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Overtalighet 
i tre etapper 

^ • Den fbrsta etappen i Overta-
lighelsfbrhandlingama avsluta-
des den 28 juni. 

• Partema Sr overens om att 
det finns en viss Svertalighet i 

, huset, men antalet faststalls 
senare. 

Atgarder 
• Arbetsgivaren ska i vecka 34 
"precisera de forSndringar i 
organisationen som kan bli 
nodvandiga ti l l foljd av att 
overtalig personal genom 
Futurum och andra dtgarder 
lamnar sin anstallning". 

• Partema Sr Qverens om ett 
antal itgarder for att minska 
overtaligheten utan att behova 
gd t i l l uppsagning: 
- Futurum 
- Delpension 
- Arbetsgivaren undersOker 

' mqjlighetema ti l l att fbrbattra 
tjanstetidsfaktom for de som 
har mindre an 30 I r och vi l l g i 
ipension eller delpension. 
- Aibetsgivaren undersoker 

mOjlighetema att g4 i pension 
vid 58 Sr/fbrtida pension 
- Erbjudanden om att soka an-
stallningar p4 andra enheter, 
sisom bl.a. Arsta, Arlanda och 
Uppsala-terminalen och even-
tuellt flera enheter som avise-
rar personalbehov 
- Terminalledningen under
soker med riksnatsledningen 
om att tillfbra volymer ti l l 
Tomteboda frin brevtermina-
ler som har svdrt att rekrytera 
personal 
- Arbetsgivaren undersoker 
mdjligheten ti l l avg^gsveder-
lag. 

undvika uppsagningar 
• Partema ar Overens om att 

sk ISngt mojligt undvika upp
sagningar. 

• SEKO aviserar att om upp
sagningar blir aktuella kom
mer SEKO att begara fdrhand-
lingar om kretsindelningen. 

SEKO Klubb Tomteboda 
Forts, pd nOst sista sidan. 

Nr 5/juli 2002 

SSckdepin i Vastberga. De gamla sSckstailen har kommit till 
heders igen! 

Arlanda 
senaste 

nytt 
Sid?? 

EU 
botfaller 
Deutsche 

Post 
Sid ?? 

Tomtebodaklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 
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Tankar i semester- och 
overtalighetstider 
• FOr ett antal 4r sedan iSste jag en bok av 
psykologen RoUo May som hade titeln "karlek 
och vilja". Dar skriver han i sin sammanfatt-
ning si har: 
Karlek utan vilja dr bora flum och vilja utan 

karlek dr bara manipulation. 

Vad har d i delta med Tomteboda att gOra? Jo, 
fftr mig uttrycker det en livshillning. Jag har 
provat flera ginger att gora saker bara av 
karlek eller bara av viljaoch upptackt att RoUo 
May har ratt. D i blir jag antingen uttrikad 
eller bOrjar tycka ilia om mig sjalv. Det enda 
som fiingerar riktigt bra fftr mig ar nar jag 
lyckas gora nigot med en balans av karleken 
och viljan. D i blir jag engagerad och d i kanns 
det meningsfullt. 

Karleken... 
Jag kanner en kSrlek till Tomteboda posttermi-
nal och manniskoma som arbetar dir. Jag 
menar d i inte att jag aiskar alia utan att jag 
kanner en kirlek till arbetet och arbetarklassen. 
Karleken till arbetarklassen sitter i mina gener. 
Jag harstammar starkt frin inflyttade Valloner 
som var hantverkare och smeder. Min farfars-
far var stenlaggare pi den tiden man passade in 
natursten i husgrunder. Min farfar var Kon-
sumfbrestindare i ett litet norrlandsdistrikt 
som heter Kalame. Han fick vara med och 
bygga upp minga lokala Konsumbutiker och 
sedan ocksi vara med och ligga ner dem nar 
manniskor flyttade frin landsbygden och tog 
bilen till stOrre samhallen fdr att handla. Min 
far var lokflirare och min styvfar arbetade p i 
SJ bangirden i Ange. 

Kant mig hemma 
Min mor var sekreterare och koksarbetare p i 
ett aldreboende. Min mormor arbetade p i 
SCANS slakteri i Stockholm och min morfar 
vartaxichaffis i Stockholm. Min mormorsmor 
arbetade p i ett Olbryggeri p i en valdigt liten 
ort utanfSr Ange som heter Johannesberg. Med 
den bakgrunden sitter arbetarklassen i genema 
vilket jag vill eller inte. 

Nu har jag alltid kant mig hemma i arbetar
klassen si jag kan saga att jag kanner en karlek 
till arbetarklassen. Jag kanner en karlek till 
arbetet ocksi. Inte si att det alltid ar det roli-
gaste som finns att g i till jobbet och jag kan 
inte saga att postsortering alltid ar det roligaste 
som jag kan tanka mig. Det jag daremot kan 
saga ar att det ger en gemenskap med andra 
manniskor, lOn att leva av och det ar ett me
ningsfullt jobb att fBrmedla lysiska meddelan-
den manniskor emellan. 

... och viljan 
Det kan i sina basta stunder ocksi ge personlig 
utveckling och sjalvkannedom. Detta har 
fackfBreningen lange havdat nar man har velat 
ha det goda arbetet dar manniskor ar mer i 
centrum an vinstmaximering. Postens styrelse 
siger sig numera ocksi dela vir syn med det 
goda arbetet och sager sig vilja skapa den goda 
arbetsplatsen. 

Det var karleken men var ar d i viljan fbr att 
det inte bara ska bli flum av min uppgift som 
ordfbrande fbr SEKO klubb Tomteboda. Nar 
jag blev vald viren 2000 si gick vi ut p i en 
medlemsinformation till alia lag frin styrelsen 
och hade en huvudfriga. Ska vi ge allt vi har 
fbr att behilla Tomteboda som vir arbetsplats. 
Jag hOrde ingen saga nej si jag vigade tolka 
svaret som ett ja till minst 99%. Dar av har vi 
styrelsen anvant det mesta av vir krait till att 
tillsammans med terminal-ledningen minska 
kostnadema per sorterad fbrsandelse p i termi-
nalen. 

Steg nummer ett 
Jag har skrivit om detta minga ginger och med 
risk fbr att bli tjatig si vill jag iterigen saga att 
det ar fbr att vi har bedomt att det var steg 
nummer ett fbr att kunna behilla Tomteboda 
postterminal som vir arbetsplats. Arbetsplatsen 
dar vi har vira arbetskamrater och minnen 
sedan lange. Arbetsplatsen som ger oss vir 
fbrsbrjning varje minad. Arbetsplatsen som vi 
alia kanner en karlek till. Det miste vara s i fbr 
det ar nastan ingen som frivilligt lamnar Tom
teboda brevterminal. Min vilja ligger dar. Att 
ge all jag har for att behilla Tomteboda som 
arbetsplats fbr oss som arbetar dir. DarfSr gir 
det ihop for mig si att jag kanner mig engager
ad och det kanns meningsfullt. 

Alia trotta 
Vi i styrelsen fbr SEKO klubb Tomteboda har 
gett allt vi har fbr att Tomteboda aven i 
framtiden ska vara vir arbetsplats. Vi kanner 
oss nog alia lite trotta och alia som arbetar p i 
Tomteboda ar oroliga och trOtta pi att vanta p i 
besked. Vir riksnitschef Bertil Nilsson ar nog 
lite trbtt han ocksi fbr han har kampat hirt 
med Arlanda-utredning for att kunna f i sin 
jatteterminal p i Arlanda. Lit oss alia vila ut 
ordentligt i sommar fbr att kunna med spin
ning se fram mot Postens styrelses beslut i hOst 
om vilken storiek kommande Arlanda-terminal 
kommer att ha 

Klinsta aiternativet 
Om det blir det beslut som jag hoppas pi , att 
man bygger minsta aiternativet d.v.s. nuvaran-
de verksamhet p i Arlanda si har jag nigra 

valmenande tips till Bertil Nilsson! 
Si kara RiksBerra. 

• L i t oss p i Tomteboda sortera all ankom-
mande utrikes. 

Det ar mer rationellt att ha denna bantering 
pi en stor brevterminal och vi kan ha rimliga 
tviskiftsscheman. D i uppfyller vi Postens 
styrelses beslut p i att heltid Sr en rSttighet 
och deltid ar en mdjlighet ^ 

• Avsluta avtalet med IKAB som har v i r 
gruppreklam p i entreprenad. 

Den kan liggas pi Tomtebodaterminalen p i 
samma satt som man gjort med gott resultat 
med gruppre- * 
klamen i Mal-
mbterminalen. 
D i slipper vi 
en entreprenor 
som har ar-
betsvi l lkor 
som vi inte 
skulle god-
kanna p i 
posttermina-
len och vi kan 
f i de som ar
betar med 
gruppreklam 
att kanna sig delaktiga med oss andra i brevter-
minalen. Pi sikt fir vi en verksamhet som bide 
ar battre fbr manniskoma som arbetar med 
gruppreklambladning och som ar billigare an 
nu. 

Hoppas ni fir en riktigt skbn semester si 
kampar vi vidare tillsammans i hbst. 

AkeAnevad 

Ake Anevad dr ordforande i Klubb Tomteboda 

r 
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• Nr 6/2002 beraknas 
utkotntna i September 



Arlanda: 

Ritningarna klara 
M e n b l i r d e t n a g o n n y t e r m i n a l ? 

• Ritningarna over den tilltankta Arlan-
daterminalen ("large-altemativet") lamna-
des den 28 juni over t i l l de tilltankta hyre-
svardama Luftfartsverket och NAP. 

Terminalen blir i ett plan med ett entre-
solplan ph sodra och vSstra sidan. Ytan 
har bantats nigot t i l l 17-18.000 kvm. ePP 
har strukits ur programmet och den 
utrymmeskravande igloo-hanteringen ar 
tankt att ersattas av att ordinarie lastbarare 
(guldvagnama) lastas i planen. Prov med 
detta genomfbrs av ett av delprojekten. I 
sista hand avgors frSgan av tillst&nd M n 
Luftfartsinspektionen. 

Ljusinslapp 
Det blir ljusinslapp i taket och glasad 
fasad mot soder. Omkladningsmm och 
terminalkontor placeras p& entresolplanet. 
Ev. ocksi ett av lunchrummen. 
En hel del Justeringar/kompletteringar av 

lokalprogrammet dterstir. Kajfrigan ska 
utredas vid ett seminarium den 22/8: en 
eller t v i kajer, inbyggd kaj eller slussar 
etc. Beslut om golven ska vara klart t i l l 
andra veckan i September. Centralfbrridet 
som ursprungligen placerats pS entresol-
planet ska ner pS produktionsplanet. Ar-
betsledarmm och lunchrum ska anpassas 
till den foreslagna arbetsorganisationen 
med tre huvudenheter. Etc. 

Frigan om det ska finnas LTP-system 
och i si fall vilken typ har inte avgjorts 
an. 

Ingen jarnvag 
Jamvagsaltemativen harutretts. Resultatet 
blir offentligt i oktober, men som jag 
tidigare rapporterat blir det troligen for 
dyrt med Jamvag. Om Arlanda "large" 
byggs kan det alltsi bli s i att de t v i tankta 
"framtidsterminalema" i Stockholm (Ars
ta och Arlanda) bida saknar jamvag-
sansluming! 

"Light"-altemativet (nya lokaler enbart 
for befmtlig verksamhet pS Arlanda) ska 
snabbutredas med start den 6 augusti. 

Lasse Eriksson frin Posten Produktion 
ansvarar for det kalkylprojekt som nu ska 

gora en totalkalkyl fbr projektet och dess 
inverkan p i hela Brevnatet och Posten 
Produktion, sival vad galler terminalema 
som de olika produktslagen. Kalkyler ska 
goras for alia tre storlekama: large, me
dium (=light) och small (=nuvarande 
verksamhet p i Arlanda stannar i befmtliga 
lokaler). 
SEKO har begart att fS anlita en arbetsta-

garkonsult i kalkylprojektet, som startar 
den 6 augusti och ska vara klart den 4 
oktober. 

Kremlologerna 
Blir det nigot bygge p i Arlanda? Kremlo-
logema spekulerar vilt om den saken. Det 
tycks, skrev jag i forra numret av Facktu
ellt, "finnas olika uppfattningar inom 
Postens olika ledningar om vardet i att 
satsa p i en ny stor terminal". Den som 
overlever Futurum, och, an varre, slipper 
bli omplacerad ti l l Sackdepin, fkr se! 

F6r ovrigt anser Jag att Arlanda bfir fbrs-
toras - fbrlit, Arlandaprojektet laggas ner. 

Jan Ahman 
2002-07-03 

Anthrax 
Dc tvS mjaltbrandsbreven i USA i 
hostas smittade sammanlagt 18 perso-
ner, varav fem dog. 

Nigon skyldig har annu inte gripits. 
Kanske borde de amerikanska my ndig' 
heteraa iSgga ner stfirre anstrangn ingar 
pS denna inhemska terrorism istaiiet 
for att jaga verfcliga och pistadda terro-
rister i andra lander, bi.a. Sverige. 

T v i sorteringsterminaler drabbades, 
Brentwood i Washington och Trenton 
} New York. B^da har hiilits stSngda 
sedan oktober forra aret. Nu startar 
saneringsarbetet av de bSda terminaler-
na till en kostnadav 35 miljonerdollar 
(ca 325 miljoner kroner), Saneringen 
gftrs genom att man pumpar in klor-
dioxidgas i ventilatianssystemen.///I 

Namn: Ake Mosell 
I Posten sedan: 1985. Numera 
pensionar. Jobbade p̂  Tomtebo
da, 1 Sporthallen och ute i Taby. 
Tog Dahlstens 58-̂ rserbjudande 
och gick med 75-procents pension 

halvtiden i Posten. FOr litet att 
leva av s i han har jobbat extra 
med allt mOjIigt: kyrkogirdsarbeta-
re, tidningsbud, Samhall. "Som 
gammal f i man ta de diliga job-
ben". 
Aktuell som: Sommarvikarie pS 
Sackdepin i Vastberga. 

Hur ar jobbet? 
- TrSkigt jobb och dammigt, fiak-
tarna fungerar diligt. Och inga 
fOnster gir att Oppna, det blir 
vannt nar solen ligger pi. Men det 
ar bra att man kan f i jobb 1 Pos
ten, det ar inte s i latt att f i tag i 
nigot nar man ar pensionar, 
Jobbet kan bli battre om det blir 

mer rotation. Jag ska fOrsOka f i en 
0-anstailning till hOsten. Hoppar 
garna in och Jobbar har emellanit, 
men skulle inte vilja jobba fast! 

Planer f6r sommaren? 
- Arbetal Semestern fir man ta 
pi vintern, p i sommaren miste 
man hugga efter jobb! Ar medlem 
i SPIK(Stockholmspostens idrotts-
fOrening/red) och deltar i alia de-
ras tavlingar. Som postpensionar 
fir man vara med dar och fir re-
soma betalda till tavlingama, det 
ar bra. 

Jan Ahman 
\
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Tba-samverkan den 28 juni 

Felaktig midsommarplanenng 
orsakade kvarligg 
overtaligheten 
var den stora Mgan vid dagens samman-
trade. Frigan kommenteras p i annan plats 
i tidningen. 

EFOM 
Sju "examinatorer" har besokt de fiesta av 
terminalema i Brevnatet, bl.a. Tomteboda. 

sju ar personer i ledande stal l ing frin 
retag mnt om i Europa, vilka nSgon 

;ang sokt EFQM. 
De hade overlag verkat positiva ti l l det 

de sett och hort. Brevnatet kommer dock 
inte att tilldelas den hogsta utmarkelsen 
denna ging; vi f ^ noja oss med en "re
cognition". Av 700 mojliga poang kom
mer natet att stanna pk ca 350-400 denna 
ging. Posten kommer troligen att st§ over 
nasta i r och istaiiet soka pk nytt om t\k 
&r. 

Pk Tomteboda visades Brevnatsspelet, 
kompetensdatabasen, ROS och "Ideer i 
Posten". 

Den ofFiciella rapporten fr in EFQM 
kommer i augusti. 

Sjukfranvaron 
Den totala sjukfrinvaron ligger f.n. pk 
50,4 dagar/anstalld/ir. DSrav uppgir den 
korta sjukfrinvaron (= mmdre an 15 
dagars sjukskrivning) t i l l 10,4 da-
gar/anstalld/ir (=snittet i brevnatet) och 
den langa sjukfrinvaron (> 90 dagar) 34,1 
dagar (=betydligt mer an genomsnittet). 

Ett antal aktiviteter planeras infor has
ten: 

• viktvaktarprogram kor iging efter 
semestrama. Har annonserats i Tomtebo
danytt. 
• ett rokavvanjningsprogram kommer att 
starta 
• friskvirdstimmama blir kvar itminsto-
ne iret ut. Ska utvarderas i november. 
• lagvisa "traningsmpper" startar om 
intresse fiiuis, information genomfbrs f n. 
i vissa lag. 
• Vitea, ett konsultfbretag i branschen, 
kommer preliminart att anlitas fbr att 
arbeta med nigra lingsjuka 
• Vitea anlitas ocksi fbr en kartlaggning 

Forsenade fdrsandelser till kund, FFK, 2002 

av halsotillstindet, med bbrjan p i GSM. 
• fi-iskvirdssubventionen kommer att 
hbjas t i l l 1.200 kr (idag 800 kr). Hittills 
har 20-30 anstallda utnyttjat subventionen 
i i r . 

P.g.a. oklarhet om friskvirden i midsom-
marveckan beslbt samverkansgruppen att 
friskvirdstimmamadras in under julperio-
den (v 52 - 01), piskveckan samt veckan 
fbre och efter midsommar. 

Restaurangen 
Fyra anbud har lamnats in, varav tre anses 
som intressanta och undersbks narmare. 
Gunnar Bjbrklind ansvarar fbr upphand-

lingen p i 
uppdrag av 
Peter Salo-
monsson, 
som stir for 
kontraktet. 
Huvudkon-
toret och 
P o s t g i r o t 
ingir i den 
grapp som 
fbrbereder 
b e s l u t e t . 
Aven t v i 
personal -
representan-
ter frin oss 
sigs delta i 
arbetet. 

Kiosken 
och auto-
m a t e r n a 
ingir i upp-
handlingen. 

Beslut ska 
tas ca 1 sep-
t e m b e r . 
S a m v e r 
kansgrup
pen beslbt 
att Gunnar 
B j b r k l i n d 
ska lamna 
en rapport 
vidSamver-

kansgmppens mbte den 28 augusti, innan 
beslut fattas. 

Bussforhandllngarna 
Nuvarande kontrakt for busstrafiken Ibper 
ut den sista augusti, men kommer troligen 
att fbrlangas September ut. 

Tre fbretag har kontaktats och har lai'**^ 
nat anbud pi olika altemativ. Nuvarande 
kosmad uppgir till ca 3 miljoner/ir (in-
klusive Karlbergsturema), varav brevter-
minalen betalar 598.000 kr. 

Inga kontakter har innu tagits med 
angiende tatare turer till Vastra Skogen, 
men ska gbras. 
Terminalchefen anser att vi endast behb-

Brev Ekonomi TOT 

Terminal Kvarligg^' Felexp" FFK'' FFK" 

Karlstad 675 1 523 57 0 38 

Uppsala 8 585 7 881 169 0 105 

Sundsvall 12 460 10 568 271 2 175 

Vasteris 11 400 8 722 239 145 201 

Arlanda inr 4 750 27 876 214 0 214 

Malmo 61 430 26 556 409 45 224 

Nassjb 24 100 8 834 412 2 258 

Arsta 54 950 84 140 433 6 270 

NorrkOpIng 31 900 20 773 468 8 299 

Alvesta 41 247 24 072 657 13 379 

Tomteboda 114 443 37 695 1 204 22 638 

Rikstrpter 630 212 4 871 1 130 2 646 

GOteborg 258 465 24 098 1 475 4 901 

Umei 137 002 8 435 2 111 127 1 388 

Arlanda utr 110 565 6 502 3 271 0 3 259 

1) = Antal fOrsandelser 
2) FFK = antal fOrsenade fdrsSndelserpermiljon behandlade fOrsSndelser 
till kund. Egentligen ar vai siffroma f6r breven de intressantaste. Ekonomib-
reven Srstora volymermed av natudiga skai fi fdrseningar vilket snyggar 
till totalsiffran. Tomtebodas m^l fdr 2002 ar 400. Siffroma avser Ijanuari - 2 
juli 2002. 
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ver bussar efter avslut av kvallssortering-
en (22.40) och eventuellt ocksi vid 7-
tiden pi morgonen. 

Fortsattning foljer. 

Fdrsorteringen 
Uppgorelse har nitts med Bromma Servi-
ceomride angiende forsorteringen. Ove-
renskommelsen innebar att ersattningen 
har differentierats for "vanliga" forsorte-
rade forsandelser respektiva kundsortera-
de samt att klumpen sorteras maskineilt i 
stiller for manuellt (=farre riktningar). 

Avtalet galler pi prov t.o.m. den 31 
december i i r och ska utvarderas under 
november. Brommas personal linas in 
fr.o.m. 1 ju l i iret ut och anstalls av termi
nalen frin 1 januari 2003 om kontraktet 
forlangs. 

NY ekonomicontroller 
Annika Redelius, som sedan i hostas 
arbetat som trainee i Posten, hade tackat 
ja till tjansten som ny ekonomicontroller 
efter Serbaz Shali. Serbaz blir som bekant 
ny terminalchef i Vasteris den 1 Septem
ber, 
Redelius har senare andrat sig och tilltra-

der istaiiet ett annat jobb i Posten. Tjans
ten ar alltsi fortfarande vakant, for den 
som kanner sig manad! 

lUiidsommarfiaskot 
Sammanlagt ca 50.000 forsandelser (smi-
brev spridning A) forsenades helt i ono-
dan under midsommarveckoma och 
skamde ut terminalen. 

1 forutsattningama for irets sommarpla-
nering ingick att personalen i s i stor 
utstrackning som mojligt skulle beviljas 
semester enligt onskemil - med ett undan-
tag: midsommarveckoma. Dar gallde stor 
restriktivitet. Jag har tidigare skrivit om 
detta i mina rapporter frin samverkan och 
berord chef har ocksi informerats vid 
flera tillfallen. Trots detta beviljades 
semester och kompledighet under de t v i 
veckoma i en omfattning som inte kunde 
leda till annat an problem for dem som 
var kvar i tjanst och for kundema - och 
terminalens rykte. 
Sjalvkritik och sjalvrannsakan anbefalls! 

Hos alia inblandade! 

Arbetsmiljo 

Handlingsplan 2002 
Investeringama enligt innevarande irs 
handlingsplan stamdes av: 

• TFT-skarmar till KSM - inkopta 
• Behillardragare till Kund - utgitt p.g.a. 
flytten till nya lokaler. 
• Nya fack och stolar till manuella sorte-
ringen - vissa tester pigir, men inga inkop 
har annu gjorts (Tom Tomqvist, Anders 
Thyni och Elisabeth Bjorklund ansvari-
ga). 
• Bildskarmar i videokodningen - 9 skar-
mar har bytts ut. 
• VIF - nytt serviceavtal for nuvarande 
vig, avvaktar med nyinvestering. 
• GSM/SSM datorer samt nya displayer -
laget oklart (Christer Jonsson ansvarig) 
• Ombyggnationer - anslaget anvant 
inklusive extraanslag med anledning ad 
Kunds flytt. 

"Staddag" 
Stadningen ovanpi maskinema p i plan 3 
har genom forts - daremot har de lokala 
chefema p i plan 3 inte genomfort stadda-
gens ovriga itgirder. 

Plan 2 ar klar. 

Skyddsombudens ansvarsomraden 
Skyddsorganisationen forindrades den 1 
april i i r . Skyddsomridena och antalet 
skyddsombud blev farre. Utover den 
albnarma "skyddsombudskompetensen" ar 
det meningen att varje skyddsombud ska 
ha ett sarskilt ansvar inom ett eller flera 
amnesomriden inom arbetsmiljon, 
Erhan Gomuc, bitt-adande HSO p i Tom

teboda, redovisade fordelningen av an-
svarsomriden, Arbetsgivaren framforde 
sin uppfattning att det bara bor finnas en 
ansvarig inom varje imnesomride. 
Skyddsombudens ansvarsomriden kom

mer att anslis och aven publiceras i ett av 
Facktuellts hostnummer. Den finns ocksi 
tillganglig p i Huvudskyddsombudets 
hemsida, som kan nis via Tomtebodas 
hemsida p i Posten Idag (och via lank frin 
klubbens hemsida). 

FSM-projektet 
Projektet, som syftar t i l l att undersoka och 
fbrbatfra ergonomin vid FSM:arna, har 
startat. 

Den fbrsta videofilmningen vid maski
nema gjordes den 27 juni, 

Projektet ska vara klart i oktober, 

Jan Ahman 

Namn: Gbran Gyllenpalm 
I Posten sedan: 1988, fbrst Postgirot 
och frin 1993 Tomteboda, 
Aktueil som: En av de tre som hittills 
omplacerats till Sackdepin. 

Hur ar jobbet i SSckdepin? 
- Har gitt bra hittills. Verkar ganska 
lugnt, inte si stressigt, Dammigt, men 
det har blivit battre sedan flaktama kom 
upp, Mest sorteringsjobb (sackama 
sorteras p i lander i ett hederligt gammalt 
sackstall/red.) som kan bli litet enahanda 
men vi gbr ocksi kvalitetskontroller p i 
gruppreklamsbladningen. Vager och 
registrerar sackama och ska bbrja boka 
plats fbr sackama i flygen nar den nya 
datom ar installerad, 

Lfingtar du tilibaka till Tomteboda? 
~ Bide och. Saknar arbetskamratema 
och s i hade jag nirmare till Tomteboda. 
Hoppas att jag inte drabbas av uppsig-

ningama genom att flytta hit, i alia fall 
har de sagt si, Det ar mindre buller har 
och s i passar det mig att arbeta i en 
mindre grupp, det blir mer sjalvstandigt. 

Planer fSr sommaren? 
~ Kommer att vara fbraldraledig och ha 
semester i sammanlagt sju veckor. Vi 
har hyrt en stuga i Lummelunda p i Got
land i en vecka, annars blir vi hemma 
och p i fbraldraraas lantststalle i Ny-
nashamn. 

Nigot mer? 
~ Det blir intressant om det blir nigot 
Arlanda, och om Sickdepin ocksi flyt-
tas i s i fall! /Jan Ahman 

V 
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Tjanstepensionen 

Skandia och amf raggar kunder 
• En del medlemmar har under det senas
te halviret blivit uppringda av forsaljare 
frin Skandia, som vi l l att man ska flytta 
Over sin kompletterande tjanstepension ti l l 
dem. Den senaste tiden har ocksi A M F 
borjar skicka ut reklam om samma sak. 

Det kan d i vara bra att kaiuia t i l l foljan-
de. 

ITPK-P 
1. V i r tjanstepension heter ITP-P. Den 
innehiller fbrst och framst en formansbes-
tdmd del, som iimebar att man enkelt 
uttryckt fSr tio procent av sin slutlbn i 
pension frin Posten vid 65 i r . I pengar 
gbr detta fbr en normal sorterare ca 1.750 
kr/min livet ut. 

Den innehiller dessutom en komplette
rande tjanstepension, ITPK-P, som ar 
premiebestdmd. Arbetsgivaren betalar 
varje i r in en premie som uppgir t i l l t v i 
procent av min pensionsmedfbrande Ibn; 
storleken p i min kompletterande tjanste
pension blir darefter helt beroende p i hur 
dessa t v i procent fbrrantar sig. VSrdet 
idag fbr ITPK-P (inklusive K A P A N , som 
fbregick ITPK-P) ar ca 1.400 kr/min 
under de fem ar som ITPK-P betalas ut 
(placering i F S O , inget familjeskydd eller 
iterbetalningsskydd). 

vaija sjalv 
2. Man fSr sjalv valja hur och i vilket 

Arlig fdrvaltningsavglft Aktiefond Traditionell fdrsSkring 

Bolag Aktiefond Traditionell fbrsakring Avkastning Aterbaringsranta Konsoliderjng Bolag Aktiefond Traditionell fbrsakring Avkastning 

Garanterad Verklig f.n. 

Konsoliderjng 

AMF 1,5% av premie 
+ 0,7% av kapital 

1 % av premie 
+ 0,25% av kapital 

Varierar starkt 
mellan olika fon
der, kolla med 
resp. bolag 

3,5% 3,5% 114% 

Skandia 3% av premie + 
1-2% av kapital 

50 kr av premie + 0,5% av 
kapital 

Varierar starkt 
mellan olika fon
der, kolla med 
resp. bolag 3,0% 3,0% 99,7% 

Folksam 90kr av premie + 
0,4% av kapital 

60kr av premie + 0,4% av 
kapital 

Varierar starkt 
mellan olika fon
der, kolla med 
resp. bolag 

3,0% 3,0% 93% 

FSO ~ 3% av premie + 0,4% av 
kapital 

— 3,0% 3,4% se not 104,6 se not 

Noter 
• Premien fdr ITPK-P uppgar for en "normalsorierare" (17.300 kr i manadsl6n) till 4.152 kr/dr. 1% krav detta blir42kronor 
• FSO har endast traditionell forsakring, inga aktiefonder FSO:s iterbShngsrSnta faststalls ganska Idngt i efterhand. Uppgifter om 
aterbaringsranta och konsolidering avser 2001. 
• Aterbaringsrantoma i tabellen avsernysparande fr.o.m. 2002. 
• Konsolideringsgraden anger i hur stor utstrackning tillgdngama motsvarar utiovade pensioner P.g.a. bOrsraset har flera bolag hamnat under 
100%, vilket innebar att tillgingama f.n. understiger utfSstelsema. Uppgiftema i tabellen avser april 2002. 

bolag man vill att arbetsgivaren ska place-
ra mina ITPK-P premier. 

1996 fick alia anstallda hemskickat ett 
formular dar man gjorde sina val. Man 
fick valja i vilket bolag man ville placera 
sina pengar och om man villa ha dem i en 
fondforsakring (enbart aktier eller rante-
barande papper; avkasmingen helt beroen
de av vardepapperens utveckling) eller 
traditionell forsakring (blandad kompott; 
garanterad avkasming p i lagst 3-4 pro-
cent). Man skulle ocksi bestamma om 
man ville ha ett familjeskydd (enkelt eller 
dubbelt eller inget alls) och/eller iterbetal
ningsskydd. Familjeskyddetoch iterbetal-
ningsskyddet ar ett skydd for efterlevan-
de, men kostoaden fbr dem tas frin min 
premie och minskar darfbr i slutindan 
min pension. 

FSO 
3. Den som 1996 inte brydde sig om att 
valja fick sina pengar placerade i en traditio
nell forsakring hos FSO (Forsdkringsfore-
ningen for det statliga omradet) med enkelt 
familjeskydd samt iterbetalningsskydd. 

4. Det val man gjorde 1996 galler tillsvida-
re, men jag kan nir som heist gora en and-
ring i mina val. Jag kan byta bolag och typ 
av fbrsakring och jag kan ta bort eller lagga 
till familjeskydd och iterbetalningsskydd. 
Men man bor kanna till att de indringar jag 

gbr galler for de premier som betalas in 
efter dndringen; de galler inte retroaktivt fbr 
det som redan betalats in. 

Kolla forst 
5. Det Skandias och AMF:s forsaljare nu ar 
ute efter ar att jag ska byta bolag och i fort-
sattningen lita placera min premie hos dem. 
Om man tycker deras anbud verkar lockan-
de s i bbr man kolla avkastningen hos det 
bolag jag har idag - och kanske nigot t i l l . ^ 
om jag nu i n d i ska gora mig besvaret an -
byta. Observera att avkastningen beraknas 
olika fbr aktiefonder respektive traditionell 
forsakring. Det kan ocksi finnas skal an 
kontrollera konsolideringsgraden fbr respek-^ 
five bolags traditionella forsakring. N i g r i T l 
bolag ligger litet ilia till f n. efter aktiekur-
semas nedging. 

Till sist bbr man kolla hur mycket bolaget 
tar i avgifl fbr att skbta mina pengar. Pi ling 
sikt kan detta betyda mer in avkastningen, 
som svanger mellan olika i r och bolag. 
Skandias forsaljare - till exempel - ska ju ha 
betalt, ofta bra betalt, och deras ersatmingar 
bekostas av mina premier. 

Uppgift om iterbaringsrantor, konsolide-
ringsrad samt fbrvalmingsavgiften hos nigra 
av de "vanligaste" bolagen iterges i tabel
len. 
Nar Skandias forsaljare ringer upp uttryck

er de sig p i ett satt som fitt flera att tro att 
Posten skulle sti bakom deras kampanj. Si 
ar inte fallet. ^ 

Jan Ahman 
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Bonus utan 
graddfiler! 

CityMail 

Manssons norska 
affarer 
• N i fkr ursakta om det b6r-
jar bli litet tjatigt med City-
Mail, men det ar verkligen 
fantastiska affSrer de sysslar 
med! 

T v i fbretag har under sena
re dr anvSnt varumSrket "Ci
tyMail" i sina namn. Dels 
CityMail Group (CMG), som 
handlar med utrikespost, dels 
CityMail Sweden som syss
lar med utdehiing. 

CityMail blir OptiMail 
CityMail Group redovisar en 
omsattning p& 54,7 miljoner 
fbrsta kvartalet i kr, en bk-
ning med ca 10 miljoner 
jamfbrt med sista kvartalet 
ifjol. Rbrelsevinsten uppgick 
t i l l 1,2 miljoner. Plus, ska 
man kanske fbr sSkerhets 
skull tillagga nar vi talar om 
CityMail! CMG ar ocksi 
delagare i CityMail Sweden. 
I mars silde man knappt 
halften av sitt 33-procentiga 
aktieinnehav t i l l norska Pos
ten; resterande aktier ska 
bverlitas i r 2006. Efter fbr-
saljningen (och en nyemis-
sion) ager CMG 14 procent 
av CityMail Sweden. City-
Mail Group bbt namn ti l l 
OptiMail vid bolagsstamman 
den 24 april. 
Brittiska Royal Mail agde 67 

procent av CityMail Sweden 
frin maj 2000 fram till 10 
december ifjol d i man leds- [ 
nade p i fbrlustema (-138 
miljoner i r 2001) och silde 
(tilibaka) sin majoritetspost 
t i l l Bror Anders Minsson. 

Kbpa billlgt 
Minsson fick kbpa Royal 
Mails aktier fbr 1 pund (15 
kronor). Den 22 mars i i r 
silde han aktiema vidare till 
norska Posten fbr 145 miljo
ner! En natt liten fbrtjanst; 
Dessutom var det s i - enligt 
Dagens Industri den 25 april 
- att CityMail Group hade 
fbrkbpsratten till de brittis-
kagda aktiema, t i l l samma 
villkor som Bror Anders 
Minsson fick kbpa dem fbr. 
Bolaget bverlat dock sin fbr-
kbpsratttill Minsson. Styrel-
seordfbrande i CMG nar 
beslutet togs var - Bror An
ders Minsson! 

Knorr pa stamman 
Inte undra p i att en fondfbr-
valtare med aktier i CMG, 
knorrade p i bolagsstamman ! 
och ifrigasatte om Bror An- ' 
ders Minsson skulle beviljas 
ansvarsfrihet! 

Fortsattning fbljer.... 
Jan Ahman 

I forra numret av Facktuellt presenterades brevndtsledning-
ens forslag till bonusmodell for ar 2002. SEKO.s Verksam-
hetsrad, som ansvarar for den fackliga verksamheten inom 
Posten Produktion, har med anledning av forslaget skickat 
nedanstdende skrivelse till riksnatschefen. 

Angaende bonusmodell 
for Brevnatet 
• Posten fbreslar ater en bonusmodell som man 
tagit fram ensidigt. For flera ar sedan fanns det en 
partssammansatt grupp som dessvarre inte fick fort-
satta sitt arbete. Forutsattningama for bonusmodel-
len ar saledes de av koncemen givna och SEKO har 
redan vid tidigare tillfallen pa ett tydligt satt fram-
fbrt var kri t ik: ett system bor vara rattvist och lika 
for alia anstallda. 

Nu finns det grupper av chefer som har egna avtal. 
V D : s bonusutfall har valsat runt i media; oversatt 
t i l l vara forhallanden skulle en anstalld erhalla 30 
000 kronor pa arsbasis. Utfallet for en operator ar 
dock langt ifran detta belopp. 

Vad ska man saga om ett bonussystem som ska 
galla fbr verksamhetsaret 2002, men som forst blir 
klart runt midsommar - innevarande ar? Vad ska en 
operator saga som fbrsokt tjata t i l l sig ett utveck-
lingssamtal, men dar respektive ledare inte genom
fort det. Har ledningen pa en terminal inte genom
fort utvecklingssamtal sa far personalen samre bo
nus - ledningen da? 

Ledningen i Brevnatet hoppas att engagemanget och 
trivsein kommer att oka pa ett for alia parter bra satt 
1 och med bonusbeslutet. V i tror dock att det kravs 
mer! Lat en partssammansatt grupp ta fram ett battre 
och mer rattvist forslag t i l l nasta ar! 

Utan graddfiler for nagra! 

Med vanlig halsning 

PO Brandeker 

PO Brandeker ar ordforande i SEKO:s Verksamhetsrad 
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Omreglerarna fortsatter offensiven 

EU botfaller Deutsche Post - med 
aterverkningar i Kanada! 
• EU-kommissionen besluta-
de i juni att Deutsche Post 
(DPWN) ska betaia tilibaka 
572 miljoner euro (ca 5,2 mi-
Ijarder kr) t i l l tyska staten. 
Kommissionen anser att 
DPWN missbrukat monopol-
vinster p i breven och statliga 
bidrag (som man fStt for att 
uppratthilla den allmarma 
postservicen) ti l l att subventio-
nera verksamheten inom pa-
ketsektom. 
Deutsche Post svarade genast 

att man kommer att overklaga 
beslutet. 

Skadegladje 
Den som sett DPWN - starkt 
tack vare sin reglerade brev-
marioiad - lagga under sig 
ASG mitt framfdr nasan pk ett 
omreglerat och darfor utfattigt 
svenska Posten - kan natur-
ligtvis kanna skadegladje infor 
EU:s beslut. 

A andra sidan ska man kom-
ma ihkg att det ar den stora 
USA-baserade privata latt-
godsdistributoren UPS - utan 
nagot som heist ansvar for den 
allmSnna postservicen - som 
ligger bakom EU-kommissio-
nens beslut. De gor allt vad de 
kan overallt for att slk sonder 
fbmuftiga monopol och sjalva 
plocka at sig de lonsamma bi-
tama. 

Kanada 
I Kanada driver UPS med 
hjalp av NAFTA en liknande 
process mot kanadensiska sta
ten. NAFTA ar ett av dessa 
maffiasyndikat - Varldsban-
ken, WTO, GATS och EU ar 
nigra andra exempel - som 
visar hur falskt talet om avreg-
lering ar. Det har inte avregle-
rats utan o/wreglerats. Kort sagt 
har det under de senaste decen-

niema skapats en helvetes 
massa nya regler som klavbin-
der de mindre och fattigare, 
vare sig det galler hela stater 
eller enskilda manniskor. Att 
sedan Sverige liksom Kanada -
i sammanhangen smi stater -
frivilligt gir med i EU respek
tive NAFTA beror p i de 
"okanda hastar frin Troja" -
f6r att citera Karl Gerhard -
som vi fortfarande harbargerar 
i vara stall. 

NAFTA (North America Free 
Trade Association) ger ut-
landska fdretag ratt att krava 
stater p i skadestind om de 
anser att deras investeringar 
hindras av statliga itgirder. 
UPS anser att det statligt igda 
kanadensiska Postens nat av 
postkontor och boxar utgor ett 
sidant hinder och kriver dar
for Kanada p i 230 miljoner 
kanadadollar (ca 1,4 miljarder 
kr) i boter. 

Mot NAFTA 
Med gladje har UPS darfor 
mottagit EU-kommissionens 
beslut, som, sager bolaget en
ligt 77ie Ottawa Citizen den 23 
juni, har en "betydelsefull och 
ogynnsam innebord for Cana
da Post". 

Det kanadensiska postfacket, 
CUPW, ar, i motsats t i l l sina 
svenska systerorganisationer, 
hirt engagerade i kampen mot 
NAFTA och de andra global^ 

House Committee Kills 
Postal Reform Bill 
• Det fmns ingen stat i varlden som lika 
aggressivt som USA (det skulle mojligen vara 
Sverige!) verkar fbr att bryta upp nationella 
monopol och regleringar i andra lander fbr att 
ge fri tillging till varldens alia marknader i t 
de USA-baserade bolagen. 

Pi hemmamarknaden har man i ena sidan ett 
brevmonopol, US Post (USPS), som har 
ensamratt p i brevbefordran, i andra sidan i r 
lattgods- och expressmarknaden fri och basen 
fbr nigra av varldens stbrsta littgodsdisfribu-
tbrer. 

sankta priser for storkunder 
Denna balansging ar inte alia ginger s i latt, 
vilket visade sig nir en regeringskomitt^ 
nyligen rbstade om ett fbrslag ti l l andringar i 
postlagen. Den "Reform Bi l l " det handlade 
om skulle ha gett USPS stbrre frihet att fbr-
handla om (=sanka) prisema fbr stbrre kunder 
och sjalva bestamma om servicefbrandringar -

men ocksi fbrsvirat portohbjningar utbver 
prisindex. 

Rdstades ner 
Fbrslaget rbstades ner i kommitten med 20 
rbster mot 5. UPS (varldens stbrsta lattgods-
distributbr) lobbade hirt mot lagen - liksom 
Teamsters, den fackfbrening som organiserar 

UPS-anstallda. UPS vill inte ha stbrre frihet 
fbr US Post att agera p i marknaden. De har 
darfbr, som kommittens ordfbrande Dan 
Burton uttryckte det, "gett enormasummer till 
olika kongressledamdter och de politiska 
partierna". Det fungerar s i i USA. 

Vart att notera ar att aven APWU, den stbrs
ta fackfbreningen inom US Post, till slut ocksi^ 
var emot fbrslaget. De anser namligen att 
USPS redan med nuvarande lagstiftning tillits 
ge alltfor stora rabatter t i l l de fbretag som 
kundsorterar posten. Enligt APWU ar USPS 
flnansiella kris direkt kopplad t i l l de 1,5^ 
miljarder dollar (ca 14 miljarder kronor) som 
man ger i rabatt t i l l de fbretag som kundsorte
rar. 

Aventyra pensioner 
Och dessutom, har man raknat ut, f i r de 
fbretag som sitter sfi-eckkod p i breven, ge
nom portorabatter, 1.200 dollar/tim i ersitt-
ning - samtidigt som APWU:s postanstallda 
medlemmar gbr samma jobb fbr mindre an 30 
dollar/timme! 

En fbrandrad lagstiftning med an stbrre 
mbjligheter till rabatter i t de stora kundema -
p i bekostnad av smi och medelstora kunder 
och USPS - skuUe aventyra bl.a. US Posts 
pensionsitaganden. 
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Tekniknyheter 
sammanslutningama av sam
ma typ. 

Maffiakontrakt 
GATS (General Agreement on 
Trade in Services) ar ett amiat 
av dessa maffiakontrakt som 
slutits Over vira huvuden. 
GATS syftar t i l l att bryta upp 
de fbmuftiga regleringar som 
finns eller ftmnits i de fiesta 
lander inom servicesektom, 
det kan galla el- och vattenfbr-
sbrjning sivSl som postdistri-
bution. I ett nyligen antaget 
dokument kriver EU av Kana
da att de bl.a. ska "oppna den 
postala servicen for konkur-
rens inom omraden som skots 
av Canada Post". 

Mer om UPS 
Efter denna salva mot UPS, 
kan det vara dags att siga en 
bra sak om dem. UPS accepte-
rar (liksom US Post) fackfbr-
eningar och 230.000 anstallda 
ar medlemmar i Teamsters. 
Den andra USA-jatten FedEx 
motarbetar facket och har ing
en eller i varje fall mycket l i 
ten facklig anslutning i sin 
USA-verksamhet. 

UPS nuvarande femirsavtal 
om Ibner och anstallningsvill-
kor Ibper ut den 31 ju l i i i r . 
Fbrhandlingama fbljs med 

stort intresse i USA. Det ar det 
stbrsta avtalet som ska fbmyas 
inom den privata sektom i i r . 
Och alia minns den hirda och 
kannbara tviveckorsstrejk som 
1997 fbregick nuvarande avtal. 
Teamsters viktigaste krav i r 

detsamma som fbrra gingen, 
namligen att gora fler jobb till 
heltid. 130.000 av 230.000 
jobb inom UPS ar deltid. En 
deltidsanstalld har en genom-
snittlig Ibn p i 10,7 dollar/tim 
medan en hehidsanstalld 
chauffbrtjanar23,l dollar/tim. 
Drygt 90 procent av medlem-

mama rbstade i slutet av maj 
for att tillgripa strejk aven i 
irets fbrhandlingar om det 
skulle behbvas. Teamsters har 
ocksi fyllt p i strejkkassoma 
fbr att kunna betaia ut ett bat
tre understbd den har gingen, 
om det nu gir s i lingt! 

• US Post slutforde i maj i i r 
en storinvestering i SSM:ar. 
534 storbrevsmaskiner har 
under de t v i senaste iren 
installerats vid 239 sorter
ingsterminaler. Tekniskl och 
presiandamSssigt verkar de 
vara av ungefSr samma typ 
som vira SSJvl. 

• I mitten pa juni tillkanna-
gav US Post att de tecknat en 
order hos Siemens vard 240 
miljoner dollar fbrmaskinell 
eftersandning. 

Ordem gSHer Siemens De-
matics PARS-system som 
gbr det mbjligt att i sorter-
ingsmaskinerna eftersan-
da/returnera fbrsSndelser. 

Om man som i USA banterar 
3,3 miljarder eftersan-
da/retumerade forsandelser 
per i r s i kan det finnas peng
ar att hamta om man exem-
pelvis redan i GSM:ama kan 
omdtrigera fbrsSndelser t i l l 
adressater som begSrt efter-
sSndning. Fbrutom art forsan-
delsemages en streckkodtill 
ratt adress s i skrivs den nya 
adressen ut t klartext p i bre
vet. 
Danska Posten haller f.n. pa 

att installera samma system 
och de raknar med att under 
hbsten I i r kbra igang med 
automatisk cftersandi^ng i 
raaskin. 

ocksi flnska Postens planer p i 
att gbra om 350 heltidsjobb till 
deltid. 

Bolagiseringar 
och privatiseringar 

Danmark och Norge 
Danska riksdagen gav i bbrjan 
p i juni klartecken fbrregering-
en att bolagisera danska Pos
ten. Lagstiftningen ger ocksi 
mbjlighet fbr regeringen att 
salja ut 25 procent av aktiema 
ti l l privata intt-essen. Nigon 
tidsplan fbr detta har inte fast-
stallts. 

Aven i Norge tar folketinget 
inom kort stallning till om 
norska Posten ska bolagiseras. 

Iran 
Iran tanker salla sig till den 
skara av olycksbrbder och -
systrar som bolagiserar och 
privatiserar Posten och bppnar 
marknaden fbr privata bolag. I 
mitten p i juni meddelades de'; 
att Kommunikationsministerie* 
godkant en plan som t i l l i i 
privata intressen att samla u 
och dela ut post. 

Jan Ahnif 
2002-07-ii^ 

Tysk Idnehdjning 
Det tyska postfacket ver.di 
nidde den 11 juni en uppgbrel-
se med Deutsche Post om Ib-
nema fbr de kommande t v i 
iren. Tviirsavtalet ger 3,5 
procent den 1 juni i i r och 3,2 
procent den 1 juni 2003. Dess
utom utgir en engingssumma 
p i 43 (ca 390 kr) fbr maj i i r . 

Uppgbrelsen fbregicks av en 
serie punktsttejker fbr att satta 

press bakom kraven. 

Finsk endagsstrejk 
1.500 anstallda vid de fmska 
postkontoren strejkade den 17 
maj i protest mot finska Pos
tens planer p i att outsourca ett 
antal postkontor t i l l "post i 
butik". 

PVL, den fackfbrening som 
initierat strejken, kritiserar 

Dei ar ttar de finns, guldvagnama! Rikslagret i Vastberga den 4 juli. 
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SEKO Postens manadsinfo juni-juli 2002 

Skall Posten privatiseras? 
• Jag vill borja denna info med all onska 
alia en ttevlig sommar med fbrhoppning-
svis ratt vSder och bra mojligheter t i l l 
avkoppling infbr hOstens utmaningar. 

Skall Posten privatiseras ? 
Ph Dagens Nyheters ledarsida under juni 
har vi tvi tillfkUen frigan varit uppe om 
behovet av att privatisera Posten. Detta ar 
inte s i konstigt med anledning av DN:s 
politiska farg och uppfatttiing om statlig 
verksamhet. Det kanns dock patetiskt att 
damma av gamle vd:n Ulf Dahlsten for att 
han skall sjunga avregleringens lov. Det 
blir daremot bekymmersamt nar den 
nuvarande VD Lennart Grabe ger sig in i 
debatten och aven han helt ensidigt hyllar 
avreglering och konkurrens. Detta trots att 
han defmitivt som VD, fktt kanna pi hur 
andra lander i skydd av monopol i sina 
hemmalander, Tyskland, Englandellertill 
och med Norge ir inne och harjar i Sveri
ge. Att Lennart Grabe dessutom offentligt 
ger sig in i en dialog med sin egen agare 
tyder pi tvi altemativ. Endera ar han 
"rosenkindat" naiv eller ocksi har han 
ambitioner som i stora delar sammanfaller 
med DN:s ledarsidas uppfattningar. 
SEKO Posten har tillsammans med for-
bundet tagit fram en debattartikel om v i r 
syn pi avregleringen av bland annat Pos
ten. DN har dessvarre visat ett svah intres
se erbjudandet har nu gitt t i l l Svenska 
Dagbladet, preliminart kommer artikehi 
att infbras nasta vecka. 

Transport gor ansprak 
pa Postakeriet 
Som vi tidigare berattat om s i har Tran
sport anmalt en organisationstvist om 
Postakeriet t i l l LO:s styrelse. LO har nu 
under en tid samlat in material for att 
kunna gora en bedomning. Den 27 juni 
fbrdes nagon sorts sammanfattande hea
ring med Borge Osterholm, Transports 
nye ordfbrande Per Winberg, LO:s utre-
dare Per Bard samt K-G Mattson och 
undertecknad frin SEKO. Det som kom
mer att handa nu ar att det upprittas en 
promemoria med dels fakta och dels par-
temas uppfatttiing som sedan skall presen-
teras fbr beslut i LO:s styrelse ,fbrmodli-
gen i September. 

Fbr oss i SEKO i r det naturligtvis en 
mycket viktig friga att vi kan hilla ihop 
postfamiljen i ett gemensamt kollektivav-
tal och vi kommer att gbra allt som stir i 
v i r makt fbr detta. Men det ar viktigt att 
vi alia drar v i r t stri till stacken fbr att 
istadkomma en bra Ibsning. Det i r idag 
svirt att gbra en bedomning av utgingen. 
Det som bekymrar mig ar att LO;s utt-eda-
re efter samtal med Postikeriet hade upp-
fattn ingen att antalet externa uppdrag var 
betydligt hbgre an vad det i r i verklighe-
ten. Dessutom tolkades det enligt samma 
kalla en tydlig ambition frin Postikeriet 
att utbka de extema uppdraget. Detta ar 
precis vad Transport ville hbra, det ar 
Postakeriet utbkning p i extema markan-
den som ar hela kaman i Transports tvist. 
Man iterkom oupphbrligen ti l l den senast 
affUren med IKEA. 

Ake Kihiberg Sr ordforande i SEKO:s 
koncemfack i Posten. 

Svensk kassaservice vill sam-
arbeta med Forex 
Ledningen fbr Svensk Kassaservice har i 
samverkan tagit upp att man i Lund vill 
lagga bver kassaverksamheten t i l l Forex. 
SEKO Posten har reagerat p i detta, dels 
fbr att man i nulaget ge sig in i nya enttep-
renader, dels att ge sig in i ett samarbete 
med Forex eftersom dessa saknar kollekti-
vavtal. SEKO har anmalt att vi vill ha 
centtala fbrhandlingar om detta och sida-
na kommer att hillas i slutet av augusti. 
Bekymret i r att ST-Post i denna friga inte 

har reagerat, utan som vi uppfattat det ar 
beredda att acceptera arbetsgivarens ambi
tioner bide vad galler entteprenader och 
Forex. Men det i r v i l skillnad mellan de 
fackliga organisationema hur vi ser p i 
entreprenader och vardet av kollektivav-
tal. 

Outsourcing aviT 
Posten har efter fbrhandlingar med perso-
nalorganisationema beslutat att g i vid."^"" 
med en outsourcing av IT-infrastrukturen. 

SEKO Postens agerande nir det giller 
outsourcing av IT-infrastrukturen har haft 
inrikttiingen att hitta en Ibsning som tar 
tillvara de anstilldas intressen i fb r^^ 
hand. Vi har dirfbr stillt fbljande krav p i 
anstallningsttygghet fbr att acceptera en 
eventtiell outsourcing. 

• att krav stalls pa att det fdretag som tar 
over verksamheten beddms kunna erbjuda 
utvecklande arbeten med savdl bra ans-
tdllningsvillkor som trygghet vid overta
lighet 
• att den personal som tas over fran 
Posten skall ha en anstdllningsgaranti pa 
18 manader utover uppsdgningstiden. 
Detta beroende pa att Futurum avtalet 
inte galler for den som erbjuds ny anstall
ning vid outsourcing. 

Ovrig administration ' 
Dessutom har vi stillt fbljande generella 
krav som galler all outsourcing inom E25. 

• att outsourcing skall vara det 
kostnadseffektiva aiternativet 
• att nivan pa kvaliteten efter outsour-
cingen dr genomford inte far forsamras 

SACO delar SEKO:s uppfatttimg medan 
ST-Post sager nej till outsourcing p i 
gmnd av fbr Posten affarsmassiga risker. 
Tyvarr tvingas vi konstatera att ST-Post 

spridit information som facken och arbets
givaren varit bverens om inte sprida. 
Detta riskerar aven SEKO:s fortsatta insyn 
i projektet Har fbrutsatter vi att arbetsgi
varen tar tag i detta och att problemet 
isolerastill ST-Post. 

ST:s agerande 
Sedan ar jag kritisk t i l l ST-Post agerande 
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i hela E25 hittills. 
Kjell Stromback har sival i Postsam som 

Postens styrelse stallt sig bakom de bespa-
ringar som £25 projektet skall innebara. 
Nar man sedan kommer t i l l ett skarpt 
lage sk anvander man alia krumbukter 
som finns for att ta avstSnd fr in sina 
tidigare stallningstagande. Jag harrespekt 
for att ST-Post ar mina om sina medlem
mar och deras arbetstillfallen i Posten. 
Men ge d i inte sken av att man ar beredd 
p i att acceptera en bantad administration. 
Jag tycker att man skall vara s i rakryggad 
att man siger att det ar OK att banta i 

produktionen men inte i administrationen, 
fbr det ar s i man agerar (jmf entreprena-
den i svensk kassaservice och alia andra 
frigordar inte ST-Post stitt pibarrikader-
na fbr produktionspersonalen precis) 

Det var allt fbr denna ging 

Alie Kihiberg 

E25 dr namnetpd det rationaliseringsprogram 
som skall minska administrationen i Posten 
med en fjdrdedel (=1 miljard). 

infodatorerna 
• Vi rapporterade i fbrra numret av 
Facktuellt om stangningen av infooda-
torerna och de sk&l vi da kdnde tilL 
Klubben har skickat en skrivelse till en 
av de ansvariga. Skrivelsen samt svaret 
publiceras nedan 

"Till Kommunikationsdirektbr 
Inger Hohnstrbm 

Avstangning av Internet p i 
Infodatorerna 

Det ar med stor fbrvining och ilska som 
vi mottagit beskedet att Infodatorerna 
skall spirras fbr tillging ti l l Internet. 

For det forsta kan vi inte fbrsti hur 
Postens sakerhetschef kan besluta detta 
utan att det samverkas i de samverkans-
grupper som finns eller fbrhandlas vid 
sarskild MBL fbrhandling. 

For det andra har vi inte fStt nigon 
fbrklaring till beslutet, annat an svepan-
de besked om "massor av bamporr". Vi 
kraver en ordentlig motivering och en 
ursakt fbr att en sidan har sak genom
fbrs innan den motiverats p i ett rimligt 
satt samt fbrhandlats enligt de lagar och 
avtal som fmns. 

For det tredje godtar vi inte den form 
av kollektiv bestraffhing som beslutet 
innebar, om de svepande motiveringar 
som getts stammer. Om nigon eller 
nigra missbrukar datorema ska inte 20-
30.000 anstallda, som inte har och aldrig 
kommer att fk eget loggin ti l l "egen" 
arbetsdator, straffas fbr detta. 

SEKO klubb Tomteboda anser att i 

konsekvensens namn sa ska alia iposten 
bli avstdngda fran att sortera brev efter
som det finns personer som har stulit 
och kommer att stjdla brev. Det vore en 
precis lika logisk kollektiv bestraffhing 
som detta orimliga beslut Postens saker
hetschef tagit 

Tillgingen t i l l Internet p i Infodatorer
na har varit bide av praktisk nytta och 
en trivselfaktor. V i kriver att det iterin-
fbrs. SNARAST! 

Med vanlig halsning 
SEKO Klubb Brev Tomteboda 

2002-06-25" 

"Tack fBr brevet angiende avstang
ning av Internet pi Infodatorerna 

Anledningen t i l l att tillgingen ti l l Inter
net stangts av p i Infodatorerna i r att det 
visat sig att det fbrekommer surfande p i 
olagliga sajter i mycket stor omfattning. 
Det fSr bverhuvudtaget inte fbrekomma 
p i Postens datorer. Eftersom det inte 
kravs nigot personligt log in-fbrfarande 
p i infodatorerna ar det idag inte mbjligt 
att spira vem som surfat olagligt. Darfbr 
tog sakerhetschefen detta beslut i sam-
r i d med Mats Engstrand och Bo Aler-
feldt. 

Fbr att komma ut p i Internet kravs nu 
att man loggar in med ett personligt 
RACF-ID, vilket mbjliggbr spirbarhet. 
Varje medarbetare kommer i framtiden 
att kunna fS ett sidant personligt RACF-
ID, efter beslut av narmaste chef 

Med vanlig halsning 
Inger Holmstrom 

Kommunikationsdirektor " 

Forts, fran forsta sidan: 

Overtalighet 
i tre etapper 
• Samverkansgruppen var over-
ens om att de organisationsfo-
rSndringar, omplaceringar och 
nya scheman som kan bli nod
vandiga och den ev. overtalighet 
som kan bli foljden, ska genom-
foras i tre etapper med start den 
7 oktober. Etapp 2 blir vid arss-
kiftet och etapp 3 den 1 februari 
nasta ar. 

Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp med Tom Torn-
qvist som ansvarig tillsatts med 
uppdrag att se over vilka sche-
maforandringar som behbver 
gOras med anledning av volym-
minskningen och nya Servicena-
tets start (=senare inlamning pa 
kvallar) samt produktionsupplag-
get pS sondagar. Partema var 
overens om att gruppen ska ta 
hansyn till olikheter mellan enhe-
terna och resultatet av de atgar
der som satts in (ev. justeringar i 
scheman, poolgruppen, delpen-
sioneringar, omplaceringar till 
Sackdep^n, Futurum mm); det 
blir forhoppningsvis snarare fra-
ga om att Idgga pussel an att 
foresl^ stora schemaandringar 
av det slag som var uppe pa 
bordet i^ol. 

Gruppen bOrjar sitt arbete i 
vecka 32 (5/8). 

Extra samverkan 
Vid ett extra samverkansmote 
den 20 augusti ska fOrandringar 
i produktionsuppiagget fr^n den 
7 oktober redovisas och vilka 
personalkonsekvenser det fir. 

Overtaligheten vid icke sorte-
ringsenheter(Kund, Flode, termi-
nalkontoret) redovisas vid ordina
rie samverkan den 30 augusti. 

Representanter for ledningen 
och facken vid Arsta och Arlanda 
bjuds in till ett mote i vecka 36 for 
att diskutera gemensamma i t -
garden 

SEKO Klubb Tomteboda 
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Fackliga I New York mot Bushs krigspolitik: 

"Rattvisa, inte hamnd!" 
Vi hor som regel bara den ena si
dan i rapporterna fran USA. Fack
tuellt publicerar bar nagra roster 
fran den andra sidan; ett uttalande 
som antogs den 27 September av 
128 representanter for fackliga or-
ganisationer i New York. Uttalan-
det gjordes med anledning av terro-
ristdaden den 11 September och 
Bushadministrationens utnyttjande 
av dessa for att starta nya erov-
ringskrig. 

"Den 11 September drog ett obeskriv-
ligt lidande fram over staden New 
Yorks arbetande manniskor. V i forlo-
rade vrnner, familjemedlemmar och 
medarbetare av alia hudfarger, natio-
naliteter och religioner - ettusen var 
fackfbreningsmedlemmar. Uppskatt-
n ingsv is etthundratusen New Yorkbor 
fbrlorade jobbet. 

V I FORDOMER DETTA BROTT mot 
manskligheten och sorjer de omkom-
na. V i ar stolta over raddningsperso-
nalen och det omfattande stodet fran 
de arbetande ti l l offrens familjer. 

V l VILL HA RATTVISA for de doda 
och trygghet for de levande. Och vi 
tror att George Bushs krig inte ar 16s-
ningen. Ingen borde drabbas av ett 
lidande sadant som vi drabbades av 
den 11 September. Anda kommer krig 
oundvikligen att skada orakneliga 
civila, starka amerikanska allianser 
med brutala diktaturer och fordjupa 
den globala fattigdomen - precis som 
Forenta statema och dess allierade 
redan har utsatt oskyldiga manniskor 
for omfattande lidanden pa stallen 
som Irak, Sudan, Israel och de ocku-
perade territoriema, fore detta Ju-

goslavien och Latinamerika. 

K R I G D R A B B A R A V E N O S S mycket. 
For amerikaner i uniform av vilka det 
overvaldigande flertalet ar arbetare 
och people of color - blir det annu ett 
Vietnam. Det kommer att generera 
annu mer terror i detta land mot ara-
ber, muslimer, sydasiater, people of 
color och immigranter, och undergra-
va vara medborgerliga fri- och rattig-
heter. Det medfor att miljardtals dol
lar omdirigeras fran vasentliga inri-
kesprogram for utbildning, halsovard 
och social trygghet t i l l de styrande 
inom militaren och de stora bolagen. 
Krig kommer att spela religiosa fana-
tiker i handema - fran Usama bin La-
din t i l l Jerry Falwell - och framkalla 
annu mer terrorism i stora metropoler 
som New York. 

Vara 
kamrater 
i New York 
fick sista 

ordet 

Darfbr tror vi undertecknade fackfb-
reningsman och kvinnor i staden New 
York att ett rattvist och effektivt svar 
pa 11 September kraver fbljande: 

I N G E T K R I G . Det ar fel att bestraffa 
nagon nation eller nagot folk for indi-

viders brott fred kraver global social 
och ekonomisk rattvisa. 

R A T T V I S A , I N T E H A M N D . En obero-
ende intemationell tribunal som opar-
tiskt undersoker, varderar och rannsa-
kar de ansvariga for attacken den 11 
September. 

M O T S T A N D M O T R A S I S M - fdrsvar 
av medborgerliga fri- och rattighe-
ter. Stoppa terror, rasprofilering och 
lagrestriktioner mot people of color 
och invandrare och forsvarademokra-
tiska rattigheter. 

B I S T A N D T I L L D E B E H O V A N D E , inte 
till de giriga. Regeingsbistand t i l l 

offrens familjer och arbetare som for-
lorat jobbet - inte till de fbrmogna. 
Ateruppbygg New Yorks stad med 
fackfbreningsansluten arbetskraft mot 
avtalsenlig Ion och med sarskild han
syn till nya hot mot arbetamas halsa 
och trygghet." 

Undertecknat av 128 fackliga repre
sentanter, ddribland Larry Adams, 
ordforande i National Postal Mail^^ 
Handlers Union, avdelning 300. 

Ill: Lars Hillersberg 
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