
Tomteboda «fSEKO 

FACKTUELLT 
S E K O post* K l u b b B r e v T o m t e b o d a 

Ny dvertalighet 
pa Tomteboda 

• t P.g.a. fortsatt sjunkande 
. olymer och en \k% persona-
lomsattning har det iterigen 
uppstStt en Svertalighet 
Tomteboda. 

Arbetsgivaren anser att den 
appg^r t i l l ca 45 AA den 1 
oktober. SEKO accepterar att 
det fmns en Overtalighet i 
huset, men vi v i l l inte faststalla 
antalet fbrran i hdst, efter det 
att de atgarder som nu ska 
vidtas har genomftJrts och 
ftirhoppningsvis gett resultat. 

Partema ar Overens om att 
Oppna Futurum. Dessutom 
erbjuds delpension och nSgra 
andra dtgarder. 

AUci/medlem^inar 

KlubbityreUerx/ 

Tillsammans med omplace-
ringama t i l l SackdepSn, nigra 
"ordinarie" pensionsavgingar 
samt minskat anvandande av 
behovsanstallda kommer Over-
taligheten att reduceras. Det ar 
dock oklart hur mycket. 

inga uppsagningarl 
Frin SEKO:s sida kan vi inte 
acceptera nigra uppsagningar. 

En Overtalighet som inte kan 
lOsas med frivilliga itgarder 
ska ses som ett gemensamt 
problem ft)r terminalema i 
Storstockhohnsomridet. 

Om arbetsgivaren driver sa-
ken t i l l uppsagningar ar vir t 
krav att turordningskretsen 
omfattar samtliga terminaler i 
Storstockholm. 

V i har ocksi begart att ar
betsgivaren, i samband med att 
antal Overtaliga faststalls i Sep
tember, presenterar hur man 
har tankt sig organisationen 
med X antal fSrre anstallda. 

SEKO 
Klubb Brev Tomteboda 

Nr4/jun 2002 

VerksamhetskommittSn den 4 juni. Monica Lindberg friin Tom
tebodaklubben diskuterar avfarten fran Nona Lanken med Bo 
Alerfelt. LSs merom Verksamhetskommittens junimote inne i 
tidningenl. 

Arlanda: 
Large 

eller light? 
Sid 14 

Lyckat pa 
Lowen 

Sid 9 

Varfor 
okar sjuk-

franvaron? 
Sid 16 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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Ny overtalighet pit Tomteboda 

Sa var det dags i ar igen 
Sa v a r det dags i a r igen. Over ta
l ighet pa Tomteboda b rev te rmi -
na l . I a r skulle v i ha natt v 4 r t m i l 
a t t kosta 62 ore per forsandelse 
enl igt det gamla berakningssattet 
som visade a t t v i kostade 76 ore 
per forsandelse ar 2000. 

V i har gjort ett jattejobb allihop p i Tom
teboda brevterminal. 

• V i har minskat sakkostnader i form av 
minskad hyra. Det har inneburit att vi har 
flyttat ihop verksamheten och hyrt ut det 
som blivit kvar. V i har t i l l och med hyrt ut 
garageplatsema sk vSra tjanstebilar f5r sti 
ute. 
• V i har tagit tillbaka intakter som var 
vSra men andra omrdden inom Posten AB 
inkasserade. 
• V i har minskat v&r personalstyrka med 
51 arsarbetskrafter pS frivillig vag fbrra 
Sret. Det ar ca. 13% av den arbetsstyrka 
som fanns d i . 
• V i har andrat enhetsorganisationen. 
• V i har gjort om vSra scheman och flyt
tat om mellan enhetema. 
• V i har sett Over lagledarorganisationen. 
• V i har kampat hirt fbr att f l ett battre 
samarbete mellan enhetema. 
• V i har p i alia satt forsOkt f i nya arbets-
tillfHUen t i l l brevterminalen. 

Ake Anevad ar ordfQran
de i Klubb Tomteboda 

Biod, svett och tarar 
Allt detta har personal, personalorganisa-
tioner, enhetsledningar och terminalled-

ning genomfbrt under blod, svett och 
tirar. Det har inte varit smartfritt, men vi 
har gjort det tillsammans. Terminalled
ningen ska ha en speciell eloge fbr arbe-
tet. Aven om vi minga ginger har tyckt 
olika om hur vi ska genomfbra olika 
fbrandringar, s i har terminalledningen 
hela tiden haft vira jobb fbr Ogonen. 
Aven om vi p i golvet och i personalorga-
nisationema ibland har tyckt att det gir 
fbr fort med sparivem, s i ar det trots allt 
en fbmtsattning fbr v i r overlevnad som 
brevterminal att vi hiller kostnadema p i 
en rimlig n iv i i fbrhillande ti l l andra 
brevterminaler. Detta har terminalledning
en framgingsrikt arbetat med och vi trod-
de tillsammans med dem att vi intligen 
skulle f i lite arbetsro, s i vi kunde igna 
OSS i t att utveckla operatbrsunderhill, 
resultatorienteradstyming, lagledarutvec-
kling, arbetsmiljOarbetet, arbetsplatstrif-
far, den goda arbetsplatsen m.m. Vi ska 
och kan naturligtvis inte sluta med att 
arbeta med detta, men nar nu brevvoly-
mema sjunker s i miste vi iterigen brottas 
med Overtalighetsproblemet. 

Sjunkande volymer 
Volymema har sjunkit stadigt med nigra 
procent mot fbrra iret men maj blev ka-
tastrof. Spridningsvolymema p i Tomte
boda sjbnk med 6,5% i maj och p i Arsta 
sjbnk spridningsvolymema med 10,8% i 
maj. Nu hade visserligen maj nigot fUrre 
produktionsdagar an fbrra iret men nir 
spridningsvolymema sjunker s i ar det ett 
sakert tecken p i att volymema faktiskt 
sjunker i brevnitet. Det har minskat Over-
allt i landet utom i Vasteris. 

Oppna Futurum 
Mot bakgrund av detta har terminalled
ningen fbrhandlat med oss om Overtalig
het. V i har kommit Overens om att konsta-
tera Overtalighet fbr att Oppna Futurum fbr 
fi-ivillig sbkning samt se Over om det kan 
finnas andra lOsningar, men ej kommit 
Overens om hur stor Overtalighet vi ska 
konstatera annu. SEKO anser att vi miste 
f i ett battre underlag fbr Direktinlamning, 
Flbde och Administration innan vi kan 
faststalla hur stor Overtaligheten ar dar. 
Det ar ocksi viktigt att vi snarast bOrjar se 
Over hur v i r organisation ser ut fbr att 

kunna klara att minska personalen. Detta 
miste vara klart nar personalen p i olika 
satt bOrjar minska, aimars ar det stor risk 
att vi kommer att bOrja f i kvarligg och det 
ar det sista vi och terminalledningen vil l . 
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uppsagningar 
SEKO Klubb Tomtebodas styrelse ar 
overens om att om vi blir tvingade ti l l 
uppsagningar sk ar det ett st5rre problem 
an enbart Tomteboda brevterminals. Dar-
fbr kommer vi i sifall att begara hjalp av 
verksamhetsrid och koncemrid att fbr-
handla om detta och hur uppsagningskret-
sama ska se ut i Stockhohn. Det ar bOkigt 
och kringligt att saga upp personal och vi 
i SEKO klubb Tomteboda kommer att 
gora v i r t basta fbr att det ska vara svirt so 
mbjligt att saga upp manniskor. Inte fbr 
att v i tror att det alltid gkr att klara sig 
utan uppsagningar utan fbr att vi starkt 
ogillar arbetsgivarens vilja att dela upp 

^overtaligheten per terminal istallet fbr att 
ta ett samlat grepp om problemet. Det ar 
att gbra det alldeles fbr latt fbr sig. 

Samordning 
Tomteboda brevterminal har vi nu en 

aidersstruktur dar medeiaidem ar ca.48 kr. 
Ar det vettigt att vi ska saga upp personal 
i detta lage? Dk kommer vi att bbrja nar-
ma oss en medelilder pk 50 ^r. 

Darfbr Bo Alerfelt och Bertil Nilsson 
behbver vi eran hjalp. Min uppfattning 
efter att ha traffat er bida ar att ni bide ar 
ansvarskannande och kompetenta s i l i t 
inte varje terminalchef fbrhandla om detta 
problem utan att se t i l l helheten. D i kom
mer det att bli en massa olika Ibsningar 
som i vissa fall kommer att motverka 
varandra ti l l nackdel fbr brevnatet. Efter
som volymminskningama ser ut att fort-
satta s i kommer troligtvis inte frivillig 

^ f b k n i n g till Futurum att ricka och d i 
behbver vi hjalp med t.ex. annu battre 
pensionslbsningar an nu men ocksi en 
samordning mellan terminalema med 
milet att undvika uppsagningar av fast 

^ i n s t a l l d personal. Ti l l exempel genom att 
terminaler med hbg personalomsattaing 
slapper volymer till terminaler som riske-
rar uppsagningar p.g.a. liten naturlig 
avging. 

Med vanlig men orolig halsning. 

Ake Anevad 

Facktuellt -
ledande 

postfacklig 
tidning! 

A-kassan hojs 1 juli 
• Den 1 juii hojs ersSttningen 
fran A-kassan pa nytt. Men f6rst 
nagra grundlaggande regler for 
A-kasseersattningen. 

Medlemskap 
For att bli medlem i A-kassan 
kravs antingen 
• att man har arbetat minst 17 
timmar per vecka i fyra veckor 
under en sammanhangande fem-
veckorsperiod och fortfarande 
arbetar t minst samma omfatt
ning 
eller 
• att man har avslutat en heltid-
sutbildning dver grundskolenivi, 
som omfattat minst ett las^r. 
Dessutom maste man har varit 
anmald hos arbetsformedlingen 
och/eiler ha arbetat minst 90 
dagar inom 10 m^nader \t 
ansiutning till den avslutade ut~ 
bfldningen. 

ErsMttning 
For att fa inkomstretaterad er-
sattning vid arbetsloshet maste 
fr.a. tva villkor uppfyllas: 

• Man maste ha varit medlem i 
A-kassan i minst tolv manader. 
• Man maste under de tolv ma-
naderna fore arbetslcJsheten har 
artjetat minst 70 timmar per ka-
lendermanad i sex manader elter 
minst 450 timmar under en 
sammanhangande tid av sex 
kaiendermanader. 1 det 
sistnamnda alternativet maste 
man ha arbetat minst 45 timmar 
varje manad. Man far r^kna ihop 
arbetad ttd fran olika arbetsgiva-

Karensdagar 
Vid uppsagning p.g.a. arbetsbrist 
galler fern dagars karens innan 
ers^ttning borjar betalas ut. 
Om uppsagntngen ar sjaivfen/al-

tad kan man aka pa 60 dagars 
karens. 
Om man sager upp sig sjalv gal
ler 45 dagar (= tva manader). 

ErsSttningsbelopp 
Fran och med den 1 juli i ar 
(2002} hojs den hogsta ersatt-
ningen for de fdrsta 100 dagama 
med 50 kr/dag. frin 680 kr till 
730 kr/dag. For efterfdljande da
gar hojs taket med 100 kr/dag tiil 
680 kr. 

Lagsta dagersattningen hdjs 
med 50 kr/dag till 320 kro-
nor/dag. 

Det nya taket for de 100 fdrsta 
dagarna innebSr att man f̂ r 80 
procent av sin Ion i a-kasseer-
sattning uppti!l20.100imanads-
Idn. For resterande dagar mot-
svarar maxersattningen 80 pro-
cent upp till 18.700 kr/man. 

Ersattningsperiod 
Ersattningspenoden ar300 ersatt-
ntngsdagar. Om man n̂ r dessa 
300 dagar Sr slut har iyckats upp-
fylta arbetsviilkoret pS rjytt, fSr man 
en ny ersattningsperiod, 

Om man inte Iyckats uppfyila 
arbetsviilkoret kan man^nd^ sin 
period fdrlSngd, men med hogst 
ytterligare 300 dagar. 

Den som har en fast deitidsans-
tallning och ardettidsarbetsieskan 
bara f̂  300 ersattningsdagar. 

Fragor 
Har du fragor om A-kasseregJer-
nas konsekvenser f6r dig sjaiv 
eller om a-kassan overhuvudtaget 
- ring avdeiningen 08 - 454 84 01. 

A-kassornas samorganisa-
ttons hemsida, www.samorg.onj, 
finns utfdrlig och aktueii informa
tion om gallande regler. 

Jan Ahman 
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Tomtebodasamverkan 26 april och 31 maj 

Behovs "behovsanstallda"? 
overtalighet och ompiacerlng-
ar till Saclcdepan 
Dessa Mgor, som tagit stor plats vid 
samverkansmOtena den senaste tiden, 
behandlas i separata artiklar i detta num-
mer av Facktuellt. 

Vilctvaictama 
I MalmO och p& Arsta har anstallda erbju-
dits att gi. med i Viktvaktama. I bida 
fallen har fbrsOken fallit val ut. 

Den som nappar p& erbjudandet skriver 
ett 16-veckorskontrakt. Avgiften fbr att 
delta i programmet ar 1.200 kroner. 

I MahnO - dar 43 personer deltog - fick 
den enskilde sjalv lagga ut summan, men 
om man efter ett i r behiller den vikt man 
hade efter de 16 veckoma fir man tillbaka 
pengama fiin Posten. I Arsta sOkte 60 
anstallda varav 20 fick delta. Pk Arsta 
betalar Posten avgiften. Om man bryter 
kontraktet fbre 16 veckor fSr man dock 
sjalv betala. 
Samverkansgruppen beslOt att gk ut med 

ett erbjudande som innebar att den som 
vil l gk med fkr betala en avgift pk 800 
kronor (Posten betalar resterande 400 
kronor), som man fSr tillbaka om man 
fiiUfbljer kontraktet och dessutom behil-
ler hOgst samma vikt efter ett kr. Bryter 
man kontraktet fbre 16 veckor fkr man 
sjalv st& fbr hela kosmaden, dvs 1.200 
kronor. 

Kvaiitet 
Lotta Jansson rapporterade om senaste 
nytt. 

• Kvalitetsrevisionen 
den 23-24 april gick bra. V i fick fyra 
awikelser och tvk fbrbattringsfbrslag. 

Awikelserna var 
• Utvarderingen av utbildningar miste 

fbrbattras 
• Arbetsplatstraffar om kvalitetsfrigor 

hills inte som de ska (det ska vara 
minst t v i per i r och kvaliteten p i traf-
fama ska hbjas) 

• Lingt ift-in alia skadade fbrsandelser 
loggas; det ar ett stort mbrkertal idag. 

• Adressundersbkningenhiimer inte med 
att ta hand om fbrsandelsema samma 
kvall. Mer av arbetet ska fbras ut p i 

enhetema. 

Fdrbdttringsfdrslagen var 
• Registreringen av hillna medarbetar-

samtal i Qlick View kan fbrbattras fbr 
att f i en snabbare uppfbljning av hur 
minga som hillits. 

• Dateringen i skadeloggen kan bli mer 
exakt. 

Revisorema var mycket nOjda med resul-
tatet. De berbmde sarskilt Favis, fbravise-
ringssystemet fbr storkunder och de olika 
kortutbildningar som genomfbrs fbr tekni-
kema. Dessutom var det fbrsta gingen 
sedan 1997 som vi inte hade nigra an-
markningar mot leveranskontrollen! 

'EFQM 
Som en uppfbljning p i USK-utmarkelsen 
har Brevnatet i i r ansbkt om en europeisk 
motsvarighet, European Foundation 
Quality Management, EFQM. Lotta Jans

son har suttit med i den gmpp inom Brev
natet som producerat den 70-sidiga "verk-
samhetsberattelse", som ligger t i l l grund 
fbr ansbkan. 

Brevnatet har anmalt sig ti l l detta euro-
peiska kvalitetscertifikat. Halften av ter
minalema kommer att granskas i veckan 
efter midsommar. Den 24-28 juni kom
mer ett antal "examinatorer" att besbka 
nigra terminaler - troligen blir Tomteboda 
en av de utvalda. ^ 

Brevnatet kommer inte att n i upp ti l l 
"pallplats" i i r , milsatttiingen ar att erhil-
la en "recognition" denna fbrsta ging. 
Man har dirfbr sbkt aven nasta i r med 
ambitionen att d i n i "hbgsta pris". ^ 

En kortversion av den "Verksamhets-
beskrivning" av Brevnatet som ligger t i l l 
grund fbr ansbkan konuner att redovisas 
i samtliga lag. 

Infodatorema 
• Infodatorema sptoades for Internet 
fr.o.m. den 4 jtint. Enda.st Postens hetn-
sidor blir tiligangliga. Besliitet inncbdr 
bl.a. att "Ideer i Poiten", det nya webba* 
scradc | | | i | | | | | | i i | B r Rkfaattringslfirslag, 
inte g i r att komma at, ctlersom detta 
ilggfft pk servrar utanRir Posten Inte 
hcllcr dc fackliga hcmsidoma, .som t.ex. 
Tomtebodaklubbens hemsida blir liingre 
Stkomliga. Och nattiriigtvis inte SvT:s 
och dc stora tidningamas nyhcts.sidor. 

Sakeitietschefen 
Bc.':iuict har tagitsm sdlkerhei'^cMctr i 
Po.slen, lord /Lw!&;w«, och gfiller ft>r 
hela Posten. Eftersom de som har egen 
inbggning fortfarande har full tillgteg 
drabbas som vanligt produktionsperso-
natcn. 

Klubben har varit i kontakt med bSde 
sakerhctschcf och den handlSggare som 
torberett arendet. Det ska! som iuiges iir 
att man i ett fait sakert konstaterat bani-
fX)iT pa en dator i Posten - mod behOrig-
het, Vid koll i loggarna har det vtsat sig 

alt aven "Oera" infodatorer anvants till 
att hdiybVz "fftrbjudna" sidor. Om "tlera" 
betyder 2,20,200 eller rentav 2.000 har 
det inte gatt att kJarhet i . 

HursOttthelst sS ;Si hela tiirfarandet en 
ot^rskSmd ;inklagcisc mot dc 09.9 pro-
cent av de anstallda som avskyr sant har. 

Det &r ocksa mycket allvarligt om det 
Iflf^gstillst^ind" som piskats upp etter 
den I I September anv,'tnds t i l l att ISta 
sakcrhetsnissama ta. kommaiidQt. Det 
galler mte bara t det li.ir fadlet, tUan 
ocksii sadant som utdkad kamerabev:&-
ning. 

Grabe 
Klubben har ocksi kontaktat koneem-
fackels ledning om infodatorema. De 
tog upp fragan med (irabc. som lovat 
aierkomtna. 

Nar detta skrivs, den I6juni, har inget 
svar inkommit, 

/JA 
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• Kvalitetsresultat 

lUal 2002 Maj 2002 
mil 12-min 

Tid in i 
natet 

94 92,7 

Tid t i l i 
utdein 

97 98,3 

FFK 400 573 

SWEX 96 94 

Problemet med FFK just nu Sr inte kvar-
^ i g g e n . utan fbr minga felexpedieringar. 

ixempelvis skickades 38 lidor stora 
handsorterade brev fel imder mars. Under 
fbrsta kvartalet i i r expedierades 119.000 
fbrsandelser fel frin Tomteboda (uppsam-

^ ^ g och spridning, A och B, klump, smi 
och stora). De rena sorteringsfelen ar f i , 
det ar felexpedieringar av hela lidor som 
ar det stora problemet. Utrednmg pigir! 

SWEX mater andelen fbrsandelser som 
kommer fram i ratt t id t i l l adressaten. 
Matningama, som genomfbrs av Price 
Waterhouse, sker genom ett antal testbrev. 
I ungefSr 50 procent av testbreven skickas 
numera med ett datachips som registreras 
vid bl.a. de matramar som firms uppsatta 
hos oss. Av de testbrev som fbrses med 
chips och mte kommer fram i ratt tid s i 
ligger ca 30 procent av felen inom termi-

\Sackdepan 
% m t ^ b o d i Qyii t^ 1^;d'm: dSn 1 

V ^ i ; juni ansvaretfor sSckdep^n f r in § 
ssMatmotermtnalen Narverksamhe-ss 
.• ten ar i fu« cOtft (hdstt>ehovs ca 10 

Terminalledningen har valt att:! 
Siiomplacera dagtidare (anpassadi 
iidagtidstjg) enligt LAS-ltstan. T o m - 1 
itebodaklubben accepterar ompla-1 
^eringar men vi fdreslog ij^S-ltstan % 
i p r samtltg personal. 

Hittilis har tva frivilliga och en | 
pjagtidare ompiacerats till Vastber-1 

ga 
Nu haromplaceringarnaavbrutits, : 

l lpen fortsattning sags foija i host, | 
J I ta t le t anstails sammarvikarier,.;: 
fefFortsattningfoljer. Kanske, 

nalen, 70 procent sker i transport- och 
uppsamlingsledet (samt emellanit en del 
matfel). 

Fdrslagsverksamheten 
Tomteboda ar pilotterminal fbr "Id^er i 
Posten", som ar en webbaserad Ibsning 
fbr bantering av fbrbattringsfbrslag. Alia 
fbrslag registreras i webben och ligger 
sedan tiligangliga fbr alia som ar intresse-
rade. Man gir in via Tomtebodas hemsi
da. 

Utbildning i systemet kommer att ske 
genom fbrbattringsgruppema i OP-UH. 
Kimds fyra fbrbattringrupper ar fbrst ut. 

Man kan sjalv lagga in fbrslag (om man 
har tillging t i l l dator!, se nedan) eller 
genom sin fbrbattringsgrupp. Alia "gam-
la" fbrslag har lagts in i systemet. 

Det kommer, nar OP-UH kbrt iging fbr 
fiillt, att fmnas mellan 40-60 fbrbattrings-
grupper i huset. Milet ar att de ska gene-
rera>1.000 fbrslag i i r . 
"Id6er i Posten" ligger p i servrar utanfbr 

Posten. Nar tilltrade ti l l Internet stoppades 
p i infodatorema den 4 juni fbrsvann 
darfbr ocksi mbjligheten att n i systemet 
den vigen, vilket innebar att merparten av 
produktionspersonalen stangs ute. Hur 
detta ska Ibsas undersbks f n. 

Brandovning 
ska genomfbras fbre sommaren. Fan trot , 
men varje lag ska ha gjort en "prowan-
dring" senast 17 juni. Darefter kommer en 
riktig utrymningsbvning att ske utan 
fbrvaraing. 

Team storstad 
Team Storstad (Tomteboda, Arsta, Mal-
mb, Gbteborg) har ett eget ROS-team, 
som arbetar med ett antal fbrbattringsakti-
viteter. 

• Sjukfrinvaron 
fortsatter att bka och fbranleder darfbr 
nigra aktiviteter. Arsta har anlitat ett 
fbretag, Vitea, fbr att arbeta med rehabili-
tering av lingsjuka. Diskussioner p ig i r 
om de ska anlitas iven p i Tomteboda. 
Likasi om bolaget ska genomfbra en 
alhnin kartlaggning av halsotillstindet p i 
terminalema. Har i r aven Posten Produk
tion inblandat. 

• Viktvaktarprogrammet ar en annan 
itgard, som redan har startat i Mahnb och 
p i Arsta. Ett erbjudande t i l l personalen p i 
Tomteboda gi r ut inom kort. Se ovan! 

Namn: Micke Nelin, Tba Flbde 
iPpsten: Sedan 1978. Stockholm Bah 
och Tomteboda hela tiden. 

Arlanda? 
~ Al l t finns j u i det hSr huset, s i var-
fbr flytta till Arlanda? V i har jSmvag 
och Logistik finns ocksi hOr - kanske 
kommer ocksi de att bbrja kbra 
t ig . Battre lage finns Inte! Och s i fir 
jag langre resor, jag bor I Jama! 

Vilken typ av kajer ir bSst? 
" Dockningen som vi har p i fjSrrbils-
kajen. Den inbyggda kbrgirden har 
valdigt dSllg luft. Ventilationen funge-
rar inte s i det blir som en bastu p& 
sominaren, Sedan ar det litet beroende 
p i vilken typ av hilar det galler och 
hur mycket trafik det ar. 

Valet, n igra viktiga frigor? 
-« De flestai partier ir ganska lika. 
Skola och bam ar viktigt, jag bar sjalv 
smibam. 

Semestern? 
- Mest hemma p i toraten, vi bor i hus 
i Jama. En vecka t i l l Skine. Kanske en 
solsemester i hbst bm det blir pengar 
tillbaka p i skatten! 

Ndgotmer? 
- Varfbr tar Posten bort Intemetupp-
koppiingen p i Infodatorema? Bakit-
stravande, ungefUr som att ta bort 
dagstidningama bara fbr att det finns 
porrtidnlngar. En panikStgird! 

Jan Ahman 
V J 
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• LSsbarheten i v&ra maskiner ska 
testas med 1.000 fbrsandelser som tagits 
fram fbr andamilet. 

• Fler sorterade forsandelser / 
timme. Malmb har tagit fram en ny 
analysmodell, som ska anvandas aven pk 
bvriga terminaler. Arstas modell fbr fbrs-
kiljning ska studeras. Manuella smibrevs-
sorteringen ses bver. Etc. 

Arbetsmiljo 

• Handlingsplanema 
Handlingsplanema fbr arbetsmiljbitgarder 
som ska in i budgeten, ska vara klara 
senast 30 jmi i . Pimiimelse har gift ut t i l l 

siallnmgama 

<fey t̂ I.KJD tvamst ( " ca t AAf) Od* 

Ehft bbga utnyttjan4et Sr aM»irfc» 
«iBg!^v«rtuT tlcra aŝ pekter, De* rimmar 
lUa nicd de voiynin»(n*kBingar sm 

I «^krjvanyAb««|iaf>ogs5tgajrder*Det 
km ia,ldnyi&tta. Jcltldefnas ftSi^tdeS' 
m m h<»grc fttagajwjen. D^t Mfider 

i jfto* aastttoomja j dvtalet om bchov-

Termiaalfedjimg^d sager sig vata 
meiv^a om problenjon. Nyatelefoo* 
tfePtor hSIler p5 att upprattss m att 

vki*'?au*ba" be&ev av perstwadfbrs-
tarkning. TettainaachefifB bar e» ge-
noraging msd produktionsthetwri* 
voge mandagom perjonallwhtwet, 
SeK0pSpck<id^ocks3 de mutsvidiga 

besk«{ som ges. FcttniiJallesdntageft 
fratnlialler aa voiymmiftsatuiopma 
Jotver ova % ^ e r R f̂ « t minst* 
ot^alet tinatnaf i httsct medaER de tirlf-

Bs upp^piifit̂ &^»v«)tvaddaRdet octt 
taiampaiiigen av dvtalet dc«r den 

bodaklubbsB samt SEKO;& koncem-

enhetema. 

• FSM-proJekt 
Projektet redovisas i sarskild artikel av 
Erhan GbmUc i detta niunmer av Facktu
ellt. 

• Ett utvecklingsarbete fbr att ta fram en 
kombimaskin GSM-FSM pkgki nere i 
verkstaden pk Tomteboda. Arbetet utfbrs 
pa uppdrag av Brevnatet. I denna prototyp 
(som kommer att visas pi plan 3 inom 
kort) har man begransat antalet plan t i l l 
t v i med hinsyn t i l l de ergonomiska prob
lem som en hbgre maskin skapar. Erhan 
GbmQc ingir i projektet. 

• ELM I A 
De skyddsombud som besbkte arbetsmi-
Ijbmassan i Jbnkbping kommer att lanma 
en rapport t i l l skyddsombuden och sam-
verkansgmppen vid ett sarskilt mbte i 
juni. Se vidare Staffan Milhiers artikel i 
detta nummer av Facktuellt! 

• Skyddsombuden 
Skyddsombuden i huset har gjort en ar-
betsfbrdelning mellan sig. Denna publice-
ras p i aiman plats i tidningen. 

• UppfdlJning/verkstSllande av 
skyddsronder 
Biti- HSO tog upp att det i r problem med 
verskstallandet av fbreslagna/beslutade 
itgarder frin skyddsrondema. Det i r fbr 
omstandligt och tar fbr ling tid. 

Konstaterades att ett enklare och enhet-
ligt system fbr bestalhiingar av dessa jobb 
bbr tillampas. 

Rdkmodulerna pa plan 2 
Den modul som idag finns vid A L A ska 
fiyttas t i l l Spirhallen. En ny modul ska 
mfbrskaffas t i l l Kund. 

"dvriga kostnader 
Avtalet med bussbolaget Ibper ut efter 
sommaren. I samband med detta aviserade 
terminalledningen att de har fbr avsikt att 
se bver bussturema (=indragningar). 

Fdrsorteringen 
Fbrhandlingama om Brommasorteringen 
ar annu inte avslutade. Serviceomridet i 
Bromma vil l gima att vi tar bver fbrsorte-
ringen, men de ar inte lika intresserade 
vad galler betahiingen. 

utvecklingsprogrammet 
fbr dem som vi l l prova p i lagledarjobbet 

Namn: Rehana Hossain, Tba 
Kund 
I Posten sedan: 1989 

Vad tycker du om Kund-en-
hetens flytt? 
- Litet trdngt i de nya lokaler-
na, men bra! Trivs att jobba 
har, det ar frascht. Det ar mer 
praktiskt har, man har nara tilt 
allt, till exempel nar man behd-
ver fraga de andra pa enheten 
om nagot. 
Vi har ju precis flyttat det 

ar den del som behdver fixas, 
men det ar pa gang. Bosse 
kommer och pratar med alia. 

Det ar val i hdst - viktigaste 
fragoma? 
- Har inte tankt sa mycket pa 
det. 

Planer infdr sommaren? 
- Stannar mest hemma, ska 
aka runt litet i Sverige och 
haisa pa en kompis i Umea. 

Nagot mer? 
Varslen oroar folk! Stammer 

det att de har kvarligg pa 3:an, 
trots att det sags vara fdr 
mycket folk? 

Jart Ahman 
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startar den 3 September. 
14 har sOkt. Intervjuer och uttagning sker 
under juni. Tomteboda har 4-5 platser. 

Lokaler 
Parkeringen i garaget har markts om med 
fler platser som resultat. Dessa kommer 
att hyras ut. 

HK har bett att f i hyra en lokal i Kunds 
gamla lokaler (kassans omkladningsrum) 
fbr att anvanda det som cykelparkering 
(lanecyklar)!! SEKO undrade om inte 
KSM har behov av denna lokal, nar nu 
Kund flyttar bort och lokalen blir ledig. 
Terminalchefen lovade undersbka saken. 

^Samverkansavtalet 
Det uppdaterade samverkansavtalet (med 
bl.a. de nya skyddsomrSdena) kimde 
skrivas under efter att enighet ndtts om 

^/epresentationen i Storas samverkans-
' grupp (det blir t v i ledambter frin SEKO). 

Personalchefen aviserade att ban vi l l ta 
upp en diskussion om att inratta en ge-
mensam samverkansgrupp fbr alia tre 
enhetema pi plan 3. Frigan tas upp i hbst. 

Restaurangen 
Offertfbrfrigan ar ute hos nigra fbretag. 

Poolgruppen 
9 personer har anmalt intresse att delta i 
poolgmppen. Dessa har kallats t i l l ett 
informationsmbte den 13jimi. 
Terminalen har fitt tillstind att anvanda 

den programvara som anvandes vid fbrsb-
ket pi Kund, "Besched". Ett problem ar 
att IBM ska certifiera programmet innan 
det fir anvandas, vilket kan ta tid. M i l -
satmingen ir dock att starta poolgmppen 
i September. 

TLC - Terminalens lednings-
grapp 
Ledningsgmppen har ombildats. Fbmtom 
terminalchefen, ekonomichefen och per
sonalchefen ingir nu samtliga produk-
tionschefer i ledningsgmppen. Dessutom 
kvalitetsansvarige (Lotta Jansson), infor-
mationsansvarige (Christer Behnke) samt 
chefen fbr Teknik/Underhill (Christer 
Jonsson). 

Jan Ahman 

Anslagstavia 
Klubben har satt upp nya 
anslagstavior pa plan 3, 
pa vSggen i syddstra de
len av huset 

DSr kommer bl.a. snabb-
rapporter frSn Tba-sam-
verkan och annan aktueii 
information att anslas. 

Sektion Storas medlemsmOte 16 maj. Fr.v. i frSmre raden Aster Tesfai, f^arja 
Hakamies, Svante Axberger I andra raden Hans Lindkvist, Hans Wallin, Gunnar 
Ljung (skymd). 

Namn: Peter Zetterman, Tba-
Kund, bitradande lagledare. 
{ Postan sedan: mitten av 80-
taiet. 

Asikter om Kunds fiytt? 
-• Id^n ar ratt, det har varit fel pa 
fiddet i huset dnda sedan det 
byggdes, vi ar duktiga pa att flytta 
runt post i huset utan att det tillfOr 
nagot! 

Det gick som vanligt litet vai 
hastigt men lokalema i sig ar bat
tre, till exempel det fina lunchrum
met med fOnster ut. 
Jag ar orolig for miljOn pa inneka-

jen. Det finns ocksa en hel del 
kvar att gOra vid Qdrrbilskajen, det 
ar INTE KLART AN! 

A och B-hissama kan bli ett oros-
moment, det ar manga intressen 
som ska samsa. Vi maste hjaipa 
varandra! 

Vi ar ett bra gang har nere, alia 
vill hjaipas at - det ar inga sura 
miner! 

Valet i hdst? 
- Trafiken ar en viktig Stock-
holmsfraga - jag bor i SOdertaije 
och sitter i kdema pa Essingele-
denl 

Planer infdr sommaren? 
- Ligger lagt med semestern i 
sommar, tar ledigt i host istallet 
och firar var 10-ariga brOllopsdag 
pa nagon "holme". 

Vi har ett stalle pa sddra MOrkd 
och har redan flyttat ut dit for som
maren, skont! /JA 
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Tomteboda Kund har flyttat in 
Under de mars och april sSg Tomteboda 
Kunds lokaler ut som en byggarbetsplats. 
Arbetsuppgiftema skOttes som vanligt, 
trots rOrig miljO och osaker information 
om den narmaste framtiden. T v i arbetso-
lycksfall med ISng sjukskrivning som 
fbljd, har direkt orsakats av omstandighe-
teraa kring flytten. 

i re faser 
Arbetet med ombyggnaden delades upp i 
tre faser. 
Ffirst bygg
des delar av 
Kunds loka
ler om under 
mars, medan 
verksamhe
t e n f i c k 
tranga ihop 
sig pa en 
minimal yta, 
och Post^e-
riet Solna 
flyttade in i 
de ombygg-
da lokalema Janis Rubulis Sr ordfdran-
fbrsta veckan de i Sektion Kund. 
i april. Se
dan, under april, byggdes de lokaler som 
Postikeriet lamnat om, tillsanmians med 
IKAB:s rum vid AB-hissama plan 2. Dar 
flyttade Kund in lOrdagen den 4:e maj. 
Ti l l sist ska de lokaler som Kund just 
lamnat, byggas om si att OLC, som ar ett 
helagt dotterbolag t i l l Posten och sysslar 
med packning och distribution av varor, 
kan flytta in efter den 23:e maj. 

Betydligt mindre 
Allt var inte fSrdigt vid inflyttningen. De 
nya lokalema ar betydligt mindre an de 
gamla, vilket medfbr att Tomteboda kan 
spara miljonbelopp varje Sr, pS de hyror 
som kommer in frSn de nya hyresgaster-
na. Nar OLC flyttar M n sina nuvarande 
lokaler i Vastberga, frigOrs plats, s i att 
Rikslagret fbr tomsackar kan flytta in dar. 
Det skapar ocksd ett antal nya arbetstill-
failen vid Tomteboda, vilket ar sarskilt 
vardefuUt nu, nar postmangdema minskar, 
bl.a. pS grund av att en av Tomtebodas 
stbrsta postinlamnare. Mailer, flyttar sin 
verksamhet till Fittja och sin inlamning 
t i l l Arsta. Samtidigt kan Tomteboda mins
ka sin produktionskostnad per brev, som 

j u under ett flertal &r legat ISngt bver de 
andra terminalemas. 

Bra som mdjiigt 
Om Tomteboda ska ha en chans att bver-
leva som sjalvstandig terminal, ar detta 
belt nbdvandigt. Det kan j u andA bli sk, att 
aven om Tomtebodas produktionskostnad 
per brev, kan pressas ned i n iv i med de 
andra terminalemas, kan en stor del av 
verksamheten tvingas flytta t i l l Arlanda 
om nigra. Just nu arbetar ett antal projekt 
med fbrstudier fbr en eventuell Arlanda-
terminal, och i hbst ska beslut fattas om 
man ska satta iging planeringen p i allvar. 
Aven om det kan kaimas lite meningslbst 
att arbeta fbr att f i vara kvar p i Tomtebo
da, och kanske tvingas flytta trots att man 
gjort ett bra arbete, ar nog den enda mbj
ligheten, att gbra sitt basta fbr att Tomte
boda ska bli s i bra som mbjligt, och hop-
pas att det racker. 

Deiaktighet och engagemang 
Nar det galler att fk ner kosteadema och 
hilla en hbg kvaiitet, ar personalens dei
aktighet och engagemang en grundfbmt-
sattning. Fbr att denna ska bli sk bra som 
mbjligt, miste personalen kanna att den 
har ett rimligt medinflytande p i sitt arbete 
och sin arbetsmiljb. Tyvarr har projektet 
som ansvarat fbr planeringen av Kunds 
flytt, haft stora brister i det avseendet. Ti l l 
att bbrja med, drog det ut p i tiden med 
terminalledningens begaran om anslag 
frin Brevnatet, delvis beroende p i ofull-
standigheter i ansbkningshandlingama, 
som borde ha kunnat kompletteras snab
bare. Beslutsdatumet skbts fram nigon 
minad i taget under uppemot ett halvir, 
och personalen blev allt osakrare. Nar 
beslutet kom ti l l sist, iterstod bara ett par 
minader tills flytten skulle iga rum, och 
projektgmppen fick arbeta under stor 
tidspress, eftersom man inte velat starta 
gmppen iiman beslutet tagits. Trots den 
korta projekttiden fick man inga extra 
resurser t i l l planeringen. P i grund av den 
korta projekttiden, fanns det inte heller 
utrymme t i l l nigot verkligt medinflytande 
fbr personalen, bver sin blivande arbets
miljb. De ekonomiska ramama, och hur 
kosmadema var fbrdelade mellan olika 
typer av kostaader, var ocksi oklart inda 
ti l l projektets slutskede. 

Rejaia investeringar 
Sammanfattningsvis blev det en arbetsmi
ljb som vid inflyttningen kom att lida av 
betydliga brister. Det kravs att terminal
ledningen inser, att den fbr att kuima 
behilla personalens engagemang och 
hil la sjukfrinvaro och arbetsmiljb p i en 
god n iv i , behbvs det sakert rejala investe
ringar i arbetsmiljbn under de narmaste 
iren, och att man visar en positiv attityd 
t i l l framstalhiingar om sidana. 

Janis Rubulis, 

T b a - r o s t e r 

:;Wamn: Ankt Haggkvtst, Tba-Kund 
t Posten sedan: 1976 som kas-
S6r, komtfl l Tomteboda 1987. 

>Asikt o m Kund-enhetens flytt? 
- Jag ar posittv. Det har biivit Iju-

isare och finare. Vi har kommit 
snarmare varandra, mer som ett 
steam nu. 
s Def ar atldetes nytt sa det tar ittet 
tid att bo in sig. Vj har f^tt ett trev-

sligt lunchrum med fOnster, det 
hade vi tnte fOrut Litet bultngt an, 
men isolenng kommer. 

Jag va 'valdigt n e g a ^ innan' Vi 
ifick vara med och utforma de nya j 
ilokalema, man har fatt saga hur " 
sman vill ha det. 

Valet i hdst? 
m- Skit! Det ar mgen skiilnad mel-
lan partterna. Alia sager samma 

ssak, men vad de menar ar en an-
snan sak. 
B Skola, v^rd och omsorgen om 
:gamla ar de viktigaste fragorna. 

i ^ m e s t e t p l a n e r ? 
;*r Jag kommer att vara hemma t 
Solna och Stockholm och se pa 
istan. Aker bort i htet, ska tilt 
Frankfike pa vinprovarresa, 

N i g o t mer? 
- Inget sarskilt. Tycker det ar posi-

;tivt med Tomtebodanytt, alia f§ r 
:Snabbt samma information i huset. 

Jan Ahman 
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Lyckat pa Ldwenbrau 
• Ett 40-tal medlemmar hade infiumit sig 
t i l l sektion Klump/FlOdes "traditionsenli-
ga" medlemsmOte p4 restaurang Ldwen
brau en harlig sommarkvall lOrdagen den 
1 juni. Klubbens sekreterare Jaime Ah
man var inbjuden, vilket garanterade ett 
informativt och intressant mdte. Han 
belyste bl. a personallSget, poolgruppen, 
delpensionserbjudandet och s& natur
ligtvis Arlanda. Vad minde bliva? Det vet 
vi faktiskt inte i nulaget. Men man kan 
spekulera i olika scenarier och vi hills j u 

i^^ontinuerligt informerade om alia projekt. 

Nya medlemmar 
Sektionens revisor Janne Westerdahl 
fbrde ordet angiende ett par fbrsvunna 

^l^rotokoU och kassdren Marek Jaroszek 
'belyste sektionens ekonomiska situation 
samt kunde beratta att vi under viren fItt 
fyra nya medlemmar vilket givetvis halsa-
des med applider av de allt hungrigare 
medlemmama. Undertecknad bidrog med 
en redogOrelse fbr pausrumssituationen. 
Namligen den att vi som de fiesta vet 
antligen har fi t t ett nytt och eget pausrum. 
Vid det har laget ar det redan taget i bruk 
och vantar bara p i sina nya mbbler, lite 
snyggt pk vaggama, tv och en del annat 
mihanda. Jag tror att vi att vi kan fk ett 
riktigt snyggt och trivsamt pausrum dar vi 
efter basta fbrmiga fbrsbker hilla snyggt 
och propert t i l l alias trivsel. Hannu och 
Thomas med flera har fbrslag och Jouko 

ar med p i notema. 

uppskattad buffd 
Efler avslutat mbte vintade buff^n, upp
skattad som alltid. Atskilliga syntes besb
ka det valfyUda bordet ett flertal ginger 
faktiskt. Det var en sillsynt vacker kvall. 
Minga satt utomhus och njbt i solskenet. 
Ett par regnmob narmade sig och aven 
nigra stank kandes. Men det resulterade i 
stallet i t v i fantastiska regnbigar. V i 
fbrsbkte rakna ut var dom slutade fbr att 
undersbka det har med en eventuell skatt 
i slutandan. Men det gick ej att utrbna. 
Det var inte Solvalla eller Tomteboda i 
alia fall. Snarare Skatteskrapan eller Ars
ta. Vad vet jag? 

Inte en enda skandal 
Kvallen fbrlbpte lugnt och stilla under 
trivsamma diskussioner. Alia syntes 
mycket belitaa med s i v i l den fyiliga 
informationen frin Janne Ahman som 
resten av aftonen och beklagade faktiskt 
de medlemmar som inte kunnat infmna 
sig. Mbrkret sinkte sig nigot denna tidiga 
sonunarkvall och deltagama droppade av 
en efter en. En del p i cykel, andra prome-
nerande. En tapper skara satt kvar n i r 
undertecknad avlagsnade sig hemit fbror-
ten sbdemt. Inte en enda liten skandal 
intraffade. 

Staffan Millner 

Seiftion Klump/FI6des medlemsmote. Sektionens ordfCrande Staffan ti^illner 
mOblerarnya lunctimmmet. Till bans hjalp Kim Phua Tha, Anders Fridell och Viggo 
Klackenberg. 

Uttalande om 
chefsloner 
"Postens VD fick 2001 en I6n 
pa 3,5 miljoner etler drygt 
291.000 kronor i minaden. 
VD:s iOneOkning uppgick till 6 
procent, vilket kan jamfOras 
med de tre procent som sorte-
raren fick. 

Till detta kommer en bonus pa 
500.000 kronor for ar 2001, 
vilket motsvarar mer an tva 
sorterararskSner, Om sorteraren 
skulle fa en lika stor bonus i 
fdrhailande till I6nen, skulle han 
eller hon ha fStt 30.000 kronor -
men v i har Overhuvud taget inte 
sett till nagon bonus fOr 2001. 

NSr Dahlsten 1994 tjanade 
90.000 kronor i manaden som 
chef for Posten sa motsvarade 
det ungefar sex (6) sorterarie-
ner medan VD:s lOn (inklusive 
bonus) idag ar tjugo (20) gang
er hOgre an vara medlemmars. 

UtOver ion och bonus har VD 
dessutom mycket fOrmanliga 
pensionsvillkor, m.m. 

Vi vill mot bakgrund av dessa 
fakta uttala foijande. 

1. Detta ar ett uttryck for omfdr-
delningspolitiken i samhaiiet i 
stort och omregleringspolitiken 
inom postomradet. HOga befatt-
ningshavare har fatt avsevart 
battre Idner och andra fOrmaner 
medan personalen i basta fall 
har oftJrandrade lOner - samti
digt som vi far arbeta mer och 
under samre villkor i Ovrigt. 
2. VI ar starkt kritiska tilt omreg
leringspolitiken och krdver att 
den upphOr och att de hOga 
chefslOnerna (och andra fOrma
ner) sanks. 
3. var kritik riktar sig i fOrsta 
hand mot de politiskt ansvariga 
for denna utveckling. Det galler 
savai den sociaidemokratiska 
regeringen som de borgerliga 
partiema, vilka ingar i "regering-
sunderlaget" i denna frSga." 

Soina 2002-05-22 
SEKO Klubb Brev Tomteboda 
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/ krbetsmiljdn i Tomteboda?? 
• iur ar det med arbetsmiljOn i Tomte-
b a egentligen? NSr man gi r runt och 
1 lar med folk, si ar det alltid nSgonting 
f u- problem. Det ar oftast ganska smi 

. . r, men det films en hel del stora saker 

•X stOrsta just nu ar nog Tba-Kund:s 
f fiin norra anden t i l l den sddra delen. 

•a om man ser t i l l helheten si tycker 
ju .'dningen att vi har en jattebra arbets-
ir. ifl. V i har j u blivit certifierade och di 
m re j u allt vara bra, eller hiu'? 

r ongvast 
,' man kan j u inte gora en flytvast i 
1: ng, bara fbr att man har en bra metod 
a :bra flytvastar. Fbr det ar metoden som 
\r blivit certifierade i och inget annat. 
i i t t fi en bra arbetsmiljb miste man ta 
( .el tuffa beslut och satsa en hel del 

;ar. Dessa itgarder betalar sig dock 
ranta t i l l slut, men det kraver lite is i 

! en ocksi. 
lar nyligen haft ett besbk av halsoim-

<. ikningsfbretaget VITEA, som menar 
a: :et ar 80 % av dagens sjukskrivning-

iker som beror p i stressrelaterade 
: Ter. Hur ar det d i med den psykiska 

smiljbn i Tomteboda? 

( srtalighet? 
cande volymer? Visst... Overtalig-

i Kanske ... Ibland s i ar det mycket 
'C-: /3ra och ibland mindre, men s i har det 

rit i Posten sedan Hedenhbs tider. 

Tomteboda anvinder "behovsanstallda" 
Fast anstallda, men med 0 procents ita-
gande. Dessa anvands ca 1000 tinmiar i 
minaden (motsv. ca: 5 - 6 ia). 

Hur kommer det sig nir man ? 
V i tar in nya arbetsuppgifter, men har 

andi inte tilh^ckligt med sysselsattaing? 

vastberga 
Viss del av denna sysselsattning utrang-
eras t i l l annan plats an Tomteboda. Senast 
fick vi en bra arbetsuppgift, men den 
miste gbras p i Vastberga och det ar ingen 
som vi l l arbeta dar. Aterigen tillbaka ti l l 
den psykosociala biten. Urvalsprincipen 
fbr de som ska arbeta dar ar ocksi ett 
problem. Sarskilt fbr de som blir drabbade 
och s i ar det tyvarr alltid. Men det ar andi 
ett arbetsmiljbproblem hur man i n vrider 
p i det. 

Kvadratmeterjakten i r ocksi en ojamn 
kamp. Syftet ar att spara pengar p i att inte 
betala hyra fbr yta som inte behbvs och 
heist ocksi ordna nigon (heist extern) 
som kan hyra ytoma istallet. Senast skulle 
Securitas ta bver lokalema p i plan 1 
(Verkstadens tidigare lokaler), men de 
backade ur i sista stund, s i nu tycks det 
komma in ett annat fbretag dit, men det i r 
visst med en verksamhet som mgir i Post-
koncemen och d i blir det j u inte nigra 
friska pengar i alia fall. Likasi skulle ett 
Postanslutet fbretag in i de lokaler som 
Tba-Kund limnade. Fbretaget OLC skulle 
flytta in i slutet av maj. Blev det si?? 

blev en stor flopp enligt min uppfattning. 
Det har varit mycket dumheter med detta 
projekt. Jag har sjalv varit med och fbr-
sOkt att f i t i l l det s i bra som mbjligt, men 
det har varit som att stinga sig blodig fbr 
varje liten grej. Men om man har motarbe-
tare istallet fbr medarbetare s i i r det svirt 
att uppni nigot vettigt. Troligen kommer 
det att bli nigot s i nar i likhet med vad vi 
om och om igen fbrsbker komma bverens 
om. Men en slingrande bror duktig som 
lovar runt och sedan hiller tunt i r svir att ^ 
samarbetamed. Sedan verkarsakeriietsen- • 
heten ha somnat in, fbr det verkar ta flera 
minader fbr att f i besked om den enklaste 
sak. 

Ar det arbetsmiljb det?? ^ 

Julstamning 
Det fmns vissa rum i Tba-Kund:s lokaler 
som man inte ens kan slacka lampoma i , 
Andra omriden har en slinga med glbd-
lampor s i att man kan se. Det i r lite av 
julstamning s i h i r lagom til l midsommar. 

Ar det ekonomi och arbetsmiljb det?? 
Man f i r nog bbrja se bver sitt bus lite 

om det skall g i att ta emot revisorema 
nista ging, d i de skall syna effektema av 
certifieringen, dvs resultatet i arbetsmiljbn 
p i golvet, bland personalen. 

serviceavtai 
Det gir inte att ha ett gang smipivar som 
verkar fi gbra som de vil l utan att led- g 
ningen bryr sig om vad de gbr. Samtidigt' 
s i hamnar nigra under luppen fbr minsta 
smisak. 

Saker och ting miste fixas nar de blir 
trasiga eller n i r man rapporterar att det ar | 
nigot som inte ar ratt. Det miste gbras 
omedelbart, fbr att inte skapa irritation 
bland de som jobbar och darmed piverka 
produktionen. Fbr att inte tala om saker-
heten 
Posten borde skriva serviceavtai med sin 

personal och medarbetare, fbr att de skall 
fungera p i basta satt, precis som de gbr 
med sina maskiner och annan utmstning. 

Det var allt fbr den har gingen 

Anders BergstrOm 
Huvudskyddsombud 

fiupprSckning vid Stora medlemsmdte den 16 maj. Fr.v. Karim 
^.n. Per Tangen, Peter Landberg. 

Sackhante-
ring 
Dessa lokaler 
hade ocksi varit 
u t m i r k t a fbr 
s i c k h a n t e r i n g 
och en viss del 
tomgodshante-
ring, s i kunde v i r 
personal varit 
kvar p i Tba. 
OLC kunde fort
satt att hyra p i 
vastberga. Det 
borde inte fbran-
drat ekonomin 
sarskilt mycket. 

Fbr att slutligen 
g i tillbaka ti l l 
just Tba-Kund 
f ly t ten . Detta 
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Arbetsmiljoronderna: 

Dags for nya handlingsplaner 
FSM projektet ar igang 
Syftet med projektet ar att kumia minska 
belastningsskador som FSM maskinema 
orsakar. Projekt gruppen kommer att 
filma arbetskamratema nar de jobbar vid 
maskinen. Gruppen planerar att visa upp 
filmen vid arbetsplatstrafFama och peka ut 
de felaktiga rOrelsema som orsakar belast
ningsskador. 

^ S M Kombi 
"Utvecklingen ti l l prototypen fortsatter. 

Hittilis har en hel del fbrbattringar gjorts. 
Nu ser prototypen mycket annorlunda ut 
an det var i bOrjan. Manuella lidhante-

^ r i n g e n (lyft) ar belt borta nu. 

Stadning 
Efter undertecknads fSrslag och Terminal-
chefens beslut genomfftrdes en stadning 
(typ 5 S) under vecka 25. Varje produk-
tionschef hade ansvar f&r stadningen inom 
sin enhet. Extra stadning skedde ovanpi 
FSM maskinema och IRM samt Plan 2 
efter bestalhiing av undertecknad. 

Arbetsmiljoronder -
Handlingsplan 
Efter genomfbrandet av irets arbetsmiljo
ronder bar varje enhetschef lamna enhe-
tens handlingsplan t i l l terminallednmgen 

•ipenast 30 juni. Handlingsplanen gOrs fbr 

processen skulle g i : 

1. Chefen sammanstaller personalens svar 
t i l l arbetsmiljOronden. 
2a. Denna, tillsammans med riskbedOm-
ningen (vid vir t hus genomfbrdes riskbe-
dOmningama fbr varje arbetsstalle av 
Tomteboda skyddsombuden), diskuteras 
med personalen vid arbetsplatstraffen. 
2b. Chefen redovisar under arbetsplat
straffen ocksi vad personalen hade begart 
fbrra iret, vilka itgarder som genomfbrts 
och vilka inte samt varfbr. 
3. Personalens fbrslag t i l l i t g i r -
der/aktiviteter antecknas av chefen. 
4. Dessa fbrslag frin varje lag behandlas 
vid samverkan och en handlingsplan gbrs 
och lamnas ti l l terminalledningen. 
5. Denna handlingsplan bbr anslis. 

Processen fortsatter enlig Ibljande: 
6. Enhetemas handlingsplan behandlas i 
terminalens ledningsgmpp (aug-sep) 
7. Handlingsplan/terminal behandlas i 
terminalsamverkan vid budget fbrhand
lingama (september-oktober). 
8. Terminalemas handlingsplan behandlas 
hos Brevnatet. Genomfbrandet av vissa 
itgarder behbver beviljas av chefen fbr 
Brevnatet och Natsam (Samverkansgmpp 
p i denna nivi) 

det som inte kan gbras omedelbart. Hu-
vudskyddsombudet piminde vissa av 
enhetschefema vid flera tillfSUen hur 

Undertecknad bar utfbrt sammanstalhing-
ama fbr IRM och GSM enhetema. Jag 
hoppas bara p i att chefema och lagledar-

nagenomfbr 
'MProJektet Tba bestar av (fr.v.) Erhan Gdmiic, HSO ers. Tba ochprojek- arbetsolat-

'ansvarig, Sinikka Karmeus-Gedda, SO-Arsta, Luann Darby, SO-Arsta, Kent s t r i f f a m a 
Staaf, Ergonom/maskin, Posten Produktion, Lars Ldvlie, SAM ansvarig (eJ pa 
bild) samt Bertil Carlsson, lagledare Tba Sma (ej pa bild). ^^''J^ 

lag bida p i 
plan 2 och 
3. 

Detta bor
de bli en 
o b j e k t i v t 
b e d b m -
ningsgrund 
fbr varje 
s i d a n 
"tjanst" hur 
den ansvarig 
t i l l a m p a r 
"Systema-
tisk Arbets-

miljbarbetet" och vad denne faktiskt gbr 
fbr "delaktigheten" efter s i minga utbild-
ningstimmar(insatser) om SAM som Lars 
Lbvlie och Gunilla Karlsson har genom
fbrt i hela huset. 

Ingen bbr glbmma att det ar personalen 
som utfbr arbetet och de gbr detta efter 
hur de mir. Dirfbr har ingen ratt t i l l att f i 
personalen kaima sig utanfbr som rbr 
deras arbete och arbetsmiljb. 

En annan viktig friga angiende arbets
miljoronder ar att kunna viga ta p i allvar 
och behandla vissa alarmerande pistien-
dena som firms i den. 

Arbetsbestallningar 
Vi kontrollerar arbetsmiljbn i hela huset 
regelbundet och sarskilt via skyddsronder. 
D i och d i genomfbr vi t.o.m. "riktad skydd-
srond" inom ett utvalt omride. Skyddsron
der protokollfbrs och ansvarig enhetschef 
bestaller arbetet till Gunnar BjOrklind, 
Christer Jonsson och Inge Amell. Ibland blir 
chefen tvungen att g i mnt hela enheten fbr 
att visa felet/bristen och fbrklara. 
Sedan bOrjar en vantetid. Bestallt arbete tar 

onOdigt ling tid att genomfbra. Man pimin-
ner och piminner och vintar. Bide chefen, 
skyddsombuden och personalen tappar 
lusten. 

En itgardslista/arbetsbestalhiing frin IRM 
skyddsronden i april vantar fortfarande p i 
sin tur sedan dess. 

Virt hus behOver fiingerande ratiner och 
en klar arbetsfOrdelning inom de ansvariga. 

SJukfranvaro 
Sjukfrinvaron (dagar per anstalld) fortsatter 
att bka. Ganska minga jobbar med ont i 
axlama och armar. Bulier (IRM, KSM och 
FSM), lyft (nastan Overallt), plockning av 
brevbuntar och klump (KSM, IRM, GSM 
och FSM) orsakar belastaingsskadoma. 
Atgarder fbr att minska sjukskrivningama 
riktar inte de riktiga orsakerna: 
Arbetsorganisationen (fr.a. bemanning och 
rotation) och ledarskap (sociala kompetens 
med teamarbete) bOr fbrbattras. Om perso
nal minskning sker i samband med volym-
tappningen miste vi anvanda personalresur-
sen p i ett battre satt genom att utveckla 
rotationen p i hela planen. 

Eritan GdmOc 

Erhan Gdmiic dr vice Huvudskyddsombud pa 
Tomteboda. 
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SEKO:s forbundsarsmote 

Ny f orbundsordf orande vald 
Uttalande till stod for Palestina • SEGEL-projektet aterupptas 

• S £ K O : s forbunds&rsmote den 
16 maj valde Jan Ruden t i l l ny 
ordforande. Ruden ersatter Sven 
Olov Arbesta l , som avg&r med 
pension under hosten. Stockholm-
savdelningens ordforande B j a m e 
Isacsson va r ocksS nominerad som 
ordforande, men forlorade i om-
rostningen. 

Tomas Abrahamsson valdes t i l l vice ord-
fbrande och Yvonne Hansson t i l l sekrete
rare. GOran Olsson blir ny fbrbundskas-
sOr. Samtliga fyra valda arbetar som om
budsman pS fbrbundskontoret. Det tycks 
vara en f&mtsatming fbr att komma ifriga 
fbr de tyngsta uppdragen inom fbrbundet. 
Likasi att den sociaidemokratiska partibo-
ken ar tilh^ckligt socialdemokratisk. 

SECEL 
Fbrbundsstyrelsens majoritet avbrbt 
nigra veckor fbre irsmbtet samarbetet 
med Elektrikema och Grafikema fbr att 
skapa ett nytt fbrbund. SEGEL-projektets 
"slutremiss" tillgodosig inte nigra av 
SEKO:s kamfrigor, fi-.a. klubbamas 
stallning som grundorganisation och den 
intema ekonomin i fbrbundet. Minoriteten 
i FS, daribland fbrbundsordfbranden, 
ansig att remissen skulle skickas ut i 
organisationema. 

P i fbrbundsmbtet fbrelig ett fbrslag att 

remissen skulle skickas ut som den var. 
Fbrslaget tillbakavisades. Istallet fick den 
nyvalda fbrbundsstyrelsen i uppdrag att 
itemppta diskussionema med de andra 
fbrbunden i syfte att iterkomma med en 
remiss dar SEKO:s hjartefi-igor tillgodo-
ses. 

Ekonomin 
Fbrbundets ekonomi ar anstrangd och 
bl.a. har det fbrekommit fbrslag att redan 
nu ta bort den subvention av A-kasseav-
giften som ligger i medlemsavgiften. Det 
skulle innebara en hbjning av medlemsav
giften. Istallet bar man s i bar lingt valt att 
dra iging ett omfattande besparingsprog-
ram. Nu kan avgiften andock komma att 
hbjas, beroende p i att a-kasseavgiften i 
sig (som idag uppgir t i l l 90 kr/min) kan 
komma att hbjas p.g.a. de indrade - fbr-
battrade och darmed dyrare fbr A-kassan -
ersatmingsreglema. 
Arsmbtet beslbt om ofbrandrad medlem-
savgift. 

Uttalande om Palestina 
Det kanske basta med fbrbundsirsmbtet 
var att man antog ett uttalande t i l l stbd fbr 
Palestinas folk. Uttalandet iterges harin-
t i l l . 

Jan Ahman 

Uttalande om 
Palestina 
Antaget av SEKOs 
arsmote den 16 maj 2002 
i Folkets hus, Stockholm 

• Vi fackliga fSrtroendeval-
da har alltid kampat for 
manskiiga rattigheter, de-
mokrati och fred varlden 
dver och fdr folkens rdtt till 
sjalvbestammande och de
ras ratt att leva i frihet 

Det Mr med fdrtvhrlan vi nu 
ser att stormakterna och 
deras regeringar samt de 
intemationella institutioner-
na inte med full kraft driver 
hela nationers och folks 
kamp for de manskiiga rat-
tigheterna. 

Det galler idag sMrskiit det 
lidande, som det palestins-
ka foiket ar utsatt for. De 3r 
utkastade fran sitt land s e 
dan *ar 1948 och forvagras 
ratten att atervanda. Dear 
offer for ett fortgdende 
utrotningskrig. 

Darfor deklarerar SEKO att 
vi mer Mn ndgonsin star for 
fdrsvaret av folkens r«i t t ighe-
ter, det palestinska foikets 
rattigheter, fred och natio-
neila frigdrelse, liv och in-
tegritet samt flyktingarnas 
ratt att atervanda hem. 

a r s m o t e 2 0 0 2 

arsmote 
[SEKO 
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Intervju med Serbaz Shall: 

"Jag har fatt mycket kanslor 
for Tomteboda" 
En ekonomicontroller fr&n Sundsvall, kan de va not?, undrade vi nog litet var till mans nar Tomteboda blev sjdtvstdndigt fdr 
drygt tva ar sedan och tjdnsten skulle tillsdttas. 

Det var nat, visade det sig, och inte bara en rdknenisse. Finansministern har vi litet skdmtsamt kallat honom, och kanske visar 
det ndgot av hans verkliga roll i huset! Det dr manga tidigare bortkastade miljoner som han nosat upp at oss och Brevnatet. Men 
inte pa det dar smasnala sdttet, som man kan spara, utan offensivt skulle jag vilja pasta. Ny verksamhet har tagits in i huset i takt 
med att den ursprungliga verksamheten krympt. De ombyggnader och omflyttningar som genomforts har till storsta delen visat 
sigfungera bra - aven om vi, som de Tomtebodaiter vi dr, har varit mycket skeptiska till en bdrjan! Kort sagt, karln har inte bara 
war it chef utan ocksa nagot som vi inte varit sa vana vid: en chef som fSir saker och ting ur hdnderna! 
' Vi hade behdvt honom ett tag till, men man far inte alltid som man vill. Den 1 September tilltrdder Serbaz Shalijobbet som 
terminalchef i Vdsteras. Facktuellt trdffade honom for en kort pratstund en dag i midsommarveckan. 

Gratuierar t i l l det nya jobbet! 
| - Tack! 

Varf5r VasterSs? 
~ Det kanns spannande att f i prova p i en 
annan enhet. Jag har jobbat i drygt t v i i r 
nu p i Tomteboda och utvecklat bide 
enheten och mig sjalv. Nu f i r jag ansvaret 
fbr en hel terminal, det ska bli spannande! 
~ Men det ar med blandade kanslor. Jag 
har fitt en kansla fbr Tomteboda, som jag 
inte haft p i andra stallen. Jag skulle vilja 
vara med ett tag t i l l - men man kan inte 
missa en sidan hir chans! 
~ Vasterisjobbet blev ledigt, och det 
passade mig ocksi av privata skal, jag vi l l 
heist inte flytta fbr lingt frin Stockholm. 
Min fru har jobb hir och mina vanner 
*nns i Stockholm. 
~ P i Vasteristerminalen fmns minga 
trevliga manniskor, som jag kanner sedan 
tidigare och som det ska blir kul att jobba 
Hied. 

Bra och d&ligt med Tomteboda? 
~ Nar jag kom hit kandes det som om 
enhetema jobbade fbr mycket fbr sig 
sjalva, de sig inte t i l l helheten. Det har 
blivit batfre, man jobbar narmare varandra 
nu. 
~ Tomteboda ar litet unikt tycker jag: 
antingen tycker man om Tomteboda eller 
ocksi hatar man det! Jag tycker att jag har 
kommit in och fitt mycket kinslor fbr 
Tomteboda. Samtidigt ar "Tomteboda-
kulturen" p i gott och ont. Folk som job-
bar bar tycker vildigt mycket om Tomte
boda, det marks nar man sitter och pratar -
aven om det inte syns i ViP:en! 
~ Sedan fums det ocksi sint som hanger 

med sedan 1983: hemgingar, kup^ema, 
bvertid p i arbetstid. Sidant som har gett 
en enorm kostnadsmassa, som har bidragit 
t i l l att det har tagit litet tid att komma 
ikapp de andra terminalema. 
~ Jag har ocksi mirkt att minga vil l 
fbrandringar - men att man ocksi gama 
skyller p i nista n iv i ! 
~ Tomteboda i r komplext - jag har varit 
bar i drygt t v i i r , men fortfarande hittar 
jag nya saker. Tomteboda har stallt upp 
fbr mycket i t andra. Det i r OK - men man 
miste visa att jobben fmns, att det ar vi 
som gbr dem, och vad det kostar! 

Samarbetet med facket? 
~ SEKO:s engagemang i huset ar enormt, 
det har jag inte upplevt tidigare. Ett enga
gemang som bygger p i kunskap och vilja 
att fbrindra - aven om vi inte alltid har 
varit bverens. Som ekonom ar det roligt 
att det finns s i mycket kunskap och in-
fresse frin fackligt h i l l - det kanske fbr-
langer processen men det i r en styrka fbr 
Tomteboda att ni engagerar er som ni gbr. 

Nigra r i d infSr framtiden? 
~ Volymema sjunker mer an man ens 
kimnat tanka sig, det gbr framtiden oviss 
fbr hela natet och kraver en hel del fimde-
ringar hur vi kan parera nedgingen. M i -
lardalsterminalema har sammanlagt tappat 
volymer som motsvarar en hel terminal! 
V i miste vara beredda p i att tinka om. V i 
kan bli indragna i strukturella fbrandring
ar, som inte beror p i att vi i r diliga utan 
p i orsaker som berbr hela natet. Mitt r i d 
ar att vi miste se t i l l att ha ratt resurser p i 
ratt tid och bar fmns en positiv trend i 
huset. 

~ Alia miste ta ansvar i de stora fbrand
ringar som konuner. Det skadar inte att 
man ifrigasatter, men man ska inte attack-
era innan man vet bakgrunden till de 
itgarder som kan bli nbdvandiga. 
~ Det ar j u inte heller s i all anpassning 
till volymema sker genom personahnins-
kningar. V i vander p i alia stenar: sankta 
lokalkostnader, ersatmingsjobb, avtal med 
parmers som ger battre inkomster, bevak-
ningskosmadema ska ses bver, osv. 
~ Man ska ocksi komma ihSg att det Sr stora 
saker som vi har gjort bar p i Tomteboda: 
under 2001 sparade vi in 35 miljoner och i 4r 
troligen lika mycket. 
- Jag hoppas att volymnedgingen lugnar ner 
sig, annars kan de bli kris inte bara fbr oss utan 
fbr hela Posten. Om volymminskningen blir 
mer normal kan vi g i vidare med "smi steg" 
och i en mer positiv anda. De "stora steg" som 
vi tvingas till nu igen krSver si mycket kraft 
och skapar oro. 

Finns Tomteboda kvar om fem ir? 
~ Inte med den verksamhet vi har idag, men 
med annat. Jag tycker inte att man ska strava 
efter en viss typ av post och volymer, utan 
verksamhet som ger jobb och innebar ett plus 
fbr Natet 

Till exempel? 
~ Omlastning och "smisaker" (den nya pro
dukt som utvecklas i samarbete mellan brev 
och paket). Tomteboda ar sUategiskt placerad 
fbr detta. Det finns en risk att Tomteboda inte 
ar kvar som sorteringsterminal om fem ir. Inte 
p.g.a. att vi ar diliga utan darfbr att det kom
mer att bli strukturfbrandringar. 

Tack fSr ett bra jobb! 
- Tack sjalva - och jag kommer ju att finnas 
kvar i narheten om det ar nigot! 

Jan Ahman 
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Strukturprojekten 

Arlanda: Large eller light? 
• "Large"-alteraativet ar fortfarande 
huvudaltemativ i Arlandautredningen som 
p ig i r fbr ftillt. Det miderlag som ska ligga 
t i l l grund tbr berikning av hyreskostna-
dema (tanken ar att hyra lokalema av ett 
amerikanskt bolag som heter NAP) ska 
vara klart veckan efter midsommar. Be-
rakningen av Postens egna kostnader 
(flytt, ny utmstning, omstalhiing, etc) sker 
i bOrjan av hbsten. Den 23 oktober fattar 
koncemstyrelsen beslut. Om de antar 
detta altemativ s i blir inflyttningen i 
febmari 2005. Aven om Visteris nanms 
i sammanhanget i r det i fbrsta hand Utri-
kes, HUB:en, Uppsala och 40% av Tom
teboda som man raknar p i . 

Light 
• Samtidigt har man beslutat att "light"-
versionen (=Utrikes och HUB:en) ska 
snabbutredas imder augusti. Medan "lar
ge" handlar om 20.000 kvm raknas "light" 
t i l l 5.000 kvm. En light-version skulle 
vara mflyttoingsklar ett halvir senare, i 
September 2005. 

I undergroimd-diskussionema namns 
ocksi ett "light-light"-altemativ, vilket 
skulle innebara att aven Utrikes och 
HUB:en staimar kvar i nuvarande lokaler 
ytterligare nigra i r . 

Det i r fbr en utomstiende oklart hur 
detta skall tolkas. Det tycks fmnas olika 
uppfattaingar inom Postens olika ledning-
ar om vardet i att satsa stort p i en ny 
terminal. Detta iterspeglas i beslutet att 
aimu ett tag hilla alia gingar ur grytet 
oppna. Den som bverlever FutiuTun f i r se. 

Arbetsmiljon 
• P i SEKO:s begiran arbetas det mycket 
med arbetsmiljbfrigoma i projektet. 

Kent Staaf, ergonomiingenjbr p i Posten 
produktion, hiller p i att ta fram en omfat
tande beskrivning av de faktorer som 
piverkar arbetsmiljbn i en terminal av det 
bar slaget. Olika experter anlitas i projek
tet. Bland annat ska erfarenhetema fi-in 
den ergonomiimdersbkning som genom
fbrs p i Norrkbpingsterminalen tas tillvara. 

• Golven ar ocksi de ett amne fbr utred-
ning. Bland annat har Tomas Akerblad, 
ordforande i Golvridet (det fmns ett s i 
dant!) anlitats. Han fbrordar nigon form 

av gummigolv (films bl.a. i terminalema 
p i Arlanda flygplats) p i de ytor dir man
niskor ska g i . 

Kanske gir motsitmuigen mellan vira 
kanda anhangare av slipade betonggolv 
och de som vil l ha nigon typ av mjukare 
golv? Hursomhelst arbetar projektet vida
re med frigan med hjalp av en arbets-
gmpp, dar bl.a. Kent Staaf och Huvuds-
kyddsombuden ingir. 

• Institutet fbr Verkstadsmekanisk Fors-
kning (IVS) i Gbteborg, har dragits in i 
projektet. Projektet kommer att samarbeta 
med IVS kring t v i frigor, psykisk arbets
miljo och beslutsstdd/informationshante-
ring. 

Tvaplansiosning 
• LTP eller ej diskuteras. Bland annat har 
studiebesbk gjorts i Frankfurt och Milano 
fbr att titta p i ett altemativ t i l l LTP:ar, s.k. 

"crossbeh sorter", som piminner om de 
dar banoma p i flygplatsema, dar resvis-
koma s i sminingom brukar dyka upp. 
Fbrdelen skulle vara att man kan transpor-
tera olika typer av lastbirare och gods p i 
dem. A andra sidan kan man fiiga sig hur 
det blir med lidlager och maming av 
lidor t i l l maskmema. 

• SEKO har fbr fram fbrslaget att de 
20.000 kvm delas upp p i t v i plan. T v i -
planslbsningar ar, som vi miims fr in 
Arstaprojektet, tabu och fbrslaget har inte 
tagits val emot. 

Kajer 
• Kajemas placering och utformning 
diskuteras. 
Vad galler placeringen av kajema diskute
ras om det ska vara en eller t v i kajer (en 
in- och en ut). Layouten ritas med bida 
altemativen. 

Oppna avfarten fran 
Norra Lanicen! 
• Nar Norra Lanken byggdes munen hade namligen, pastar 
forbereddes ocksa for en avfart handlaggarepaGatukontoret , fat t 
ner t i l l Pampasomradet. Den far- besked fran Posten att "det inte 
digstalldes aldrig p.g.a. motstand tangre var aktuellt med brev och 
fran Solna Kommun. Tyvarr, efter- paket i Tomteboda" utan "andra 
som avfarten skulle underlatta for altemativ utreds". 
transporterna norr i f rant i l lTomte- Vid Verksamhetskommittens 
boda. sammantrade i Juni tillfragades Bo 

Alerfelt som ar chef for Postert; 
Kontaktat kom munen... produktion om hans syn pa s a l 
Klubben har varit i kontakt med ken. Han sade sig aldrig ha fdrs-
Gatukontoret i Solna om kommu- tatt varfor man inte byggt fardigt 
nens planer for den blindtarm avfarten och deklarerade att hart; 
som finns men idag enbart an- ar mycket posit iv t i l l ett fardigstafl 
vands som gang- och cykelbana. lande. 
Kommunen har, visade det s ig , 
utrett fragan i samband med de ... och Alerfelt I 
trafikomlaggningar som jus t nu Klubben har skr ivi t t i l l Bo Alerfelit 
genomfdrs i samband med HK- och foreslagit att v i gemensam| 
bygget. Det skulle kosta 10 mil jo- kan driva fragan vidare t i l l en Ids-*, 
ner att oppna avfarten. De tanker ning som, o m den genomforsi^ 
dock inte driva arendet vidare, skulle stdrka Tomtebodas stall?: 
efter kontakter med Posten. Kom- ning. 



7omteZ)odaFACKTUELLT 4/2002 Strukturprojekten 

Delprojektet har kite tagit staltaing t i l l 
utformningen av kajema. Projektledning-
en tycks fbredra dockning/slussar av den 
modell som fiims vid ^arrbilskajen p& 
Tomteboda och p& Arsta. KOrgird anses 
fbr dyrt, samtidigt som den ocksi har 
vissa nackdelar ur miljbsynpimkt med 
damm och avgaser. Den har ocksi fbrde-
lar j imfbrt med dockningen, mindre drag 
(det bliser friskt p i Arlanda!) Och kanske 
ocksi snabbare bantering. Dockningsmo-
dellen kriver ett stort antal portar, vilket 
kostar i undertiill. 

Arbetsorganisation 
• Personalfbrsorjningen t i l l en ny termi
nal diskuteras. Det i r svirt att kommente-

det upskattade behovet eftersom det 
inte klart framgitt av redovisningen om 
man jamfbr ipplen med ipplen eller vad 
man jSmfbr. Man anar dock "Arstasyn-

^jromet", dvs en orealistsik uppfattaing 
^ m rationaliseringseffektema. 

Olika altemativ t i l l en eventuell bverta-
lighet diskuteras - men ocksi vad man gbr 
om det kommer att saknas folk. 

Struktur? 
• Arianda ar e(t av de tre btora btruk-
tJirprotekten inom Firevn;itct. 

: • mteffekur ar det andra. Det ska 
utreda produkitotis- och tran.sportsyste-
men. Bland iuinat hur och var klump: 

l^och bunt ska .sorteras, om brcvomi ade-: 
iia kan fonlndrab, hur SSM:ama katt 

j.utnyttjas effektivare. 
!; Nateffekter har nyligciii startat QCIS 
ii ska lamna sin rapport den 30 Septem

b e r . 

• (irupprektamxprojektet hax tnte kort 
igiing an p.g.a. pcrsonalbrisi; alia pro-
jektnissar iir upptagna i de andra pro-

;;; jekten. Narutredningen kommer iging 
i.ka den studera fyra huvudfragon 

I * Ska Karistads grupprekiamscentraJ;:: 
finnas kvar 
• Ska Uraea och Sundsvall fbrtsatti 
med varsm central eller ,ska de slijs 
ihop'' 
• Sraaland':' 
• IK.AB. Kontraktet ifipcrut2003 - ,ska 
del fbrijinga.'; cllci ska det ta.s over i 
egen regi? 

En konsekvens av det senare i r att gmp
pen fbr arbetsorganisation har slagit fast 
att det ska vara heltid som giller vid ter
minalen. Gmppen har ocksi fbreslagit en 
processtyrd organisation (och inte for-
matstyrd) och ett altemativ fbr hur en 
sidan kan se ut. 

ingen jarnvag 
• IRM och SSM ska vara befmtliga mas
kiner som tas frin andra terminaler. 
GSM/FSM eventuell ny kombimaskin. En 
eventuell KSM ska vara en mindre vari
ant. 

• Jimvigsanslumingen tycks vara heh 
bverspelad. Inte ens ett grbnsaksspir vid 
Marsta tycks lingre aktuellt. En storsats-
ning p i Arlanda innebar darfbr att ingen 
av "framtidsterminalema" i Stockhohn 
kommer att ha en direkt jamvagsanslut-
ning. 

• ePP ar inte langre friga om ett "inter-
nationellt" ePP, utan en vanlig imikes 
nod. Golvyta reserveras i alia fall innu, 
om det sedan blir av ar en aiman sak. Idag 
ligger hela Stockhohns- och Uppsalano-
den i Arsta. 

• Serbaz Shall ersatts av Lars Eriksson 
som ekonomicontroller i projektet p.g.a. 
att Serbaz blivit chef i Vasteris. 
Dessutom ska ekonomifolket f i ^ Posten 

Produktion titta nirmare p i projektet. 

• Sakerhet staller standigt nya hirresande 
krav p i "sakerheten" vid en ny Arlanda-
terminal. Mer om detta vid annat tillfklle. 

• Kostnaden fbr projektet har annu inte 
redovisats. 

• Mer information med bl.a. aktuella 
rihiingar bver terminalen fmns bakom 
SSM 20. 

Jan Ahman 
2002-06-12 

SEKO fdrordar Ught-altemativet (Endast 
Utrikes och HUB:ens nuvarande verk-
samheter samlokaliseras i ny byggnadpi 
Arlanda). SEKO har prioriterat arbets-
miljdfr&gorna i vid bem&rkelse, vilka 
ocksa genomsyrat projektet sd hdr langL 
SEKO har dessutom bevakat en rad 
andra fragor i projektet 

Namn: Rickard FUrst, Tba Flbde 
I Posten: Sedan 1966. Slutade 1974, 
men bdrjade igen 1986. Fbrst i Katri-
neholm, dftrefler Norrkbping och nu 
TomtetMda. 

AHanda? 
- Nonnalbrevet fortsatter att minska 
och Kanske fdrsvinner def helt - dS dr 
Arlanda onbdigt! Det dr dumt att fatta 
beslut om Arlanda nu, man borde 
invdnta ett beslut hur det blir med 
nomnalbreven i framtiden. Och utan 
jarnvag sd ar det borta med Arlanda! 
Fdr mig personligen gbr detingentlng 

att flytta tiil Arlanda. jag bor i Jakobs-
berg. Jag vdntar mig ett bra avgSngs-
vedertag om det blir aktueiltl 

I projektet diskutarae vilken typ av 
kaj som ar bdst Din uppfattning, du 
som Jobbar p i kajen? 
- V ^ inbyggda kbrgdrd dr inte bra, det 
blir fbr mycket avgaser. Oet bSsta Sr 
Arstas modell, ddr lastbilama stannar 
utanfOr men arbetet sker inomhus. 
Inga bppna kajer som vi hade I Norrkb
ping. 

Det i r vat snart • viktigaste frdgor-
na? 
- De fiesta partiema har bra frSgor 
men man mSste sKiIja mellan de olika 
valen, till rtksdag, landsting och kom
mun. Kdmkraften borde byggas ut, det 
dr den billigaste energln. Det dr fel att 
alia fbretag och all produktion - till 
exempel posttermlnaler - ska flytta till 
Stockholm, det gdr aldrig att hinna 
med att Ibsa h-afikfrdgoma och bygga 
nya bostader. Vi fdr skylla oss sjdiva 
att vi har det taxeringsvdrden vi har. 

Semestern? 
- Kanske en restresa till Grekland 
eller Csterrike. Vt har nyligen skaffet 
hus sk det finns mycket att gbra. 

Jan Ahman 
\
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Arbetsmiljomassan I Jonkoping 

Manniskan i centrum 
• En vacker varmorgon i mitten av maj 
antrade Ingrid Andersen och jag X-2000 
fbr vidare befordran ti l l JOnkOping. Syftet 
med resan var att vi tva skyddsombud 
fiin plan tre respektive tvS skulle besOka 
Arbetsmiljomassan i denna stad. FOrhopp-
ningsvis skulle vi snappa upp nigot som 
kunde vara av intresse fbr v i r verksamhet. 
Dessutom fick vi mbjlighet att lyssna p i 
statsridet Mona Sahlin och chefen fbr 
Arbetsmiljbverket, Kent Pettersson. Ho-
telhiun var naturligtvis uthyrda sen ling 
tid tillbaka men Ingrid fick ett s.k. "Bed 
and breakfastrum" i ena delen av stan 
medan jag bodde hos min brorsa i den 
andra. Ehnia masshallar ligger ungefar i 
mitten av Jbnkbping. invid HV 71 :s hem-
maarena, vackert belagen nara Vattem. 

Snuskoppar 
En rad tillverkare och representanter fbr 
fbretag staller ut och fbrevisar produkter 
under en sin bar massa. Det rbr sig om 
allt fiin snuskoppar ti l l lyflanordningar 
och daremellan skor, handskar, hbrsels-
kydd, kaffeautomater, friskvirdsprogram 
med mera, med mera. Fbrutom all pro

dukter som stalls ut var det dominerande 
temat p i de s.k. seminarier och kortfbre-
lasningar som hbUs de galopperande 
sjukskrivningstalen. Den kraftigt stigande 
ohakan. I dagslaget ar ca 350 000 manni
skor sjukskrivna i landet och sjuktalet 
bkar med ca 40 000 om iret. De alka 
fiesta som i r sjukskrivna ar det pga. vark 
i rygg, nacke och axlar. Allt fler blir dock 
sjukskrivna med en psykisk diagnos. 
Nigot som indikerar stress, press och 
otrivsel. P i tredje plats kommer hjirt och 
karlsjukdomar. Det i r inte heller den 
korta sjukfiinvaron som oroar mest utan 
att manniskor i allt stbrre omfattning blu-
lingtidssjukskrivna. Det fmns natiu-ligtvis 
flera svar p i det hir, den stbrsta torde var 
fbrandringar under 90-talet, d i arbetsplat-
ser bantades och tempot bkade. Firre 
skulle utfbra samma arbete. Minga slogs 
ut fi^ arbetsmarknaden och i r i dag 
lingtidssjukskrivna eller fbrtidspensione-
rade. Fbrindrade attityder t i l l sjukskriv
ning, att det skulle vara mera acceptabelt 
att sjukskriva sig fbr allehanda saker ses 
ocksi som en orsak. 

Arbetstakten okat 
Hursomhelst. Regeringen m i utreda vida
re. De fiesta p i v i r egen arbetsplats har ju 
sjalva upplevt hur arbetstakten bkat samti
digt som arbetsmiljbn visserligen fbrbat
tras i vissa avseenden men ocksi fbrsim-
rats i andra. Och det i r klart att det vaku-
um som Tomteboda befinner sig i fbr 
narvarande med minskande volymer och 
i dess spir personalbverskott, fbrflyflning-
ar och Futurum blir v i l inte heller perso ^ 
nalens trivsel den basta. Dock har vi j u 
fitt SAM, Systematiskt arbetsmiljbarbete. 
Ett system fbr att fblja upp och granska 
arbetsmiljbn p i v i r arbetsplats som vi 
givetvis miste utayttja. Men det giUe 
fbrstis att i viss min engagera sig sjalv 
eftersom det galler oss alia och v i bar har 
en mbjlighet att piverka. Vi l l man ju tro-
an s i lange i alia fall. 

Regeringen bekymrad 
Samtidigt verkar det uppenbart att det inte 
f i r finnas nigon luft i organisationema. 
Minskar postmangden s i vips bort med 
folk. Regeringen i r bekymrad men inte 
heller i det statligt agda bolaget Posten f i r 
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det fmnas nigra awikelser. Aven om det 
hos oss films ganska varierande presta-
tionsgrad bland medarbetama pga. olika 
orsaker. Som p i de fiesta arbetsplatser. 
Och det ar j u naturligt. Bitradande n i -
ringsminister Mona Sahlins recept mot 
hOga sjuktal var att andra sjukskrivnmgs-
reglema och l i ta den som blir sjuk av en 
viss arbetsuppgift bli sjukskriven frin just 
den och kanske kunna utfbra andra arbet
suppgifter p i arbetsplatsen. Det framfbrde 
hon p i ett seminarium. 

snacka gar ju 
Det tillampas val redan i viss grad p i 
Posten och Tomteboda. Problemet i r val 

( ^ t man miste beakta det bar och andra 
faktorer i nyckeltalsberakningar. S i att 
inte en del miste g i p i 120 procent fbr att 
det ska g i ihop. D i I i r j u aven dom snart 

Mi lingtidssjukskrivna. Om alia ska f i 
V^ats i en organisation miste det f i fmnas 
ett visst "bverutrymme". Annars uppstir 
sjalvklart sidant som belastningsskador, 
utslitaing helt enkelt, fbr att inte tala om 
mobbing och vantrivsel. Man kan alltsi 
tala om att producera ohalsa i stallet fbr 
halsa. Det ar j u inget specifikt fbr v i r 
arbetsplats utan i hela samhallet, ofta i 
annu hbgre grad, t ex inom offentlig sek-
tor. S i snacka gir j u av minisfrar och 
experter men det vi l l nog t i l l bvergripande 
politiska beslut fbr att indra p i verklighe-
ten. Alia kan vi och kommer fbrmodligen 
att drabbas av ohalsa nigon ging i v i r t 
arbetsliv s i vi sitter alia i samma bit fast 
vi har olika linga iror. 

^ackhantering 
Vad har det med Arbetsmiljbmassan att 
gbra? Jo det var sidant det pratades om 
bl. a. Om det ar nigot man defmitivt kan 

^ r a nigot i t i r det j u brister i arbetsmi
ljbn i materieUt hinseende. I Ksm - enhe
ten t ex hanterar vi nastan varje kvall en 
mangd sackar p i ca 15-20 kg styck. En 
vanlig kvall harom veckan raknade vi t i l l 
mist 150 sackar. Sedan tillkommer nigra 
burar manuella postsackar frin utrikes. 
Farre och fUrre anser sig kimna utfbra de 
bar syssloma. Vira ryggar ar olika bra 
lampade vilket innebar att ett fital sliter 
med det bar kvall efter kvall. Ok, en del 
av oss gillar att lyfta men i langden vore 
det nog batfre om alia kunde dela p i det 
bar, aven fbr rotationens skull. Det bar 
problemet har ju fimnits i iratal och det ar 
bl. a. platsbrist som gjort att mte vi kunnat 
Ibsa det. 

Basta Idsningen 
Dock fann jag en bra Ibsning p i missan. 
En representant fbr fbretaget som tillver-
kar lyffanordningen i friga har varit hir 
och aven Ksm:s enhetschef Jouko Lehti-
nen tyckte att det var den basta Ibsningen 
han hitintills sett. Men det ar fbrstis dyrt, 
tyvarr i r det j u alltid dar allting strandar. 
Frigan ar dock vad som blir dyrast i lang
den. Hjalpmedel och andamilsenlig ut-
rustaing eller sjukskrivningar. Nu liste 
jag dock i nigon rapport Mn Arlandapro-
jektet att man tanker fbrsbka kbra lastba-
rare direkt i flyget igen. Om det iimebar 
att sackhanteringen fbrsvinner helt omsi-
der s i fmns det j u ett bra argiunent fbr att 
inte investera i nigot hjalpmedel alls dom 
narmaste iren kan jag tinka mig. Hiu' som 
heist arbetar vi dagslaget fbr att ordna 
detta t i l l Ksm. Nigra fack fbr brevsorte-
ring sig jag inte p i missan tyvarr men det 
fmns j u fina p i Ericson-sorteringen att 
spana in s i vitt jag kan se. 

Massagestol 
Annars har vi med oss en mingd broschy-
rer om allehanda ting som vem som vi l l 
f i r se och bladdra i . En produkt som vi 
verkligen vi l l s l i ett slag fbr ar en s i 
kallad massagestol. Det uppstod en viss 
kb p i massan t i l l dessa stolar. I ca 15 min 
liter man sig knidas frin nacke t i l l fbtter 
i en sin bar stol. Det vore nigot fbr frbtta 
sorterare. Varje enhet kan ha varsin 
fbrslagsvis placerad i ett rofyllt rum gima 
med tillging t i l l hbrlurar med bnskad 
bakgrundsmusik, figelkvitter eller dylikt. 
En kvart ett par ginger i veckan. Kostar 
mte allt fbr mycket att leasa p i fbrsbk ett 
i r . Sjalvklart ar det alfra basta sakert att 
besbka v i r massbs Jane, men som kom-
plement. Overhuvudtaget vet man ju att 
det i friskvirdshanseende verkligen Ibnar 
sig att visa att man uppskattar personalen. 

Bjorkllnds telefonnr 
I bvrigt limnade jag telefonnumret t i l l 
Guimar Bjbrklmd t i l l en del representanter 
s i han borde ha f i t t ett och aimat samtal 
nu om snuskoppar, kaffeautomater och en 
del annat. 

Vad fmns mer att beritta? P i tisdags-
kvallen i t vi varmrbkt Vatterlax fror jag 
det var p i en restaurang beligen vid ham-
npiren i Jbnkbping. Rekoramenderas vid 
ett eventuellt besbk. Vid bordet bredvid 
stbtte vi av en handelse ihop med sex 
skyddsombud frin Arsta. 

Staffan Millner 

Ny diskrimh 
neringslag 

;;• Fr.o.m. den 1 j u l i i i r giilier en 
ay lag mot diskrimineriag av dcl-
tidsarbefare och tidsl»egransat an
stallda. 

Lagen reglerar enbart diskrirainerlng 
;:vad galler ibne- och anstallningsvill-
;kor. 

Med deltidsarbetande menus att ens 
igcnomsnittliga normala arbetstid un-
dersliger normal arbetstid for motsva-
:rande heltidsarbetandc. 

Vlilkorsavtalet 
Lagensdiskrimmeringsfbrbud inncbsr 
^att arbetsgivjiren inte tlir tilUimpa 
:mindrc ftimtanttga Iftnc- och anstall-
ningsvillkor jamforl med den som Sr 

:;ti I Is vidareanstii! Id' he Ittdsanstal Id. 
; 1 vira avtal fmns en del regler som: 
diskrimincrardeltidsarbetande. Exem
pel vis gailcnntc pcnstonsavtaiet^lTP-
P) tbr dem som arbetar mindre an 40 
prt)cent och tnte heller tidsbegninsat 
anstallda med korta ;ui.stalIntngsperio-
der. Villkorsavtalet (PVA) utesluter 
iitiraanstailda (en form av dfilt}dsarbe4 
tande) frin flera av tt'irm^erna i avta-: 
let. 

Battre lTf» 
Det finns idag inga klara besked om 
hur lagen kommer att pdverka vait 
vilikorsavtal t dessa delar. f̂ n ovcrsyn 
spigar mcltan ALMbCJA och bererda; 
;fackft)rbund.. 

Svenskt Naringsiiv { f d. SAT) och 
;PTK (som tecknat vir t pensionsavtal) 
slot i mitten av maj ett tilliiggsavtal om 
iVissa anpassnmgar av ITP-avtaiet; 
* Tidsbegransat anstallda fti ITP re
dan fran lorsta dagen om anstallning-
en omfanar mmst tre mtaadcr. Idag 
krSvs 12 mSnaders iuistallntng. 
• Deltidsanstailda oml'attas av {'{P om 
de arbetar minst 8 timmar i veckan. 
Hittilis har grcinsen legat vid 16 tlm-
iJnar (40 procent i postanpassningenav;: 
ITP). 

M;ui fhv utga ttrin att dessa andringar 
kommer att gaila jlven for ITP-P. som 
{ir ett"postanpassat" hangavtai pa 111'. 

Jan Ahman 
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Verksamhetskommittens junimote 

Varfor okar sjukfranvaron? 
Verksamhetskommittin samordnar 
SEKO:s fackliga arbete inom Posten 
Produktion. Varje terminal inom 
Brev- och Paketnaten har var sitt 
mandat i Verksamhetskommittin. 

Jan Ahman, Tomtebodaklubbens 
representant, rapporterar f r i n kom-
mittins junimdte som hdlls under tv& 
dagar i Stockholm. 

verksamhetsplanen 
M6tet bbrjade pedagogiskt med en avs-
tamning av Srets verksamhetsplan (som 
publicerades i sin helhet i fbrra mmiret av 
Facktuellt). 

En kort redovisning av det som hittilis 
genomfbrts: 

Arbetsmilj6/Trygghet 
• Seminariet for skyddsombud angaende 
sjukskrrvningen ddr man bjuder in "goda 
exempel" som fdrelasare. — Jonny Jons
son, som ar fbretagslakare vid Stora Enso 
har bjudits in t i l l Huvudskyddsombuds-
konferensen i november. 
• Kartlagga tekniska hjalpmedel inom 
Brev och Paketterminalerna som kan leda 
till minskad sjukfrdnvaro. - Kent Staf, 
ergonomiingenjbr pk Posten Produktion, 
ska delta i ett utvecklingsprojekt pk Oreb-
ro paketterminal. 
• Jamfdra terminaler med hog och lag 

sjukframaro med avseende pa arbetsor
ganisationen. ~ Ett arbete p ig i r dir fr.a. 
FSM:ama specialstuderas. 
• Verka for att tillsammans med arbetsgi
varen starta upp ett projekt som tar fram 
en Posten Produktion policy for det 
"goda arbetet". - "Det goda arbetet" har 
lanserats som motto fbr Arlandaprojektet, 
dar SEKO lagt ner Stora anstringningar pi 
att skapa en god arbetsmiljb i en ev. ny 
terminal. Koncemkommitt^n, dir repre
sentanter fbr Verskamhetskommitt6n 
ingir, har fbrhandlat fraimi det s.k. "14-
pmiktsprogrammet" fbr den "goda ar
betsplatsen" i Posten. 
• Genomfdra en belastningsergonomisk 
kartlaggning av alia arbetsmoment, sta
tioner. ~ Den narmaste tiden prioriteras 
arbetet med FSM:ama, "skadegenerato-
rema", som de kallas nmnera. 

Medinflytande: 
• Verka for lokala samverkansavtal som 
mqjliggdr for anstallda att gora ett 
"studiebesok "pa det lokala samverkans-
motet — Har hittilis genomfbrts endast i 
Sundsvall. Samverkansgruppema fbr 
Posten produktion (Prodsam) och Brevna
tet (Natsam) hills ute i landet 1-2 ginger 
per i r . Vid dessa tillfailen bjuds lokala 
representanter in. Prodsam hills i Gbte
borg i September och Natsam i Mahnb. 

Fr.v. Rodrigo Acuna Lopez, Arsta, Helene Persson, ToftanSs, Maria Mannberg, 
Umek. 

• Kartldggning/utvdrdering av goda 
exempelpafiingerande arbetsplatstraffar. 
Har inte genomfbrts an. Firms ocksi med 
i 14-punktsprogrammet. 

StSrka det lokala facket 
• Varje lokal styrelse pa termiruilerna ska 

fa besdk av radet minst en gang per ar. ~ 
Nigra besbk bar genomfbrts. 
• Verka for att fackliga fortroendevalda 
blir erbjuden samma utbildning son ^» 
arbetsgivaren. — Diskussioner pigir med 
personalchefen mom Posten Produktion, 
inget konkret fbrslag lamnat. 
• Att lokal styrelse adjungeras in till_^ 
kommittemoten enligt rullande schema. -
Genomfbrs sedan en tid. 
• Att verka for ett gemensamt konferens-
verktyg for lokalt/centralt fackliga inom 
SEKO Posten Produktion. ~ Har nyligen 
iteruppstitt. 
• Verka for att ta fram en modell med en 
bred deiaktighet for att synliggdra ergo
nomiska brister vid olika arbetsstationer. 
- Har startat, fr.a. "Arstamodellen" dir 
folk frin produktionen aktivt deltar (p i 
Tomteboda ska ett liknande projekt ge
nomfbras vid FSM:ama). 

Bra och rattvlsa I6ner 
• Seminariet om avtalet "Kriterier for 
lokal Idnesdttning" for verksamhetskom ' 
mitten. • Ta fram en facklig manual for 
utvecklingssamtalet/ldnesamtalet • Ta 

fram ett fackligt nyhetsbrevtill medlem
mama om avtalet "Kriterier for lokal 
Idnesdttning" ~ Se nedan under rubrike. 
"Ny Ibnebildningsmodell"! 

ArbetstiderJKompetensutveckling 
• Grupparbete/diskutera forslag till nytt 
arbetstidsavtal pa ett kommittemote. — 
Kommer att genomfbras under hbsten. 
• Verka for att individuell kompetensfor-
sdkring erbjuds inom Posten Produktion. 
- Kommer att starta under iret, men har 
prioriterats ner t i l l fbrmin fbr Ibnebild-
ningen och arbetstidsfrigoma. 
• Verka for att en kompetensutbildning 

for operatdrer skapas inom samhdllsut-
bildningen. - Som ett fbrsta steg har ridet 
traffat Stellan Mattsson Mn fbrbundet fbr 
att diskutera s.k. "validering" av Postens 
operatbrsutbildningar, dvs en metod som 
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gOr Postens intema utbildningarjSmfbrba-
ra och gingbara p i den allmanna markna-
den. 

Sedan var det ytterligare nigra punkter i 
planen, som i imu inte har genomfbrts. De 
iterkonmier v i t i l l nista ging... 

Systematiskt 
arbetsmiljdarbete, SAM 
Kommitt^n fick en duvning i Arbetsmiljb-
verkets fbreskrift om "Systematiskt ar-
betsmUjOarbete" frin 2001 (AFS 2001:1), 
som ersatter de tidigare reglema om in-
temkonfroll mm. Kommitt6n fick ungefSr 
samma information som den lagen p i 
tomteboda har fi t t infbr arbetsmiljOcerti-
fieringen. 

Nytt i AFS 2001:1 i r bl.a. att den ocksi 
omfattar inhyrd arbetskraft, att riskbe-
^bmnrngar ska gOras och alltid skriftligt, 
i?it mtiner alltid ska fiimas, att handling
splaner ska upprittas fbr det som inte kan 

gbras omedelbart samt att Fbretagshilso-
virden ska ses soni en expertresurs. 

Den psykosociala arbetsmiljbn betonas 
ocksi. 

Gmpparbetet som fbljde kom natur
ligtvis att handla mycket om sjukfrinva
ron. I min gmpp imponerades vi av det 
goda "halsoarbete" som utfbrs p i Sund-
svallsterminalen med bl.a. "halsoprofiler" 
fbr samtlig personal och "halsocertifie-
ring" i samarbete med Korpen. 

Vad beror egentligen den hbga sjukfrin
varon pi? Den filgan gmbblar mte bara 
Postens ledning bver; alia fbretag liksom 
regeringen besvaras av de standigt stigan
de siffroma (kostnadema!). 

Fbr Postens del handlar det p i minga 
stallen om en bkande medelilder med fler 
linga sjukskrivningar t i l l fbljd. Men det i r 
nog lingtifrin hela svaret. Troligen miste 
svaret aven bar sbkas i omregleringspoliti
ken. Dels darfbr att det hirdare tempot 
och "skadegeneratorer" som FSM:ama -

fy Idnebildningsmodell 
Sunc Sjftdin trAn Verk.samliettradct 
rapporterade om det partssammansatta 
arbete soiti - i eniigliet med gallande 
trcirsavtal - piigSr krmg "en ny ionebild-
nuigsmodell". 

Han inledde med att ail Ibnesatltiing, i 
vtlken form den an sker, baseras pa 

j^x^erksamhetskompetem ("vad du gOr"), 
yrkeskompetens ("hur du gor") satin 
per.sonti^ kumpeteivi ("hw <iu ar"). 

Den partssammansatta iu-betsgruppen 
led deltagare frdn arbetsgivaren och 

:en) kommer att sammanstiilla ett 
dokutnentonienii) lonebikintngstnudcll 
i augusti. Man hai- studerat fr.a. tre: ex
empel 1 Posten: Postttkeriet, Sundsvalls-
och Vaxjbmodeliema. Postakeriets tone-
modell bygger tit! 80 procent psl objck-
(iva kriterier: vilken typ av korkort jag 
har,etc Sundsvall.s-ocli Vk\idmode!ler-
na innchilier manga subjcktiva motive-
rtngar dar bedbmningen bygger lone* 
.samtal. 

S> ttel med gruppens at bete ar alt ta fram 
ett nytt ramavtal; 

• Skapa engagemang hos medarbetama 

• Vcta varfrtr man harden l«n mm har : 
• Lbnemodellcn skastbdja rekryteringen 
• llantera Ibnespndning 
• Styrtncdci fbrattutveckla verksamhe
ten 
• Eliminera godtycke 
• Lipplevas som rattvist, ktada kntencr 
• Kopplmg t i l l verksamhetens och me» 
darbetarcns utveckling 
• Medarbetaren ska kunna piiverka sin 
Ion och veta hur 
• l.onesamtal 

Ramavtaict ska ocksa innehalla en tid.s-
plan, utbildnmgsinsatser. "verkt> g" samt 
en lorhandtingsorilning 
Bjame Hansen tirin Malmft var (Wcrras-

kad over att SLKO gett sig in i ionesam-
talen - Malnibterminalen har klubben 
beslutat att t.v. inte delta i dessa. Den 
upptattningen delades dock inte av alUu 
romtebodaklubben har haft ett inlodan-

de samta! med personalchefen kring 
ionekriterier. Tanken var att ta fram eU 
underlag infrtr hdstens Iftnercvisioti. Nu 
lar inte detta bit kt;u1 i tid p.g.a. andra 
frigor som tar upp tiden. 

Lika bra ar kanske det tycker under
tecknad, som toresprikarpnnctpemaom 
lika Iftn, sunt fimtutt och full rtppenhet! 

fbr att inte tala om pakettermmalemas 
maskiner - p i minga stallen slir ut folk i 
fbrtid. Det, liksom den extt-emt hbga 
medelildem, i r en fbrklaring som galler 
aven fbr Tomteboda. Men ar det hela 
fbrklaringen? Tomteboda har frots aUt ett 
relativt manskligt arbetstempo och arbets-
rotation; tt-ots det ligger sjukfrinvaron 
skrimmande hbgt. 

Kanske bottnar den hbga sjukfrinvaron 
ocksi i ett gigantiskt misstroendevotum; 
en psykosomatisk ohalsa som orsakats av 
omreglerings- och omfbrdelningspoliti-
ken. En protest mot maktlbsheten och 
frinvaron av altemativ! 

Lena Lundgren 
ar personalchef inom Posten Produktion. 
Hon gastade konmiitt^n tillsammans med 
Ingegerd Hil l . Deras inlagg kom ocksi att 
handla om sjukfrinvaro och rehabarbete i 
Posten. 

Lena Lundgren konstaterade att det 
ocksi firms en "friskxi&rswo": 30 procent 
av de anstallda har 0 sjukdagar per i r och 
50 procent hbgst 7 dagar. Umei-, 
Sundsvall-, Vasteris- samt Alvestatermi-
nalema har den hbgsta "frisknirvaron" i 
natet. I den andra anden av tabellen ligger 
Tomteboda-, Arsta- och Gbteborgstermi-
nalema, som har den hbgsta 5/«Afi4nva-
ron. Dar fmns ett samband med ilderss-
trukturen - men frigan ar som sagt om 
den fbrklaringen racker. 
Lena Lundgren raknade upp nigra av de 

fbrebyggande aktiviteter som pig i r i 
natet: 

• Arbetsmiljbcertifieringen 
• Batfre uppfbljning av arbetsskador och 
tillbud 
• Systematiska studier av sambandet 
manniska-teknik 
• Friskvirdsinsatser i fbrebyggande syfte. 
Ti l l exempel "Friskare medarbetare" 
(Team Syd), "Den goda arbetsplatsen 
(Mahnb), Viktviktama (Mahnb, Arsta 
och snart Tomteboda), "ljusrum" fbr 
nattarbetare (Vaxjb), lokalt skoprojekt 
(Jbnkbping). 

Ett antal "rehabframjande" aktiviteter 
redovisades ocksi. Bland aimat Vitea, ett 
konsultfbretag i branschen som Arsta 
anlitat fbr att ta fram rehabplaner fbr alia 
lingsjuka. 

Erhan GbmOc frin Tomteboda avslutade 
denna punkt p i dagordningen med att 
piminna om de gnmdlaggande faktorer 
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som enligt hans - och mOtets, av applider-
na att ddma - mening saknas nSi man 
diskuterar ohalsa och fbrebyggande atgar
der: namligen 

• Arbetsorganisationen 
• Ledarskapet 
• Arbetsrotationen. 

- Nar Volvo forbdttrade sin frisknarvaro 
sa var det genom en ny arbetsorganisa
tion, avslutade han sitt mlagg. 

Lena Lundgren mstamde och hanvisade 
t i l l 14-punktsprogrammet, "som dr ba-
sen", som hon uttryckte det. 

En annan kritisk deltagare vamade fbr 
"de ROS-team som or ute och hdrjar -
istallet for medarbetarruis deiaktighet i 
olika projekt etc" 

Alf Mellstrom 
ar facklig samordnare inom SEKO:s 
koncemfack. 
Han hade i sitt anfbrande inte mycket t i l l 

bvers fbr beskrivningar dar sjulfrdnvaro 
vands t i l l frisknarvaro; och visst dr det 
mysigt med ljusrum och frukt - men hur dr 
det med era strukturprojekt, hur manga 
terminaler kommer att forsvinna....Etc. 
Koncemfackets ledning fick nigot av en 

chock nar de under hbsten gjorde ett stort 
antal arbetsplatsbesbk. De visste inte att 
missnbjet med Posten var s i stort bland 
medlemmama - och tyvarr ocksi med 
facket. 

Den sjalvkritik som erfarenhetema har 
gett upphov t i l l inom koncemfacket g i r ut 
p i att visserligen har vi bra relationer med 
arbetsgivaren p i olika nivier, "de kommer 
gdrnapa vara moten ", som A l f Mellstrbm 
uttryckte det, "men hur dr det med parts-
rollen? Har vi tappat den - pa vissa hall 
sitter facket rentav med i ledningsgmp
pen?! Vi dr val insatta i Postens tdnkande 
och vi har fatt mer tid och resurser -
dtminstone centralt. Och utvecklingen de 
senaste dren har skapat starka fackliga 
identiteter med olika delar i Posten - ett 
utslag av denfackliga divisionaliseringen 
kanske", ironiserade Mellstrbm. Han 
konstaterade ocksi att respekten fbr kol-
lektivavtalen blivit simre; koncemridet 
kommer darfbr att gbra en rundtiu- i hbst 
kring detta tema. 

I den efterfbljande debatten instamde 
Ake Anevad frin Tomteboda i beskriv-
nmgen att vi visserligen blivit mer aktiva 
centrah - men att det inte resulterat i stbr
re deiaktighet fbr medlemmama. Bide 
han och Monica Lindberg, ocksi Tomte

boda, nimnde som exempel att arbets-
platsfraffama fungerar diligt. Kopplingen 
mellan samverkansgmppema och arbets-
platstraffama - reglerat i avtal - tillampas 
inte. Istallet ar det fbr mycket s i att ar
betsgivaren ser arbetsplatstraffama som 
sitt eget verktyg, facket slapps inte in, 
varken i planering eller genomfbrande. 

Sune Sjbdm frin koncenuidet understrbk 
att folk upplever en stor maktlbshet mfbr 
Postens omvandlmg, "For oss handlar det 
om nedldggningar och dvertalighet". 

Vilket undertecknad, som tjatat om denna 
sak i iratal, bara kan hilla med om. Visst 

ar det jattebra att SEKO-Postens lednmg 
uppmanar sig sjalva och oss andra t i l l 
sjalvkritik. V i har blivit fbr mycket fbre-
tagsdoktorer, som Ake Kihlberg sade i en 
intervju i Facktuellt fbr ett tag sedan. Man 
kan ocksi uttrycka det som si , att vi arbe
tar fbr mycket efter arbetsgivarens dag-
ordning, istallet fbr v i r egen. 

Men om det fackliga arbetet ska leda 
framit, bbr man ta ut ratt kompassrikt-
ning. Grunden fbr Postens problem ar 
omregleringspolitiken. Utan den skulle 
det ocksi ha fimnits problem, stora prob
lem, men fbmtsattaingama skulle ha varit 
helt annorlunda att ta itu med dem. V i 
som arbetar lokah kritiseras fbr att vara 

Nygammalt bonussystem 
tn har presettterat ett 

fteslagtiU bwius Ibr ar 2002. 
Fftrslaget dvereossitoin^r i stara dra& 

Det aaiebar fftiiandc; 
• Bd gniiui 11 •> utsSttttlRg ar att Brevnatet 

jJofatebventalfai den ekono'inskapJaBeB 
I8r350te. jSogsr 25 protcnt av "vrBStca" 
S r ^ a s u t som bonus 
» Maximtbeloppet uppgir t i l l m hafvt 
bsjsfaetopp " 18.^50 kcaaot. 
« B<^ltseB granda$ pS "aSrvnfO t arbe
ta". Vilk.i L-ventuella fedigheter som 
jatn$tailj> med "narvaro i arbetet" definie-
ra&mte. 
• Tbijande l^riterie utgor u n d i l i i i i i i i 

::(|^:0eefltandetavbcnii<;en mom 

- MSiet fbr "kostnader** i Brevnatets 
budget ska uppnis 

m^l^Miittiismid (WA,), v(ir,i\ 
l i i i i v E x 10% 

- SVv 1A OUR tgruppreklam) 10% 

- T t i i i t 10% 

Varje kvalitetskriteriiBn ska uppnas 
bkfe fiir Brevnatet totalt och egen 
terminal. 
- Medarhetarmdl (20",!,), varav 

* Svarsfrdtvens i ViP (10%) 
-Andelgel»tnfbrdau^eckli^c«;sa»l-

For niedarbetantuitef? nicker det med 
att det lokala mSict fbr egen terminal 
uppnas. 

m alt l i l t beteit sk* «%i jmHsfe 
mM app^lis}, wam& gtks a v i i r ^ med 

E)amp0L l ^ p s i ^ e t ^ ^ *vms^ SM-
^ ^ 1 ^ SO m^lerogr* A v ttetta fSr Adjss* 
2S piotmt delas » t = i2^S t»alJoaer< 
Dmi belopp divideras med t 500 i r -
iJHttâ egUda J Brevnatet = 2.778 kr per 
imtii&^M. I>etta skttlientgsra (iiil bo-
a«s, em dea termmalcn oth Brev
natet tjppnM samtliga uppsatta mal 
enligt ovan - och man har vaiii "narva-

Om Tba mtssar exem pelvis S- '^^ OCh 
FFK s i lalier tO -10 pioceatttbsrf avde 
t,f7i fcwmoma Missar v i dessutom ^ 
$ms)lelrveflsen fbr ViPieo $S ryker 
ytterljpre 10 procent Kftr sedan 1K A B 
sunder ̂ p^tiJuMm HSSvtnner ) 0 
laticent tllL Nar dessa sammanlagt 40 
jasKseut dragjts. i f r in iterstir i detta ex- ' ^ 

| i i ^ | ^ | | i ^ | | o 1.667 kronor. :::|HS:| 
"tag** vidare forslag alitsa. Det var 

efife^vadVcrksamhetskomrattiei) tytk-

Fbrutom det principietit felaktiga med 
Kinusloner sa ger del for iiletoch osakra 
och sviirjicH'crkbara pengar, Som Jflm-
foretsefcansSmnas att om vi skulle fS en 
lika 5tor bottu* mn Grabe - mte totait, s4 
korkad iSr Ja^intel - mm ilka stori fSr-
lllllande i t i l vira respektive loner sS 
Slcntle en Tomtebodasortei ai e ha "0 000 

sferonor i bonus. 
"''barn^^^^^^^- bonus iir bra ens | 

imi de Uggerpisidana nivaei - pennatna 
ska ligga pS grundlbnen. 
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fdretagsdoktorer. Vad ska man d i siga 
om de fackliga ledare i Posten och SEKO 
som ar for omregleringspolitiken; som 
steder EU-direktiven och arbetar fftr att 
alia andra lander mom EU ska uppleva 
samma sak som oss! 

sa lange omregleringspolitiken tillits 
fortsatta kommer det tyvarr att bli s i att vi 
tvingas arbeta mycket med Overtalighets-
frigor och aimat som elandesresan f&r 
med sig. 

Organisationsoversyn 
Ett annat resultat av de 740 arbetsplatsbe-
s6ken i hftstas i r att koncemfacket tillsatt 
en arbetsgmpp fftr att se Over den fackliga 

l^^ganisationen inom Posten. Ett fbrslag 
kommer preliminart att lairmas i Septem
ber. Sime SjOdin deltar frin v i r Verksam-
hetskommitt6. 
F>roblemen fmns fr.a. mom Servicenitet, 

^»! .a . som ett resultat av den uppdehiing i 
smiklubbar som genomfbrdes fbr nigra i r 
sedan. 

Projekt smasaker 
... kan mycket v i l bli stora saker! 
Posten utreder granssnittet mellan brev-

klumpen och fbretagspaketen och vad 
man kan gbra av det. Resultatet kan bli en 
ny produkt som kan f i stora konsekvenser 
fbr paket- och delar av brevnatet. 

Arlanda och 
strukturprojekten 
De tre strukturprojekten, Arlanda, Ndief-
fekter och Gruppreklamen, behandlas p i 
annan plats i tidningen. 

Ergonomi 
En ny kombimaskin fbr GSM/FSM hiller 
p i att tas fram. Se vidare Erhan GbmUcs 
artikel i detta nummer av Facktuellt! 

En belastnmgsergonomisk kartliggnmg 
ska genomfbras p i Norrkbpingstermina
len. Samma typ av undersbkning har 
tidigare genomfbrts p i Logistik Tomtebo
da. 

Bo Alerfelt 
ar chef fbr hela Posten Produktion. 

Han inledde med att beratta om de fre 
stbrre mvesteringar som prioriterats inom 
Paketnatet: 

• Gbteborg - bkad kapacitet och batfre 
arbetsmiljb 
• Malmb - bkad kapacitet, maskinen 
byggs ti l l 
• Stockhohn - Tbamaskinen ersattas, 
frigan ar var: ska det fmnas en eller t v i 
pakettermmaler i Stockhohn och var ska 
den eller de i s i fall ligga? 

Fbr Brevnatets del s i nimnde han Arlan
da, "omvi ska gora nagot" och "flyget har 

problem", osv. 
Det films idag 100 sorteringsmaskiner i 

Brevnatet; man kommer att byta ut s i f i 
som mbjligt och istallet satsa p i mjukva-
ran, fr.a. OCR:en. 

Indu-ekt kan hans mlagg kring investe-
ringama tolkas som att Arlandaprojektet 
inte ligger s i hbgt p i dagordningen, i 
varje fall inte i den stora versionen? 

Sammanlagt ska drygt 1 miljard investe-
ras p i fre i r i Brev och paketoiten. P i 
friga om var de pengama ska himtas 
svarade Alerfelt "E25", som ar det magis-
ka namnet fbr den rationalisering i admi-
nistrationen i Posten som ska ge just 1 
miljard i besparingar. 

"Sakerhet" 
Christer Alld6n, sakerhetschef inom Pos
ten Produktion, samt Roland Jakobsson 
pratade sakerhet. Dels de brevstblder som 
fbrekommer, dels de nya hirdare regler 
som galler fbr post som ska flygas. 

Mot denna bakgrund vi l l de installera 
nya kameror p i terminalema, iven i den 
vanliga sorteringen (i virdet fums redan 
kamerabevakning). 

Fbrslaget vackte mgen stbrre entusiasm 
i kommitt^n! 

Jan Ahman 

Verksamhetskom
mittin den 4 Juni: 
Glada miner trots 
allvadiga frdgor Mo
nica Lindberg, Tom
teboda, diskuterar 
klumpens och Non^ 
LSnkens framtid med 
Bo Alerfelt, chef fOr 
Posten Produktion. 
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Posten erbjuder delpension 
• Posten erbjuder nu anstallda som fyllt 
60 ar en mOj lighet att ta delpension. Syftet 
ar att 

• ge ett nytt satt att mmska personalO-
verskott eller av andra skal kunna 
medge arbetstidsminskning utan att det 
fbranleder en nyrekrytering 

• mmska sjukfrinvaron genom en mbj
lighet t i l l kortare arbetstid och mmskad 
arbetstbelastning 

• behilla vardefiill arbetskraft p i deltid 
fbr att kuima kapa arbetstoppar 

• minska antalet fbrtidaheltidspensiona-
rer 

Fdrmanligare 
Delpensionen galler tidigast frin 60 i r 
och infill 65 i r . Den kvarvarande deltid-
sanstalhiingen miste omfatta mmst 40 
procent av heltid. Pensionen och deltid-
sanstallningen tillsanunans f i r omfatta 
hbgst den anstalhimgsprocent man har 
idag. Den som har en konstitutorialans-
tallnmg miste siga upp denna. 

Pensionen beriknas enligt reglema i 
ITP-P, ilderspension fbre 65 i r (punkt 
5.2.1). 
Denna regel i r fbrminligare an den som 
galler om man gir vid 60 eller 63 i r enligt 
bvergingsbestammelsema, vilket belyses 
av fbljande exempel. 

84 procent 
Om jag arbetar heltid och har 17.000 i 
minadslbn och i genomsnitt hade 500 
kr/min i ob-tilligg och andra pensions-
grundande t i l l igg iret fbrra iret, har full 
tjanstetid (30 i r ) och ansbker om 50 pro-
cent i delpension blu ersattningen denna: 

• 50 procent i Ibn = 8.500 kr/min 
• 50 procent i delpension = 6.268 kr/min 
= 72 procent av pensionsmedfbrande 
Ibnen. 
• SUMMA per minad Ibn + delpension = 
14.768 kr/min = 84 procent av nuvarande 
heltidslbn. Ti l l detta kommer i detta ex
empel 250 kr/min i ob-tilligg om man i 
den kvarvande deltidsanstallningen ar 
berattigad t i l l detta. 

Den som gir i pension enligt bvergings
bestammelsema vid 60 i r f i r enligt de 
regler som d i galler 65 procent av den 
pensionsmedfbrande Ibnen. 1 detta exem
pel blu- det 11.375 kr/min = 65 procent av 

nuvarande heltidslbn. 

Delpensionen kan omprbvas om man blir 
lingtidssjukskriven eller beviljas sjukbi-
drag eller fbrtidspension. 

Konsekvenser 
Den "ordinarie" tjinstepensionen vid 65 
ir(ITP-P) beraknas p i deltidsanstalhimg-
en och delpensionen, vilket mnebar en 
nigot lagre tjanstepension (eftersom del
pensionen ar nigot lagre an Ibnen). P i 
samma sitt piverkas ocksi den komplet-
terande tjinstepensionen (ITPK-P) nigot. 
Arbetsgivaren fortsatter att betala in pre-
mien till ITPK-P:n fbr deltidsanstalhiing-
en och delpensionen, men eftersom del
pensionen ar nigot lagre an den Ibn man 
skulle ha haft blir den kompletterande 
tjanstepensionen nigot ligre). Man fort
satter att tjana m tjanstetid fram t i l l 65 i r , 
vilket ar av intresse fbr den som annu inte 
uppnitt de 30 i r som krivs fbr full pen
sion. 
Not. Den "ordinarie" tjanstepensionen vid 65 

ir uppgir - enkelt uttiyckt - till 10 procent av 
den pensionsmedfbrande lOnen. Den komplet
terande tjanstepensionen innebar att arbetsgi
varen betalar in tvi procent av min lOn i pre
mier; pensionens storlek blir beroende av hur 
dessa premier fbrrantar sig i det bolag jag sjalv 
valt. 

Den allmatma statliga pensionen piver
kas sitillvida att ingen pensionsavgift 
betalas in fbr delpensionen (men sjalvklart 
fbr deltidsanstalhimgen). 

Bra erbjudande 
Sammanfattnmgsvis kan man saga att 
detta ar ett mycket fbrminligt erbjudande 
t i l l den som ar infresserad av att trappa 
ner - fbmtsatt att man har uppnitt en 
skaplig tjanstetid. 

Om man har ratt att g i vid 60/63 i r 
enligt bvergingsbestammelsema kan man 
avbryta sin delpension och g i i hel pen
sion. Fbr den som har ri t t att g i vid 60 i r 
kan det exempelvis vara intressant att 
fbrst ta delpension ett par i r och senare g i 
med hel pension. Pensionen enligt bver
gingsbestammelsema raknas upp med 
drygt fre procent fbr varje i r som man 
senarelagger sin pensionering. Det iime-
bar att man vid 62,5 irs ilder f i r en pen
sion p i ca 73 procent. 

Det ar mbjligt att sbka delpension fram ti l l 
irsskiftet. Darefter ska en utvardering 
gbras humvida erbjudandet ska sti kvar. 
Man ska virdera 

• kostnadema 
• eventuella "missar" i nuvarande erbju
dande 
• effekter av ett eventtieUt nytt ITP-avtal 
• en eventuell ny statlig delpension 
• ev. effekter av den nya lagen mot disk-
riminering av deltidare och visstidsanS'^-^ 
tallda 

Vi l l man ansbka om delpension ska man 
vanda sig t i l l personalchefen. En fbmtsatt
ning fbr att f i delpensionen ar ocksi att̂ >^ 
man kan komma bverens om hur dehid-
sanstalhimgen ska laggas ut och i sista 
hand att koncemlednmgen ger sitt god-
kannande. 

Jan Aliman 

Ratt att stan-
na tiil 67 ar 
Enligt lag har man fr.o.m. den 1 
September 2001 arbeta kvar 
t i l ls man fyllt 67 ar. I lagen 
finns dock en passus att gal
lande kollektivavtal kan t i l lam
pas t .o.m. utgangen av ar 2002. 

Enligt vart pensionsavtal, ITP-P 
ar pensionsaldern 65 ar. Nagon 
uppgorelse med Posten har 
annu inte natts att andra detta 
t i l l 67 ar. Enligt dem galler den 
nya pensionseildern forst 
fr .o.m. den 1 januari 2003. 

Denna for manga absurda fra-
ga - de fiesta v i l l j u heist ga i 
pension fore 65 ar! - ar av bety-
delse for bl.a. dem s o m har fa 
intjanade pensionsar. Darfor 
fors enskilda forhandlingar 
mellan SEKO och Posten i de 
fall nagon v i l l stanna langre an 
t i l i 65 ar. 

/JA 
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EU:s ministerritd 

Omregleringen spikad 
• EU:s Ministerrid antog den 7 maj det 
nya direktivet fbr posttjSnster inom unio-
nen. 

Det antagna direktivet bverensstMmmer 
med den "kompromiss" som rSdet presen-
terade i hbstas och parlamentet anslbt sig 
t i l l vid andra ISsningen i mars. Det iime-
bir fbljande. 

fr.o.m 2003 begrSnsas monopolet t i l l 
IV- och direktreklamsfbrsandelser som 

v̂ âger mindre an 100 gram och med ett 
porto som uppgir t i l l hbgst tre ginger 
normalportot. 
• fr.o.m. 2006 slapps fbrsandelser som 

^ ^ g e r mer an 50 gram/2,5 ginger normal
portot fria. 
• fr.o.m. 2003 slapps alia avgiende utri
kes brevfbrsindelser fria fbr konkurrens 

(har firms dock en brasklapp som ger 
medlemsstatema ratt att behilla detta 
monopol om det behbvs fbr att kuima 
uppratthilla den samhallsomfattande 
postservicen) 
• Kommissionen ska t i l l 2006 redovisa 
hur en heh " f r i " marknad piverkar den 
samhallsomfattande posttjinsten i respek
tive medlemsland. P i grundval av deima 
studie ska kommission ligga fram fbrslag 
hur marknaden helt kan "avregleras" i r 
2009. 

Framgang - for vem? 
Parlamentet hade ocksi krivt att Kommis
sionen vartannat i r , med start i r 2004, 
skall lamna en rapport om konsekvenser-
na av direktivets genomfbrande - bland 
annat de ekonomiska, sociala och syssel-
sattaingsmassiga fbljdema. Rapporten 
skall "om det ar lampligt", itfbljas av fbr
slag ti l l itgarder. Det i r nar detta skrivs 
oklart - dfrektivets slutliga text har annu 
inte publicerats - om Ridet tog hinsyn t i l l 
detta t i l l igg. 

I vilket fall som heist s i betraktas det 
nya direktivet med ritta som en framging 
fbr omregleringsivrama, iven om de -
exempelvis de USA-baserade express-
och kiuirfbretagen i sallskap med bl.a. de 
svenska socialdemokratema - skulle vilja 
g i fortare fram. 

Redan omregierad 
Fbr S veriges del mnebar det nya direktivet 
mga fbrandringar i den nationella lagstift-
ningen eftersom den redan ar omregierad. 
Daremot kommer direktivets genomfbran
de i bvriga Europa att p i sikt irmebira ett 
bkat tryck aven mot svenska konsumenter 
och postanstallda eftersom dfrektivet 
starker de intemationella storfbretagen 
och mssmplockama. 

Elandesresan 
Fbr vira kamrater i de europeiska postfb-
retagen vintar nu samma smartsamma 
omstallning som vi har genomgitt och 
genomgir - elandesresan ar inte slut an fbr 
v i r del. Tyvarr miste man notera att de 
fackliga organisationer som ska bevaka 
dessa fiigor, v i r t eget SEKO och det 
intemationella UNI, stbder omreglering
en. 

Jan Aliman 

Stockholmstermina-
lernas dataforening 

Oppen fdr dig som arbetar pil 
Arsta eller Tomteboda. 

Fdreningen disponerar en 
vilutrustad lokal pi 
plan 2Vt, Tomteboda. 

Medlemsavgift 50 kr/ir. 
KonUkt: Janis Rubulis, 

tel 070-515 85 16 
Hemsida: 

htUi://home.swipnetse/stdf 

Stockholmspostens 
konstforening 

Oppen fdr alia anstallda inom 
Posten i Sth. Utstailningsloka-

ler pi plan 5, Tomteboda. 
Medlemsavgift 175 kr/ir. Du 

siitter in minst 100 kr/min p i 
ett konto hos fdreningen, som 

du sedan kdper konst fdr. 
Kontakt: Karln Karlsson, 

tel. 781 76 01 
Hemsida: 

/itto./Avf.fl75.fe//a.comA 
ua7509607. 

Postens fotoklubb 

Oppen f6T dig som i r postan-
staild och fotointresserad. 
Fdreningen disponerar ett 

vilutrustat mdrfcrum pi plan 1 
p i Tomteboda 

Kontakt: Lennart GagneQord, 
tel 08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 
Medlemsavgift 150 kr/ir 

Kontakt: Inge Nilsson, Tba-F 
tel 781 76 04 

Storbrittanien: 

Nytt Idneavtal 
• Det britfiska postfacket, CAM', och 
Royal Mail acccpteradc den 2 maj ett 
mt'dlingsbud fran den statliga nied-
lin<;sinstitutiuncn .\C.-\.S. Budet inne-
halleretttMisirsavtalmed loneiiknlng-
ar pa 2,2 procent fran den 1 oktober 
irjol och 2.3 procent fran oktober i ar, 

^ammanla<if 4,5 procent. CW I -mcd-
IcniniHrna har Idag en medelliin p i 
25ii 1 veckan (ca 16.200 kr/man). 
.Med det nya avtalet stiger liiiicn till 
2b5i. (17.000 kr/man). Malet for C W U 

^ a r att na 300£ (ca 19.200 kr) vid 
avtalsperiodcns slut. 

70 procent for 
Dit iir det alltsii fortfarande en bra bit 
kvar - iiven om man skulle acceptera 
Royal Malls erbjudande om yttcrlioa-
re 2,2 procent under Rirutsiittning att 
utdclninnsperiodcn for brcvbiirarna 
fiirljings fran dagens ma\5 timmar 
till 4 timmar. Denna fraga ska nu 
avgbras i separata Rirhandlingar. 

I och med att parterna godtog med-
larnas bud stiilldes den planerade 
strejken den 8 maj In. 

Avtalet har nu varit ute pa omrost-
ning bland medlemmama. 52 procent 
deltog i omrostningcn. 70 procent 
rostadc fiir medlingsbudct. /jA 
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Nomnalbrev 
Avs: S E K O 
Klubb Brev Tomteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan] 

Integrationsarbetet 

En mangf aid av aktiviteter 
K L U B B E N S A R S M O T E den 19 febmari 
2000 antog motionen om "integrationsM-
gor" ti l l SEKO:s FOrbundsmOte. 
Dar yrkade vi p i : 
• Att integrationsMgor blir en stSende 
punkt pa dagordningen pi samtliga nivier 
i det fackliga arbetet. 
• Att integrationsfrigor skall ingi som en 
del i GFU. 
• Att SEKO verkar fbr att genomfbra 
mingfaldsplan i hela kollektivet. 
• Att avdehimgar tar ansvar och ser t i l l 
att det fmns resurser fbr att kimna utfbra 
detta arbete. 

D A F I C K VI B I F A L L t i l l tredje att- satsen 
och sedan beslutade fbrbundsmbtet om 
dessa. 

Nastan tvi i r har gift och idag fmns 
mingfaldsplanen pifbljande arbetsplatser: 
Tomteboda och Arsta posttermuialer, 
Hallanstalten i Sbdertalje samt Simdsvalls 
gmppreklamcentral, som pi Nationalda-
gen den 6 juni fick Sundsvalls kommuns 
integrations- och mingfaldsstipendiimi av 
kultumanmdens ordfbrande Margareta 
Johansson. 

KULTURNAMNDENS M O T I V E R I N G : 

"Foretaget ser det som en fdrdel att me
darbetama har olika etnisk och kulturell 
bakgrund och att mdngfald stimulerar. 
En mangfaldsplan firms som dr kopplad 
till foretagets jdmstdlldhetsplan. Grupp-
reklamcentralen tilldelas Sundsvalls 
Kommuns integrations- och mdngfaldssti-
pendium for 2002 for sitt arbete med att 
frdmja etnisk mdngfald pa sin arbets
plats. 

Att lyfta fram synsatt och vdrderingar 
fran personer med olika etnisk bakgrund 
skapar helhet och bredd och bidrar till att 
arbetsplatsen kan uppna viktiga produk-
tionsmdl for sin verksamhet" 

S E K O - A V D E L N I N G E N I S T O C K H O L M S 
mtegrationsutskottet genomfbrde fbr 
fbrsta gingen en extra dag i GFU (Grund-

facklig utbildning) med temadag om 
Mingfald och mtegration den 28 maj och 
7 juni, dessutom har vi planerat tre nya 
datum i oktober. 

F O R B U N D E T S INTEGRATIONSGRUPp bar 
ordnad tv i utbildiiingar om mtegration 
och mingfald i november fbrra iret och 
27 till 29 maj. 

I utbildningen deltog 25 personer frin 
hela landet och olika branscher. 

Dag ett medverkade Maria - Paz Acchi-
ardo som i r integrationsansvarig inom 
LO. Hon ar ursprungligen frin Chile och 
har tidigare varit bprgarrid i Stockhohns 
stad, regeringen gav i oktober 1999 ett 
uppdrag till samtliga statliga myndigheter 
som lyder dfrekt under regeringen att 
uppratta handlmgsplaner fbr att framja 
etaisk mingfald bland sma anstallda. Det
ta mot bakgrund av bristen p i etaisk 
mingfald i stora delar av statsfbrvaltaing-
en och kraven p i aktiva itgirder i lagen 
om itgarder mot etaisk diskriminering i 
arbetslivet som fradde i kraft den 1 maj 
1999. 

I Sverige har nastan var femte invinare 
utlandsk bakgrund, darfbr understryker 
regeringen att mingfalden miste iter-
spegla och genomsyra arbetslivet och att 
staten har ett sirskilt ansvar som fbre-
dbme i detta anseende. 

Cerardo 
fick 

sista ordet 
IREGERBVGENS integrationspolitiska pro
position har alltsi "etaisk" och "kulturell 
mingfald" en framtridande plats. 

1 enlighet med och i samma anda som 
regeringens integrationspolitik, arbetar 
LO p i fbljande satt fbr mtegrationen 

2000-2004: 
• I varje LO distrikt bar man sin egen 
integrationsansvarig och egna projekt. 
• Fbrbimdets uppgift skall vara drivande 
och ansvarar gemensamt bver stbrre m-
tegrations projekt som t.ex. utbildnmg av 
integrationshandledare, stadier, s e m i n a r i ^ 
er, ufredningar inom inmet, LO:s IT-
skola. 
• LO:s kraftsamling fbr integration i ar
betslivet och i den fackliga verksamheten^ 
sker genom att samverka/piverka mon 
den fackligt-politiska arbetarrbrelsen, 
riksdagen, statliga myndigheter, ideella 
organisationer, TCO & SACO. 

P A EFTERMroOAGEN MEDVERKADE Dis-
krimineringsombudsman (DO) Katri Lin-
na, ursprungligen frin Fmland. Han fbre-
laste om Lag om atgarder mot etnisk disk
riminering i arbetslivet. 
Denna lag har t i l l andamil att i friga om 

arbete, anstalhiingsvillkor och andra ar-
betsvillkor samt utvecklingsmbjligheter 
oavsett etaisk mingfald i arbetslivet, den
na lag mnebar att varje arbetsgivare ar 
skyldig att arbeta planmassigt och mil in-
riktad fbr att frimja etaisk mingfald. ^ 
Arbetet ska ske i samverkan med arbets-

tagama och deras fackliga organisationer. 
DO stbdjer arbetet med r id , mformation 
och utbildning med sma egna jurister. 

Lagen anger att i fbrsta hand ska b i d ^ ^ 
DO och facket fbrmi arbetsgivare fblja 
lagens fbreskrifter om aktiva itgarder. 
Om arbetsgivaren inte rattar sig efter detta 
kan arendet p i ansbkan av DO eller fack
et prbvas vid ninrnden mot diskrimine-
ringen, som utses av regeringen eller vid 
tmgsratt. 

Utbildningen var handelserik, bra mne-
h i l l och motiverande genom gmpparbete, 
givande diskussioner och konkreta exem
pel hur man gir vidare. Sist men mte 
minst deltog Tomteboda och Arsta mteg-
rationsansvariga inom SEKO som presen-
terade deras respektive postterminalers 
mingfaldsplaner 

Gerardo Berries 
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