-
r ingar. 

Flexibi l i tet och avreg ie r lng har 
blivit m o d e o r d , m e d a n konse-
kvense rna for kamra te r s o m 
blivit 6ver taf iga e l ler a ldr ig fat t 
o rden l ig t fo t fas te i a rbets l ive t a r 
ta l r ika. M a n n i s k o r s o m fat t leva 
m e d o l ika t ype r av t i dsbegran 
s a d e ans ta l l n ingar under flera 
ar, Lags t i f la rna har dar for for-
sok t forbat t ra v ikar iatsanstalJ-
d a s s i tua t ionen g e n o m att a n d -
r ingar i L A S s o m bor jade ga l la 
f r an o c h m e d s e n a s t e arssk i f te . 

T ro ts de t ta m i s t e v i kons ta tera 
att f lera a rbe tsg i va re v isar s tor 
upp f i nn ings r i kedomen at t k r ing-
g a lagen och/e l le r e n ovi i ja att 
f a s t a n s t a l l a pe rsona l . Efter 
u tvarder ing har vi kunnat se att 
d e t t a a g e r a n d e inte iona t sig 
en l i g t en fS re tagsekonomisk 

: ka lky i , u tan o rsaker merkos tna -
d e r s o m m a n v i d beslutst i l l fa l len 
inte ve la t beak ta , Resu l ta te t bl ir 
of ta en s a m r e pe rsona l -
p lanenng / -u tveck l ing s a m t att 
kva l i te tsmal o c h okat e n g a g e -
m a n g h o s pe rsona len inte u p p -
nas. 

Mo j i i ghe ten at t va i ja b land o l ika 
f o rmer av t i d s b e g r a n s a d a n s -
tSl ln ing bo rde dar for inskrankas 
v a s e n t l i g t 

V i y rkar dar for ; 

. att S E K O v e r k a r for att a n d 
ra L A S s a att e n d a s t e n form 
a v t i d s b e g r a n s a d ans ta l in ing 
ti l lats s a m t att lampitg t i d s p e -
riod for d e n n a f a s t s i a s 

Kiubb Arsta Postterminal 
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Fyra miljarder back 

Postens samsta resultat nagonsin 
Pensionsskulden fortsatter att spoka • 2 miljarder till Futurum 

• Posten gjorde 1999 en forlust pi 
4 065 miljoner kronor, en resultatfor-
samring pi drygt 5 miljarder jamfort 
med 1998! 1998 irs resultat uppgick 
till +1 075 miljoner. 

Rorelseintakterna var i stort sett 
oforindrade, drygt 24 miljarder. 

Det jattelika underskottet beror fr.a. 
pi tvi faktorer. 

vansinne 
Dels har man valt att 1999 bokfdra ca 2 
miljarder for kommande awecklingskost-
nader i kontorsnatet. 

Dels har nya regler for berakning av 
pensionskosmadema tvingat foretaget att 
oka pensionsskulden med drygt 2 miljar
der. Pensionsskulden ar darmed uppe i 
mellan 11 och 15 miljarder, beroende p i 
vad man raknar in i den. Storre delen av 
skulden - men lingt ifrin allt - garanteras 

Samarbete 
med CityMaii 
Posten och CityMaii planeraratt 
starta ett gemensamt bolag, 
AddressPo in t , for att gora affa-
rer pa adressuppdater ing. 

Bolaget kommer att erbjuda 
adressuppdater ingst janster till 
foretag. Man kommer o c k s a att 
opnna en hemsida, www.flytta.-
nu, s o m framst riktar s i g till pri-
vatpersoner. 
Afars iden med hemsidan ar, att 

man inte bara kan gora s i n a d -
ressandr ing dar, utan o c k s a 
andra affarer i s a m b a n d med 
flytten: bolan, f lyttstadning, mm, 
m m . 

AddressPoin t ar en fortsatt-
ning pa det samarbete s o m in-
leddes under hosten 1999 i o c h 
med att CityMai! kopte 15 pro-
cent av S v e n s k A d d r e s s a n d r i n g 
A B , da helagt av Pp&ten. 

idag genom Pensionsstiftelse 1996. Han-
teringen av pensionsskulden ar ett av de 
tydligaste bevisen p i att den regering som 
sitter idag och de regeringar som suttit 
under 90-talet, inte ar intresserade av 
Posten som ett stabilt statsagt foretag p i 
brev-, logistik- och betahimgsmarknader-
na. Si lange Posten var en statlig myndig-
het och mot slutet ett affarsdrivande verk, 
garanterade staten pensionema. Darfor 
gjordes inga avsatmingar i fbrvag till 
personalens pensioner. Nar s i Posten 
bolagiserades 1995 sitvingades foretaget 
i princip att over en natt skaka fram peng
ar till hela den pensionsskuld som byggts 
upp under de statliga myndig-
hets/affarsverks iren. En vansinnig ord
ning, men si vansinnigt i r det i avregle-
ramas virld. Posten fdrsoker nu losa 
denna hopplosa uppgift genom att fora 
over de fiesta fastigheter av varde till 
Pensionsstiftelsen. Man hoppas p i detta 
satt i stiftelsen kunna bygga upp ett kapi-
tal som garanterar pensionsskulden, och 
heist ocksi genom avkastaingen kan bidra 
till kosmaden for utbetalda pensioner. 

Avreglerarna 
Si lingt frid och frojd alltsi? Knappast. 
Aven andra foretag siljer numera ofta 
bort sina fastigheter. Det gor man for att 
f i loss kapital som kan investeras i kam-
verksamheten. Posten har fbrvagrats 
denna mojlighet genom avregleramas 
beslut. Fastighetema har gitt i t till att 
tacka den historiska pensionsskuld som 
staten borde ha stitt for. Istallet borde 
pengama, exempelvis, ha satsats p i de 
investeringar som - enligt vad man pistir 
- skulle behovas for att kunna behilla och 
utveckla Postgirot. Nu tvingas man istallet 
salja Girot for att f i loss kapital att inve
stera i resterande verksamhet. Om nu inte 
alia Postgiropengar gir i t t i l l att ticka 
Futumms kosmader! 

Saljer lonsam del 
I och med att man siljer Postgirot saljer 
man ocksi en lonsam del av Posten. 

Om man undantar de t v i stora svarta 
hilen, Futumm och pensionsskulden, s i 
blev Postens resultat fbrra iret +236 mil

joner. Aven det i r en fbrsamring jamfbrt 
med 1998 d i vinsten uppgick till +639 
miljoner(efter avdrag av engingsvinster). 
Vil l man leka med sif&or kan man siga 
att utan Postgirot hade aven "nettoresul-
tatet" blivit minus. Postgirot gjorde namli
gen en vinst p i 270 miljoner 1999! An-
nars i r det fortfarande Brev som ar mjblk-
kossan; 1999 irs vinst uppgick till 1 123 
miljoner (1 431). Logistik fortsatter att g i 
med fbrlust, -91 miljoner (-129). Utt-ikes 
gav ett bverskott p i 90 miljoner (133) 
medan Fbrsaljning som vanligt gjorde en 
miljardfbrlust, -1 007 miljoner (-1 053). 
Nu bbr man ha klart for sig att det fmns 
en hel del svirbedbmd intern bokfbring i 
Fbrsaijnings resultat liksom subventioner 
till Nordbanken. 

Logistik i riskzonen 
"Gmnden ar nu lagd fbr nya Posten", 
sager Grabe i en kommentar till bokslutet. 
Det fir man verkligen hoppas; men frigan 
ar om det stammer. Agerandet kring pen
sionsskulden (och fbr den delen ocksi 
Futurum - varfbr stir inte staten fbr dessa 
kosmader?) pekar p i motsatsen, liksom 
agerandet kring ASG-affaren. Frigan ar 
om dgaren verkligen vill satsa p i Posten 
som en stark statligt agd aktbr p i brev-
och logistikmarknaden. Mycket talar 
enligt min mening fbr att de tanker fort
satta med att slita sbnder fbretaget; salja 
ut allt som det gir att tjana pengar p i till 
profitbrema. Logistik ligger dirmed i 
riskzonen. Den verksamheten ar inte 
sarskilt lonsam idag, men den kan vara av 
stort intresse for de tyska och amerikans-
ka jattama i branschen; allt kapital ska 
som bekant numera den vagen vandra. 
Fbr brevaffaren kan det istallet bli andra 
Ibsningar fbr att tillfredsstalla den omattli-
ga "marknaden"; det ar inte fbr inte som 
Postens ledning nu satsar p i "parmers-
kap", som det s i vackert heter. 

Ett dystert bokslut som kastar mbrka 
skuggor bver framtiden. 

Li t oss tillsvidare gladjas i t att NKI-
index steg ti l l 62 (59) och, sist men inte 
minst!, ViP:en fiin 52 till 56! 

Jan Ahman 
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Ebberods bank 

Fortsatta forluster for CityMaii 
• CityMaii okade under 1999 sin omsStt-
ning ti l l 374,1 miljoner kronor (318,6 
miljoner foregiende i r ) . Trots detta fort
satter forlustema. Under 1999 uppgick de 
till 53,6 miljoner. Bokforingsmassigt i r 
det en fbrbitning med ca 5 miljoner. 

Uppgorelsen med Posten innebar att 
CityMaii fick en nettoersittning som hills 
hemlig. Affirstidningama uppskattar 
summantill ca 50 miljoner. Fdrlikningser-
sattningen har till "viss del intaktsfdrts" i 
1999 irs bokslut. Tar man hansyn t i l l 
denna engingsersittning har alltsi City-
Mails resultatforsamrats under 1999. Det 
som fr.a. borde oroa aktieagama (och 
ocksi gor det av aktiekursens utveckling 
att doma) i r det kraftigt fdrsamrade resul
tatet under andra halviret. Forlusten fbr 
fjarde kvartalet uppgick ti l l nistan 30 
miljoner, dubbeh si mycket som sista 
kvartalet iQol och tre ginger s i mycket 
som tredje kvartalet 1999. 

Rationaliseringar 
Fbr att f i bukt med kosmadema har bola
get infbrt en ny utdelningsorganisation 
fr.o.m. januari i i r ; den uppges komma att 
minska personalbehovet med 20 procent. 

CityMaii har imder 1999 gett sig in p i 
den internationella postmarknaden i nira 
samarbete med brittiska Royal Mail. Man 
fbrvantar sig en stark tillvaxt inom detta 
omride. I febmari i i r tog man hem en 
order som uppges vara vard 100 miljoner. 
Om ordem ar Ibnsam, iterstir att se. 1 
vilket fall lar konkurrensen bka fbr Posten 
Unikes. 

1 januari i i r kbpte CityMaii 15 procent 
av Svensk Adressandring, tidigare helagt 
av Posten. Man raknar med att delagars-
kapet ska bppna mbjligheter " t i l l bkade 
satsningar inom omridet fbr registervird 
och adresshantering". 

Berikarsig 
Det ar tveksamt om CityMaii nigonsin 
kan n i lonsamhet med nuvarande inrikt-
ning. Si linge investerama skjuter till 
pengar s i ar bolaget ur ekonomisk syn-
punkt snarast att betrakta som en fbrsbr-
jningsiiu^ttning for ett antal direktbrer 
och narstiende. Politiskt ar bolaget en 
torped som anvants fbr att bryta upp en 
fbmuftigt reglerad postmarknad och ersat
ta denna med en marknad dar de stora 

kapitalen satter reglema. Och dar direktb-
rema och aktieagama tjanar annu mer 
pengar. Fbr att i tergi t i l l ekonomin si 
kommer CityMaii att visa svarta siffror 
den dag som Rosengren & co Ibper linan 
ut och lagger ut brevbaringen p i entrepre
nad. D i kan CityMaii tjina pengar. P i 
samma sitt som agama och direktbrema i 
de buss- och jamvagsbolag som numera 
berikar sig p i den skattefmansierade 
koUektivtrafiken. Medan personalen f i r 
hbjda pensionsildrar, simre arbetstider, 
indragna pisspauser och kortare semester. 
Om man bverhuvud taget f i r behilla 
jobbet! 

Politisk process 
Avsiktligt skriver jag Rosengren & co och 
inte namnet p i de direktbrer i Posten som 
skriver under besluten. Visst kan man 
hacka p i Alerfeh & co, men det visentli-
ga ar att detta ar en politisk process; nam
ligen en politik i kapitalagamas intressen. 
Sedan tycks det inte spela nigon roll 
vilken farg som regeringama har. 

Det ar lika f-t vi som f i r betala kalaset! 

Jan Ahman 

Internationella notiser 
Pa tal om Arlanda 
DHL, en av de verkligt stora inter
nationella postoperatorerna, har 
sedan 1985 sitt Europa-nav vid 
Bryssels Arlanda, Zaventem. 
Det har borjat uppstS ett problem 

for dem: folk som bor runtflygplat-
sen har ledsnat p^ nattrafiken. 
Darfor gick regeringen i hostas ut 
med ett forslag att helt enkelt for-
bjuda nattliga landningaroch star
ter vilket bl.a skulle stoppa de 28 
DHL-fiightersom angorflygplatsen 
varje natt. 

Hus 1 helslcke 
Det tog fOrsteis hus 1 helslcke hos 
DHL och efter att bolaget helt en
kelt forklarat att man tankte flytta 
verksamheten till en annan flyg-
plats 1 Europa s^ backade fSrstis 
poiitikerna. 
Historien belysertv^ problem: De 

stora internationella jatteforetagen 
styr och stailer som gamla tiders 
patroner. Men episoden visar ock
s i pa sSrbarheten med stora flyg-
platslokaliseringar. Folk ger sig 
inte och darfOr iSr kraven om natt-
stangning Sterkomma! 
Ett memento for dem som vumnar 

for Arlandaterminalen! 
V 

Harda tag om 
hqjda priser 
USPS, USA:s postverk, kiaradesig 
undan hojda avgifterfor innevaran-
de Sr. Men nu har man aviserat en 
hojning fran arskiftet 2000/2001; 
t.ex. vill man hoja portot for ett 
normalbrev med 1 cent till 34 cent 
(= ca 2:90 kr). Om man nu far ige
nom den. Nar USPS vill hoja portot 
ska det behandlas av en fristaende 
"Rate Commission", som tar god 
tid pa sig att undersoka saken. 
Propaema om prishojningar har -
forstSs - motts av ett ramaskri hos 
vissa kunder. Framfor allt ar det 
tidningsagare och foretag som 
saljer med hjalp av kataloger, som 
3r missndjda. Tidningsagama an-
klagar Posten for att aterigen gyn-
na de foretag som skickar ut stora 
volymer med reklamutskick -
kanns politiken igen?! 

Det kan ocksa konstateras att 
Postens tvi stora konkurrenter pa 
lattgods- och expressmarknaden, 
FedX och UPS, redan hojt sina 
priser. FedX med hanvisning till de 
- iven i USA - dyrare branslekost-
nadema. 

/JA 
KSIIa: Post-express 



Term/na/FACKTUELLT 2/2000 Intervjun 

Tva nyvalda klubbordforanden 

Fdrdel med en klubb i varje hus -
men samarbetet fortsatter! 
Den 19 februari lades Terminalklubben ned och tva nya klubbar sag dagens ljus, Klubb Arsta 
och Klubb Tomteboda. Da valdes ocksa tva helt nya klubbstyrelser. Ordforande i Arsta blev 
Micke Tall och i Tomteboda Ake Anevad. Facktuellts undersokande reportrar bad om audiens 
hos de stora hovdingama onsdagen de 22 mars klockan 15.30 for att ge en ingaende 
presentation av dem. Vi akte in till avdelningen, tillsammans med var fotograf, for att utfora 
uppdraget. Nedan fdljer ett utdrag ur vart samtal. 

Facktuellt: VarfSr valde ni 
att kandidera till ordforan-
deposten? 

Ake Anevad: Jag liar arbetat 
fackligt p i olika sitt sedan 
1976. P i senare tid har jag inte 
kunnat vara s i aktiv som jag 
velat p i grund av bampass-
ning. Det var roligt att bli t i l l -
frigad. Det i r en stimulerande 
utmaning och jag tror p i Tom
teboda som en utvecklingsbar 
arbetsplats. Vidare tror jag mig 
ha nigot att tillfdra det fackli
ga arbetet i klubben. 
Micke Tall: Jag var med och 
drev p i nar vi bildade den 
gamla Terminalklubben och 
har kandiderat tidigare. Jag har 
vissa isikter om hur det fackli
ga arbetet skall styras upp och 
jag har lart mig mycket om 
lagar och avtal under det se
naste iret nar jag suttit med i 
avdehiingsstyrelsen. Det har 
givit mig en vana att forhand-
la. Nar jag tillfrigades bad jag 
om betinketid och tackade 
sedan j a. 

Varfor just du? 

MT: Jag skulle gissa att det 
beror p i de kvaliteter jag fbr-
vantas ha. Dessutom har jag 
varit p i avdekiingen det senas
te iret och ar darfor inte si 
besudlad av inkomingsproble-
men p i den nya Arstatermina-
len. 
A A : Det beror nog p i att jag 
har latt for att prata, ar bra p i 

att fbrhandla och att det inte 
fanns s i minga kandidater. 

Finns det nigon mojlighet att 
stoppa arbetsgivaren nar de 
vill anvanda bemanningsfo-
retag i produktionen och is
tallet fdrmi dem att ge delti
dare hogre itaganden? 

MX: Vi kan inte stoppa det. 
Daremot forsoka forhindra det. 
Eftersom vi ar si bra forhand-
lare ser vi t i l l att s i mycket 
som mojligt laggs ut p i forhoj-
da itaganden. Anledningen till 
att bemanningsfbretag kommit 
in i bilden ar att arbetsgivaren 
ser gluggar i produktionen vis
sa dagar i minaden. 
A A : Pi Tomteboda skall vi vid 
varje tillfalle fbrsbka bevisa 
for arbetsgivaren att produk
tionen kan Ibsas utan beman
ningsfbretag. Idag anvands de 
i klumpen ibland, men vir 
milsatming ar att de skall bort 
under iret. 
MT: Den gamla terminalklub
ben var s i stor att det var svirt 
fbr styrelsen att hilla sig infor-
merad om allt som hande p i 
varje avdebing. Jag vill betona 
att det visserligen ar ett klub-
bansvar, men framfbrallt ett 
sektionsansvar att se bver hur 
produktionen skbts p i den eg-
na avdebingen. 

Har ni fackliga uppdrag pi 
heltid? 

A A : Jag har inte s i stor erfa-

renhet av ordfbrandejobbet 
annu. Det fir tiden utvisa. Jag 
arbetar 75 % vilket innebar att 
jag jobbar fem natter p i t v i 
veckor. Jag har sagt till min 
chef och mitt lag att min mi l -
sattning ar att arbeta en natt p i 
t v i veckor. 
MT: Jag tror det kravs ett hel-
tidsengagemang. Det ar inte 
bara arbetet i klubben. Med 
ordfbranderollen fbljer ocksi 
en hel del sidouppdrag som tar 
en del tid i ansprik. Pi Arsta 
har vi beslutat, i klubbstyrel
sen, att schemalagga nir arbet-
sutskottet (AU) skall visa sig 
p i arbetsplatsen. Varannan 
tisdag och onsdag mellan 
klockan 17.00 och 23.00 skall 
nigon ur Au fmnas tillganglig 
p i arbetsplatsen. 

Fackets kritiker sager att 
facket samarbetar for myck
et med arbetsgivaren, er 
kommentar? 

MT: Min mening ar att sam
verkansavtalet ar battre en den 
gamla medbestammande la
gen. Vi kommer in tidigare i 
processen innan alia beslut i r 
fattade. Det ar bra om vi kan 
vara bverens med arbetsgiva
ren innan besluten fattas, men 
SEKO markerar ocksi nar vi 
inte har samma uppfattning. 
A A : V i miste vara medvema 
om att arbetsgivaren ager Pos
ten och har darmed beslutan-
deratten. Vi har fbrhandlings-
ratt. Min uppgift ar att bverty-

ga arbetsgivaren att SEKO har 
den basta uppfatmingen, fbr 
bide medlemmaraa och fbreta
get, i varje friga. 

Kritikerna havdar att SEKO 
reserverar sig for sallan mot 
diliga beslut, kommentar? 

A A : Jag har varit med och re-
serverat mig p i sektionsnivi 
tidigare. Min mening i r att vi 
skall friga medlemmama, s i 
lingt det i r mbjligt, om vi 
skall fortsatta fbrhandla eller 
om vi skall reservera oss, om 
det blir akhiellt. Alia skall 
dock vara medvema om att vi 
gir ifrin fbrhandlingama nir 
vi reserverar oss. D i tappar vi 
alia mbjligheter till piverkan. 
MT: Varje reservation i r ett 
misslyckande. Det betyder att 
SEKO har varit diliga p i att 
ligga fram argument, varit 
diligt organiserade eller att 
arbetsgivaren stuckit huvudet i 
sanden och inte velat lyssna. 
Jag har varit med dar SEKO 
reserverat sig, ett antal ginger. 

Hur minga medlemmar har 
Klubb Arsta respektive 
Klubb Tomteboda? 

MT: Klubb Arsta har omkring 
1080 medlemmar. 
A A : Klubb Tomteboda har 
cirka 660 medlemmar. 

Hur lange tror ni att Tomte
boda och Arsta kommer att 
leva kvar som brevtermina-
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ler? 

A A : Tomteboda blir kvar for 
alltid om jag fSr bestamma. 
M T : Arsta blir sannolikt kvar 
ti l l den dag Posten bestammer 
sig for att bygga en jattetermi-
nal for hela landet. 

Nu nar vi delat den stora 
terminalklubben i tvk mind-
re klubbar, vinner eller for-
lorar vi n&got pk det? 

M T : Att det fmns en klubb i 
varje hus miste ge en enorm 

r", fdrdel nar det giller narheten 
t i l l medlemmama. Klubben 
kommer att kimna stotta sek-
tionema p i ett mycket battre 

11^^ satt an tidigare. 
^ A A : Jag hiller med. Tillging-

ligheten kommer att oka. P i 
Tomteboda bar vi expeditio
nen p i plan 3 Vi, vilket innebar 
att medlemmama har nara t i l l 
de fbrtroendevalda nar de vil l 
prata om nigot. Det kommer 
ofta att fmnas fackligt aktiva 
dar aven om vi annu inte 
beslutat om nigra sirskilda 
expeditionstider. Daremot kan
ske vi tappar i styrka eftersom 
det har blivit t v i mindre klub
bar. 
M T : Jag tror inte det i r s i stor 

A risk eftersom det fmns mycket 
kompetens i de t v i klubbama. 
Dessutom ar vi tillrackligt star
ka var och en for sig s i att vi 
tillsammans kanske kan f i ett 
storre infiytande i framtiden. 

Kan vi samarbeta i nigra 
frigor? 

M T : Det miste vi . AU for de 
bida klubbama skall traffas 
tisdagen den 28/3. V i f i r se 
vad som kommer ut av det 
motet. V i diskuterar om vi 
skall fortsatta ge ut Facktuellt 
tillsammans aven i framtiden 
Ingenting ar klart annu, men 
nigot eller nigra nummer t i l l 
lar det i alia fall bli. 
A A : Det ar min forhoppning. 
Jamstalldhetsgruppen, och 
eventuellt integrationsgmppen, 
vi l l fortsatta att arbeta som 

Namn: Micke Tai l • ' 
F o d d : 1 9 5 6 
B o s t a d : 3:a hyresratt 1 Solberga 
Fami l j : Sambo , t v i katter 
Ansta l ld : 1981 p i interna 
t ranspor ter p i Stockholm Ban 
Tjanar : 17 600 kr 
S e n a s t lasta bok: Str iden i 
S tenkyrka 
S e n a s t s e d d a film 
pa bio: Minns ej 
Medlem 1 S E K O ( S F ) 
s e d a n : 1982 

Namn: Ake Anevad 
F o d d : 1958 
B o s t a d : 2:a hyresrStt 1 Solna 
Fami l j : E n s a m s t i e n d e , 
t v i barn 
A n s t a l l d : 1988 p i Tomteboda 
Tjanar : 12 200 kr p i 75%, 
motsvarar 16 300 kr for helt id. 
S e n a s t lasta bok: Orden s o m 
befriar av Claudia Cardinale 
S e n a s t s e d d a 
film pa bio:StanA/ars f i lmen 
Medlem i S E K O ( S F ) 
s e d a n : 1 9 7 6 
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tidigare. Vi fran Tomteboda 
ser inget hinder i det. 

Hur ser representativiteten 
ut i Foretagskommitten? 

M T / A A : Det fmns en artikel 
om det pi annan plats i detta 
nummer av FacktueUt. Kort 
sagt kan konstateras att vi be
talar solidariskt, men fir inte 
motsvarande representation. 
Varje terminal har en represen-
tant. Det ger 12 platser. Sedan 
har de tvi serviceterminalema 
fortfarande en plats var samt 
att ePP har en plats. Det ger 
sammanlagt 15 mandat. Klubb 
Arsta och Klubb Tomteboda 
betalar cirka 40% av kosma
dema, men f i r bara ett mandat 
var. Det motsvarar ungefir 
15%. Det ar tragiskt att vi skall 
behova agna tid it gmndlig-
gande demokratiska frigor. 
MT: Hittills har det inte varit 
nigra direkta stridsfrigor dir 
vi varit tvungna att rosta. Det 
skulle vara intressant att rosta 
om exempelvis bonus for att se 
utfallet. 

Hur f i r vi de andra termina
lema att forsti att vi inte ar 
nojda med sammansattning-
en i Foretagskommitten? 

M T : I Stockholm har vi stor 
kompetens i 
minga frigor. 
Vi bar stallt 
upp med folk i 
olika utredning-
ar och interna 
projekt de se
naste iren. Nu 
kanner vi frin 
Arsta ingen 
storre lust att 
hjalpatillifort-
satmingen. P i 
Arsta har vi ett 
styrelsebeslut 
pi att inte del
taga som gister 
vid Fdretags-
k o m m i t t e n s 
mdten i framti
den. Vi sander 
en representant 

i enlighet med virt mandat. 
A A : Jag hiller fullstindigt 
med. Vi har diskuterat frigan i 
klubbstyrelsen och det blir 
sannolikt ett beslut i samstam-
mighet med Arstas. Det skall 
val sagas att det inte har varit 
sarskilt minga personer frin 
Tomteboda som deltagit som 
gaster tidigare heller. De fiesta 
har kommit frin Klara och 
Arsta. 

Vilka ar de viktigaste fackli
ga frigorna? 

A A : Den absolut viktigaste 
frigan ar att vi arbetar for att 
behilla Tomteboda som brev
terminal. 1 ovrigt anser jag att 
hogre Ion, storre infiytande 
over sin arbetssituation och 
kortare arbetstid ir hogpriori-
terade frigor. I nu nimnd ord
ning. 
M T : Jag anser att kortare ar
betstid ar den viktigaste fri
gan. D i fir de anstailda mer 
tid och ork att engagera sig i 
sin arbetssituation, vilket skul
le kunna ge ett storre och bat
tre medinflytande pi arbets
platsen. Vidare anser jag det 
vara en myt att inflationen be
ror pi loneokning. Enligt min 
isikt borde det vara ett fackligt 
krav att storre delen av fdreta-
gens vinster skall gi tillbaka 

till dem som genererat den. 
Det vill saga till produktion-
spersonalen. 

Vad anser ni om arbete p i 
kristna helger? Avtalstexten 
lyder: "Med heig avses helg-
dag som infaller mindag ti l l 
och med Idrdag samt piskaf-
ton, midsommarafton, julaf-
ton och nyirsafton." 

Sondagen har gidmts bort i 
avtalet, vilket medfor att vi 
har tjanstgdringsplikt nar en 
helgdag infaller p i en son-
dag, exempelvis p i piskda-
gen. Ar det inte en miss i av
talet? 

A A : Det ar naturligtvis en 
lapsus i avtalet. Arbetsgivaren 
inte bara tolkar avtalet boks-
tavligt de har ocksi ensidigt 
tagit bort treminutersupprik-
n ingen p i sondagar, som vi 
fbrhandlade fram som kom-
pensation for att arbeta vanliga 
sondagar. Vi blir dubbelt straf-
fade. Det hir miste itgardas. 
Vi f i r skicka som ett avtalsyr-
kande att avtalstexten skrivs 
om si att sondagar f i r samma 
status som alia andra vecko-
dagar. 
MT: Jag hiller med vi f i r ver-
ka for att fdrhandlingsgmppen 
fir til l en indring i avtalstex
ten. Det ar latt att saga men 

sannolikt inte si l i t t att f i ige
nom. Det kanske ar battre att 
vi verkar for att f i tillbaka den 
praxis som anvandes fore 
1999. Ingen brydde sig om den 
exakta avtalstexten utan arbe-
tade efter andemeningen i den. 
Det vill saga alia befriades au-
tomatiskt. 
Praxis fore 1999 bor galla, 
liksom praxis om miltiduppe-
hi l l p i natt. 

Facktuellts utsanda spioner 
pi Arsta har hort ett rykte 
om att arbetsgivaren har for 
avsikt att byta tjanstgoring-
en pi piskdagen mot tjanst-
goring pi annandag pisk, 
stammer det? 

MT: Det har jag inte hort. En
ligt min mening f i r arbetsgiva
ren gama flytta tjanstgoringen, 
men d i skall de fblja avtalet 
och betala overtid p i annandag 
pisk. 

Vilken politisk tillhdrighet 
har ni? 

A A: Jag har rdstat p i socialde-
mokratema i alia val utom ett. 
MT: Jag i r aktiv vansterpar-
tist. 

Har ni varit ut och inspekte-
rat Gronsaksspiret? 

M T / A A : 
inte annu. 

Nej, 

Finns det n i 
gon m i n g 
faldsplan p i 
Arsta respekti
ve Tomtebo
da? 

M T : Vi har 
bestallt tid hos 
arbetsgivaren 
for att ta fram 
en. Det ar 
lampligt att vir 
integrationsan-
varige ar med 
och utformar 
planen. 
A A : Den ar p i 
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ging. 

Du Ake har arbetat fackligt i 
over tjugo i r , men det ar 
forst nu du blir klubbord-
forande pi Posten. Du har 
tvi i r pi dig att bevisa din 
duglighet Det kommer sa
kert att gi bra. Micke har 
heller inte varit klubbord-
forande tidigare, men ar den 
mer kande i lasekretsen. Vi 
har varit runt och pratat 
med medlemmar. Darfor 
staller vi foljande friga till 
Micke. De tycker att du gor 
ett mycket bra jobb, vad sa
ger du om det? 

Intervjuarna: Inge Sved (overstj 
ochMohibul Ezdani. 
Foto: Jan Ahman 

MT: Oj, nu blir jag odmjuk for 
en gings skull. Vad skall jag 
svara p i det. Jag tog mitt fbrsta 
fackliga uppdrag 1988. D i 
kunde man snabbt samla med
lemmaraa t i l l mbten mitt i pro
duktionen. Det gjorde jag. P i 

det sattet fick medlemmama 
mer infiytande och snabbare 
information ochjag fick myck
et god kontakt med dem. Nu 
miste jag lita till dem jag har 
mnt omkring mig. Att de skb-
ter sitt jobb. Tiden racker ty
varr inte till fbr att jag skall 
kunna traffa alia medlemmar 
hela tiden. Klubbstyrelsen ar 

en enhet dar alia miste dra sitt 
stri till stacken. 

Hur ar Alf Friman respekti
ve Kenneth Johanneson som 
chef? 

MT: L i t oss saga si hir. A l f 
Friman stir fbr det vi kommit 
bverens om i en fbrhandling. 

Problemet fbr SEKO ar att f i 
in honom i ett mm dar det kan 
fattas beslut. 
A A : Kenneth Johanneson i r 
positiv, engagerad, kunnig och 
fbrhandlingsvillig. 

Inge Sved 
Mohibul Ezdanilihan 

Tomteboda-notiser 
Tillsattningen av ny chef 
p i Tomteboda har forsenats. Ett par av de 
fbrst uttagna kandidatema (alia extema) var 
har p i intervju, men den mest intressante 
bestamde sig fbr att stanna i det fbretag han 
idag arbetar p i 

Den narmaste tiden kommer en tredje kandi-
dat (en kvinna den bar gingen!) att intervjuas. 

Brandskyddet 
ar en av de arenden som dragits i lingbank 
under den gamla ledningen. 

Nya kvalitetsmal 
Tomtebodas kvalitetsmilen fbr 2000 har 
fasts tall ts. 

Utfall 
1999 

Mai 
2000 

Tidshallning in i 
Natet (stopptid) 

93% 94% 

Tidshallning mot 
Utdelning 

89% 90% 

FFK (kundpiver-
kande kvarligg, per 
miljon fdrsandelser 

1.015 600 
(exkl. 
dec) 

SWEX 94,4 95,5 

ViP 48 50 

Dessutom kan ev. nigot eller nigra lokala 
kavlitetsmil tillkomma. 

Arlanda utrikes 
Ca 15 anstailda har svarat p i den fbrsta inUes-
seanmalan som delades ut och anmait intresse 
att fblja med till Arlanda. Darefter bar Utrikes 
gatt ut med ett mer konkret erbjudande dar 
man sbker "operatbrer till amskinsortering", 
med bbrjan redan i maj. Atminstone ett tiotal 
frin Tomteboda har sbkt dessa tjanster. 

I ovrigt Ibper projektet enligt plan. Dvs utbild-; 
ningar startar i maj och maskinen flyttas bver: 
i jul i . I September bvertar Utrikes ansvaret for 
sorteringen, men Tba kommer att behalla 
sbndagsorganisationen under September. 

En schemagmpp har tillsatts pi Tba Smi, 
med fackligt deltagande. 

Helhetssyn 
Ett av de verkligt stora problemen i huset 
under den gamla regimen, var den splittring 
som radde mellan olika enheter. Osamjan 
grannar emellan underblistes uppifrin, men 
utnyttjades ocksi av folk inom huset. Det ar 
en gammal beprbvad taktik, ofta anvand av 
dem som har svirt att klara sina egna itagan
den. 
Bara det faktum att de gamla spbkena gick ut 

och stangde dbrren bakom sig, gjorde att 
klimatet blev battre och luften lattare att 
andas. 

Nu fortsatter ansttangningama att skapa en 
helhetssyn i huset genom ett antal delprojekt. 
Det bbr kanske understtykas att det inte hand
lar om att s l i ihop allting i ett "Tomteboda 
upa", utan personligt ansvar. De enheter som 
fmns i huset ska klara sina itaganden, samti
digt som samarbetet ska fbrbatttas och helhe-
ten bli effektivare. 

• I Flbde in -projektet deltar Inge Sved frin 
SEKO samt HSO Lasse Lbvlie. 

• I Flbde ut deltar Gerardo Berrios samt HSO 
Lasse Lbvlie. 

• I projektet fbr produktions-, volym- och 
personalplanering deltar Hasse Lindquist, 
Bertil Carlsson samt Janis Rubulis frin SE
KO. 

• Ett eller flera mbten konmier att hillas med 
lagledare m.fl. gmpper fbr att diskutera 
"attityder" till helhetssynen. Dar kommer Ake 
Anevad och Hasse Lindquist frin SEKO att 
delta. 
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Lyckade forsok i Finland 

6-timmars arbetsdag en f ramgang 
• Mycket skrivs fbr nSrvarande om korta
re arbetstid. Det verkar p i mig som om 
stbrre delen av det offentliga Sverige har 
fitt stora skilvan. "Det kommer att g i i t 
h-e med Sverige om man fbrkortar arbets
tiden" osv. Det skrivs linga och tunga 
utredningar i amnet, som skall fungera 
som underlag for beslut och jag kan inte 
lita bli att fundera bver s.k. lobbyism, m i 
gud fbrlita mig. 

Det hela i r ganska markligt och intres
sant. Argumenten i r j u domsamma som 
nar man infbrde 8-timmars arbetsdag och 
det gick ju ganska bra fbr Sverige d i . 
Andi tycker jag mig sakna den 
viktigaste informationen: Hur f 
har det gitt fbr dom som har 
haft modet att prova. Har sam- , 
ballet rasat? Har fbretagen gitt ; 
i konkurs? Ingen verkar veta! ; 
Fbr det kan val inte vara s i att 
man inte tbrs publicera resulta-
ten av dessa experiment? 

Privata foretag 
Jag har med ett visst besvar 
fbrsbkt att fblja ett fbrsbk i Fin
land. Intressant for att dar gjor
de man inte provet inom kom-
munal eller statlig verksamhet, 
utan man provade p i vanliga 
privata och itminstone i vissa 
fall, bbrsintroducerade fbretag. 
Informationen och resultaten 
frin detta"farliga experiment" 
med den finlindska ekonomin har varit 
svirt att f i tag p i i Sverige, vilket i r nigot 
fbrvinande med tanke p i den debatt som 
fbrekommer i vir t land. 
Jag skall fbrsbka mig p i en sammanfatt-

ning av det material som jag har lyckats f i 
t ag i . 

e-timmarspass 
Grunden till det fmska fbrsbket i r att dela 
upp dygnet i 6-timmarspass istallet fbr 8-
timmarspass. Den styrande tanken var att 
man p i det viset skulle f i ett battre umytt-
jande av maskiner och organisation. Per
sonalen har haft samma betalt men i geng-
ald gitt med p i avsti frin Ibnebkningar 
under en tvi-irsperiod. 

Hur har det hela gitt? Nigra exempel 
hamtade frin den fmska verkligheten: 

Mindre overtid 
• Essilor OY tillverkar linser efter bestall-
ning frin optiker. Sex-timmarsdagen med-
fbrde att dom hade lattare att jamna ut 
leveranstoppar och produktionsflbdet i 
maskinparken, vilket totalt ledde till mins-
kade kapitalkosmader med 17%. 
• Wallas Marin OY tillverkar varmepa-
ket till bitar och fritidshus. Dom lyckades 
producera sina produkter med 25% farre 
arbetstimmar och 80% farre bvertidstim-
mar tack vare stbrre flexibilitet. Men p i 
grund av minskad efterfrigan har fbreta-
gem gitt tillbaka till 8-timmars arbetsdag 

Kortare arbetstid tiandlarinte bara om fritid - men visst vore 
det sl<6nt med litet mer tid att rakna algar! Bild: Ulf Lundqvist 

t i l l stor besvikelse fbr arbetstagarna. 
• Nokian Renkaat OY biltillverkare, gick 
bver till 6-timmars arbetsdag p i grund av 
bkad efterfrigan. Maskinema fick en 
jamnare belaggning och arbetstiden kunde 
anvindas effektivare, samtidigt som man 
infbrde ett visst sjalvstyre bland arbetsta
garna. 

Produlctiviteten steg 
• Hyvinkaan Kumi OY framstailer tek-
niska gummiprodukter. Dar anvande man 
samma bverenskommelse som p i Nokia. 
Produktiviteten steg med 20,3% raknat i 
Ibneandelar av producerade kilon. Bigge 
parter har forklarat sig nbjda. 
• Orthex OY infbrde sextimmars fyrskift 
redan p i 80-talet fbr att det var lattare att 
f i arbetskraft. 

• Imatra Steel tillverkar fjidrar i t nytto-
fordon. Dom har bide 8-timmarsdag och 
6-timmarsdag. Produktiviteten har bkat 
och Ibnenivin fbrbattrats sedan man gick 
bver till det systemet. 

sanlcta ionekostnader 
• Oura OY ar ett byggfbretag som hiller 
p i och prbvar sex-timmarsskift p i fem 
byggarbetsplatser under t v i i r . 
• KWH-Pipe framstailer plasttbr. Fbr 
deras del har Ibnekosmaden minskat med 
20,7% mellan -95 och -96. Produktivite
ten har samtidigt bkat samtidigt som 

spillet har minskat med halften. 
Lbnenivin har stigit eftersom 
den ar beroende av produktivi-
tetshbjningar. 
• MFC Components tillverkar 
metalldelar och gick frin 8-tim-
marsskift till 6-timmarsskift for 
att f i mer kapacitet, eftersom 
ingen ville jobba under helger. 
Den fbrbattrade produktiviteten 
har kompenserat fbr merkosma-
dema. 
• Otava boktryckeri bbrjade 
med arbetstidsfbrsbk fbr att 
slippa att saga upp 10-12 man. 
Systemet har gjorts flexibeh. 
Man har t.ex. S.timmarsdag 
under semesterperioden. Order-
ingingen fir avgora vilket sys
tem som skall mlla under en 
tre-veckorsperiod. Systemet har 

fbrbatttat produktiviteten med 30%. Till 
minuspostema hbr att arbetstidema har 
blivit mer oregelbundna och ibland miste 
man iven jobba p i Ibrdagar. A andra 
sidan har fritiden bkat och ingen har be-
hbvts sagas upp. 

ingen katastrof, tvartom 
Som vi kan se s i har inte detta inneburit 
nigon katastrof fbr dom bar fbretagen, 
tvartom, dom har till och med fbrbattrat 
sina mbjligheter att bverleva p i arbets
marknaden. Samtidigt har inte fmska 
staten betalat en mark ti l l det har fbrsbket. 

Lasse Lovlie 

Lasse LOvlie dr huvudskyddsombud pa Tom
teboda 
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Goran Persson och EMU-fadasen 
Sanningens ord om ElVIU pa Socialdemokraternas kongress 

• Att ekonomin for narvarande gSr bra i 
Sverige trots att vi stir utanfdr EMU ar ett 
bra argument fbr nej-sidan, och diligt fbr 
ja-sidan. Att vi kan hbja eller sanka rantan 
sjalva utan att friga om lov i r ett bevis fbr 
att utanfbrskapet ar t i l l fbrdel fbr Sverige. 

Lurade 
Fbr nigra i r sedan, p i EU:s Dublin-kon-
ferens deklarerade Gbran Persson sin 
tveksamhet infbr EMU - EMU gor EU ti l l 
en statsbildning. Alltsi ett erkannande att 
EMU kommer att f i en stark politisk 
inverkan p i EU. Att det bland annat leder 
ti l l en gemensam skattepolitik och social-
politik. 

N i r svenska folket sade ja till EU 1994 
var det fbr att man trodde att det skulle bli 
ett samarbetsprojekt mellan delvis sjalv-
standiga stater. Det var tyvirr ett satt att 
lura svenska folket att rbsta ja (vilket 
ocksi pitalades -94). 

Tillaggsforslag 
Men trots allt har folket inte gett nigot 
mandat fbr bkad bverstatlighet. 

Att valsema fortfarande gir hem, var ju 
SAP-kongressen ett bevis p i . Enligt Gb
ran Greider i r det ett toppstyrt medelklas-
sparti dar en hel del ombud i r 
auktoritetsstyrda: Kongressen sa planen-
ligtjat i l l EMU. 

Bild: Robert Nyberg 

Men det hbll p i att hek g i p i tok. Nar 
kongressen hade att g i till beslut p i 
fredagskvallen fanns inte barapartistyrel-
sens fbrslag till villkor for ett intrade - en 
konjunktur i fas och kontroll over lone-
bildningen - utan ocksi ett tilliggsfbrslag: 

Fdr att Sverige skall ga med i EMU 
maste den Europeiska centralbanken 
demokratiseras ochfull sysselsSttning er-
sdtta prisstabilitet som overordnat mat 
for valutaunionen. 

Goran Persson ingriper 
Klockan var sen och fbr trbtta ombud l i t 
tillaggsfbrslagen rimliga. Socialdemokra-
tin sager j u sig vara fbr demokrati och 
full sysselsatming. Alia stod i begrepp att 
rbsta fbr tillaggsfbrslagen. D i tvingades 
Gbran Persson att ingripa: 

— Dessa villkor kommer aldrig att upp-
fyUas. Att rosta for dem ar darfor att 
saga nej till EMU, 

konstaterade han. Si bringades ombuden 
till sans, och i god ordning rbstade de nej 
till demokrati och fiiU sysselsatming. 
Sverige skall enligt SAP vara med i EMU, 
kosta vad det kosta vill, ocksi odemokrati 
och massarbetslbshet. 

Demokrati en belastning 
Egentligen brbt ju Gbran Persson mot alia 
formella regler. Men det var ju pappa som 
talade. I Gbran Perssons virld (och i EU) 
ar demokratin en belasming och ett otill-
bbrligt hinder nar beslut skall fattas. Eli-
tema vill styra obehindrat av medborgar-
na. Dom fiesta S-ombuden hade likt Gb
ran Persson lagt sitt huvud i djupa veck, 
vagt fbr och nackdelar och yrkat bifall till 
partistyrelsens fbrslag, som tankande 
Augustar (kbnsjamlikt ocksi). 

Med sidana politiker blir framtiden mbrk. 

Janne Hoglin 

Janne Hdglin arbetar pa Arstaterminalen. 
Facktuellts spatter star oppna for inldgg 
for och emot EU och EMU! 
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DEimiB 

"Ion dSr oppc ~ vi hw nere", 
sa besicriver valdigt manga manni
skor en kansla av det som hander i 
dagens Sverige. Det ar en kansla 
av att "dom dar uppe" lever under 
helt andra regler, mojligheter och 
forraaner an vad som galler for 
vanligt folk. Nagot har hant i Sve
rige som egentligen ar nagot storre 
an vidlyftiga fallskarmsavtai, 
koncokortsmissbruk eller besdk pa 
rokiga klubbar. 

Svara kan bara manniskor giira sjalva. 
Art for en gangs skull ge vanliga 
lontagare en seen for kritik av Sve
riges makteliter blev darfor 
utgangspunkten for den ide som 
ivaxte frara tillsanimans med nagra 
medlemmar ur gamla Fria-Pro 
teatern. Tolv manniskor, flertalet 
av dem LO-medlemmar har nu 
tagit ordet och gett oss en vitt-
nesmal ur verkligheten. An skratta 
a:, att upprdras av, att ta pa allvar, 
art kiinna igen sig i och hamta 
:kraft ur. 

Revyn "Lage" handlar om att ta 
lorden i sin makt och inre forbli 
maktlos infor orden. 

LO-medlemmar tar ordet 
LO-medlemmar har sjalva formulerat 
sin syn pa tiden utifran vad som i den 
gra forntiden kallades for ett arbcts-
platsperspektiv. Tolv forfartare valdes 
bland en trettiotal sokandc. De criif-
fades pa tre helgseminarier och mel
lan motena skrev forfattama. Resul
tatet ar forestallningen Lage. 

Spelprogram 

Walliotatan 32-34 (takomUI'borstii) 

April 
OnsS-lbrlS 
Ons-Fre 19.00 
Uir 15.00 £19.00 

TEATERN 

Biljettinformation 
Scalate3tem.tistlag-freda| kl 12-18 
Tel: 08-14 35 75 
Fu: 08-24 45 05 

a-betala for t v ^ W j ^ 

Jao Uraliamsssn. Tunneltigforare. Jahannesttov. SEKO 
Janoe Bfomankat Brevbarare. Skiivde. SEXO-post 
iiniers Engstrbm. trbetslbs. Artioga. SEKO 
Peter Erikssan. MDjoiitformatdr. Huddinee. Elekirikerfortundet 
Benjt Franlierj. lantbrevliarare. Skdyde. SEKO 
Katarina Jolaasson. Bamskiiiare. Falkenberg. Kommunal 
Kjell Mjtoim. drhetsliis. Kisa. Pappers 
Carsten Palmaer. rdrfanare/Oraraaturg. StocUrolm 
Inseniar Polqvist. Meiallarbetare. Uilea. Meiall 
Tommy SaUen. Belysnin^mastare. Uppsala, lieaterfiirbundet 
Karin Stesssan. Kulturarbetare. tund. Teaterfdrbundet 
Stioa Tyskijflg. trbetslds. Uallstahammar. SEKO 
Raony Iraff. BrEvbarare. Aryd. SEKO (ej med pa bild) 

LOs Demokratiutredning 

d.pnsZ48/p. 
Vid bokning ange an du ar LO-medlem 
leilerSkadebaneambud. 

R i k s t e a t e r n ™ ™ « . S c a f ^ , » , » , UPSALASTADSTEATER FOLKHSTYRISI 
www.lo.se 
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FACKTUELLT 
SEKO post • Klubbarna Arsta och Tomteboda PENSIONS-EXTRA! 

Penslonsskolan: , 

Vara vanligaste pensioner 
• Det pratas pensioner pa vara terminaler och det ar inte sa Iconstigt nar 
medelaldern narmar sig 50 ar! Men dessutom skrivs och pratas det mycket i 
medierna om nya pensioner av olika slag. Ett tag var det "LO:s avtalspension" 
som var pa tapeten, i och med att ett nytt avtal forhandlades fram. Just nu 
ar "det roda kuvertet" aktuellt, eftersom det ar pa vag ut till alia pensions-
beratttigade medborgare. Kuvertet, som i ar skickas ut for andra gangen, 
innehaller information om Den nya allmanna pensionen. 

Manga fragorl Och kanske nagra svar! Jag ska i alia fall gora et t forsok i 
den har artikeln. 

Det gamla allmanna 
pensionssystemet 
Lit oss bdrja med det gamla systemet. 
Inte bara for att det sannolikt var battre, 
utan ocksi for att det en ling tid framover 
beror de fiesta av oss. 

Det gamla systemet bestir fr.a. av t v i 
delar: folkpension och ATP. 

Folkpension 
Folkpensionen utgOr en viss procent (96 
procent for ensam pensionir, 78,5 procent 
fbr gifta) av det prisbasbelopp som giller 
fbr pensionsiret. I pengar betyder det i i r 
(2000) 2.928 respektive 2.394 kro-
nor/minad. Fbr att f i hel folkpension 
miste man antingen ha varit bosatt i Sve
rige i 40 i r eller ha 30 i r med ATP-
poang. Uppfyller man inte nigot av dessa 
villkor minskas folkpensionen med 1/40 
eller 1/30 fbr varje i r som saknas. 

Allman tiliaggspension, ATP 
ATP:n beraknas p i fbljande satt. Varje i r 
f i r man ATP-poang genom att den pen-
sionsgrundande inkomsten divideras med 
irets forhojda basbelopp. Som inkomst 
raknas Ibn, sjukpenning, fbraldrapenning, 
mm, mm. Fr.o.m 1999 utgbr den pen-
sionsgrundande inkomsten (for ATP) 

bruttoinkomsten minus pensionsavgiften 
(=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus 
ett forhojt basbelopp. 

Exempel Om inkomsten 2000 ar 
192.000 kr (= 16 OOOkr/min) blir denpen-
sionsgrundande inkomsten 141.260 
(=192.000 - 13.440 (=192.000*7,00%) -
37.300 (=det fbrhbjda prisbasbeloppet)). 
ATP-poangen blir d i 141.260 : 37.300 = 
3,79. 

Full ATP 
Fbr att f i full ATP miste man ha 30 i r 
med pensionsgrundande inkomst, men det 
ar genomsnittet av de 15 basta irens pen-
sionspoang som anvinds (vill man veta 
vilka pensionspoang man tjanat ihop, ar 
det bara att ringa till Fbrsakringskassan si 
skickar de dem). ATP:n utgbr s i 60 pro-
cent av pensionsirets prisbasbelopp. Om 
man, till exempel, gir i pension i ir , 2000, 
och man d i haft pensionsgrundande in
komst i 30 i r , genomsnittspoangen ar 4,0 
och prisbasbeloppet 2000 i r 36.600 blir 
alltsi ATP:n fbljande: 60% x 36.600 x 
4,0 = 87.840 kr eller 7.320kr/min. 

Tillsammans skulle alltsi folkpension 
och ATP i det har exemplet bli 2.394 
(gift) eller 2.928 (ogift) + 7.320 = 9.714 
(gift) eller 10.248kr (ogift), bida belop
pen per minad. 

Maximalt kan man f i 6,5 i ATP-poang. 
Den hbgsta ATP-pensionen blir darmed 
(med irets prisbasbelopp) 60% x 36.600 
x 6,5 = 142.740 kr eller 11.895 kr/min. 
Till det kommer folkpensionen p i 2.394 
kr/min fbr den som ar gift = hbgst 
14.289 kr/min i allman pension frin det 
gamla systemet. 

Pensionstillskott och 
sarskilt grundavdrag 
Om man enbart har ritt ti l l folkpension 
eller om man har en l ig ATP fir man 
utbver Fp och ATP ett pensionstillskott. 
Villkoret ar att ens ATP inte bverstiger 
1.735kr/min (56,9 procent av prisbasbe
loppet). ATP:n och det ev. pensionstill-
skottet f ir inte heller tillsammans bversti-
ga 1.735kr/min. 

I det gamla systemet har dessutom pen-
sionarer fitt gbra ett sarskik grundavdrag 
(som ar hbgre an det allmanna grundav
drag som alia Ibntagare fir gbra). Det 
sarskilda grundavdraget uppgick 1999 till 
54.000 kr (ogift) respektive 47.800 (gift). 
I praktiken innebar detta sarskilda grund
avdrag att man som pensionar inte behbv
de betala nigon skatt fbr inkomster upp 
till dessa belopp. 

Terminalklubben pa internet: 
littp://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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Folkpension och ATP 
i nya systemet 
Dessa de gamla pensionema har betydelse 
aven i det nya systemet. 

• Dels darfor att de som ar fbdda 1937 
eller tidigare inte berors av inkomst- och 
premiepensionen i det nya systemet utan 
istallet behailer sin ATP ograverad. Dare
mot ersatts folkpensionen av den nya 
garantipensionen, men i pengar blir det 
imgefar samma belopp. Dessutom berdrs 
denna grupp pensionarer av det nya syste
met nar det galler vardesakringen av ATP-
delen. 
• Dels darfor att de som ingir i "mel-
langenerationen" (fddda 1938 - 1953) f i r 
delar av pensionen i det nya systemet 
beraknad enligt Fp-ATP systemet. Dess
utom finns en garantiregel som sager att 
den som tillhor "mellangenerationen" 
lagst ska f i den pension som man tjinat in 
i det gamla systemet fram tom 1994. 

Jag iterkommer till dessa overgingsregler 
langre fram, nu ska vi forst titta p i vad det 
nya systemet innehiller! 

Den nya allmanna 
pensionen 
Det nya pensionssystemet bestir av flera 
olika delar. 

1. Inkomstpension * 
2. Premiepension 
3. Garantipension 

ar de tre "grundpelama" i systemet. Dess
utom fmns nigra andra komponenter som 
ar av storre eller mindre betydelse, bero
ende p i fddelseir, halsotillstind, etc: 

• Overgingsvis garantipension 
• Tiliaggspension 
• Garantibelopp 
• F6rtids(sjuk)- och efterlevandepensio-
ner 

1. Inkomstpension 
Under minga i r framit kommer inkomst-
pensionen att vara den viktigaste pensio
nen for dem som i r fyllda 1953 eller 
senare, men ocksi for minga ur den s.k. 
mellangenerationen. 

Det ar inte alldeies enkelt att fbrklara hur 
inkomstpensionen beraknas, men jag ska 
i alia fall gbra ett fbrsbk! 

Varje i r tjanar man in en pensionsratt. 

som gmndar sig p i den pensionsgmndan-
de inkomst man haft. Som pensionsgrun
dande inkomst raknas fbrstis Ibn och 
Ibnetillagg, men ocksi skattepliktiga 
ersattningar frin socialfbrsikringen, som 
t.ex. sjuk- och fbraldrapenning och ar-
betslbshetsersattning. Man tjanar ocksi in 
pensionsratt fbr i r med smi bam, fbrtids-
pension, studier samt vimplikt. 

Enkelt uttryckt kan man saga att man 

Pensionsgrundande 
inkomst 

Enkelt uttryckt ar min pensionsgrun
dande inkomst Ibnen plus Ibnetillagg 
minus den allmanna pensionsavgif
ten. 

Exempel: Min Ibn i r 2000 ar 16.200 
kr i minadslbn plus 500 kr/min i 
genomsnittligt ob-tilligg samt 365 
kr/min i semestertillagg. Min bmtto-
Ibn b l i r d i 17.065 kr. Den allmanna 
pensionsavgiften ar 7% i r 2000. Den 
pensionsgmndande inkomsten blir 
darfbr 17.065 kr - 7% = 15.870 kr 
eller 190.440 kr beraknat p i helir. 
Fbr dessa 190.440 kr tjanar jag in en 
pensionsratt p i 16% till min in
komstpension och 2,5% avsatts till 
min premiepension. 

Fbr den som ar fbdd 1954 eller sena
re innebar det att jag tjanar in 
190.440 * 16% = 30.470 kr till min 
inkomstpension och 190.440 * 2,5% 
= 4.761 kr t i l l min premiepension. 

Fbr den som ar fbdd 1953 eller tidi
gare reduceras pensionsrattema med 
det briktal som framgir av tabellen 
nedan. Om jag exempelvis i r fbdd 
1947 si avsattas endast 7/20 av dessa 
belopp till min inkomst- respektive 
premiepension. I gengald s i f i r jag 
en tiliaggspension frin det gamla 
ATP-systemet. 

Til l detta ska sedan liggas den even-
mella pensionsratt som jag har tjanat 
in genom bamir, smdier eller plik-
ttjanstgbring (se nedan). 

varje i r tjinar in en pensionsratt som 
uppgir till 16 procent av den pensions

grundande inkomsten upp till 7,5 
inkomstbasbelopp, (vilket i i r /2000/ 
motsvarar en minadslbn p i ca 25.000 kr). 

Om jag exempelvis har en pensionsgrun
dande inkomst p i 190.000 kronor s i 
tjanar jag in en pensionsratt p i 16 procent 
eller 30.400 kr till min inkomstpension 
(fbratsatt att jag ar fbdd 1954 eller senare, 
se mtan om pensionsgmndande inkomst 
nedan). S i fortsatter det frin den dag jag 
bbrjar tjina in min inkomstpension (tidi-
gast frin 16 i r ) tills dess jag valjer att g i 
i pension. En nyhet i det nya systemet ar 
att man fortsitter att tjana in pensionsratt 
aven efter 65 i r - fomtsatt att jag orkar 
och /or jobba kvar (se avsnittet nedan om 
pensionsilder). 

Fiktiva pengar 
Om vi nu tanker oss att man arbetar i 40 
i r och fbr enkelhetens skull utgir frin 
samma Ibn under alia i r och inte bryr oss 
om inflation och inkomstindex si har jag 
alltsi tjanat in sammanlagt 40 x 30.400 = 
1.216.000 i inkomstpension den dag jag 
gir i pension. 

Det vore kanske ttevligt att d i f i hela 
detta belopp insatt p i sitt personkonto, 
men si blir det inte. 

Fbr det fbrsta ar det s i att de 16 procent 
som avsatts till inkomstpensionen ar fikti
va pengar. De verkliga pengama, de 16 
procent som jag sjalv och arbetsgivaren 
faktiskt betalar in varje i r t i l l pensionssys
temet, anvands till att betala utgiende 
pensioner t i l l dem som redan i r pensiona
rer. Det fmns med andra ord inga miljon-
belopp fonderade fbr min egen rakning, 
utan den dag jag gir i pension i r jag bero
ende av att de som d i arbetar drar in ti l l
rackligt med pengar fbr att kunna betala 
den inkomstpension som jag har tjanat 
ihop. 

Aterstaende livslangd 
Utbetalningen av inkomstpensionen gir 
till s i att "behillningen" p i mitt fiktiva 
konto delas med den beriknade iterstien-
de medellivslangden (vid 65 i r ) fbr dem 
som ar fodda samma i r som en sjalv. 
Aven om iterstiende medellivslingd i 
praktiken ar olika for kvinnor och man si 
faststaller man ett gemensamt delningstal, 
som det kallas. Dessutom tar man hansyn 
t i l l att en del av dem i min irskuU som 
tjanat in pensionsritter avlidit innan de 
gir i pension; dessa pensionsratter tillfal-
ler bvriga i irskullen. Vidare har man, nir 
dehiingstalet faststalls, utgitt frin att 
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tillvaxten (medelinkomsten) kommer att 
bli minst 1,6 procent framover och aven 
raknat in detta som ett fdrskott i dehiing
stalet. Nar hansyn tagits t i l l arvsvinster 
samt fbrvantad tillvaxt blir dehiingstalet 
lagre an iterstiende medellivslangd = 
hogre pension. F.n. ligger dehiingstalen 
mellan ca 16,2 -17,5, beroende p i ilders-
kuU. 

Exempel Om vi utgir ifrin att jag gir i 
pension vid 65 ir , dehiingstalet d i i r 17 
och min intjinade pensionsratt for 
mkomstpension uppgir till 1.216.000 si 
blir inkomstpensionen: 1.216.000:18 = 
71.529 kr/ir eller 5.961 kr/min. 

Pensionsratt for barnar, 
plilctar ocli studier. 
Man f i r tillgodorakna sig pensionsratt for 
studier fr.o.m. 1995. Det pensionsgrun
dande beloppet uppgir till 138 procent av 
smdiebidraget. 

Vampl ikt 
Aven for vamplikt och motsvarande fir 
man tillgodorakna sig pensionsratt fr.o.m. 
1995. Villkoret ar att tjanstgoringen om
fattar minst 120 dagar. Man f i r d i tillgo
dorakna sig 50 procent av befolkningens 
medelinkomst per dag som tjanstgoringen 
omfattar. 

Barnar 
Pensionsratt for barnar f i r man rikna 
retroaktivt inda frin 1960. Fram t.o.m 
1998 tillfaller bamiren mamman, men 
darefter kan man vilja vilken av fdraldrar-
na som ska ha dem. Om man inte valjer si 
tillfaller bamiren den av foraldrama som 
bar lagst inkomst. 

Man fir pensionsratt for de fyra fbrsta 
levnadsiren for varje bam, men man fir 
bara en bamirsratt per i r oavsett om man 
har flera bam samtidigt som i r under fyra 
i r . Ur pensionssynpunkt bbr det aUtsi 
vara minst fyra i r mellan bamen i fortsitt-
ningen! 
Pensionsritten fbr bamir riknas ut p i tre 

olika sitt och darefter ftr man det altema-
tiv som ar fbrdelaktigast: 

1. Den inkomst man hade iret fbre bamets 
fbdelse 
2. En tankt Ibn som motsvarar 75 procent 
av landets medellbn 
3. Den inkomst man har for iret plus ett 
inkomstbasbelopp, dock sammanlagt 
hbgst 7,5 inkomstbasbelopp. 

Man behbver inte vara hemma med bamet 

eller avsti frin fbrvarvsarbete fbr att f i 
bamirsratt. 

2. Premiepensionen 
Varje i r avsitts 2,5 procent till en premie
pension. Avsattningama bbrjade 1995, 
men under iren 1995 - 1998 avsattes bara 
2 procent. Dessutom avsitts en lagre 
premie fbr dem som tillhor mellangenera
tionen (1938 - 1953). Fbr dem som ar 
fbdda 1937 eller udigare avsatts ingen 
premie alls. Beloppen framgir av tabellen 
harintill. 

-1937 0% 0% 

1938 0,4% 0,5% 

1939 0,5% 0,625% 

1940 0,6% 0,75% 

1941 0,7% 0,875% 

1942 0,8% 1,0% 

1943 0,9% 1,125% 

1944 1,0% 1.25% 

1945 1,1% 1,375% 

1946 1,2% 1,5% 

1947 1,3% 1,625% 

1948 1,4% 1,75% 

1949 1,5% 1,875% 

1950 1,6% 2,0% 

1951 1,7% 2,125% 

1952 1,8% 2,25% 

1953 1^% 2,375% 

1954- 2,0% 2,5% 

De pengar som avsitts till premiepensio
nen ar verkliga pengar. De satts in p i ett 
individuelh konto och man fir sjalv valja 
i vilken fond de ska placeras. Det kommer 
att finnas ittninstone 500 olika fonder att 
valja mellan. Man f i dela upp sitt sparan-
de i hbgst fem olika fonder. Daremot ar 
det fritt att byta fond om och nar man si 

onskar. 1 hbst ska vi fbr fbrsta gingen 
valja var vi vill placera pengama, i Stock
holm senast i vecka 45. D i ar det de pre
mier som avsatts 1995 - 98 som ska place
ras. 

Fdrval tningskostnader 
vardet av min premiepension den dag jag 
gir i pension ar helt beroende av hur 
mycket som betalats m (=hur hbg Ibn jag 
haft och hur minga i r jag har betalat in 
premie) och hur stor eller liten virdebk-
ningen varit i den fond dar jag placerat 
pengama (vilket i sin tur avgbrs av aktie-
och obligationskursemas utveckling - men 
ocksi, och inte minst, hur stora 
forvaltningskostnaderna dr i den fondjag 
valt!). 

Fbr de fbrsta irskullama som gir i pen
sion i det nya systemet utgbr premiepen
sionen endast en mindre del av pensionen, 
men den vaxer namrligtvis i betydelse ju 
langre fram i tiden som jag gir i pension. 
Det spekuleras i att premiepensionen kan 
komma att utgbra upp till 30-40 procent 
av pensionen fbr dem som ar unga idag 
och kommer att betala in premier under 
hela sin yrkesverksamma tid. 
Den dag man gir i pension ar grundalter-

nativet att pengama stir kvar i fonden 
(eller fondema om jag valt att lagga iggen 
i flera korgar). Storleken p i min irliga 
utbetalning frin premiepensionen blir d i 
beroende av hur fonden fortsatter att 
utvecklas under min tid som pensionar. 
Men jag kan ocksi valja att ta ut min 
premiepension som ett fast belopp under 
iterstiende del av mitt liv 

Fora over premier 
Gifta och registrerade parmers kan -
fr.o.m. 1999 - fbra bver sin premiepension 
till varandra. Man miste fora bver minst 
ett irs premier och det man en ging fbrt 
bver kan man inte ta tillbaka. Nir man fbr 
bver pensionsratt minskas den med 14 
procent. Anledningen ar att man tror att 
fler bverfbringar kommer att ske frin min 
till kvinnor i n motsatsen. Eftersom kvin
nor lever langre an man blir det en fbrdy-
ring fbr pensionssystemet. Vil l man fbra 
bver pensionsratt fbr premiepension an-
maler man det till Fbrsakringskassan. 

Om man avlider innan man tagit ut hela 
sin premiepension ar grundregeki den att 
tillgodohavandet fbrdelas p i bvriga pen-
sionssparare. Man kan dock teckna ett 
efterlevandeskydd. Priset fbr detta ar ett 
ens egen pension blir lagre. 
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5. Garantipension 
Garantipensionen ersatter folkpensionen 
och kan sagas utgora en "bottenplatta" i 
det nya pensionssystemet for dem som 
tjanat in en ISg egen pension eller ingen 
pension alls. 

Garantipensionen uppgir till 2,13 pris
basbelopp fdr ensamstiende och 1,9 pris
basbelopp fbr gifta. I pengar betyder det 
i r 2000 6.496 kr respektive 5.795 kr/min. 
Fbr att f i hel garantipension miste man ha 
bott i Sverige i 40 i r mellan fyllda 25 och 
64 ir . Som flykting kan man f i full garan
tipension aven om man inte bott 40 i r i 
Sverige. 

Garantipensionen ar hbgre an folkpensio
nen men i gengald s i tas bide bostadstil-
lagget och det sarskilda grundavdraget 
bort och dessutom blir garantipensionen 
skattepliktig. 

Vidare s i raknas garantipensionen av 
mot de inkomstgrundade pensionema: 

ATP, inkomstpension och premiepension. 
Daremot sker ingen avrakning mot tjans-
te/avtalspensioner eller privata pensioner. 
Upp till 1,26 prisbasbelopp raknas garan

tipensionen av krona fbr krona mot egen 
intjanad inkomstgmndad pension. Daref
ter trappas garantipensionen ner med 48 
procent av den egna intjanade pensionen 
si att garantipensionen helt upphbr vid ca 
9.400 kr/min i egen intjinad pension 
(2000). 

Garantipensionen fir tas ut fbrst frin 
fyllda 65 i r (inkomst- och premiepensio
nen f i r tas ut frin 61 i r ) . 

Garantipensionen vardesakras enbart 
genom prisbasbeloppet till konsument-
prisindex (garantipensionen knyts inte, 
som inkomstpensionen, till Ibneutvec
klingen genom inkomstindex). 

bvergangsvis garantipension 
Fbr dem som ar fbdda 1937 eller tidigare 
kommer dagens folkpension att ersittas 
med en "bvergingsvis garantipension". 

I stora drag motsvarar den garantipensio
nen, vilket innebar att den nominelh blir 
hbgre an tidigare folkpension - men istal
let tas bostadstillagg och sarskilt gmndav-
drag bort. Dessutom miste man som sagt 
skatta for garantipensionen, vilket man 
inte behbvt fbr folkpensionen. Om man 
bor p i ratt stalle, dvs i en kommun med 
l ig skatt, kan man tjana nigra kronor med 
garantipension jamfbrt med folkpension. 

Den bvergingsvisa garantipensionen 
raknas inte av mot ATP:n p i det satt som 
den vanliga garantipensionen raknas av 
mot ATP/inkomst/premiepension. 

De slutliga villkoren fbr bvergingsvis 
garantipension anges i den proposition, 
som regeringen lamnar till riksdagen 
under viren 2000. Den nya reglema ar 
tankta att galla fr.o.m. den 1 januari 2003. 

Overgangsregler for "mel
langenerationen": tiliaggspen
sion och garantibelopp 
• De som ar fbdda 1937 eller tidigare 
omfattas bara till vissa delar av det nya 
systemet. Folkpensionen ersatts med 
garantipensionen - daremot rbrs inte 
ATP:n. 
• De som ar fbdda 1954 eller senare 
omfattas helt av det nya systemet. 
• "Mellangenerationen", de som ar fbdda 
1938 - 1953, f i r enligt gmndregeln 
a) garantipension enligt det nya systemet 
i de fall man har l ig ATP-, inkomst- och 
premiepension. 
b) ett visst antal 20-delar frin ATP:n och 

ett visst antal 20-delar frin inkomstpen
sion. Dessutom tillkommer den premie
pension som man hunnit tjana in. Hur 
minga 20-delar man fir frin vardera 
systemet framgir av tabellen harintill. 

De tjugondedelar som man fir frin det 
gamla systemet kallas fbr tiliaggspension. 
c) dessutom finns fbr mellangenerationen 
en garantiregel, som siger att man mmst 
ska f i den pension som man tjanat in i det 
gamla systemet - men bara Uo.m. 1994. 

Det gir till si att man fbrst riknar ut 
pensionen enligt det nya systemet, dvs 
inkomstpension och ATP enligt tjugonde-
delsinfasningen (punkt 2 ovan) samt pre
miepension och ev. garantipension. Diref 
ter jamfbrs denna med vad man t.o.m. 
1994 tjanat in i folkpension och ATP. Om 
folkpensionen och ATP:n ar hbgre an 
pensionen enligt nya systemet f i r man den 
bverskjutande delen som ett garantibe
lopp. 

Efterlevandepension och For-
tidspension 
Aven har blir det nya regler. 

Fbr efterlevandepensionen kommer en 
proposition att lamnas till riksdagen under 
viren 2000 och fbrtidspensionen (=sjuk-
pension) viren 2001. Nya regler for bida 
ska tt-ada i kraft den 1 januari 2003. 

"Vardesalcring" 
vardesakringen ar ett sarskilt kapitel i det 
nya systemet. Den ser olika ut fbr de olika 
pensionsformema: 

• Garantipensionen i det nya systemet ar 
knutet till prisbasbeloppet. 
• Premiepensionens "vSrdesakring" ar 
helt beroende av hur vardet p i den fond 
dar jag placerat mina pensionspengar (de 
2,5 procenten) utvecklas. 
• Folkpension och ATP ^ knuma till 
prisbasbeloppet, som fbljer utvecklingen 
av konsumentprisema - men bara nar det 
galler att rakna fram beloppen. Nar det 
kommer ti l l utbetahiing i det nya syste
met, vare sig man ar fbdd 1937 eller tidi
gare och f i r ut hela sin ATP, eller tillhbr 
mellangenerationen och f i r ut en del av 
sin folkpension+ATP som tilliggs- eller 
garantibelopp, s i ska dessa belopp folj-
samhetsindexeras p i samma sitt som for 
inkomstpensionen, se nasta avsnitt. Det 
innebar att man inte enbart ska ta hansyn 
till prisutvecklingen, utan ocksi till Ib
neutvecklingen, s i som den beraknas 
genom inkomstindex. 

( v 4 

? -1937 20/20 O/20 

1938 16/20 4/20 

1939 15/20 5/20 

1940 14/20 6/20 

1941 13/20 7/20 

1942 12/20 8/20 

194^ t1i2D 9/20 

1944 10/20 10/20 

1945 9/20 11/20 

1946 8/20 12/20 

1947 7/20 13/20 

1948 6/20 14/20 

1949 5/20 15/20 

1950 4/20 16/20 

1951 3/20 17/20 

1952 2/20 18/20 

1953 1/20 19/20 

1954- 0/20 20/20 
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Minst tre olika pensionsbesked! 
Vi far numera minst tre olika 
p e n s i o n s b e s k e d varje ar. 

Roda kuvertet 
1. "Det roda kuvertet" fran For-
s a k r i n g s k a s s a n och Premiepen-
s ionsmyndigheten innehaller 
information om den al lmanna 
pens ionen . 

Grundlaggande tjanstepension 
2. Strax fore sommaren kommer 
ett besked fran S P V , Statens 
Pens ionsverk , om min grundlag
gande t janstepension enligt ITP-
P. For de f iesta av o s s ar det har 
brevet odramatiskt: det innehal
ler en uppgift om att vi kommer 
att fa 10 procent av den Ion (in-
klusive tillagg) s o m vi har for 
narvarande 1 t janstepension. For 
dem s o m Inte kommer att hinna 
uppna full tjanstetid 1 Posten (30 
ar), eller haft andra pens ionsbe -
rattigade anstal lningar, innehal
ler brevet litet andra uppgifter. 

Kompletterande tjanstepension 
3.1 borjan av hosten kommer 
minst ett brev med uppgift om 
den kompletterande t janstepen

s i o n , s o m ingar 1 vart pens ion-
savta l . 

Det har beskedet innehaller 
de ls en uppgift om det vi tjanat 
in fram t.o.m. 1995 i den s.k. K a -
pan T janste . Den har uppgiften 
far alia s o m var anstai lda vid den 
tidpunkten. 

Nar det galler den kompletteran
de t janstepensionen fr.o.m. 
1996, ITPK-P , s e r det litet annor-
lunda ut. Arbetsgivaren satter av 
2 procent av min Ion varje art i l l 
I TPK-P men jag far sjalv valja i 
vilket bolag jag vill forvalta peng
arna. Den s o m valt att lata premi
en s t a kvar i F S O , Forsakr ingsfo-
reningen for det statliga omra-
det, vi lken o c k s a forvaltar K a -
pan, far sitt besked om ITPK-P i 
s a m m a brev s o m det s o m redo
v isar vardet av Kapan . Den s o m 
daremot valt ett annat bolag far 
naturligtvis ett sarski l t brev fran 
dem. 

Man kan ju o c k s a byta placerare 
o c h da kan det snart bli bade tre 
o c h fyra o c h fem och kanske 
annu fler p e n s i o n s b e s k e d ! 

^ 

• Inkomstpensionen kommer under en 
ISng tid framover att vara den "tunga" 
pensionen i det nya systemet. ATP:n, som 
var den viktigaste delen i det gamla pen
sionssystemet, foljde med prisutveckling
en i samhallet, genom att den var knuten 
ti l l prisbasbeloppet. 

Inkomstpensionen kopplas till ett nytt 
index, som kallas fbr inkomstindex. 
Inkomstindex speglar utvecklingen av 
prisutvecklingen och genomsnittsinkoms-
ten i Sverige. 

Inkomstindex har faststallts till 100 fbr 
i r 1999. Beroende p i utvecklingen av 
genomsnittsinkomsten och prisutveckling
en kommer inkomstindex darefter att 
hbjas eller sankas fbr varje i r . Inkomstin
dex faststalls av regeringen fbr varje 
kalenderir utifrin en ganska kringlig 
formel dar man utgir frin utvecklingen 
flera i r bakit. 

Inkomstindexet anvands bide nar man 
varje i r riknar om behillningen p i mitt 
(fiktiva) konto fbr pensionsratter till in
komstpensionen och vardet av min utgi
ende pension. Det gir till p i fbljande satt: 

Pensionsrattema 
Mina innestiende pensionsratter t i l l in
komstpensionen ska varje i r raknas om 
med inkomstindex. 

Inkomstindex bestir av t v i delar. Dels 
mater det utvecklingen av genomsnittsin
komsten, dels prisutvecklingen. 

Beroende p i vilka fbrandringar som 
skett av genomsnittsinkomsten respektive 
prisutvecklingen s i riknas vardet av mina 
pensionsratterupp eller ner. Poangen med 
detta nya index ar att det fbrutom pri
sutvecklingen ocksi tar hansyn ti l l in-
komstutvecklingen. Om bide prisema och 
den reala inkomsten stigit si raknas mina 
pensionsratter upp bide med inflationen 
(prisutvecklingen) och Ibneutvecklingen 
(inkomstutvecklingen). Om daremot 
prisema stigit men de reala inkomstema 
sjunkit s i innebar det att aven mina pen
sionsratter realt minskar i varde. 

Utgaende pensioner 
Min utgiende pension ska varje i r riknas 
om mcdfoljsamhetsindex. Fbljsamhetsin-
dex ar lika med inkomstindex komplette-
rat med den s.k. normen. 

Utgingspunkten ar att min pension ska 
raknas om med inkomstindex. Men dess
utom ska hansyn tas till den s.k. normen. 
Normen ar lika med en hojning av in-
komstdelen i inkomstindex med 1,6 pro-
cent, vilket innebar att den reala genoms 

nittsinkomsten i landet har hbjts med 1,6 
procent frin fbregaende ar. Nar det s.k. 
delningstalet (se ovan) fbr min pension 
faststalldes raknade man in ett "fbrskott" 
p i en framtida hbjning av genomsnittsin
komsten med 1,6 procent fbr varje i r . 
Poangen med detta ar att min pension 
darigenom blir nigot hbgre. Problemet ar, 
art om genomsnittsinkomsten sedan inte 
bkar med 1,6 procent irligen s i sanks min 
reala pension! 

Nar min utgiende pension nu varje i r 
ska raknas om ska den fbr det fbrsta rak
nas upp med prisindex (om detta har hbjts, 
vilket det som regel gbr. Det kan dock 
handa att prisema sinks och d i raknas 
pensionen ner). 

Men, fbr det andra ska hansyn ocksi tas 
till normen. Om inkomstindex bkat med 
exakt 1,6 procent s i raknas min pension 
om med prisindex. Om daremot inkoms
tindex bkat mer an normen si raknas 

pensionen om med prisindex plus mel
lanskillnaden i irets inkomstindex minus 
normen. Har inkomstindex bkat mindre an 
normen sa blir effekten den att min pen
sion raknas om med prisindex minus 
mellanskillnaden mellan normen och irets 
inkomstindex. 
ExempeL Min inkomstpension faststallts 

till 10.000 kronor/min den dag jag gir i 
pension. 

Nar min pension fbr fbrsta gingen ska 
raknas om har genomsnittsinkomsten 
hbjts med 1,6 procent och prisema med 1 
procent. Eftersom fbrandringen av ge
nomsnittsinkomsten ar exakt lika stor som 
normen s i riknas min pension om enbart 
med prisindex, dvs +1 procent. Min nya 
pension blir alltsi 10.000 + 1% = 10.100 
kr. 
Om daremot genomsnittsinkomsten hbjts 

med 2 procent, dvs mer an normen, s i 
raknas min pension upp med prisindex 
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(+1 procent) plus mellanskillnaden mellan 
genomsnittsinkomsten och normen, +0,4 
procent (= 2,0 - 1,6). Den nya pensionen 
blir d i 10.000 + 1,4 % = 10.140 kr. 

I det sista, och tyvarr inte alls osannoli-
ka, exemplet, har genomsnittsinkomsten 
dkat mindre an normen. Om vi antar att 
genomsnittsinkomsten hojts med 1,1 
procent s i ska mellanskilbaden upp till 
normen, -0,5 procent (=1,6 - 1,1), dras 
frin prisindex (som hdjts med 1 procent) 
innan omrakning av pensionen gors. I det 
bar fallet blir min nya pension 10.000 + 
0,5 % = 10.050 kr. Pensionen har visserli
gen hojts nigra kronor, men hdjningen 
motsvarar inte ens fbrsamringen av pen-
ningvardet och ar darfbr, i reala termer, 
mindre vard an foregiende ir . 

Pensionsaldem 
Man har idag enligt lag ratt och enligt 
avtal skyldighet att g i i pension senast vid 
65 i r . Man bar inte heller kunnat tjana in 
nigon ATP efter 65 i r . Daremot har man 
kunnat gbra ett uppskjutet uttag, dvs vanta 
en tid med att ta ut folkpension och ATP 
och darigenom f i en hbgre pension. (Man 
har ocksi haft ratt att gbra ett fbrtida uttag 
med en lagre pension som fbljd). 

Enligt det nya systemet har man ratt att 
ta ut bide inkomst- och premiepension 
frin 61 i r (daremot f i r garantipensionen 
tas ut fbrst frin 65 i r ) . Avsikten ar ocksi 
att man ska ha ratt att stanna kvar till 67 
ir . Likasi fortsatter intjanandet av pen
sionsratt efter 65 ir . Fbrutsatt att man fir, 
vill och kan fortsatta jobba efter 65-irsil-
dem skulle man p i s i sitt kuima fbrsakra 
sig om en hbgre pension. 

Flera problem 
Problemen ar dock flera. 

Fbr det fbrsta si ar man enligt gallande 
kollektivavtal skyldig att g i i pension 
senast vid 65 ir . Regeringen vill att fack 
och arbetsgivare ska indra i dessa avtal, 
s i att man sjalv fir valja att jobba kvar 
efter 65 i r om man si vil l . Ingen av par-
tema har hittills visat nigot stbrre intresse 
fbr detta. 

Vilket mte i r s i konstigt, eftersom - fbr 
det andra - problemet idag ar det omvan-
da: aUt farre orkar jobba kvar till 65 i r . 
Minga skulle, med tanke p i niviema i det 
nya systemet, behbva battra p i sin pen
sion genom att jobba nigra i r t i l l . Men 
eftersom man varken f i r eller orkar jobba 
langre an till hbgst 65 i r - de fiesta miste 
som sagt sluta tidigare - s i i r de nya reg-

Det roda kuvertet 
• Alia ska nu ha fi t t irets "Roda ku-
vert". Det innehiller dels ett beslut om 
de pensionsratter som man hittills tjanat 
in, dels en prognos bver vad man kan 
tankas f i i allmin pension. 

Pensionsrattema 
Det ser tjusigt ut med den tabell som 
redovisar ens intjanade pensionsratter -
men hur minga har mbjlighet att kon-
troUera den? Vil l man gbra det s i gir det 
ti l l s i har. 
1. Du miste ha tillging till dina ATP-
poang. Dem bestaller du hos Fbrsak
ringskassan. 
2. Du miste kinna ti l l basbeloppen fbr 
respektive i r (det fbrhbjda basbeloppet 
1995-98). Basbeloppen hittar du lingst 
bak i haftet som fbljer med i rbda kuver
tet. 
3. Fbr att kontroUera kolumnen med 
"Pensionsgrundande inkomst" multipli-
cerar du respektive irs ATP-poing + 1,0 
med samma irs basbelopp. D i ska det 
fbrhoppningsvis stamma med det belopp 
som stir i den kolumnen. Exempel: Din 
ATP-poang i r 1987 var 4,2 och basbe
loppet detta i r 24.100. D i blir resultatet 
(4,2 + 1) * 24.100 = 125.300 - vilket det 
fbrhoppningsvis stir i ditt besked! 
4. Fbr att kontrollera din "Pensionsratt 
fbr Inkomstpension" multiplicerar du 
irets "Pensionsgrundande inkomst" med 
18,5% tom 1994, darefter med 16,5%. 
Det tal som du d i f i r multipliceras med 
det briktal som galler fbr din irskull i 
den nya pensionen och som redovisas i 
en sarskild tabell i denna artikel.. Exem
pel: om jag ar fbdd 1947 multiplicerar 
jag med 13/20. 
5. KontroUen av "Pensionsratt for Pre
miepension" gir till p i samma sitt. Det 
ar bara det att har muUiplicerar du med 
2% istallet fbr 18 respektive 16,5%. 
Tjugondedelsreduceringen ar densam-
raa. 

Prognosen 
Prognossidan bestir av t v i delar. P i den 
nedre delen har man redovisat dina 
pensionsratter fbr inkomst- respektive 
premiepension. 

Uppgiften fbr premiepensionen (den 
b l i rutan) ar en enkel summering av de 
belopp som redovisas i beslutet. 

Det belopp som redovisas fbr inkomst
pensionen (rbda rutan) ar daremot en 
summering av dina pensionsratter fbr 
inkomstpension upprdknade med in
komstindex. Vi l l man kontrollera denna 
siffra s i miste man g i in p i www.pen-
sion.nu och leta fram de indextal som 
galler fbr upprakning med inkomstm-
dex. Det kraver en hel del arbete och det 
ar inte sakert att man lyckas det att 
stamma exakt; inte fbr mig i alia fall! 

Kommande pension 
Nu kommer vi t i l l det verkligt intressan-
ta: prognosen bver min kommande pen
sion! 

• Det som redovisas i rbda kuvertet ar 
min begynnelsepension. I alia fall for oss 
i mellangenerationen verkar den stamma 
p i ett ungefar - forutsan an man haller 
sig till 0-tillvdxtskolumnen! Den "t i l l 
vaxt" man har raknar med ar utveckling
en av genomsnittsinkomsten i Sverige 
fram till den dag jag gar i pension. 

Den andra kolumnen med 2 procents 
real bkning av genomsnittsinkomsten ar 
- historiskt sett - en fantasiprodukt. Den 
genomsnittliga irliga reala tillvaxten av 
genomsnittsinkomsten mellan 1964 -
1998 uppgir - s i som den redovisas i 
inkomstindex - t i l l ca 0,7 procent! Och 
d i ligger det mesta av den reala bkning-
en i bbrjan av 70-talet! (Jamfbr ocksi 
min artikel om reallbneutvecklingen!) 

• Det ar alltsi det fbrsta irets pension 
som prognosen anger. Men vad hander 
sedan? Jo, den pension som uppges i 
pensionsbeskedet skafoljsamhetsindexe-
ras. Det innebar att nir man raknat fram 
beloppet har man antagit att den framti
da bkningen av genomsnittsinkomsten 
ska bli minst 1,6 procent i reala tenner. 
Blir den inte det s i sdnks den pension 
som prognosen siger. Det framgir av 
stycket ovan att det fmns en uppenbar 
risk fbr att s i kommer att ske! 

• Fbr den som ar fodd ti l l och med 40-
talet kan prognosen fbr begynnelsepen-
sionen stimma. Fbr senare irskullar blir 
det mer svirbedbmt, eftersom premie
pensionen (fondsparandet) fir en aUt 
stbrre betydelse samtidigt som det mer 
stabila Fp/ATP-systemet upphbr fbr 
deras del. 
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Tva rakneexempel: Gamla och nya systemet 
Gamla systemet A r r 

Folkpension 
gift/ogift 

ATP Pensions
tillskott 

Tjanstepen
sion 

KAPAN/ 
ITPK-P 

t SUMMA 
gift/ogtft 

SUMRftA 
gift/ogift 

2.394/2.928 7.942 0 1.700 1100 , 13.136/13.670 13.136/13.870 

Forutsattningar: Samtliga belopp per mdnad. A TP-poang 4.34. Full tid (30 ar) bade i A TP och Tjanstepension. 
Pensionsmedf6rande I6n som grund f6r tjanstepensionen 17.000kr/man. OBS! att KAPAN/ITPK-P enbart utgdri 
fem ar VMet av KAPAmTPK-P den 31/12 1998. 

Nya systemet A r l A f lO 

Inkomst
pension 

Premie
pension 

Garanti
pension 

Tillaggsp / Gar-
antlb Fp/ATP 

Tjanste
pension 

KAPAN/ 
ITPK-P 

SUMMA SUMMA 

Ca 5.900 ca400 0 ca 4.500 1.700 1.100 13.500 13.600? 
14.040? 
12.666? 

Fdrutsattningar: Fodd 1947. Civilstiind: ogift. Genomsnittlig brevbarar- och sorterarlon under hela yrkeslivet. Full tid i A TP-, Inkomst-, 
Premie- samt tjanstepension. ATP-poang (t.o.m. 1994) 4,26. 0-tillvSxt fram till pensionsaldem. Darefter (fram till Ar 10 efter pension) tre 
altemativ: 1,6, 2,0, samt 0,7% genomsnittlig okning av genomsnittsinkomsten. 

• Slutsats: P i papperet i r begynnelse-
pensionen i de liar exemplen ungefar 
densamma. Skillnaden ar vad som hin
der sedan: 

• I det gamla systemet beholl man be-
gynnelsepensionen livet ut i reala tenner 
eftersom den varje i r raknades upp med 
prisindex. I det nya systemet ska pensio
nen varje i r dessutom raknas om med 
loneutvecklingen, vilket med storsta 
sannolikhet innebir att pensionen kom
mer att sankas nigot varje i r , realt sett. 

• Dessutom piverkas pensionen i det 
nya systemet av levnadsildem i min 
egen irskull - lever mina klasskamrater 

langre s i sjunker min pension! pengar frin ATP-fondema. 

• For det tredje 
fmns i det nya 
systemet den 
s.k. bromsen. 
Racker inte 
pengama till s i 
sinks automa-
tiskt pensioner
na. Det fmns en 
risk fdr att si 
kan ske i ett 
tidigt stadium, 
eftersom rege
ringen vill dra 
in ytterligare 

11 500 -, 

11 000 

9 000 ^ - ~ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Diagram som visar pensionen vid tre altemativ for genomsnitt-
sinkomstens utveckling. Begynnelsepension: 10.800 kr/man. 

lema mest ett slag i luften. I alia fall for 
SEKO-medlemmar. 

Regeringen planerar nu for en lagstift-
ning, som ska trada i kraft 1 januari 2001. 
Enligt denna skulle arbetsmarknadens 
parter bli tvungna att andra sina kollekti
vavtal s i att huvudregeb blir en avging-
sskyldighet vid 67 i r . For vissa sarskilda 
yrkesgmpper kommer en tidigare pen
sionsilder att tillitas. 

Hur betalas kalaset? 

I det gamla systemet betalades pensioner
na - bide folkpension och ATP - genom 
arbetsgivaravgifter. 

I det nya systemet ska vi betala halften 
av de 18,5 procent det handlar om och 
arbetsgivaren den andra halvan. For vir 
del sker betalningen genom den s.k. ege-
navgiften, eller allman pensionsavgift, 
som den numera heter. Ar 2000 betalar vi 
7 procent, men avsikten ar an vi ska beta
la 9,25 procent. Vi kan alltsi rakna med 
ytterligare hojningar av egenavgiftema. 
Det var frin bdrjan sagt att vi skulle kom-
penseras nar en stor del av kosmaden for 

pensionema valtras 6ver p i oss, men si 
har alltsi inte skett, annat an delvis. Ege-
navgiften ar som bekant avdragsgill (vil
ket innebar att man netto betalar mindre 
an 7 procent) och dessutom har man i i r 
infdn ett extra skatteavdrag p i pension
savgiften. 

Det finns minga egendomliga raknes-
tycken i det nya pensionssystemet; det 
galler aven sjalva egenavgiften. I slutske-
det av pensionsfbrhandlingama kom man 
overens om att egenavgiften (de 7 procent 
som slutligen ska bli 9,25) skulle dras p i 
den taxerade inkomsten minus egenavgif-
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tjanstepension, som from den 1 juli 
1995 heter ITP-P. Tjanstepensionen utgor 
grovt raknad 10 procent av slutlonen 
(inklusive lonetillagg). En fomtsattning ar 
att man har varit anstalld i 30 Ir, annars 
minskas pensionen. 

Exempel. Om vi antar att man gir i 
pension i i r , 2000, och slutlonen (eller 
den pensionsmedforande Idnen som det 
heter i avtalet) i r 16.000kr/min och man 
har varit anstalld i 30 i r s i blir tilligg-
spensionen 16.000x 10%= 1.600kr/min. 

en kompletterande ilderspension, KAPAN 
som den hette i PA-91 och ITPK-P som 
den heter i det nya avtalet. Arbetsgivarens 
inbetatoingar till KAPAN/ITPK-P borjade 
fbrst fbr ett par i r sedan och skulle i det 
hir exemplet sammanlagt uppgi till ca 
1100 kr/minad i de fem i r som de betalas 
ut. Det beloppet kommer naturligtvis att 
stiga fbr den som gir i pension langre 
fram - fbmtsatt att inte det bolag man 
valjer att fbrvalta ITPK-P slarvar bort 
pengama. . 

ten. Det innebar i siffror att den egentliga 
egenavgiften blir 8,47 procent p i bmttot. 
Det kan ju lita bra med en lagre avgift, 
men resultat ar att aven pensionema blir 
lagre med denna rakneoperation. Istallet 
fbr att satta av 9,25 procent av bmttot, 
som det var sagt frin bbrjan, avsatts nu 
8,47 procent. 

I botten fbr pensionssystemet ligger en 
buffertfond som bestir av pengar frin de 
gamla AP-fondema. Problemet bar ar att 
regeringen redan fbrt bver 103 miljarder 
av dessa pengar ti l l statskassan. Den 1 
januari 2001 vil l man fbra bver ytterligare 
ca 155 miljarder fbr att, som man siger, 
fmansiera efterlevande- och fbrtidspensio-
nema. Hittills har dessa fmansierats inom 
ATP-systemet men i det nya systemet ska 
de betalas bver statsbudgeten. Bide Riks-
fbrsakringsverket och olika experter har 
vamat fbr att denna avtappning av pengar 
ur pensionssystemet kan leda till att den 
s.k. bromsen miste utlbsas och pensioner
na sinkas (ytterligare). 

Bromsen 
En ytterligare fmess i det nya pensions
systemet ar den s.k. bromsen, eller "auto-
matisk balansering av alderspensionssys-
temet", som det s i vackert heter. Det fmns 
ingen som riktigt kan fbrklara hur den i r 
konstmerad (regeringens proposition 
lamnas under viren 2000), men poangen 
med den i r att om de premier som varje i r 
betalas in inte ricker ti l l och buffertfon-
den hiller p i att tbmmas, s i kan regering
en besluta att bromsen ska utlbsas och 
utgiende pensioner sinkas. 

De som framfbr kritik mot att regeringen 
nu vill ta ytterligare pengar frin AP-fon
dema vamar fbr att detta kan leda till att 
man redan om nigra i r kan bli tvungen att 
s l i t i l l bromsen. Lbftena i det nya syste
met skulle alltsi inte ricka langre an si! 

Vilka bar ansvaret? 
Det nya allmanna pensionssystemet har 
tillkommit genom en fempartibverens-
konunelse mellan socialdemokratema, 
moderatema, kristdemokratema, centem 
och folkpartiet. De fems gang har tillsatt 
en genomfbrandegmpp som ska Ibsa 
kvarstiende frigor. 

Tjanstepension 
Utbver de alhninna pensionema har vi 
som anstailda i Posten en avtalsreglerad 

Kompletterande 
tjanstepension 
I den nya tjanstepensionen, ITP-P liksom 
i den fbregiende, PA -91, fmns dessutom 

Blanda inte in 
"LO:s avtalspension"! 
LO:s slbt nyligen ett nytt avtal som regle-
rar tjinstepensionema fbr minga kollekti-

Basbeloppen 
ar ett begrepp s o m infordes 1960 
o c h fr.a. anvands for att infla-
t ionsskydda pensioner o c h olika 
forsakringar. Det jus te ras varje ar 
av regeringen utifran K o n s u m e n t -
prisindex (KPI). Konsumentpr is in -
dex v isar forandringen i pr iser pa 
varor o c h tjanster. Tyvarr har kri-
s e n natt s a langt att regeringen 
numera f iff lar med basbeloppet . 
Basbe loppet skul le ha varit hogre 
o m man inte (fr o m 1981) borjat 
rakna bort effekterna av olika 
poli t iskt-ekonomiska atgarder ur 
underiaget - bl a 1992 a rs deval -
veringar. 

Prisbasbelopp 
Fr .o .m. 1999 benamns det "vanl i 
g a " basbeloppet prisbasbelopp. 
Prisbasbeloppet ar 2000 uppgar 
till 36.600 kronor (= + 200 jamfort 
med 1999). 

Forhojt basbelopp 
utover prisbasbeloppet f inns yt-
teriigare ett basbelopp, det forhoj
da prisbasbeloppet, vilket an 
v a n d s 1 p e n s i o n s s a m m a n h a n g . 
(Tidigare fanns o c k s a under nagra 
ar ett reducerat basbelopp, men 
detta upphorde i o c h med utgang-
en av 1998). Det forhojda prisbas
beloppet uppgar 2000 till 37.300 
kronor (= + 100 kr) Det a n v a n d s 
bl a for att rakna fram A T P - p o a n g 
e n . 

inofficiellt basbelopp 
D e s s u t o m f inns (inofficiellt) ett 
tredje basbe lopp, s o m borde an -
v a n d a s i alia s a m m a n h a n g , namli
gen det s o m fulit ut motsvarar 
pr isokningarna enligt KPI from 
1960. Detta basbelopp skul le i ar 
ha uppgatt till c a 41.000 kronor. 

inkomstbasbelopp 
Fr .o .m. 2001 ersatts det forhojda 
pr isbasbeloppet av ett inkomst
basbelopp. Det forsta aret (2001) 
motsvarar inkomstbasbeloppet 
det forhojda prisbasbeloppet, 
men darefter kopplas det till In
komstindex istallet for K o n s u -
mentprisindex. Inkomstindex v i 
s a r forandringen dels av k o n s u 
mentpr isema, dels av genomsnitt -
s i n k o m s t e n fo r a l i a m e d 
pens ionsgrundande inkomst i 
aldern 1 6 - 6 4 a r . 

Utrakningen av Inkomstindex 
redov isas utforligare pa klubbens 
h e m s i d a . 

Paverkar forsakringar 
Basbe loppet a n v a n d s o c k s a i 
andra s a m m a n h a n g , t ex for att 
reglera ersattningarna i fackets 
forsakringar. S o m regel anvands 
da prisbasbeloppet pa 36.600 
kronor. Aven vardet av d e s s a 
forsakr ingar urholkas pa det har 
s a t t e t 
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vanstallda LO-medlemmar. Den pensio
nen galler inte for oss! 
Det som fr.a skiljer "LO:s avtalspension" 

frin v i r tjanstepension (ITP-P) ar att hela 
pensionen dr premiebaserad. Arbetsgiva
ren betalar en premie som uppgir t i l l 3,5 
procent av den pensionsgrundande lonen 
frin det man fyllt 21 i r . ( I vir t avtal bor-
jar man betala in premie fbrst frin fyllda 
28 i r ) . Den utgiende pensionen avgbrs 
helt av vardet p i de inbetalade premiema 
den dag man gir i pension. Det firms 
ingen garanti i avtalet att pensionen ska 
uppgi t i l l exempelvis 10 procent av slut-
Ibnen. 

Fbrhandlamas uppfattning ar naturligtvis 
r p»tt LO:s nya premiebaserade avtalspen

sion i normalfallet ska motsvara mer an 
10 procent av slutlbnen. 

Hangavta l 
""/irt ITP-P avtal i r ett hingavtal t i l l 
PTK:s pensionsavtal. PTK har fbrhandlat 
med SAP om ett nytt pensionsavtal i flera 
omgingar. Syftet har varit att bvergi t i l l 
ett system som liknar LO:s, vilket innebar 
att pensionema fbr mkomster upp t i l l 7,5 
basbelopp (= ca 23.000 kr/min) skulle bli 
helt premiebaserade. Fbrhandlingama har 
strandat bl.a. p i grund av oenighet om 
premiens storlek. 

Dessa forhandlingar ar naturligtvis av 
stort intresse fbr oss, eftersom det avtal 
som PTK (troligen) s i sminingom sluter 
med storsta sannolikhet kommer att bver-

fbras p i vir t omride. 

Problem med nya allmanna 
pensionssystemet: 
Av det jag skrivit ovan framgir att det 
fmns anledning bide t i l l frigetecken och 
kritiska synpunkter p i det nya systemet. 

• V i f i r betala mer sjalva an i det gamla 
systemet, en stbrre del av kosmaden val
tras bver p i Ibntagama. 

• I det gamla systemet behbvde man 30 i r 
med pensionsgmndande inkomst - men av 
dessa 30 i r rackte det med 15 bra i r fbr att 
f i en skaplig pension. I det nya systemet 
kravs 40 i r med bra inkomster! Hur 
minga klarar det i dagens varld? 

• I det gamla systemet kunde man - vid 
den ilder man bbrjade intressera sig fbr 
pensionen - skapa sig en ganska saker 
uppfatttiing om hur stor ens pension skulle 
komma att bli. I det nya systemet fmns s i 
minga osakra faktorer att det blir mycket 
svirt. Den enda fasta punkten i det nya 
systemet ar garantipensionen p i ca 6.000 
kr/min! 

• Dessutom piverkas systemet av sidana 
faktorer som levnadsilder och genom
snittlig Ibneutveckling. Fbr att inte tala om 
den magiska "bromsen". 

• Syftet sigs vara att skapa ett stabih 
system som motstir alia pifrestningar. 
Det sker i s i fall t i l l priset av ofomtsagba-
ra men troligen sankta pensioner. Syftet 
tycks snarare vara att dels sanka pensio
nema, dels skapa ett system dar ansvariga 
politiker och andra beslutsfattare smiter 
undan sitt ansvar. 

• Det kan tyckas att man fir en bitfre 
information i det nya systemet - men f i r 
man verkligen det? Systemet ar som sagt 
mycket kringligt att hila reda p i och 
dessutom ar en del viktiga uppgifter i 
"rbda kuvertet" direkt vilseledande. 

Jan Ahman 

Nigra kallor: 
• Pia Nilsson: Din framtida pension 
• Internet: www.pension.nu , www.ppm.se 
samt regeringens hemsida, www, pension, gov. -

• Sven Lindqvist: Lever man lange fir man 
skylla sig sjalv (AB 3.11.1999) 
• Diverse debattartiklar i DN och SvD av KG 
Scherman, RFV:s tidigare chef, m.fl. 

Mer om pensioner 
pa klubbens 

hemsida! 

Vision 2000 vid Arsta, 
2000-03-21: Posten 
soker nya partners. 


