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Hard SEKO-kritik mot Crabe 
• Vid koncerastyrelsens sam-
mantrade den 23 oktober pre-
senterade Grabe en ny "fram-

-•••dsplan" fbr Posten. Planen, 
oom tagits fram av konsultfir-
man Mc Kinsey, innehOU 
bland annat ett fbrslag att lam-
na ut brevbaringen p i entre-

/^renad. 
SEKO reagerade omedelbart 

pa VD:s utspel. I ett uttalande 
kraver fbrbundet ett slut pi 
alia de resursslukande experi
ment som ligger ISngt frSn 
grunduppdraget. Istallet kravs 
en satsning pk det som ligger i 
det samhi'llsuppdrag, som vi ar 
stolta Over: att fbrmedla brev 
och paket och tillhandahaila en 
grundlaggande kassaservice. 

"Vill du medverka i en utvec
kling av foretaget och dessa 
anstdllda i samverkan, eller 
vdljer du aweckling i konfron-

^ation med SEKO och de an-
idllda", avslutar SEKO Pos

ten sitt uttalande. 

Egen regi 
^ den mediadebatt som fbljde, 

attalade sig styrelseordfbran-
den fbr att behSlla brevbaring
en i egen regi. Aven Service-
natets chef har intemt uttalat 
sig i samma riktning. 
Vad Grabe tycker fSr han om 

inte annat anledning att redo-
visa i den tvistefbrhandling, 
som SEKO begart med anled
ning av att "framtidsplanen" 
tagits fram utan samverkan 
med de fackliga organisatio-
nema. 

• Vid samma styrelsembte 
redovisades - pk Grabes bega-
ran - en framtidsplan fbr brev-
natet. Eftersom den ar upp-

byggd kring itervandsgranden 
vid Arlanda, fSr man hoppas 
att den fbljer Grabes planer i 
djupet och lamnar Brevnatet 

bppet fbr mer 
ar. 

flexibla Ibsning-

Jan Ahman 

Namn: Pia Zetterberg och Elsie Berg 
I Posten sedan: 1987 respektive 1985, 
"to long" 
Jobbar pa: GSM-enheten 

S E K O har kritiserat Grabes fram-
tidsplaner som bl.a. innebar entrepre-
nad i brevbaringen. Kommentar? 
- Vad gOr den mannen?! Han verkar 
helt bang! Vilka ska han leda om han 
fortsatter s i har?!. Han arbetar hirt pi 
att gfira sig sjaiv Overflddig! Det verkar 
som att administrationen inte har nigot 
behov av oss langre, de genererar sitt 
eget arbete. 

~ Valdigt bra, fortsatt med den stilen. 
BRA! De behOver oss inte langre...di 
kan vi alia fi Futurum! Kanske pengarna 
behovs till HK-bygget! 

Ett sista avgdrande argument om Ar-
landal 
- Det kostar nog mer an det smakar. 
Lycka till med bemanningen! Grav ner 
Arlanda i en bunker... tank pi allt flyg-
bransle...och alia terrorister - de gillar 
sidana dir hus! 
~ HK-bygget liknas vid en Finlandsfarja 
- kanske Arlanda ar livbiten?! 

Jar) Ahman 

Tomtebodakiubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/terminalklubben/ 
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"En Svea terminal pit Arlanda" 

Entankemanniskornas 
tid borde vara ute 
• Jag brukar ofta hanvisa till nigon bok 
nar jag skriver ledare i Facktuellt sd jag 
fortsatter den vanan. Min lagenhet har 
varit en katastrof anda sedan renoveringen 
blev klar i april i i r och nu nar jag antli-
gen berjar sortera upp mina bOcker i 
bokhyllan hittar jag en bok av Aron Gur-
vitj. Boken fick jag i 40 irs present av 
min van sedan fbrsta klass i Ange. Rune 
och bans fhi Gosia tyckte att jag skulle 
lasa bans fbrsta svenskbversatta bok om 
mentalitetshistoria som heter Den svar-
fangade individen. 

I fbrordet skrivs att 

fortsattasittjobb. 

Postledningens mentalitet fick jag se i 
bilder genom att Posten Produktions sS 
kallade Masterplan presenterades i ett 
PowerPoint program. Jag ar egentligen 
valdigt ointresserad av datorer men jag 
insig snabbt att mina 12-ariga pojkar' 
borde kunna gbra nigot mycket battre. 
Det var det simplaste och enfaldigaste 
bildspel jag sett. Om man dk struntar i den 
dagisaktiga kvalit^n p i bildspelet och 
istallet fbrsbker sig pk att analysera men-' 
taliteten hos postledningen sk blir jag 
ledsen och fbrbannad. 

"med mentaliteter brukar avses mer 
eller mindre artikulerade tankemonster 
som dr gemensamma for en stor grupp 
av mdnniskor, fdrestdllningar som dr 
gemensamma och sjdlvklara i ett sam-
hdlle eller for vissa samhdllsskikt." 

Nar vi hade terminalsam verkan den 25/10 
sk satt jag under hela mbtet med en stark 
kansla att vart jag an verkar sk ar jag si 
oerhbrt beroende av beslut av manniskor 
ovanfbr mig i hierarkin. Nar jag jobbade 
i sektion Smi si var det p i terminalnivi 
och nu nar jag verkar p i terminalnivi si 
ar det p i Produktions- och koncemnivi. 
Det kan fbrstis verka sjalvklart att det ar 
p i det viset, men ni har kanske ocksi 
nigon ging fitt den dir insikten som 
uppfyller kropp, sjal och ande samtidigt. 
Jag satt och undrade om Gbran Persson 
brukar bli fylld av samma insikt. 

Enfaldigt bildspel 
Nar jag bbijade lasa fbrordet till Aron 
Gurevitj bok si insig jag att det ar vart att 
fbrsbka uppfatta mentalitetema som rider 
inom postledningen just nu och aven hos 
oss arbetare i produktion. D i raknar jag 
sorterare, lagledare, produktionsstbd, 
stadare ja alia som inte har en chefsbefatt-
ning som arbetare. Vi som ar arbetare kan 
ju skapa vir egen mentalitet men alia frin 
enhetschef och uppit ar mer eller mindre 
tvingade att ta p i sig mentalitetstrbjan 
postledningen delar ut om man vill orka 

ingen analys 
Budskapet var ensidigt att volymema 
sjunker och d i miste produktionen kon-
centreras till vira tre storstader i Sverige 
och i fbrlangningen till en Svea terminal 
p i Arlanda. Inte en ansats till analys av 
om storleken p i en arbetsplats har bety-
delse, om det gir att rekrytera i Stock-
hohn i framtiden, vilken status postjobbet 
har i exempelvis Sundsvall jamfbrt med 
storstadema, om vi ska ha finstallnings-
eller andra nya maskiner, om flygtrans-
porter ar det lampligaste, hur ser ilders-^ 
sammansattning ochsjukskrivningarutp^ 
de olika terminaleraa och hur beraknas de 
bli p i den nya Svea terminalen med flera 
frigor som kan stallas. 

F.d. Ericsonciiefer ^ 
I min ungdom var jag van att Generaldi-
rektbrema var politiskt fiUsatta och fick 
mycket kritik fbr att g i i politikemas 
ledband. Nu har dessa politiker avreglerat 
oss men samtidigt behillit prisregleringen 
pi portot och dessutom begivat oss med 
ett gang fbre detta Ericson- och numera 
ocksi fbre detta Flextronicchefer. Blev 
det battre nar vi fick dessa "klippor" frin 
privata naringslivet? Det jag kan kons-
tatera ar att hade det funnits Powerpoint 
innan Dahlsten lyckades bvertyga politi-
kema om att avreglera och bilda aktiebo-
lag si hade bildspelet om masterplanen 
mycket troligt varit pi gymnasienivi 
istallet fbr dagisnivi. Sakert hade den 
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innehillit fler Mgor och valmOjHgheter 
ocksi. Det tycker jag hade varit mycket 
battre an nu. 

Nu har vi Lennart Grabe som tjanar 
300.000 kr i mdnaden och tanker en enda 
tanke som heter outsourcing av verksam-
heten. Heja Lennart, jag blir si glad varje 
ging jag ser att jag ftr 17.300 kr i mina-
den for att tanka minga tankar fbr att 
radda jobb och verksamhet i t de som valt 
mig till ordfbrande. 

sexsiffriga loner 
Si har vi Riksberra som sikert fir minst 

^lalften av det Lennart Grabe tjanar i 
^^linaden fbr att tanka en enda tanke som 

heter koncentration av produktionsverk-
samheten. Heja Bertil, jag blir lika glad 
nar jag laser mitt Ibnebesked och tanker 

, ^ i dig. Kanske jag ocksi fir 6 siffror i 
•bnebeskedet om jag fbrsbker mig p i att 
tanka en enda tanke. 

Sammanfattningsvis kan jag d i konstatera 
att analysen av den ridande mentaliteten 
inom Postledningen bestir av tv i tankar. 
Outsourcing fbr att slippa ta ansvar fbr 
personalen om de blir sjuka eller till och 
med (hemska tanke) inte trivs och stors-
tadskoncentration fbr att man tror det blir 
billigare. Ibland undrar jag om produk-
tionsledningen kalkylerar med mig som 
en manniska eller som ett nyckeltal som 
blir lika var jag an blir placerad. 

Konkurs om nagra ar 
"^Om man d i gbr en liknande mentalitetsa-

nalys pi oss arbetare si fir jag bbrja jam-
fbrelsen i slutet pi 70-talet. Den gemen
samma mentaliteten d i skulle aldrig ha 
tillitit stolta Posten och andra statliga 

^^/erksamheter som byggts upp med vira 
skattepengar att sli in p i privatiseringsva-
gen. Vi byggde upp hela Sveriges inlras-
truktur med skattemedel si att vi kimde 
salja vir tid fbr pengar (Ibnearbeta) och 
arbetskbpama tjana fbrmbgenheter. Det ar 
val helt okej att kapitalistema tjanar peng
ar men att politikema slapper ut det vi alia 
gemensamt betalat fbr till dessa kapitalis-
ter att tjana annu mer pengar p i ar inte 
okej. Dessutom si fir vi entankemannis-
kor i ledningen som gbr att det bbrjar luta 
i t att vi miste gbra konkurs om nigra ir. 
Nar vi bbijar bli utsilda till kapitalistema 
si ser inte koncemstyrelsen till att ge oss 
en bra kapitalistisk ledning. De ger oss 
dagisnivin. 

Hur kan det d i bli si hir. En fbrsiktig 
analys siger att det beror p i att det inte 
finns nigon gemensam tanke langre. Vi 
har ocksi gitt pi den amerikanska drbm-
men att det i r bast att skbta sig sjalv och 
privat verksamhet och privata fbretagsle-
dare ar mycket battre an politruker. Det ar 
virt eget fel att det ar si har. Det ar fbr att 
vi inte har en gemensam mentalitet som 
Lennart Grabe kan f i 300.000 kr i mina-
den fbr att tanka en tanke. Ni kanske 
tycker att jag tjatar om Lennarts Ibn, men 
hill med om att det i r magstarkt att f i si 
mycket fbr att tanka en enda tanke. Blir ni 
inte liksom mig i alia fall aningen fbrban-
nade. Kanske om vi blir tillrackligt fbr-
bannade si kan vi bbrja f i ihop vira tan
kar till en gemensam mentalitet. Alia 
arbetare jag triffat har fbrmigan att tanka 
minga tankar si om vi fir en gemensam 
mentalitet kommer kapitalistema iter att 
bli skakiga. 

Lennart vill bidra 
Ni kanske tror att jag har fitt ett kommu-
nistiskt anfall med tanke pi sprikbruket, 
men si ar icke fallet. Kapitalism betyder 
privat agande och socialism betyder ge
mensamt agande si jag ir fortfarande 
oberoende socialist. Hill ocksi gama med 
om att arbetskbpare ar ett mer beskrivan-
de ord an arbetsgivare och arbetssaljare ar 
ett mer beskrivande ord an arbetstagare. 

En sista reflektion ir att om Lennart Gra
be outsourcar all postal verksamhet si har 
han inget personalansvar kvar. D i kan 
han lagga ner VIP och d i fir han ingen 
bonus fbr att 
den ibland 
g i r upp. 
L e n n a r t 
kanske trots 
allt har insett 
att vi alia 
postisar ar
betar i ett 
gemensamt 
agt (d.v.s. 
socialistiskt) * * 
fbretag och 
p i det viset vill bidra med en liten bespa-
ring fbr verksamheten. 

Med hopp om att vi alia som tanker mer 
an en tanke kan samla detta till en gemen
sam mentalitet. 

Ake Anevad 

Ake Anevad ar ordforande i Klubb Tomteboda 

Redaktoren: 
• Frin och med detta nimimer kom
mer Facktuellt aven att g i ut till 
Logistikklubbens medlemmar p i 
Tomteboda. Valkomna! Vi arbetar ju 
bredvid varandra i husetpi Pampas, 
si det ska bli kul att ta del av varan-
dras gladjeamnen! Fbr redaktbren, 
som mest arbetar tillsanmians med 
pensiondr-wannabees, ska det bli 
intressant att hbra vilka krav ungdo-
mama p i Logistik har p i en tidning! 

• Det blir mycket om projekt i olika 
former i det har numret. Nateffekter 
tog tillbaka de varsta tokighetema. 
Smdsaker drar ut p i tiden si dir vet 
vi annu inte om det blir de stora 
saker som utlovats. Och si detta 
Arlanda. Istallet fbr det fbrsta spad-
taget ute p i flygplatsen vantar jag p i 
bilden dir Bertil Nilsson och PO 
Brandeker med gemensamma kraiter 
graver ner utredningen i backen 
bakom nya HK. Sedan lovar jag att 
aldrig mera skriva om Arlanda. 

• Si har vi d i Grabes monsterpro-
jekt. Det ar fbrvisso uttryck for en 
lednmgskris inom Posten; det gangse 
direktbrstanket har kbrt huvudet i 
vaggen. Ungefar som hos Ericsson. 
Posten har idag tre stora problem att 

tacklas med. 1. Ledningskrisen med 
sina enkelspiriga Ibsningar p i alia 
problem 2. Strukturfrigoma:de 
krympande kassatjanstema och de 
sjunkande brewolymema. Kanske 
miste man ocksi rakna paketen hit 
med den knivskarpa konkurrens -
och smi marginaler - som man arbe
tar under. 

• Till detta kommer det tredje 
problemet: den politiska krisen. Kan
ske lyckas vi den har gingen efler 
SEKO:s starka ustpel stoppa entrep-
renadema for ett tag. Men fbrandras 
inte de politiska besluten si kommer 
nista chef och nasta konsultbolag 
(och nasta styrelseordfbrande / stats-
rid?) att fbresli samma sak igen nar 
omregleringens rbda siffror lyser 
dem i ansiktet. Tro mig! 

Jan Ahman 
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dppet brev till Postens VD Lennart Grabe: 

Postens f ramtid - utveckling 
eller aweckling? 
• Som svar p& det fortsatt pressade 
ekonomiska Idget fdr Posten - framkal-
lat av omregleringspolUiken och for-
st&rkt av den sjunkande brewolymerna, 
de brewolymer som numera dr det en
da som Posten tjdnar nagra pengar pd -
har Grabe kallat in ett av dessa 
USA-baserade och hogervridna kon-
sultfbretag - och bett dem att gdra en 
framtidsplan fdr Posten. En plan, visa-
de det sig, som innehaller de gamla 
vanliga ramsorna om entreprenader 
etc Planen persenterades utan att n&-
got som heist samverkansfbrfarande 
Sgt rum och de fackliga organisatio-
nema har ddrfdr omgaende beg&rt en 
tvistefdrhandling med krav pd skades-
tdnd. 
Mot bakgrund av det intrdffade har 

SEKO Postens koncernkommitti skick-
at fbljande dppna brev till koncernche-
fen. 

/Red. 

• Vi, SEKO Posten, ktoner ett starkt 
behov att Oppet redovisa nigra avgOrande 
stalhiingstaganden infor den samverkan 
som ska genomf&ras angiende din strate-
giska framtidsplan fbr Posten. Anledning-
en till att vi vSljer att redovisa vira stind-
punkter p i detta satt ar att innehillet i 
strategin i r kand i stora delar i fbretaget. 
Det mesta tyder p i att din strategi fbr att 
mbta framtiden i huvudsak gir ut p i att 
aweckla stora delar av det som vi uppfat-
tar vara Postens gnrndliggande uppdrag 
och kamverksamhet. Som du sakert fbrs-
tir kan vi aldrig acceptera en sidan inrikt-
ning och vi kommer p i alia tankbara satt 
att motverka att planen genomfbrs. 

Posten ar inte viilcet foretag 
som heist - vi ar stolta over 
samhallsuppdraget 
Postens grundlaggande uppdrag ar att 
fbrmedla brev, paket samt tillhandahilla 
en grundlaggande kassaservice. Vi som 
postanstallda och medlemmar i SEKO, 
kanner en stolthet bver att ha samhallets 
fbrtroende att utfbra det uppdraget p i 
basta satt. De senaste irens hirda bespa-

ringar har dock fbrsvirat vira mbjligheter 
att skbta virt uppdrag p i det satt som 
kunder och alhnanhet har ratt att krava. 
Sannolikt delas vir oro bver eventuella 
servicefbrsamringar av svenska folket, 
och vi tror inte att det finns nigon stbrre 
fbrstielse fbr indragningar av t.ex. lands-
bygdsservice och att reducera postutdel-
ning till varannan dag. Vi anser att det 
borde vara en sjalvklarhet fbr dig att dela 
vir stolthet bver samhallsuppdraget, men 
vi ar inte overtygade om att si ar fallet. 

Service till kunderna och var 
inf rastruktur ar Postens kam
verksamhet 
SEKO Postens bestamda uppfattning ar 
att det ar mbtet med kund och vir infras-
truktur i form av sorteringsterminaler och 
transporter, som utgbr Postens kamverk
samhet. Som en naturlig fbljd av det har 
vi som oiterkalleligt krav att denna verk
samhet ska utfbras av fbr uppgiflen valut-
bildade postanstallda. Listan bver fbretag 
som misslyckats nar man silt bort sin 
kamverksamhet kan gbras ling, och vi 
kan aldrig acceptera att Posten gir detta 
bde till motes. Ocksi hir tycker vi att det 
borde vara latt fbr dig att mstamma med 
oss, men vi kanner en oro fbr att du med 
stbd av valbetalda konsulter och nylibera-
la ideologer har planer som gir i en helt 
annan riktning. 

Tveksamma och oldnsamma 
framtidsexperiment riskerar 
var anstallningstrygghet 
Vi har som facklig organisation ocksi 
tagit ett stort ansvar fbr smartsamma men 
nbdvandiga omstruktureringar som t.o.m. 
inneburit att ett stort antal arbetskamrater 
tvingats lamna fbretaget. Mot bakgrund 
av det ar det rimligt att vi, fbr att sakra 
personalens anstallningstrygghet, kraver 
av dig att du stoppar kostsamma experi
ment och olbnsamma framtidssatsningar 
framst inom det elektroniska omridet. Vi 
ar inte p i nigot satt teknikfientliga. Ex-
emplen p i satsningar som inneburit stora 
kostnader men fbrsumbara intakter ar 
dock minga. Torget, elektronisk sakerhet 

ar bara nigra av minga exempel. Du 
borde rimligtvis hilla med oss nar vi 
kraver att Postens verksamhet ska byggas 
upp frin grunduppdraget, men hittills 
tyder ditt agerande tyvirr p i nigot aimat. 

Lennart crabe, nu ar valet ar 
dittl ^ 

• SEKO Posten vill se ett Posten dar 
ledning och anstallda gemensamt arbetar 
fbr att skapa den goda arbetsplatsen, och 
i ett sidant Posten fmns det ingen plats f c ^ 
planer att ligga ut karaverksamheter p i 
enfreprenad. 
• SEKO Posten vill se ett Posten dar 
ledningen litar pi , och respekterar de 
anstallda. I ett sidant Posten lyssnar led
ningen p i personalen i stallet fbr konsult-
ema. I ett sidant Posten kan dagens de-
taljstyming genom manualer och proces-
ser omgiende awecklas. 
• SEKO Posten vill se ett Posten dar 
ledningen fbrstir att fbretagets affSrer ska 
byggas frin det grundlaggande uppdraget. 
I ett sidant Posten rider en sund balans 
mellan Ibnsamhetsmil service- och per-
sonahnil. 
• SEKO Posten vill se ett Posten dŝ ĝ  
ledningen fbrstir att affSrsutvecklingeu ' 
miste utgi frin kamverksamheten. I ett 
sidant Posten riskeras inte vir anstall
ningstrygghet av resursslukande framtid
sexperiment som ligger lingt frin grur^ 
duppdraget, och som heller inte bidrar till 
att bka fbretagets intakter 

Lennart Crabe, nu ar det du 
som valjer vag. Vill du med
verka i en utveckling av fore
taget och dess anstallda i 
samverkan, eller valjer du av-
veckling i konfrontation med 
SEKO och de anstallda? 

SEKO Posten, 
Koncemkommitten 

2002-10-29 
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Att halla huvudet kallt... 
...infor domedagspredikan 

• I augusti i r 2000 samlades griddan 
inom Brevnatet i Nynishamn sOder om 
Stockholm fbr att under ett par dagar 
brainstorma om terminataatets och Pos
tens framtid. Syftet var att vaska fram nya 
id^er om hur man skulle mbta framtiden 
och ytterligare effektivisera Brevnatet. 

Bra! Lit oss nu se p i resultatet! 
Fbrst startades ett antal Fbrstudier som 

/sedan blev Strukturprojekt och sedan 
blev....en Masterplan Nigra kronor har 
tjanats in har och nigra kronor dar; sam-
manlagt har det kanske blivit nigra miljo-

^ner. Sanningen att siga si har det si har 
lingt inte kommit ut si mycket av det 
stora Nynashamnsmbtet. Nu ar det inget 
att sk&nunas fbr: orsaken Ur helt enkelt 
den att BrevnStet redan &r mycket ratio-
nellt och effektivt. Det finns inga snabba 
pengar att tjana. Det hjalper inte med 
nigra alexanderhugg om man ytterligare 
ska fbrbattra Brevnatet. 
Jo fbrresten, det fanns tvi: Arlanda Lar

ge och Nateffekter! 
Vid vags ande visade det sig emellertid 

att Nateffekter med sin koncentrerade 
ekonomibrevssortering inte skulle ge 
nigra stora besparingar, om ens nigra -
samtidigt som den skulle stalla till med 
oerhbrda skador p i berbrda terminaler. 

iFbr Arlanda har vi inte sett kalkylen annu, 
men allt tyder p i att det blu- svirt att rakna 
hem. 

"...ett Sista avgdrande 
argument for att 

bygga Arlanda Large.." 

Vad gbr man i ett sidant lige? Lagger ner 
projekten eller itminstone skjuter upp 
dem eller hirdbantar? Ja, det i r ju vad 
man kan hoppas pi. Att det finns nigra 
fbmuftiga manniskor i ledningen fbr 
Posten som inte liter sig bediras av pro-
jektledamas vackra OH-bilder och Ibften 
om stora snabba klipp utan ocksi lyssnar 
pi den andra sidan. Fbr Niteffekters del 
si har man itminstone tills vidare strukit 
bort de varsta bitama. Bra! Slapp nu ocksi 

prestigen kring Arlanda. Lis inte upp hela 
Brevnatet kring denna itervindsgrand 
utan behill den flexibiltet som idag firms 
med de tretton terminaler vi har! 

"Det galler for alia 
vettiga manniskor 

inom Posten att halla 
huvudet kallt infor 
denna gaienskap" 

• Det senaste iret har volymema minskat 
i en snabbare takt in tidigare. Hittills i i r 
har de sorterade volymema sjunkit med 
drygt 4 procent jamfbrt med samma pe
riod fbrra iret. Det ar naturligtvis mycket 
orovackande och kraver itgarder. Vi har 
pi Tomteboda markt av detta genom irets 
bvertalighetsprocess och fbrandringar i 
organisationen. 

Nu har emellertid vira riknemastare 
slagit p i miniraknaren och upptackt att 
om volymema fortsatter minska i samma 
takt si har 50 procent av all sorterad post 
fbrsvunnit till i r 2015. 

Om vi itervander frin sagans varld si i r 
det oseribst att idag fatta beslut om termi-
nalers vara och inte vara utifrin hur det 
ser ut i r 2015. Ingen vet idag hur det 
kommer att se ut p i postmarknaden - fbr 
tyvirr lir det val fortfarande vara en 
marknad, men det kan vi trbsterikt nog 
inte heller veta-ir2015! 

Volymnedgingen lanseras nu som ett sista 
avgSrande argument fbr att bygga Arlanda 
Large och stanga alia bvriga terminaler utom 
Arsta, Gbteborg och Malmo. Man milar upp 
en domedagsstamning for att fbrsbka skram-
ma skiten ur folk. Det arbete de fackliga 
organisationema kravt och som Grabe i ord 
sagt sig villig att dra iging fbr att fbrsbka 
vanda down-stamningen inom Posten ar 
damied bortkastat, itminstone inom Brevna
tet. Anvand den tiden och de pengarna till 
nigot annat! 

• Det saw som man nu inom Brevnatet 
anvander bekymret med de sjunkande voly

mema ar helt enkeh propaganda fbr att 
radda det som iterstir av den stora djarva 
klippen, som man hoppades pi efter Ny-
nashamn. Det ar det sista halmstriet fbr att 
driva igenom Arlanda Large. 

Det galler ddrfor for alia vettiga mdnni
skor inom Posten att halla huvudet kallt 
infor denna gaienskap. 
Det gir inte att idag fatta beslut utifrin hur 

det kan tankas se ut om tretton ir. Daremot 
fbr de narmaste iren. Vi kan rakna med 
sjunkande volymer och kanske blir nasta 
generations sorteringsmaskiner nigot effek-
tivare. Arbeta med detta. Och fatta de andra 
beslut som miste tas innan man kan gbra -
de kanske pi sikt mbjliga och rationella i 
fr.a Stockholm, men satt di neutrala och 
ovaldiga manniskor pi saken! - ingrepp i 
brevterminalnatet: gruppreklamen, den 
maskinella finstallningen, paketens framtid 
pi Tomteboda. 

"Man malar upp en 
domedagsstamning 

for att forsoka skram-
ma skiten ur folk" 

Lit personalen arbeta med det dagliga fbr-
battringsarbete som saboteras med dessa 
skrackskildringar och standiga tjat om att 
stanga den ena eller andra terminalen. Pi tal 
om Stockholm fbrresten: Ni som si gama 
hollar med terminaler hit och volymer dit -
hur kan det komma sig att volymemas vag 
ar si enkelriktad i Stockholm?! Ett tips 
ocksi frin oss pi Tomteboda. Eftersom vi ar 
den enda terminal som inte har nigra tids-
begransat anstallda idag har vi redan tving
ats att pi ett smartsamt satt ta itu med de 
personalminskningar som blir fbljden av 
volymnedgingen (och arligt sagt ocksi 
nigra gamla fbrsyndelser!). Vi har di markt 
att produktionspersonalen fir gi (till Futu
rum och andra terminaler; SEKO har lyckats 
stoppa uppsagningar den har gingen) - det 
ar dock mycket svirt att minska i motsva-
rande grad pi "bverbyggnaden", om man fir 
uttrycka sig si. Kom ocksi med nigra goda 
rid om detta problem - men stada forst 
framfbr egen dorr! 

Jan Ahman 
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Nya projekt 

"Masterplan" for Brevnatet 
• Posten Produktion presenterade 
den 21 oktober en ny "Masterplan" 
f5r Brevnatets utveckling fram till ir 
2015. 

Planen innehaller foljande: 

1. Arlandaterminalen 
Planen ar uppbyggd kring och en 
motivering for ett snabbt beslut om 
bygge av en ny Arlandaterminal. Nar 
Arlanda star klart sker en fortsatt 
reducering av antalet terminaler sa att 
det ar 2015 endast aterstar Arlanda, 
Arsta, Goteborg, Malmo samt ev. 
Tomteboda som klumpterminal. 
Eventuellt blir ocksa Nassjo kvar. 

2. Tre genomfdrandeprojekt 
startas i november 2002: 
• Plattform Stockholm brev och 
klump 

- Tomteboda ska bli en plattform 
for klump, tidningsbuntar och sma-
saker 
- Arsta en plattform for brev 

• ODR (gruppreklamen) tre alterna-
tiv: 

- Drivas i egen regi 
- Egen regi + entreprenad 
- Enbart entreprenad 

• Nateffekter 
- Koncentration av klumpsortering-
en och vissa transportforandringar 
genomfbrs enligt Nateffekters for-
slag. Koncentration av C4 och 
Sma/C5-sorteringen "skjuts pa 
framtiden". Laggs in i Masterplanen 
och "startas succesivt efter samver
kan om genomfbrande". Se vidare 
sarskild artikel om Nateffekter! 

3. Dessutom: 
• Anstallningsstopp i hela Brevnatet 

Masterplanen har dragits for Postens 
koncemstyrelse. DSr fattades dock inga 
beslut om den. Vid den dragning som 
gjordes fbr de fackliga organisationema i 
Prodsam den 21 oktober sade SEKO NEJ 
till planen (motiveringen iterges harintill). 

Det bOr ocksi pipekas att beslut om byg
ge av ny Arlandaterminal inte har fattats 
an. Frigan kommer preliminart upp i 

koncemstyrelsen den 20 november. 

Jan Ahman 

Postens niominadersrapport 
En halv mlljard i fdriust 
• Postens delirsrapport fbr irets fbrsta 
nio minader fortsatter p i samma minus-
tema som tidigare. 
Omsattningen uppgick till 17,4 miljar-

der (16,2 miljarder fbregiende ir) . 
Rbrelseresultatet fbre finansiella poster 

och skatt ligger p i plus 491 miljoner (-
150 miljoner samma period fbrra iret). 
Men i detta resultat ligger en rejal upp-
Ibsning av de avsattningar som gjorts fbr 
beraknade underskott i kassaverksamhe-
ten. I och med att riksdagen hbjt ansla-
gen frin 200 miljoner till det dubbla 
behbvs inte lika mycket pengar i reserv 
fbr att tacka nuvarande och kommande 
underskott. Darfbr bar hittills i i r inte 
mindre an sammanlagt 989 miljoner 
tagits ur denna reserv fbr att snygga till 
rbrelseresultatet, som utan dessa medel 
uppgdr till -498 miljoner! Den jamfbr-
bara siffran fbr samma period uppgick 
till -301 miljoner (inklusive en avsatt-
ning p i 158 miljoner men exklusive 
reavinsten p i fbrsaljningen av Postfas-
tigheter); vilket innebar en fbrsamring 
p i nastan 200 miljoner. 

Kassaservice 
Resultatet fbr Svensk Kassaservice upp
gick till -73 miljoner efter avrakning av 
det statliga anslaget. Det kan jamfbras 
med den miljard som upplbsts ur reser-
ven. Tyvarr redovisas inte langre resul
tatet separat fbr breven respektive pake-
ten, de bakas tillsaramans med adminis
tration och fbrsaljeri in i "Meddelanden 
och logistik". Den cenfrala administra
tionen uppges kosta 4 miljarder (17 
procent av omsattningen!); en kostnad 
som ska sankas till 3 miljarder genom 
det s.k. E25-programmet. Hittills har det 
dock kostat mer an det smakar: E25 
anges tillsaramans med utrullningen av 

Servicenatet samt nyfbrvarven som 
orsak till att kostnaderaa oto. Den sjun
kande brewolymema anges som fbiitla-
ring till sjunkande intakter. 

Mlasterplaner 
Detta ar bakgrunden till den vixande 
desperation hos Grabe och hans stab 
som gbr att de bverhuvud taget lyssnar 
p i Brevnatets Masterplan. Och sjalva 
tanker bidra med en verkUg Monster-
plan fbr hela Posten. Fbretaget har inte 
langre rid med att lita enskilda chefer 
driva igenom sina prestigeprojekt. Vi 
har aktuella exempel inom Brevnatet, 
men vi har ocksi sett andra svindyra 
projekt som inte lettnigonstans. Fbr inte 
si lange sedan var Grabe bverens med 
de fackliga organisationema om ett 14-
punktsprogram fbr Det goda arbetet. 
Ska det redan skrotas? 

poiltlsica beslut 
Portot hbjs fbr normalbrevet frin nyir. 
Aven om E25 till slut ger besparingar, 
volymnedgingen planar ut, paketverksam-
heten gir battre, etc.. si Si min prognos att 
Posten fortsatt kommer att ha svira ekono
miska problem med de politiska beslut 
som galler. Det finns visserligen nigra 
miljarder kvar i kassan efter fbrsaljningen 
av Postgirot och fastighetema - men de 
pengarna ricker inte lange nar fbrlustema 
fortsatter! Det mesta av matsilvret ar redan 
silt! Portot p i sandningama miste upp, det 
ar det som ger de pengar som kan finansie-
ra den rikstSckande dagliga servicen. 
Antingen mbjliggbrs det genom nigon 
form av iterinfbrd skyddslagstiftning, 
vilket vore det fbmufligaste - eller ocksi 
fir det bli som pi kassasidan: staten fir 
betala Posten fbr de olbnsamma delama. 

Jan Ahman 
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Stallningstagande om 
'Masterplan for brevnatet' 
Angaende konkreta fdrslag 
Posten anger tre konkreta genomfbran-
deprojekt som ska startas under november 
2002: 
• "Plattform Stockholm Brev och klump", 
ODR i Stockholm samt NateffektsStgarder 
betraffande klumpforsandelser och tran-
sportsystem. 

SEKO kraver att man avvaktar slutrap-
s-porten av projektet Nateffekter. Beslut-

sunderlag bOr vara kompletta. 

Posten aviserar samtidigt ett anstallning
sstopp fbr Brevnatet i sin helhet samt 

''' Produktion Stockholm i synnerhet. 
SEKO anser att det inte finns underlag 

fbr beslut betraffande fbrsta delen, men ar 
beredd att diskutera del tvi i perso-
nal-fbrsbrjningsprojektet fbr Stockholm. 

Planen i allmanhet 
Masterplanen for Brevnatet borde istallet 
vara en Masterplan fbr Posten Produktion. 

Trots att det gStt mer an tvS i r tar man 
inte vara pi synergieffekter mellan naten 
och ignorerar E 25- perspektivet i arbetet. 
Posten aviserar i sin inriktning fbr framti
den enbart itgirder som skulle sli hirt 
mot fotfolket inom Posten Produktion. 

Hela planen karakteriseras av ett klassper-
pektiv, man gbr ingen ansats ens att arbeta 
efter koncemprojektet 'Den Goda Ar
betsplatsen' intentioner. Vidare sipresen-
teras inga riskanalyser, trots att man erhil-
lit arbetsmiljbcertifikat dar detta fbresk-
rivs! 

Ytterligare invandningar 
Posten reducerar sitt omstruktureringsper-
spektiv till nuvarande brevterminaler och 
dess maskinpark - utan att ta hansyn till 
ett eventuellt framtida nat fbr finstall-
ningssorteringsmaskiner. Att bortse frin 
denna piverkan, att inte ens utreda den 
vid omstrukturering infbr framtiden i r en 
ofbrklarlig brist! 

Vidare belyser planen inte konsekvenser 
for yttre miljbeffekter samt piverkan fbr 
bvriga infrastruktursatsningar frin Statens 
sida. EU:s milsittning fbr regional utvec

kling (ESDP) samt statliga och kommuna-
la planer for effektivt nyttjande av infras
truktursatsningar motarbetas (se Infras-
trukturpropositionen 2001/02:20 och 
'Sverige 2009' - Boverket). 

Eventuell Arlandaterminal 
SEKO har aktivt medverkat att ta fram 
underlag och kravbeskrivningar infbr 
fbreslagna scenarier bver en framtida 
terminal p i Arlanda. Virt arbete har 
frimst inriktats p i att fbrbattra arbetsmi-
Ijbprofilen jamfbrt med Arstaterminalens 
nybyggnad. Speciell uppmarksamhet 
riktas frin virt hil l mot flygplatssaregna 
fbrhillanden. 

SEKOis verksamhetsrad 
samordnar den fackliga 

verksamheten inom 
Posten Produktion. 

Radet iamnade over 
detta stallningstagande 
till arbetsgivaren vid 
samverkansgruppens 
sammantrade inom 
Posten Produktion 

den 21 Oktober. 

De av SEKO begirda Ibntagarkonsultema 
har fbrst mot slutet av v 242 fitt tillging 
till fakta om projektet. Frin SEKO fbrut-
satter vi att Posten inom snar framtid blir 
bverens om ett avtal fbr Ibntagarkonsul-
temas uppdrag. Aven i detta fall tanker 
SEKO inte ta stallning/medverka i sam-
verkansprocess innan konsultema hunnit 
lamna sin rapport. Dessutom ar det an-
markningsvard att Produktions ledning 
vill f i oss ta stallning utan att vasentliga 
faktorer som ligger p i koncemnivi i r 
belysta. 

SEKO-krav infor posten pro
duktions framtida utveckling 
Fbr att mbta framtiden lar bide utvec-
klings- och avvecklingsinsatser behbvas. 

Underlaget i planen ar otillracklig och 
borde dels kompletteras, dels f i en helt ny 
inriktning. 

SEKO kommer att fbresli ett offensivt 
program fbr att fbrankra fbrindrings- och 
utvecklingsarbetet inom Posten Produk
tion bland alia medarbetare. 

Nu kravs det radikala grepp fbr att skapa 
en gmnd och trovardighet fbr det framtida 
omstruktureringsarbetet. En ensidig foku-
sering p i neddragningar i r helt fel signal. 
SEKO iterkommer efter koncemstyrelse-
mbtet med konkretiserade krav. 

Arbetsplatsutveckling 
Vidare fbreslir SEKO att terminalema 
startar program fbr verksamhets- och 
arbetsplatsutveckling utifrin centrala samt 
lokala behov. Hir iterfmner man mycket 
bland det som anges i 14-punktsprogram-
met. Vidare hinvisas till SEKO-krav som 
infbrlivats i personalfbrsbrjningsprojektet 
samt krav p i utvidgat kompetensutvec-
kling med tonvikt p i produktionspersona-
lens behov. Likasi kunskapsfbrmedling 
inom arbetsmiljbomridet som bbr vara av 
primirt intresse. 

SEKO:s krav p i en rationalisering av 
Posten Produktions overheadkostnader ir 
val kanda: vi fbrordar en geografisk chef-
sorganisation som integrerar Produktions 
samtliga processer, vi fbrvantar oss att 
man tar fasta synergier och rationaliserar 
bland befmtliga stbdfunktioner sisom 
underbill, utveckling, transportstyming 
m.m. 

Smalsparigt 
Som representanter fbr Postens viktigaste 
och stbrsta fackfbrbund kommer vi frin 
och med nu p i ett offensivt och intensivt 
satt informera och argumentera bland 
medlemmar och andra intressenter. 

Vi miste f i ett stopp p i nuvarande led-
nings orattf&-diga och smalspiriga sitt att 
rationalisera bland oss fotfolk, medan 
bvre sfSrer inom fbretaget limnas i orub-
bat bo! 

SEKO Posten Produktion 
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Nagra f ragor till Bertil Nilsson 
Jag vill stalla nagra fragor om de aktuel
la projekten och publicera intervjun i 
Facktuellt Ar det OK? 
-- Njaaa, jag vet inte. 

?????? 
- Jag har last det du skrivit om Master
planen - eller monsterplanen som ni fore-
drar att kalla den. Jag tycker att det ar en 
raljant beskrivning och kanner mig tvek-
sam infbr hur vi ska fortsatta samverkan. 
Laser man Facktuellts senaste nummer 
och hudflangningen dar kan man tro att 
det ar jag som ar upphovet till allt ont i 
Posten! 
~ Dessutom ar det direkta felaktigheter. 
Masterplanen fbr brevnatet ar produkten 
av ett arbete som startade tillsammans 
med SEKO, SACO och ST i Nynashamn 
i augusti 2000 och den hade kommit fram 
oavsett McKinsey. Det ar en tillfSllighet 
att de sammanfaller, det var Lennart (Gra-

Bertil Nilsson om: 
Smasaker, varfor drojer det? 
~ Inriktningen ar att kOra, men 
starten har senarelagts. Det ar 
inte mOjIigt att komma iging den 1 
januari 2003, som det var tankt. 

Logistiks framtid p i 
Tomteboda? 
- Diskussion pigir om MalmO -
Goteborg - Stockholm. 

Malme ska tas forst och vi ska 
fdrsoka fi ett beslut 1 koncemsty
relsen i november om en utbygg-
nad och ny maskin dit. 

Diskussioner pagar ocksi om 
Tomteboda-Segeltorp, men inga 
beslut ar tagna och inga datum 
faststailda. 

be) som bad mig dra den fbr styrelsen. 
var masterplan fbr brevnatet ar ingen 
krisplan. 
- Jag anser att det ar bra att titta p i hela 
systemet lingsiktigt, som ledning har vi 
en skyldighet att ha en beredskap. Det ar 
en oseribst att pisti att vi har skjutit frin 
hbfiten. Vi har hela tiden fbrsbkt att ha en 
konstruktiv dialog. 

~ Masterplanen ar inget beslut, utan ett 
fbrsbk till samlad bedbmning hur vi ska 
mbta framtiden. Varje steg i planen ska 
samverkas innan det genomfbrs. Vi miste 
som ledning ha blicken lingt bort. Redan 
i Nynashamn hade vi som ett av flera 
scenarier, ett som antog 50 procents ned-
ging i volymema p i brev och 50 procent 
uppging fbr paket. Artalet nar det intraf-
far ar mindre intressant, utan frigan ar hur 
vi mbter detta. Blir det bara 10 procent si 
behbvs kanske inte Arlanda som vi skissat 
pi det idag, men om det blir 50 procent 
och i en allra ligsta nivi kanske innu 
mer... 

Arlanda dr en forutsattning i masterpla
nen - men dr det inte oflexibelt att Idsa 
upp sig vid Arlanda? 
- Jag tror snarare att Arlanda skapar den 
anpassningsfbrmiga som vi behbver. Vi 
miste Ibsa utrikes lokalproblem och vi 
miste ha en viss fiinktionalitet vid en 
flygplats. En flygplatsanknuten terminal 
Ibser bida delama: utrikes behov och 
flexibiliteten att mbta en fortsatt volym-
nedging. 

Sa det dr din avsikt attfullfolja Arlanda? 
- Ja, jag avser att diskutera den i Prodsam 
och fbrsbka komma till en konklusion dir. 
Jag tycker att det borde finnas fbrutsatt-
ningar fbr en samsyn kring Arlanda. Vi 
har tagit stor hansyn till arbetsmiljbn, 
personalfrigoma etc. 

Kommer beslutet att tas vid koncernsty-
relsemotet den 20 november? 
- Jag vet inte idag hur det blir med Arlan
da i koncemstyrelsen efter den senaste 
veckans handelser. 

Som du vet sd dr Arlanda ett rott skynke 
fbr oss, och orsaken till att det falls en 
del hdrda ord i bLa. Facktuellt Det dr 
trots allt bara en knapp mdnad kvar till 
ett ev. beslut For oss handlar det inte 
bara om Tomtebodas framtid. Bygger 
man Arlanda sd beddmer vi att det blir 
fdrre alternativ att mota de problem som 
sjunkande volymer ger. Och borde ni 
inte besluta om finstallningen fore ett 
Arlandabeslut? 
~ Vi tt-or inte att finstallningen andrar 
fbmtsattningama. Vi undersbker finstall
ningen, bl.a. genom fbrsbk i Lund, men 

vir bedbmning ir att finstallningen inte 
andrar ett Arlandabeslut. 
- Och verksamheten p i Tomteboda blir 
kvar, men i andra former. Vi renodlar 
verksamheten si att Tomtebodas resurser 
kan umyttjas battre. 
~ Vi har inget intresse av att leverera 
kalkyler som vi sedan inte kan hilla. Om 
vi lovar en besparing p i ett antal miljoner 
si vill vara sakra pi att vi kan hilla det. 
Och vi vill inte gbra nigot som minga 
anstallda uppfattar som negativt om vi, 
inte bedbmer att det ar nbdvandigt ur ett 
langre perspektiv. 

Du inledde med att du var tveksam till 
hur vi ska fortsatta med samverkan ? j 
~ Jag har fbrsbkt att kommunicera ut det 
vi hiller p i med pi ett tidigt stadium och 
ha en konstruktiv dialog under hela pro-
cessen. Det innebar att det till slut kanske 
inte blir riktigt si som vi sade frin bbrjan 
... men d i fir vi kritik fbr det. Jag har 
tyckt att det var battre att arbetstagarkon-
sultema har kommit in och kunnat piver-

Bertil Nilsson ar chef f6r Posten 
Produktion 

ka arbetet i projekten och inte stallas infbr, 
flillbordat faktum...men nu fir jag kritik' 
fbr att de inte fitt slutrapporten... 
~ Vi har lagt ner mycket tid och kompe-
tens p i Arlandaprojektet och alia har fitt 
framfbra sina argument. Men om ni nu 
siger nej, vad gbr vi di? Jag tycker att det 
ar litet tveksamt att stalla sig vid sidan om 
fem i tolv! 

Men - hur mycket man dn har samver-
kar, och vi vet att du anstrdnger dig pd 
den punkten, kan det ju dndd bli sd att 
man till slut inte dr bverens om det beslut 
som ska fattas, till exempel om Arlanda! 
— Ja, men di miste man plocka fram 
andra alternativ. Ni miste ha ett altemativ 
i si fall!! 

Jan Ahman 
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Nateffekter 
Klumpen f lyttas, 
men inte breven 
• Projekt Nateffekter ftreslog fran b5r 
jan en koncentration av all uppsamling 
ekonomibrev, bide klump och brev. 1 
slutrapporten drar man tillbaka koncentra-
tionen av breven (smS/CS och C4), eller, 
rattare sagt, "skjuter det p i framtiden", 
som man uttrycker sig. Fortsatt utredande 

^laggs istallet in i den s.k. Masterplanen. 
Vad det innebar ar svirt att veta idag, men 
man kan tanka sig en samordning med de 
tankta terminahiedlaggningar som plane-
ras efter Arlanda. 

Det som nu iterstir ar fbljande fbrand-
" ringar i klumpsorteringen: 

• Alvesta, NassjO och NorrkOpings klump 
flyttas i r 2003 till Arsta 
• Vasteris volymer flyttas samma ir till 
Tomteboda 

Allvarlig kritik 
SEKO Posten Produktion skriver i sin 
kommentar till slutrapporten att "vi tidigt 
ifragasatte tanken pd att flytta sma/C5 
och C4 frdn maskinell sortering pd en 
terminal till en annan. Daremot har vi 
forstdelse for tanken att flytta ekonomi-
klump frdn manuell bantering till maski
nell bantering men ifragasdtter samtidigt 

rom personalkonsekvenserna dr tillrackligt 
utredda och riskbedomda ". Man kritiserar 
ocksi hanvisningen i detta projekt till 
Masterplanen, eftersom detta an si lange 

^ar ett rent arbetsgivardokument. I Ovrigt 
Hianvisas till de arbetstagarkonsulter som 

SEKO tagit hjalp av fbr att granska utred
ningen. Konsultemas slutrapport innehil-
ler allvarlig kritik mot det satt som utred
ningen skbtts, de slutsatser som dragits 
samt hur den avslutats. 

"Bor f drf inas" 
Konsultrapporten borde bli obligatorisk 
lasning fbr alia projektledare i Posten. 
"Sdttet att bedriva utredningsarbete bor 

forfmas", skriver konsultema i ett unders
tatement, och fortsatter: "Sannolikt har 
projekt Nateffekter kostat sd mycket att 
genomfora att besparingarna i vart fall 
under det forsta aret redan dr uppdtna. 
En utvdrdering av utredningsarbetet bor 

ske snarast och insatser bor vidtas for att 
for framtiden kvalitetssdkra utredning-
sverksamheten. I samband med det bor 
vikten av att tydligt avgrdnsa olika projekt 
och deras tankbara effekter, ekonomiska 
och andra, klargdras." Man kritiserar 
ocksi det som gir igen i manga utred-
ningar, namligen enkelspirigheten: 

"Utredningen har i sitt arbete endast 
belyst ett scenario och fdrefaller tidigt ha 
last sig vid en variant av hur volymfdr-
flyttningarna borde gd till. Eftersom en 
hel del kritik nu finns mot utredningen kan 
man frdga sig om det inte hade varit 
vdrdefullt att, dtminstone som jdmfdrelse, 
prova ndgot/ndgra andra alternativ." 

Fortsatt arbete 
Projekt Nateffekter avslutar nu sitt arbete 
med uppsamlingssorteringen av ekonomi
brev. Projektet fortsatter med att utreda 
fbljande: 

• "Rundare Sverige". Innebar att man ska 
se bver om vissa posmummeromriden 
kan flyttas till andra terminaler in de som 
idag sorterar dem. Postnummer 89 (till 
Sundsvall?), 63 (till Vasteris?) och 73 (till 
Uppsala?) nimns. 
• Volymutvecklingen jamnas ut mellan 
terminalema. Liter intressant!, men fri
gan ar vad som menas! 
• Utveckla matsystem fbr fyllnadsgrad i 
lastbarare. 
Erik Charlesson frin Norrkbping blir 
SEKO:s representant/ informationsmotta-
gare i det fortsatta utredningsarbetet. 

Jan Ahman 

Facktuellt •% 
ledande 

postfacklig 
tidning 

Tba-roster 

Namn: Masood Punjabi 
Jobbar pa: Stora Brev 

SEKO har kritiserat Gra
bes framtidsplaner som 
bl.a. Innebar entreprenad 
i brevbaringen. Kommen
tar? 
~ Sadana chefer som Gra
bs borde inte styra ett stat-
ligt fbretag. Posten ar ett 
tjanstefSretag. Ingen ska 
krava privatisering - det 3r 
VI som agar Posten! Grabe 
borde avga omedelbart! 

Ett sista avgdrande argu
ment om Arlanda! 
~ Bel<iagligt att man satsar 
s a mycket av skattebetalar-
nas pengar p^ att bygga en 
Overdriven och on5dig ter
minal vid flygplatsen. Det 
finns ju redan terminaler, de 
borde anvanda de battre! 

Jan Ahman 
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Tomtebodasamverkan 25 oktober 

SSM 20 skickas till skroten? 
Budget 2003 
Finansministem var upptagen p& annat 
hill denna dag varftr genomging av 
budget och prioritering av investeringar 
enhgt handlingsplanen miste tas senare. 

Milet fbr nSsta irs budget ar att bres-
kostnaden per fbrsandelse inte fir bversti-
ga irets. Endast nigra fi miljoner kom
mer att fi avsattas fbr investeringar. 

SSM 20 tas bort? 
Som ett led i nasta irs budget tanker ter-
minalchefen aweckla SSM 20. Enligt 
hans och berbrd produktionschefs uppfatt
ning gir det att klara den maskinella 
sorteringen av storbrev pi en maskin. Vid 
toppdagar kan det bli problem, men di fir 
det bli mer manuell sortering. 

Det ar oklart om nigon annan termmal 
vill ha maskinen, Arsta ar i varje fall 
(enligt Salomonsson) inte intresserad. 
Maskinen stangs efter jultraflken. 
Lokalytoma som frigbrs ska hyras ut till 

HK, som tanker bygga ett kontorsland-
skap fbr ekonomisupporten (som idag 
sitter iime i stan). 
Den sammanlagda besparingen beraknas 

uppgi till ca 6 miljoner fbr terminalen. 
Anders Rydman har fitt i uppdrag att 

bilda en arbetsgrupp, dar HSO och de 
fackliga organisationema deltar. 

Atgarden presenterades vid sittande 
bord. SEKO har inte lamnat besked om 
vir uppfattning i frigan. Aven om voly
mema gitt ner ar de fortfarande fbr stora 
fbr en maskin. En flyttning till GSM 14:s 
tidigare placering kan vara ett altemativ 
om man vill hyra ut ytterligare en del av 
plan 3. 

Brommas f orsortering 
Terminalen driver Brommas fbrsortering 
p i prov fram till irsskiftet. En utvardering 
ska gbras i november. Enligt terminalche-
fen har erfarenhetema hittills visat att den 
ersattning som vi fir frin Servicenatet 
inte tacker terminalens kostnader. Om det 
inte gir att komma bverens om den fort
satta ersattningen efter nyir kommer 
fbrsorteringen dirfbr att itergi till Brom-
ma - antingen genom att de utfbr den i 
egen regi i vira lokaler eller ute i Brom-
ma. 

Personallaget 
Med de fbrandringar som hittills har ge-
nomfbrts (Futurum, delpension, frivilliga 
och ofinvillga omplaceringar till Arsta, 
avgingar till andra terminaler/jobb utan-
fbr Posten) har personalstyrkan i termina
len minskat med netto ca 22 irsarbetskraf-
ter (beraknat frin slutet av augusti). 

En bversyn av personallaget inom admi
nistrationen har pibbrjats. 

Den gemensamma gmpp som ska bildas 
med deltagare frin samtliga brev- och 
paketterminaler i Storstockhohn och se 

• Nar Norra Linken byggdes fbr snart 
trettio i r sedan fbrbereddes ocksi fbr en 
avfart ner till Pampasomridet. Tyvirr 
fardigstalldes den aldrig p i grund av. 
motstind frin Solna Kommun. 
Klubben kontaktade under viren Gatu-

kontoret i Sobia och hbrde oss fbr om 
kommunens planer fbr den blindtarm 
som idag anvands som ging- och cykel-
bana. Kommunen hade, visade det sig, 
utrett frigan i samband med de trafi-
komlaggningar som genomfbrs i sam
band med HK-bygget. Det skulle, enligt 
den tjansteman som vi pratade med, 
kosta 10 miljoner att bppna avfarten. 
Kommunen tankte dock inte i det laget 
driva irendet vidare, eftersom man 
ansig sig ha uppfattat intresset frin 
Posten som ljumt. 

Mycket positiv 
Klubben tog kontakt med Bo Alerfelt, 
som d i var chef fbr Posten Produktion. 
Han dementerade uppgiftema frin kom
munens tjansteman angiende Postens 
installning. Han var tvartom mycket 
positiv till ett fardigstallande. "Arendet 
dr pd var lista" och (vi) "har for avsikt 
att komma till ett beslut av ndgot slag 
fore drets slut", svarade han p i ett brev 
frin klubben dar vi fbreslog ett samarbe-
te kring frigan. 

bver personalfbrsbijningen, har inte kom
mit iging an. Gmppen ska ledas av Troels 
Nielsen, terminalchef p i Arsta. 

dvertid/behovsanstallda 
SEKO hade begart en redovisning av 
utfallet. I fmansministems frinvaro fick 
bvertidsuttaget bordliggas till nasta sam
mantrade. Redovisningen av behovsans-
tallda visade att de anvands sanmianlagt 
ca 900 timmar per minad fbr att tacki!̂ ) 
tillfilliga och snabbt uppkomna behov dar 
inte deltidare/timanstallda, som vill ha 
mertid finns att tillgi. I fem fall hade den 
av SEKO begarda och i samverkan fast-

Pa dagordningen 
Frigan bar nu fbrts upp pi dagordningen 
p i hbgsta nivi inom koncemledningen. 
Den 30 September beslutade Grabe att 
fbrhandlingama med Solna Kommun 
och Vagverket skall fortsatta, i syfte att 
"fdrdigstdlla avfartsrampen frdn Norra 
Lanken". Man avsatte ocksi pengar ur 
HK-projektet fbrindamilet. 

styrka hos Tomteboda > 
"Postterminalen vid Tomteboda trafike- ' 
ras dagligen av ca 3.000fordon, varav 
tunga fordon utgor ca 30 %", heter det 
i inledningen till beslutet. "En stor del 
av den tunga traflken till/frdn Tomtebo- / 
da postterminal trcfikerar genom Solna 
och trqfikerarvdgndtet aven nattetid. Ur 
miljd- och image synpunkt dr detta en 
belastning for Posten. Dessutom mins-
kar fbruts&ttningarna fdr produktivi-
tetsfdrbSttringar i Postens Logistiksys-
tem genom Idnga transporttider" (var 
fetstil/jA). 

Vi kunde inte ha sagt det bitfre, och tar 
sarskilt fasta p i den sista meningen. Vi 
hoppas att den liksom hela initiativet ska 
ses som ett tecken p i bkad fbrstielse 
itminstone hos den hbgsta ledningen i 
Posten fbr den styrka och utvecklingspo-
tential som finns hos Tomteboda brev-
och paketterminal! 

Jan Ahman 

1̂ 

Grabe-initiativ om Norra Lanken 
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stallda maxgransen ph 50 timmar/m^ad 
overskridits under oktober. 

Poolgruppen 
Den tilltSnkta poolgruppen, som skulle 
arbeta Qver hela huset, har gStt i st&. ¥k 
aimialde sig och de fiesta av dem som 
gjorde det kom frin Klumpen. Nu kan 
inte Klumpen slappa alia intresserade som 
ville till poolen, si darfbr har projektet 
avstannat. 
Istallet (?) ska "Besched" (ett TimeCare-

liknande system) provas pk DIL:en och 
Klumpen, dar intresse finns. Men di 
galler det en "pool" inom respektive en-

Slabyran 
Den centraliserade slibyrin ar under 
omprbvning. Bl.a. har Tomteboda fitt 

Jcritik vid revisionema fbr att inte all 
backpost behandlas enligt reglema (fbr 
minga fbrsandelser behandlas fbrst dagen 
darpi). Enligt terminalchefens intentioner 
ska i fortsattningen merparten av sliby-
riarbetet gbras ute p i enhetema. De fbr
sandelser som darefter blir kvar ska be
handlas p i lampligt stalle ute i produktio
nen. 

HSO har begart en riskanalys av de 
fbrandringar i arbetsmiljbn som blir aktu
ella p.g.a. fbrandringama. 

Antirokkampanj 
Det finns intresse i terminalen fbr att 
starta rbkavvanjningsgrupper. Beslbts att 
starta en grupp i januari och en grupp p i 
DIL:en (som redan har fitt ihop intresse
rade). Annons kommer i Tba-nytt. 

Arbetsmiijo 

Certifiering av chefer och lagledare 
HSO pipekade att certifieringen bbr full-
fbljas fbr dem som inte gitt utbildningen. 
Morin rapporterade att han anmalt behov 
av platser i nasta kurs (som leds av L-G 
Karlsson p i Arsta). 

Riskbedomningar av projekten Nateffekter 
och Arlanda 
HSO rapporterade att han begart en risk-
bedbmning enligt SAM av nimnda pro-
jektds inverkan p i Tomteboda. Terminal-
ledningen meddelade att den limnat bver 
begaran till "Ekelundsvagen" (= Brevna
tets stab). 

Brandskyddet 
HSO begarde slutdatum fbr de itgirder 
som iterstir fbr att f i ett fungerande 
brandskydd i vira lokaler och organisa
tion. 
Beslbts att utrymningsvagar/organisation 

samt bversyn av brandredskap ska vara 
klart till den 13 december. 

Darefter iterstir utbildning av chefer 

% Lonerevisionen pa Tba Brev 
• I irets lonerevison har vi 3 procent 
att fbrhandla om. I pengar handlar 
det om ca 500 kr / min och medlem 
(heitid). Hbjningarna galler fr.o.m. 
den 1 oktober. 
KJubbens yrkanden i i r Mr desamma 

som fbrra iret, dvs ett genereilt pislag 
pi 400 kr / minad och att Idnegolvet 
hojs med 500 kronor till 17.400 kro
nor. Det innebar att det finns kvar ca 
100 kronor / minad / medlem till de 
individuella forhandlingarna ute pi 
enheterna. Fbrhandlingama har star-
tat och pigir for fulit nar denna tid
ning gir i tryck. Det innebar att de 
nya Idnerna forhoppningsvis kan beta-
ias ut pi decemberlonen. Som en liten 
kassafSrstirkning infSrjulen kommer 
di ocksi de retroaktiva pengarna fdr 
oktober och november! 

Ob-tillaggen hdjdes 
Lagledare, chefer, specialister och 
tekniker samt medlemmarna i VHst-
berga fSrhandlas av klubben med 
personalchefen och berbrd chef. Ovri-
ga medlemmar fSrhandlas av sektio-
nerna mot respektive enhetschef. 
Klubbens ordfOrande Sr forhandling-
sansvarig gentemot personalchefen 
och respektive sektionsordfSrande 
gentemot produktionscheferna. 

Ob-tillaggen hdjdes enligt avtaiet 
fr.o.m. den 1 oktober. De nya belop-
pen framgir av tabell pi annan plats 
i denna tidning. Aven Jour- och be-
redskapstiiiaggen hbjdes. Beloppen fbr 
dessa finns tillgangliga pi klubbens 
hemsida, under fliken "Lag och avtal". 

Jan Ahman 

Tba-roster 

Namn: Ulla Jonsson 
I Posten sedan: 1990 
Arbetar p4i: Bromma fdrsorte-
ringen 

SEKO har kritiserat Grabes 
framtidsplaner som bl.a. 
innebiir entreprenad i brev
baringen. Kommentar? 
~ Har hort det dar l§nge, det 
bdrjade redan vid bolagsbil-
dandet. Fdrvinande att det 
kommer upp nu, k§nns litet 
allvarligare den h&r gingen. 
F6r kunderna ar det battre 
som de har det nu. Allt ska bli 
billigare idag, men det funge-
rar inte: se pa SLI! Det blir en 
samre kvalitet. Kanns svirt for 
oss att paverka, allmanhetens 
ord vager tungt. Och regering-
en borde g6ra nagot, det har 
inte gjort nagot hittills. 
~ Kanske det slutar med att 
CItyMail gar in! 

Ett sista avgdrande argu
ment om Arlanda! 
~ Det ar daiigt om allt ska 
flytta dit! Och det maste bli 
mer milj6ovanliga transporter. 

Jan Ahman 
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och lagledare samt ansvar ftir de s.k. 
"restvardena". 

Klimat pa inomhuskajen 
HSO fbreslog nigra itgirder fbr att fbr
battra klimatet till nasta sommar, bl.a. 
kalkning av fbnster och att tidigare gjord 
matning av luften i hallen kollas upp. 

Beslbts att ge Gunnar Bjbrklind i upp
drag att se bver fbrslagen. 

Arbetsskor/ildggsulor 
HSO tog upp frigan om hur Brevnitets 
beslut om fria arbetsskor och ilaggssulor 
fungerar idag (nar de sulor som inkbptes 
fbr nigot i r sedan bbrjar ta slut). Ingen 
annan visste heller sakert hur beslutet 
tillampas varfbr frigan bordlades. 

Nya sorteringsfack 
Fbrsbken med nya sorteringsfack har 
dragit ut p i tiden, minst sagt! Smibrevs-
facket som ska testas har inte ens dykt 
upp och storbrevsfacket som har levere-
rats ar inte komplett! Skarpning! 

infodatorerna 
HSO/SEKO tog iterigen upp frigan. 
Fbmtom det centrala beslutet att stanga 
dem fbr Internet si har terminalledningen 
aven fbrsvirat tillgingen till Intranitet 
genom att flytta undan infodatorerna och 
gjort dem till arbetsdatorer (pi plan 3, det 
ser litet olika ut i huset!)). Nu lovade man 
att mirka upp dem och gbra reklam fbr att 
de ocksi ska anvindas fbr information 
samt mfbrskaffa en ny infodator som ska 
placeras vid entren. 

Facklig medverkan vid 
rehabsamtai 
SEKO tog p i nytt upp frigan om den 
anstalldes ratt att begara facklig medver
kan vid rehabsamtai. 
Beslbts att det ska skrivas in i rehabpoli-

cyn att den enskilde har denna ratt och ska 
informeras om detta. 

Jamstaildhets- och integra-
tionsinslag pa affarsdagarna 
SEKO fbreslog att amnena tas upp vid 
kommande s.k. affMrsdagar. 

Beslbts att amnena tas in som en aktivitet 
i mingfaldsplanen fbr nista ir. 

"iruckmasterskap" 
HSO fbreslog att en dylik aktivitet anord-
nas fbr intresserade under viren. Han fick 
i uppdrag att komma med ett konkret 
fbrslag till mbtet den 13 december. 

Jan Ahman 

Mer aktuell 
information 

pa klubbarnas 
hostmoten! 

Annons pa sista 

sidan! 

Volymutvecklingen 
Sorterade volymer januari -September 2002 (exkl. posttidningar och varde) jamfOrt med samma period fOrra iret. 

Temilnal UppsamI A UppsamI B UppsamI A+B Spridn A Spridn B Spridn A+B 

Alvesta -6,5% +15,2% -0,4% -3,6% +2,6% -1,2% 

Gbteborg -6,0% +0,5% H .0% -3,4% -3,8% -3,6% 

Karlstad -23,5% -19,3% :-23,0% -6,6% +0,5% -3,8% 

Malmo -6,5% -5,1% : -6,1% -6,9% -1,6% -5,0% 

Norrkbping -5,2% -8,7% -6,1% -6,2% +3,2% ; -2,5% 

Nassjo -5,8% +6,1% 1-3,2% -1,7% -1,6% -1,7% 

Tomteboda •12,3% -2,8% -8,4% -4,7% -6,1% -5,2% 

Arsta -2,1% *4,4% +0,5% •10,1% -8,1% -9,6% 

Sundsvall -3,5% +6,7% -0,9% -5,3% -2,3% -4,1% 

Umea -11,2% -36,2% :;.16,3% -7,0% 0,0% -4,1% 

Uppsala -17,9% -1,9% 1.14,6% -6,5% +3,9% -2,7% 

Vasteris +6,0% 0,0% +4,1% -4,2% -1,0% -3,0% 

Arlanda utr -5,5% — -5,2% ~ - ~ 

Hela Brevnatet -6,4% +0.3% -4,4% -5,9% -1,5% -4,4% 



rerm/na/FACKTUELLT 2/2002 Tomteboda-arbetsmiljo 

Arbetsmiljoatgarder pa plan 2 
Huvudskyddsombuden inom Brev och 
Logistik pi Tomteboda gjorde for en 
tid sedan en ny kartlSggning av de 
itgarder som behover vidtas f5r att 
fbrbattra arbetsmiljSn pi plan 2. 

1. Sparhall 
Det har varit svart att uppratthalla poli-
cyn om rokforbud i Terminalen, sarskilt i 
sparhallen. En stor rokmodul dr nu flyttad 
till sparhallen och monterad pa plats, 
denna rymmer ett flertal personer och 

• ddrmed bor Idsa det behov som fanns i 
omrddet. Denna rbkmodul bbr inte ha en 
sk filterrening, d i detta inte fiingerar 
sarskilt bra, samt kostar pengar fbr ett 
serviceavtal. Istallet si bbr det monteras 
en utsugsflakt och ett rbr ut ur huset. 
Denna itgird blir en engingskosmad som 
innebar irligen besparade pengar. 

Det innebar ocksa att det pausrum som 
finns i sparhall och bor anvdndas som ett 
gemensamt pausrum nu kan goras rdk-
fritt. Eftersom det dr ett rum utrustat med 
kylskdp for att forvara mat i, samt spis for 
att laga mat pd, samt att dta mat i, sd dr 
det INTE lampligt att man rdker dar. 

2. Batteriladdnlngsdepa 
Det lager som inte lingre finns anvisas 
andi av ISO-anpassade skyltar. Detta 
medfbr ocksi att det lagras gods i samma 
utrymme som laddningsplatsen. Detta i r 
inte lampligt, eftersom det ar ett omride 
med en fbrhbjd riskfaktor och darfbr 
miste hillas extra ren frin obehbrigt, si 
att det inte fbrsviras om det intriffar 
nigot. 

Det fattas fortfarande en fast dgondusch 
i depdn. Det star behdllare med kopp-
lingsdon som skall lagas eller dr lagade i 
utrymmet, men pd en oldmplig plats. 

3. Rdkning allmant i lokalerna 
Det ar brister i efterlevandet av det rbk-
fbrbud som galler i Terminalen. Fbmtom 
de som rbker p i kajer ( spirhall ) med 
viss brist p i anvisade platser, sd forekom-
mer det lite smygrdkning har och dar. 
Man hittar egna smd horn att halla till i. 

Det som dr mest anmdrkningsvdrt dr att 
det roks pd truck, vid laddplats etc. Det dr 
enligt lagforbjudet och medfor dessutom 

livsfara. 

4. EMB/Logistiks Idsgaende 
sortering 
Det omrdde som logistik anvander att 
sortera sin losgdende post i, ligger cen-
tralt i lokalen, med trucktrafik frdn bdde 
sin egen verksamhet och frdn Brevs verk

samhet, denna trucktrafik dr ibland myck
et intensiv och finns i bdda riktningar 
forbi denna plats. 

Det som skapar problemet dr att behdlla
re ofta och utan fdrvarning puttas ut i 
truckgdng, eller att det laggs Idnga paket 
hogst upp pd behdllaren som sticker ut i 

Okad kompetens hos SO 
• Vi har sirskilda aktiviteter hos oss i 
Tomteboda Postterminal, med syfte att 
rejah bka kompetensen hos vira skydds-
ombud. Det fbrsta steget ar att var och 
ett av skyddsombuden fir valja relevan-
ta amnen som de sjalva ar intresserade 
av. (Detta bbr innebira att det blir ett 
stbrre intresse fbr att vilja utveckla sig). 
Utgingslaget fbr amnena ir de AFS:ar 

som ar tillampliga fbr postverksamheten 
i en Postterminal. 

Tva pa samma 
Vi har lyckats f i fbljande amnen fbrde-
lade p i si satt, att alia har varit intresse
rade i de amnen som respektive person 
har itagit sig. Det i r i nulaget 2 personer 
som har samma amne. Dessa 2 personer 
kommer frin olika typer av verksamhet 
inom terminalen 

1. Renhillning / Killsortering 
2. Elektromagnetiska fait 
3. Psykosocial arbetsmiljb 
4. Klimat / Luft / Ventilation 
5. Ergonomi / Arbetsstalhiing o arbets-
rbrelser 
6. Manuell bantering 
7. Arbetsanpassning 
8. Utrymning 
9. IT/Webb/Arbete vid bildskarm 
10. Skyddsutmstning 
11. Tmckar / tracksakerhet 
12. Kemiska halsorisker 
13. Arbetsplatsens utformning 
14. Varselmarkning o signalering 
15. Fbrsta hjalpen vid krisstbd 
16. Integration/Jamstalldhet 
17. Stress / Utbrandhet 
18. Belysning 
19. Mobbning / Krankande sarbehand-
ling 

20. Duller / Rehab / Arbetsskador / 
SAM 

Extra behov 
21. Arbetsorganisation / Ledarskap 
21. Fbretagsekonomi 

Stark stallning 
Milet med aktiviteten ar att vira 
skyddsombud skall kunna bU si duktiga 
i sina intresseomriden att de skall kunna 
anlitas som konsulter i t bide oss bvriga 
i skyddsorganisationen i dessa sarskilda 
frigor, samt i t arbetsgivaren som kan 
behbva kunskap i dessa amnen. 

Det betyder att vi kan f i en mycket 
stark stalhiing p i vir arbetsplats. 

Vi har bbrjat med detta under 2002, si 
det ar en ratt nystartad aktivitet, men har 
andi himnit en bit p i vag. 

Ett antal kurser i amnena ar sbkta och 
fler kommer att sbkas, eller ordnas p i 
annat sitt. 

Utbildning 
Arbetsgivaren har sett positivt p i vir 
aktivitet och lovat stbd i samband med 
behov av utbildning. Sisom ledighetoch 
ev kostnader. 

Man har dock ansett att det i r endast 
ett skyddsombud per amne som bbr f i 
utbildning och inte fler. Det anser dock 
inte skyddsorganisationen i Tomteboda. 
Det ar av stor vikt att det finns fler som 

kan Irigoma, samt att det i r av stort 
varde att f i " bolla " frigor och kunskap-
er med varandra. Det ar inte heller bra 
om ett av dessa skyddsombud slutar, fbr 
difbrsvinner HELA kompetensen p i en 
ging. Detta i r negativt fbr bide skydd
sombuden, likval som fbr arbetsgivaren 

Anders Bergstrdm 
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truckgang . Bdda dessa situationer dr 
forenade med en mycket stor olycksrisk 
For personal frin Mde Logistik och Brev 

Ytterligare faktorer dr att det forekommer 
trucktrafik frdn motsatt sida (logistiks 
lasthus mot SJ.s rangerbangdrd), vilket 
kraver stor uppmarksamhet, eftersom 
sikten dr ddlig vid platsen (skymmande 
vdgg). Samt att det spelas musikpd myck
et hog volym, vilket medfor att personal 
inte hor truckar, varningar eller signaler 
pd ett tillfredstdllande satt 

HSO:s hemsida 
Till sist sa viil vi att ni kollar pa 
var fortraffliga hemsida, men 
en massa vardefuli informa
tion 

Vi har en hemsida bade pa 
internet och intranat. En ban-
tad version finns pa internet 
pa foljande adress: 
http://hem.passagen.se-
/tba.'hso 

Nar man ar pa jobbet da 
kommer man pa Tomteboda 
skyddsombudens hemsida 
genom en Info PC som finns 
pa vara arbetsplatser. Man bor 
da foija foljande steg: 

1. Klicka pa Produktion pa 
ovre rad i forsta sidan. Daref
ter fortsatter man att klicka vid 
vanster kolumn: 
2. Terminal 
3. Brev 
4. Valj Tomteboda 
5. Valj Personal-Arbetsmlljo 
6. Klicka pa Tomteboda 
Skyddsombudet. 

Anders Bergstrdm 
HSO Tt)a Postterminal 

5. Truckkorgang 
Vid en sidofdrskjutning av truckgdng vid 
upptdmningen i PSM, sd har ett skydds-
rdcke tagits bort Denna dtgdrd kan med-
fora risk for att truckforare kan krocka 
med varandra. Man har dock satt upp en 

spegel for att minska r is ken. 
Det som daremot kan orsaka en risksitu-

ation vid ndmnda plats dr om det star 
hoga laster efter skyddsrdcke vid truck
gdng, for da ser man inte om det kommer 
ndgon eller inte. 
Dessa hoga laster orsakar ocksd olycks

risk pd grund av skymd sikt vid infart / 
utfart till och frdn upptdmningsplatser vid 
KSM/PSM 

6. Oordning i truckgang 
utanfor OLC 
Det star en massa oordnat gods i Tba-F:s 
gamla truckgdng. Detta utgor en forhdjd 
brandfara i samband med att det dr 
trdngt, samt en utrymningsvdg. Det finns 
tre verksamheter i samma omrdde (OLC, 
Postdkeriet och KSM). 

7. Plats 25 / KSM / PSM 
Detta ar platsen fbr miljbstationen. Det ar 
den skrapigaste plats i hela Tomteboda. 
Det ar ocksi en utrymningsvag som gir 

via kajen, som ar standigt blockerad. Det 
fbrekommer ett flertal olika verksamheter 
inom samma omride, vilket skapar en hel 
del problem fbr rep verksamhet. 

Pi grund av detta si blir det mycket 
tringt och dirmed mycket fbrhbjd risk fbr 
att det skall ske en allvarlig olycka. 

Det fbrekommer en hel del oseribs 
godshantering i omridet, bide med och 
utan truck. Detta ar mycket olampligt och 
skapar olycksrisker. 
Det ar alldeles fbr tringt och ostruktiu-e-

rat i omridet mellan maskinema PSM / 
KSM. Vilket orsakar konstanta problem. 

Fdrslag 
• Gbr en tydlig skiljemarkering och avs-
karma vissa omriden fbr att lastbarare 
inte kan skada personal p i grund av felak-
tig bantering 

Port 0 som vetter ut mot gamla kundkajen 
skapar problem under vintertid, d i det 
bliser mycket kail luft dir och darfbr bbr 
denna port avaktiveras i stbrsta mbjliga 
utstrackning. Men kan anvandas om det 
finns sarskilda skal. 

Fdrslag 
• Ericson hanterar all sin post via garaget 
och hiss N - O istallet fbr att anvanda 
portO. 
• Truckging awecklas i omridet runt 
KSM, fbr att dar istallet anordna en lage-
ryta fbr klumpen. Omridet indras darmed 
till ett arbetsomride och tilliter truckkbr-

ning imder fbrutsattning att gallande 
sakerhetsbestammelser efterlevs. 

8. Uppfoljning av truckforare 
Det bbr gbras en ordentlig uppfbljning av 
samtliga truckfbrare. De som inte har kbrt 
p i ling tid eller inte langre vill kbra truck 
bbr awecklas som truckfbrare i Termina
len. 

Halsningar 
Huvudskyddsombuden for Tomteboda 

Brev och Logistik 
Anders Bergstrdm och Agnieszka Lipka 

Stanna kvar 
till 67 ir 
• Som bekant har man i det 
nya penstonssystemet ratt att 
skjuta p^ pensioneringen till 
67 ar. Fr in och med 2003 ar 
denna "ratt" oVillkorlig enligt 
lagen. Fram tills dess har det 
gallt vissa villkor. SEKO har 
ansett att dessa varit uppfyllda 
inom Posten men arbetsgiva
ren har haft motsatt uppgift. 

Fragan har gatt till central 
forhandlrng och dar har parter-
na kommit overens om att 
man redan nu har ratt att stan
na tin 67 ar i Posten om man 
sa onskar. 

Jan Ahman 

Not. Den allmSnna pensionsitl-
dem Sr 65 dr. I det nya pensions-
systemet infdrde man en laglig 
ratt att arbeta kvar till 67 droch 
skjuta upp sitt uttag tills dess. 
FOrdndringen tillkom darf6r att 
minga med stOrstasannolikhet 
kommer att fi si diliga pensio
ner i detnyapensionssystemet 
att man miste arbeta till 67 ar 

Samtliga riksdagspartier f6ru-
tom (v) stir bakom det nya pen-
sionssystemet 

Pi Tomtebodaklubbens hemsi
da (adress pi fOrsta sidan!) finns 
utfOdig information om virt pen-
sionssystem. 
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Logistik Tomteboda 

"Tomtebodas framtid den 
viictigaste fragan" 
vad gor Logistik pa Tba? 
—Vi uppsamlings- och spridning-
ssorterar alia slags paket fran 16-
19 omradet. Arbetstiden for de 
allra fiesta ar eftermiddag och natt, 
ett fatal arbetar dagtid med 

f^'specialjobb". 

De viktigaste fackliga fragor-
na just nu? 

p-- Tomtebodas framtid ar den stors-
' ta fragan: Ska man bygga ut i Se-

geltorp och flytta var verksamhet 

Tommy Nyr6n, har med klubbens 
huvudskyddsombud Agnieszka Lipka. 

dit eller inte. Alia har i huset vill 
stanna kvar! 
~ Sakerhetsraseriet inom Logistik 
ar en annan aktuell friga. Jag vill 
inte ha det pa det har viset med alia 
kameror och annan utrustning. Har 
ar det inte sa farligt an, men i Se-
geltorp har man gatt pa en riktig 
small. Det kan inte vara meningen 
att folk i allmanhet ska behova ga 
omkring som en overvakad fars-
kock. 

Stoldema ar ett problem i hela 

paketnatet, men forr hade man 
postpoliser ute pa faltet, det ar bat-
fre an all denna kameraovervak-
ning. 

Hur gar det med 
lonerevisionen? 
~ Den ar i stort sett klar. Jag tycker 
att det har gatt bra. Vi har ett pinn-
system dar man far en pinne fbr 
olika arbetsuppgifter. Varje "pin-
nes" varde ar beroende av potten 
och hur manga pinnar som sam
manlagt delas ut. Vi startar fbr
handlingama dar; sedan blir det 
ocksa ratt mycket av traditionell 
fbrhandling. 
~ Vart stora problem ar de daliga 
ing^gslbnema for nyanstallda. Vi 
har ett 20-tal deltidare som tillhbr 
den gruppen. 

Hur fungerar samverkan? 
~ Bra, tycker jag. Sten-Ake ar en 
bra chef. 

Sa allt ar f rid och f rdjd? 
~ Arbetstidema ar ett stort prob
lem. Vi har rena eftermiddagsskifl 
och raka veckor fbr dem som job-
bar natt. Det ar socialt forbdande 
med sadana scheman. Deltidama 
som ar inne jobbar under den stres-
sigaste tiden och har ett hart jobb. 
Det ar ombjligt att stanna kvar i 
Posten med den arbetsbelastning 
som galler fbr dem. 
~ Jag fror ocksa att framtiden ser 
besvarlig ut for dem som ar i 40-45 
arsaldem. Da ar det redan svart att 
fa ett nytt jobb samtidigt som man 
inte kommer att orka hanga med 
fram till pension. 

Jan Ahman 

Namn: Tommy Nyr6n 
Aktuell som: Ordforande fOr 110 medlemmar 
i Logistikklubben pi Tomteboda. 
I Posten sedan: 1966, fOrst pi Stockholm 
Ban, frin 1984 pi Tomteboda. Nastan hela 
tiden pi paketen. 
Famiij: Ensamstiende. Inga bam. 
Fritidslntressen: Tycker om att lasa, hiller 
just nu pi med biografin om Axel Oxenstierna 
av Gunnar Wetterberg. Och s i gillar jag kort-
spel, men det var mer sidant fOrr! 
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Arstanyheter 

Lagutveckling genom ROS 
LSnetrappan fbr nyanstallda hbjs. Alia 

vira medlemmar skall Ibnesattas utifrin 
verksamhet som var 1 okt 2001 - 30 sep 
2002. Dvs "gamla synder" kan inte an
vandas som argument. 

En stor skilbiad mot tidigare ir ar att 
sektion Ledare & Specialister har tillkom-
mit. De fbrhandlar fbr sina medlemmar 
som iterfmns p i olika enheter. 

• Terminalens samverkansgrupp har 
mbten i princip var tredje vecka. Proto-
kollen skall vara offentliga ute p i enheter
na. En friga vi tagit upp ar arbetet med 
lagorganisationema p i de stora sortering-
senhetema. Lagutvecklingsprojektet, som 
SEKO stbdjer, skall avspegla sig i organi
sationema. Klubben har oroat sig fbr att 
detta inte sker. Vi har nu en dialog i sam-
verkansgmppen med arbetsgivaren om det 
fortsatta arbetet. var utgingspunkt ar att 
lagen skall tillfbras arbetsuppgifter, som 
gbr att arbetsinnehillet bidrar till en 
utveckling i arbete frin ensidiga moment 
till mer engagerande. 

Enligt Arstaterminalens program skulle de 
anstallda f i 17 timmar fbr att utveckla 
diskussionsforumet Medarbetarskapet i 
Posten. Terminalledningen har nu tankt 
om och avser att arbeta med ROS som 
verktyg. Det blir mer kontinuitet jamfbrt 
med bara 17 tim. SEKO har i sam verkans-
grupp stallt sig bakom detta. Vi tror att 
ROS ar ett bra verktyg i sidana samman-
hang. I andra beslutsfattande samman-
hang fbr vi en debatt med Posten Produk
tion om att ROS inte tar hansyn till me-
dinflytandeavtalets del om att vara med p i 
id6stadiet. 

Behovsanstallningar 
Vi har i samverkan godkant behovsans-
talhiing om 0 %. Dvs de som har en sidan 
anstallning skall med oerhbrt kort varsel 
vara beredd att hoppa in och arbeta. Ska-
len skall vara ett plbtslig stort antal sju-
kanmalningar eller ovantade volymer. 
Vill arbetsgivaren utnyttja behovsanstall
ningar vid andra tillfHllen skall bverlagg-
ning med SEKO ske varje ging. De be-
hovsanstallda har ratt att tacka nej till 
erbjudet arbete. Innan arbetsgivaren ring
er till dessa miste de kontakta de deltid-
sanstallda som skrivit upp sig p i mer-
tidslista. Alltsi, deltidare gir fbre behov-
sanstallda. 20 st skall anstallas. 

Halsoinspirator 
Den nye halsoinspiratbren Karin Sund-
qvist har i samverkansgruppen berattat 
om sina intryck och fbrslag till itgirder. 
SEKO stbdjer hennes arbete och tror att 
det kommer att bli uppskattat av de an

stallda. 

dverflyttade frdn Tba 
Hittills har sju kamrater frin Tomteboda 
flyttat bver till oss, efter frivillig sbkning. 
Bakgmnden i r de vikande volymema i 
Tomteboda och ett fbrvantat personalb-
verskott. Vi halsar de nya kamratema 
valkomna. Kanske nigon av er har intres-
se/erfarenhet av fackligt arbete? Ring 
gama 5613 eller 5868. 

Nasta samverkan 
Nasta samverkan 25 nov. D i kommer 
klubben att diskutera med arbetsgivaren 
om hur vi gemensamt kan bidra till att 
Postens centrala projekt om "Den goda 
arbetsplatsen" bversatts p i Arsta. 

Lonerevisionen Arsta 
I skrivande stund i r klubben optimistisk 
om att den nya Ibnen betalas ut i novem
ber. Innan det blev fbrhandlingar p i sek-
tionsnivi, skedde bverliggningar med 
terminalchefen. Dar blev vi bverens om 
potten och dess fbrdelning ut p i enheter
na. Inriktningen i r att normlbnen fbr 
sorterare skall vara 17 400 kr jamfbrt 
med 16 900 kr senast. Lite slarvigt kan 
man saga att chauffbrer, tekniker, vardex-
pedienter o s v har lokala normer utifrin 
sina fbrhillande. (ePP fbrhandlas av andra 
arbetsgivare och ir inte klubbens ansvar, 
men vi bistir med argument) 

iMedlemsmotet 
den 16 oktober 
Medlemsmbte onsdag 16 okt behandlade 
bl a fbmtsattningama fbr Ibnerevisionen. 
Styrelsen berattade ocksi om turema 
innan vi samverkade om behovsanstall 
ningar. Mbtet bestamde att styrelsen med-
delar fortlbpande vid medlemsmbten hur 
det fungerar i praktiken. Nar avtaiet skall 
utvarderas nasta sommar skall ett 
medlemsmbte hillas mnan som ir ridgi-
vande fbr hur vi fortsatter. 

Tomtebodaklubbens ordfbrande Ake 
Anevad var inbjuden och berattade om 
dagslaget fbr Tomteboda angiende even
tuell bvertalighet. Klart ar att i fortsatt
ningen skall personalfbrsbrjningen inom 
Sth vara ett projekt lett av terminalchef 
Troels Nielsen. Detta ar vad vira klubbar 
har kampat fbr. D i blir risken mindre att 
medlemmama spelas ut mot varandra. 

Mbtet fick ocksi veta senaste nytt nir det 
galler "Nateffekter". Det ar ett projekt 
som ser bver mbjlighetema att flytta verk
samhet mellan terminalema. I det 
sammanhanget fir man inte glbmma boi ^ 
planema pi att bygga en storterminal 
Arlanda. SEKO i r i dagslaget valdigt 
kritisk till Postens analys av "Nateffekter" g 
och Arlanda. Fbr Arstas del kan det bli si 
att vi fir volymer och tappar inte lika 
mycket. Men det hindrar inte klubben frin 
att solidariskt stalla upp, fbr de arbetsplat
ser p i bvriga terminaler som troligen blir 
av med arbete p i dagtid eller liggs ner, 
och ifrigasatta planemas hillfasthet. 
Nasta medlemsmbte Ibrdagen 16 novem
ber. 

Micke Tan 

Miclce Tall ar ordforande i Klubb Arsta 
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Stor satsning pa reiiabilitering 
• Under 2002 har Arstaterminalen slut-
fort en stor satsning p i att komma i kapp 
med rehabiliteringsarbetet fbr att p i si 
satt kunna lagga mer tid p i det fbrebyg-
gande arbetet. Den satsning som termina
len gjort genom att anlita Vitea som ar ett 
utomstiende fbretag som specialiserat sig 
pi att gbra utredningar som blir ett under
lag till beslut om vad som skall gbras i 
varje enskilt fall. Nu Sr detta genomfbrt 
och vad vantar bakom dbrren? 

Det fbrebyggande arbetet har pibbrjats i 
V !bch med att man har satsat p i att f i iging 

friskvirdsarbetet p i terminalen och detta 
skall ske genom en del fysiska aktiviteter 
som t.ex. pausgympa och viktvaktarprog-

l^ram och andra aktiviteter kan bli aktuella 
V som rbkavvanjning. 

Kontaktnat 
Men det finns fortfarande anstallda som 
har ett stort behov idag av att f i en bra 
rehabilitering och det kommer att bli fler. 
Arstaterminalen har haft tvi anstallda p i 
heitid som huvudsakligen har arbetat med 
dessa frigor fbmtom det ansvar som 
produktionschefer och sorteringschefer 
har for sina anstallda. I framtiden kommer 
detta ansvar framfbrallt att ligga p i sorte-
ringschefema som i de flesta fall saknar 
fiill kompetens att skbta det uppdraget 
fulh ut. De nya sorteringschefema miste 
f i utbildning i den lagstiftning som ligger 

l ^ i l l gmnd fbr rehabiliteringsarbetet och 
bygga upp ett kontaktnat med Fbrsak-
ringskassan, fbretagshalsovird och inte 
minst kunskap om hela Postens verksam
het. Det sista i r en koppling till Postens 

^ j o l i c y som sager att hela koncemens 
resurser skall anvandas om det finns be
hov av omplacering till andra uppgifter 
och detta ar en del som definitivt inte har 
utnyttjats ftiUt ut. 

Lyhordhet 
Den utmaning som sorteringschefema stir 
infbr ar att se signaler si att de anstallda 
inte behbver komma under rehabilitering. 
Kunskapema om den lyhbrdhet som be
hbvs miste ocksi sorteringschefema lara 
sig och lara ut till de driftledare som har 
det operativa ansvaret fbr hela produktio
nen. Pi enheten Stora brev tog SEKO upp 
i samverkansgmppen om att f i besked om 
en rehabiliteringsplan fbr hela enheten. 
Svaret blev att man kommer att gbra en 

rehabiliteringsplan fbr enheten under 
fbrsta halviret av 2003 och det beroende 
pi att enheten i dag genomgir en organi-
sationsfbrandring. 

Sarskild minister 
Denna friga tycker vi ar oerhbrt viktig 
och vi kommer att fblja denna si att vi ser 
att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Hela 
frigan ar mycket aktuell, eftersom kostna-
dema har skjutit ordentligt i hbjden och 
regeringen har utsett en sarskild minister 
som skall arbeta med frigan. Vidare har 
man satt stbrre press pi Fbrsikringskassan 
att bli klara med utredningama i tid vilket 
man inte gjort p i minga ir (vilket minga 
anstallda skall vara tacksamma for efter
som ersattning skall upphbra nar rehabili-
teringen ar genomfbrd). Den utredning 
som genomfbrts har en del fbrslag som ar 

en skarpning jamfbrt med nulaget. Darfbr 
ar det oerhbrt viktigt att SEKO ar med i 
frontlinjen fbr detta arbete eftersom de 
medlemmar som drabbas ar i minga fall 
beroende av vir insats fbr att inte fara 
alltfbr ilia. Under iret har det kommit en 
lagindring som innebar en fbrbattring nar 
det handlar om arbetsskador och att det 
inom SEKO finns kunskaper om hur man 
skall bverklaga beslut som fattas av Fbr-
sakringskassan, socialfbrsakringsnamnd, 
lansratt och i vissa fall kammarratten och 
att hjalpa till att skriva inlagor till dessa 
instanser. Om vi gbr detta ratt kan det i en 
del fall leda till att vira medlemmar fir 
fiill kompensation om man kan bevisa att 
det ar arbetet som villat skadan. 

Owe Olausson 
Owe Olausson dr sekrelerare i Klubb Arsta. 

Lonerevision 2002 pa Arsta 
• Arets Ibnerevision som ar en forfsao-
ning pi det avtal som slbts 2001 och 
som Ibper p i 3 i r ar en ren penning-
fbrdelningshistoria. D.v.s nigra fbrand
ringar i Villkorsavtalet ardet inte lal om. 
1 avtaiet kom man bverens om en trepro-
centighbjningav Ibnesumman (Lbn och 
fasta lillagg) fbr 2002 vilket inte bety
der att var och en ska erhilla en Irepro-
centig hbjning. Man ar direniot garante-
rad 250:- som individ genom det centra
la avtaiet om ingenting extremt grave-
rande ligger en till last. 

Normlon 
Ny Ibn galler frin den 1 oktober vilket 
kommer att innebira en viss retroaktiv 
sumnia. I den fbrhandling pi temiinalni-
v i som tbregick de lokala fbrhandlingar-
na kom man bverens om en rittvis fbr
delning av pengarna ut till enhetema. 
Man kom aven bverens om nigonting 
som man kallar N O R M L O N d.v.s den 
lbn som man ska kunna erhilla vid en 
nomial habil insats i produktionen. Den
na nomilbn ska fbr 2002 landa pi 
17 400 kr med en del undantag. Kamra
ter som fortfarande ligger i Ibnetrappan 
eller som nyligen lamnat densamma 
kommer t.ex sakert inte upp till 17 400 

kronor/min p i gmnd av den kostnad 
detta skulle innebara. Men dessa perso
ner kommer sakert att marka att dom fitt 
ganska duktiga pislag trots aUt. Som ett 
litet tips till er som ligger i trappan kan 
vi upplysa om att det finns pengar att 
hamta vid avklarat koderingprov. 

Novemberlonen 
1 skrivande stund ar inga enhetsfbrhand-
lingar annu i hamn men ambitionen ar 
att den nya Ibnen ska kunna utbetalas pi 
noveniberlbnen ( An finns det tid ). 1 de 
lokala fbrhandlingama fbrekommer det 
lite olika fcirhandlingsmodeller och pi 
enheten Stora Brev/Klump som under-
tecknad tillhbr, har vi tillampat en mo-
dell som involverardels soileringschefer 
och dels fackligt ansvariga pi varje lag. 
Detta fbr art l i en si bra persoiikanne-
dom som mbjligt. Pi bagge sidor om 
bordet sitter dessutom arbetsgivarrepre-
sentanter och fackliga som har koll pi 
vad potten kan racka till fbr eventuell 
korrigering. Vi hoppas att denna modell 
ska kunna utesluta subjektivt och irratio-
nellt tyckande i en hbgre grad. Vi ar 
hursomheist mycket nbjda med delta satt 
an fbrhandia pi. 

Jan Gebring 
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Forsakringsnyheter 

Nya regler for livranta 
• Forbundet satsade 2001 pi att alia 
avdelningar i landet skulle ha ett visst 
antal utbildade p i arbetsska-
dor/fbrsakringar/pension. Med det menas 
att man har kompetens att f i arbetsskador 
godkanda hos forsakringskassan. Man 
skall veta hur man gbr en bra arbetsplats-
beskrivning, fbr att kurma bevisa att arbe
tet har haft sidan piverkan att man tagit 
skada. Livranta betalas i si fall ut. Den 
som har minsta inblick i sidana arenden 
vet att det ar enormt svirt att f i detta 
godkant. Livranta ar skillnad mellan be-
loppet i fbrtidspension och den Ibneutvec-
kling man skull ha haft om man varit kvar 
i arbetet. Det ar lagen om arbetsskadefbr-
sakring som galler. 

Klubbutbildning 
Klubbarna inom SEKO Stockholm fir nu 
utbildning fbr att kunna hjalpa 
medlemmama. Det ar viktigt att redan p i 
nivin Fbrsakringskassa gbra en kraftfiill 
insats. Man kan visserligen bverklaga till 
Lansratt-Kammarratt-Regeringsratt, men 
di galler det verkligen att nigot nytt att 
komma med. Fbrbundet staller upp med 
juridisk hjalp frin LO/TCO Rattsskydd, 
om det fbreligger chans till ratt i bverkla-
gande. 

Livranta 
T o m nyiret si ar det si att Fbrsakring-
skassan prbvar automatiskt ratten till 
livranta nar individen har fitt beslut om 
sjukbidrag/fbrtidspension till minst 
25 procent. Detta fbrutsitter att det fmns 
en arbetsskadeanmalan. Den anmalan ar 
alltsi viktig aven om det inte skett en 
olycka. (De brukar vara lattare att f i god
kanda som arbetsskada). Viktigt att du 
lyller i en anmalan om du upplever att du 
fir belastningsbesvar nar du arbetar. Detta 
kallas arbetssjukdom, till skillnad mot 
arbetsolycksfall. Mobbning, skadliga 
amnen i miljbn o s v kan ocksi anmilas 
som arbetsskada. 

Sjulcersattning 
Frin och med 1 jan 2003 fbrsvinner ut-
trycken sjukbidrag och fbrtidspension. De 
ersatts av tillfallig sjukersdttning och 
sjukersdttning. (Fbr de personer som ar 
under 30 ar anvands aktivitetsersattning) 

Idag ar det si om man fir sjukbi
drag/fbrtidspension, si utbetalas frin 
Postens avtal 21 % av den senaste lbn 
man hade nir man arbetade. I teorin kan 
man alltsi fbrst ha sjukpenning nigra i r 
innan beslut om sjukbidrag/fbrtidspension 
kommer. Det kan alltsi ha gitt flera ir 
sedan man arbetade. Den Ibnen riknas 
dock upp med index si att man inte fbrlo-
rar fbr mycket. Men det i r alltsi inte den 
lbn man har p i Ibnebeskedet som galler, 
nar 21 % skall betalas ut. Statens Pen-
sionsVerk raknar ut vad som galler. Nar 
nu uttrycken sjukbidrag/fbrtidspension 
fbrsvinner, galler fortfarande 21 % vid 
tillfallig sjukersatming/ sjukersattning. 

Plugga in ITP 
Klubbarna pi Tomteboda och Arsta bar 
redan fitt sin utbildning. Nu galler det att 
plugga in virt pensionsavtal ITP ocksi. 
Om du har funderingar kring arbetsska-
dor/fbrsakringar/pension vand dig till 
respektive klubb. Har du fitt en propi 
frin Fbrsakringskassan angiende livranta, 
kontakta klubben omedelbart! 
Som medlem bbr du ocksi vara medve-

ten om de forsakringar Folksam erbjudei 
p.g.a. att du ar medlem i SEKO. Kontakta 
din sektion. 

Micke Tall 

Miclce Tall ar ordforande i Klubb Arsta ocl 
utbildare i forsdltringsfragor. 

Kriget (?) mot 
U Ingen medlem har val undkom-
mit nyheten om SEKO:s steg pa 
krigstlgen mot verkst3llande di-
rektorens forsok attstaka ut fram-
tiden for Posten utan att samverka 
med facket. Fredag 1 nov inleds 
tvistforhandling om Grabes brott 
mot medinflytandeavtalet. Anled-
ningen ar att han inte samverkat 
om den vision konsultema skulle 
ta fram. I dvrigt verkar Mgaren ge
nom departement och koncernsty-
reisens ordforande Claes Ans-
trand vilja dementera entreprenad* 
losningar Just nu. Dvs CA sager 
att styrelsen har bestdittframtids*> 
vision av verkstallande direktdri 
och tanker fortsatta arbetet med 
langsiktiga ibsningar pa proble
met vikande voiymer, Sa SEKQ 
kan inte blasa faran over! 

Nostradamus 
I samband med koncernstyrelsens 
mote 23 okt lade tydligen Bertil 
Nilsson ocksa fram en vision; 
(masterplan?) fdr framtiden. Den 
innehaller enligt rykte ett forsok 
att overtraffa Nostradamus nar det 
gdiler att forutse framtiden 
.(pc^tyolymer). 

Grabe 
som han, likt Nostradamus, forso-
ker utrona framtiden genom att 
stirra i, skall tala om volymutvec
klingen t o m 2015. Kan det betyda 
att den sista terminalen som han 
stanger, "slacker ljuset" i, ar Ar-: 
landa? Alia andra terminaler kan 
kSnna sig hotade? 

Rungandeja 
SEKOpostens hdgsta beslutande 
organ ar Koncemkommitten, som 
valjer det koncernrad som Arsta-
klubbens medlem Ake Kihiberg Sr 
ordforande for. 29 oktober var det̂  
mdte och vl som var dar gav ett 
rungande ja till forslaget om ett 
dppet brev till Grabe dar vi ifraga
satte Postens val av vSg till framti
den. 

Upprop 
Om Arstas medlemmar ar intres
serade av att piverka Grabes fort
satta anstallning, sa ar kiubbsty>* 
reisen beredd pa att diskutera ett 
sidant upprop. 

Micke Tall 
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Manniskors lika varde 
och lika ratt 
• SEKO-avdelningen i Stockholm ingir 
fbr andra iret i rad i 9 -november kom-
mitten. Kommitten anordnar den 9:e 
november ett Fackeltig mot rasism under 
parollen "Inga fler kristalinatter". 
Omkring 25% av vira medlemmar ar av 

icke-svensk bakgrund. De som kbrtunnel-
banan, Connex' vardar, pendeltig, spirr-

^,akter, lokalvirdare, postarbetama, krimi-
' nalvardare mm. Det ar en av de mest 

utsatta arbetsgruppema de mbter dagligen 
vardagsrasism, dold och bppen rasism. 
Facket arbetar aktiv mot diskriminering 

^ c h krankande sarbehandling, trakasserier 
och rasism. 

Virt arbete grundar sig pi arbetarrb-
relsens och fackforeningarnas principer 
som solidaritet, rattvisa och manniskor 
lika varde och lika ratt 

Utbiidningar 
Vi arbetar aktiv med integrationsfrigor i 
vira utbiidningar bl.a med en extra dag i 
vir Grund Fackliga Utbildning fbr att 
prata om "Lagen mot etnisk diskrimine
ring i arbetslivet". Vi anvander oss av en 
film med konkreta exempel som togs fram 

av LO, TCO och SACO. Tillsammans 
med arbetsgivama har den bidragit fbr att 
skapa fram som diskussionsunderlag, med 
konkreta exempel en kort film med nio 
avsnitt. I i r har vi genomfbr fem utbiid
ningar och 85 fbrtroendevalda har delta-
git-

Mangfaldspian 
Vi arbetar ocksi med en mingfaldsplan 
som vi i samverkan med arbetsgivaren 
utformar p i arbetsplatsema. Mingfald
splanen ar ett verktyg fbr att kartlagga 
konkreta brister och problem, och fbr att 
genom aktiva itgirder hitta Ibsningar. Vi 
miste viga bembta de fbrdomar som 
dyker upp d i och d i pi kaffe bordet, gator 
och torg: "fbrdomar krymper virlden". 
Vi miste stindigt och tilmodigt bekampa 
alia sort diskriminering, rasism och utan-
fbrskap i det vardagliga arbetet. 
Det ar darfbr SEKO medlemmar, SEKO 

orkestem och vir fana ska vara med! 

TILLSAMMANS AR VI STARKA! 

Gerardo Berrios, inlegrationsansvarig i 
SEKO Stockholm 

Nya villkor i 
grupplivs-
forsakringen 
• Fran ocli med den 1 januari 
2003 kommer premien fdr 
gruppiivsfdrsakringen GF 
15000 att hdjas. Aniedningen 
ar att det betalas ut mer i er
sattning fran forsSkringen an 
vad som betalas in i premier. 
Medlemmarna kommer dock 
att kunna valja bort delar av 
forsakringen fdr att fa en lagre 
premie. Gruppiivfdrsakringen 
ar en tiliaggsfdrsakring, vilket 
innebar att den inte ingar i 
medlemsavgiften. 

Forsakringen innehaller tva 
delar - ersattning vid langre 
sjukskrivning (sjukkapital 1 
och 2) samt ersattning vid 
dddsfall. Premien ligger idag 
pa 58 kronor per manad. Efter 
arsskiftet kommer du som 
medlem att kunna valja bort 
sjukkapital 1 (= ISgre skydd) 
och darmed fa en premie pa 
73 kronor/manad. De som vill 
ha en ofdrandrad omfattning 
av forsakringen betalar fran 
och med 1/1 2002 91 kronor 
per manad. 

Aniedningen till den kraftiga 
premiehdjningen ar dels att 
fdrsakringskostnaderna har 
dkat, dels att Folksam inte 
langre har nagon mdjiighet att 
lamna aterbaring som man 
gjort under de senaste aren 
och utvecklingen p i bdrsen 
som paverkat fdrsaknngens 
hela ekonomi. 

Ur Fackligt Prespektiv 
nr 8/2002 

I nista nummer av Facktuellt 
kommer en utforligare informa
tion om fOrSndringarna i forsak
ringen. 

F a c k e l t a g m o t r a s i s m 

9 november 2002 
Samling pa Norra Bantorget kl.14.00 

Avmarsch mot Norrmalmtorg kl.14.45 

Tal & Musik: 
Alexandra Pascalidou 

Journalist och programledare 
Roberto Lezama 

Ordforande i L. O: s Integrationsutskottet 
Anita Dorazio 
Asyikommitten 

Rodbetorna 
SEKO Orkestern 
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The Royal Tongan Mail 

En alternativ postorganisation 
Peter Andersson, kand 
Tomtebodaprofil men 
numera forvisad till Ar
landa, besokte i somras 
Tongaoarna. I resan ing-
ick ett studiebesdk hos 
The Royal Tongan Mail, 
ett intemationellt fore-
dome i postal effektivitet. 
Facktuellt har rapporten. 

• Landets postchef var nytill-
satt och beklagade med ett 
glatt leende att hon inte kande 
till verksamheten. Hon hade ju 
bara suttit i poststyrelsen in
nan! (Se not). 
Terminalens produktionschef 

ar en vanlig storvuxen och 
kjolkladd man som beskrev 
verksamheten och fbrevisade 
Royal Mails fastighet i Nu-
ku'alofa. Det ar kungarikets 
enda postkontor med undantag 
fbr tva smi filialer, som ar be-
lagna vid guvenbrskontoren p i 
huvudbama i Haapai- och 
Vavau-arkipelagema. 

Postsystemet i Kungariket 
Tonga ar lattbeskrivet. Man tar 
emot brev och paket ifrin ut-
landet, givetvis utgir ersatt
ning frin avsandande lands 
postfbretag. 

Nu kommer det fma i krik-
singen. Antingen hyr man en 

box i postkontoret, fmns nigra 
hundra totalt, eller fir man 
masa sig ivag till posten och 
friga om man har fitt nigra 
brev p i sistone. 

Brevbdrarorganisation existe-
rar inte. 1 frinvaro av utdel-
ningsorganisation, anvinds en 
fbmamlig metod att avisera 
ankommande fbrsandelser: 
Man litar till bamas lokala 
"djungeltrummor". 

Skvallret som 
en kvalltetssakring 
Jag undrar ibland under vilken 
process i ISO 9001 den meto-
den placeras i? 

Det tycks fungera val fbr ton-
ganema och annu har inte FN-
organet UPU, som alia landers 
postbolag har att ratta sig efter, 
protesterat. 

Det kungliga tonganska post-
verket har aven rationaliserat 
sin avgaende verksamhet p i ett 
fbredbmligt vis, las nu noga ni 
postens alia siffemissar och 
besparingsakrobater: Alia sor
teringsterminaler ar numera 
nedlagda och allt sorteringsar-
bete utrattas i samma fastighet 
som bvrig postal verksamhet. 
Till stbrsta delen utfbrs arbetet 
i samma lokal som den ankom
mande verksamheten. 

Hur man undviker E25 
M a n u n d v i k e r sk 
suboptimerings-effekter samt 
fbrsbker undvika framtida E 
25-projekt (ni vet det dar att 
man ska fbrsbka dra ned p i 
administrationen med 25%) 
genom att placera landets hela 
postala administration en trap-
pa upp i Centralposthuset. 

Fbr total bverblick av verk
samheten ar givetvis aven 
Royal Tongan Mail Philatelic 
section placerad i viningen. 
Genom hbg specialisering och 
tydlig ansvarsfbrdelning har 
Tonga lyckats hilla nere admi
nistrationen till ett 40-tal tjans
teman samt ett tiotal ansvars-
fyllda medborgare som bver-
vakar postverket frin sina sty-
relsepositioner. 

Tupplur 
Tyvarr har produktionsperso
nalen inom brev och paket 
annu inte fiillt ut tagit till sig 
administrationens mer om-
varldsorienterade syn pi arbe
tet utan liter fortfarande, kort-
siktigt, den dagliga verksam
heten styra personalbehovet 
vilket innebar, hbgtrafikdagar, 
si minga som 8-9 postiljoner, 
inkl deltidare. 

Verksamheten ar iging en-

BoxanlSggningen 

dast mindag till fredag mellan 
kl 8 - 17, pi si vis slipper man 
tidskrivande utrikningar av 
OB-tillagg o dyl. 

Artil<elf6rfattaren 

Visserligen linga dagar men i 
andra sidan i r en liten tupplur 
under arbetstid inte fbrbjudet, 
denna vana underlattas natur 
ligtvis om man har tillging till 
kudde och ett skrivbord en 
trappa upp. 

Peter Andersson 

Not. Den fdrre chefen och 
hans andrechef, som jag tidi
gare haft mejl-kontakt med, 
var suspenderade pa obestamd 
tid och pysslade mest med 
Tonga Athletic Association 
infor OS i Aten. Sd kan det gd 
nar haspen inte dr pd, sd se 
upp Grabe et Co. 
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Postens Villkorsavtal 

Ldnespecif ikationens gator 
Facktuellt presenterar pa denna 
och foljande sidor nagra ledtra-
dar som forhoppningsvis kan 
vara till hjalp for att tolka lone
specifikationen. 

Vi bOrjar i den oversta kolumnraden. 
Kolumnen fbr Lonegnipp ar numera 

0iank. Vi tillhbrde t.o.m. 2001-09-30 
\onegrupp A. Dessutom fanns d i Ibneg-
ruppema B och C dir bl.a. postkassbrema 
var placerade. Fr.o.m. den 1 oktober 2001 
fmns bara en Ibnegrupp som giller fbr 

^ a kategorier. 
Om man arbetar Deltid si anges i nista 

kolumn anstallningsprocenten. Om man 
arbetat in Kompensationsledighet 
si anges det i de kommande rutoma. Hur 
mycket man tjanat in respektive tagit ut 
under fbregiende minad och hur mycket 
man dSrefter har innestiende. 
Darefter fbljer uppgifter om Semester. 

I den fbrsta rutan anges "Restsem innev 
ir", dvs hur minga dagar man har kvar av 
irets semester. I den andra rutan uppges 
hur minga sparade dagar man har innesti
ende. 

Ar man lycklig innehavare av en For-
mansbil si anges i nasta kolumn det 

^ t a l kilometer man kbrt under fbregien
de minad.. De nuvarande skattereglema 
fbr fbrminsbil innebir att innehavaren fir 
skatta fbr fbrminsvardet. Fbrminsvirdet 

las ut genom en ganska kringlig for-
el, men som upplysning kan nimnas att 

fbrminsvardet fbr en ny bil som kostar 
200 000 kr uppgir till 3 055 kr/minad. 
Eftersom de som har dessa hilar som regel 
har en inkomst som nir bver brytpunkten 
i skatteskalan si blir deras nettokapital-
kostnad ca 1.500 kr/min! Det skulle man 
inte tacka nej till! Bensinen fir man betala 
sjalv, men fbr det man kbr i tjansten fir 
man betalt av arbetsgivaren - skattefritt -
med 9 kr/mil fbr de kilometer som anges 
i denna kolumn. 

Langst ut till hbger p i denna rad talar 
man om Datum for utbetalning av 
Ibnen denna och nastkommande minad. 
Vi fir lbn den 25:e, men om denna dag 
infaller p i en lbrdag fir man pengarna 

redan p i fredagen. Infaller den 25:e en 
sbndag blir det inga slantar fbrran p i min-
dagen. Vid jul och midsommar galler sar
skilda regler. 

I den stora mittenkolumnen anges si 
belopp m.m. fbr alia de aktuella Ibnede-
lama. Vi iterkommer till dem! 

Lingst ner p i sidan finns tre rader. Det 
bbrjar med uppgifter om Skatteplik-
tigt belopp fran arets borjan. I 
kolumnen fbr L6n redovisas den sam
manlagda skattepliktiga Ibnen frin irets 
bbrjan. I rutan fbr Bilforman uppges 
det fbrminsvarde som vi studerade i fbre
giende avsnitt. 1 kolumnen fbr Ovriga 
formaner uppges summan fbr iret av 
det som sirredovisas till hbger p i denna 
rad: Skattepliktiga formaner den
na manad. Som synes kan det gilla 
skattepliktiga resor, kost, bil, etc. 
Nasta rad bbrjar med en uppgift om hur 

mycket Preliminar skatt som arbets

givaren har dragit. Hur mycket skatt som 
dras beror p i den Skattetabell som 
galler fbr den kommun dir man bor. Bor 
man exempelvis pi Lidingb kommer man 
lindrigt undan; hir i r Utdebiteringen 28 
kronor (per intjanad hundralapp). K:et 
stir fbr Kolumn, dar har vi nog alia en 1 :a 
nufbrtiden. 
Det fmns tre skattekolumner, 1,2 och 3. 

Kolumn 1 giller fbr den som ar fbdd 1934 
eller senare och darfbr ar skyldig att beta
la den allmanna pensionsavgiften, som i 
i r uppgir till 7 procent p i bruttolbnen. 
Kolumnema 2 och 3 tillampas fbr dem 
som har pensionsinkomst och/eller ar 
fbdd 1933 eller tidigare. Fbr vir del blir 
det med andra ord som regel kolumn 1. 
Om man fbr skojs skull raknar ut hur 
mycket skatt man borde betala enligt den 
skattesats som galler fbr den egna kom
munen och sedan jamfbr detta belopp med 
det som arbetsgivaren dragit enligt skatte-
tabellen, si ska man upptacka att belop-

M A N A D S L O N 
FOr den som nyanstalls i Posten gallerfr.o.m. 2001-10-01 en ny lOnetrappa 
med de belopp som anges nedan. 

Nar man "gatt ur" trappan galler en individuell lOnesattning, som avgOrs i de 
lokala lOnerevisionerna. Under gallande avtalsperiod (2001-10-01 ~ 2004-09' 
30) genomfOrs dessa Idnerevisioner vid de datum som anges i tabellen 
nedan. 

Grundlon per minad 

2002-10-01 
(fimlbn inom parentes) 

2003-10-01 

Nyanstaild 12 300*' (75:70 ^V64:30 '̂/58:7D 12 657 

+ 6 manader 13 000 (80:00 / 68:00 / 62:00) 13 377 

+ 12 manader 13 700 (84:30 / 71:70 / 65:30) 14 097 

4-12 manader 14 500 (89:20 / 75:80 / 69:20) 14920 

1) = Minadslon fdr den som fylit 18 Fdrden som inte fylit 18 ar galler foljande 
procent av manadsldnebeloppen: <17ar- 77,5procent, 17-18 ar- 85 procent. 
2) = Timldn for den som fylit 18 ar Delningstal 162,5 
3) = Timldn for den som fylit 17 men inte 18 ar 
4) = Timldn for den som ar under 17 ar. 
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pen inte stammer. Orsaken ar just denna 
pensionsavgift, som gor att man i prakti
ken betalar en hogre procent i skatt an den 
som galler dar man bor. Pi Tomteboda
klubbens hemsida fmns utforligare infor
mation om pensionsavgiften och dess 
skatteeffekter. 

I rutan for Andrad skatteberak-
ning anges det belopp som bruttolbnen 
ska sankas med innan skatten dras om 
man har skattejamkning. 

Om man bar en Skuld kvar att be
tala si anges det i nasta ruta. 
Skattepliktigt belopp i nasta ruta ar 

det man ska betala i skatt fdr denna mi
nad. I Bruttobelopp ingir sidana er-
sattningar som inte ar skattepliktiga. Det 
kan t ex galla den skattefria bilersatming-
en enligt reseavtalet. Till sist si Utbeta
las netto det som blir kvar nir prelimi-
narskatten (anges i den stora mittenko
lumnen) dragits frin bruttobeloppet! 
Forhoppningsvis fmns det nigra kronor 
kvar nir vi kommit si lingt! 

ARBETSTID 
Den ordinarie arbetstiden i genomsnitt 
per helgfri vecka varierar beroende pi typ 
av tjanst och tjanstgbring: 
• terminalarbetare p i brevterminalema 
39 timmar/vecka 
• terminalarbetare p i paketterminalema 
39,5 timmar/vecka 
• produktionskontorister 39,5 tim
mar/vecka 
• ovriga (bl.a. tekniker) 40 timmar/vecka 

Fbr den som har skiftarbete, regelbundet 
nattarbete eller oregelbunden Jorldgg-
ning galler istallet fbljande: 

38 tim/vecka (natt) 
Om arbetstiden i genomsnitt per vecka 
infaller 
- minst en ging p i tid mellan kl. 23.00 

TIMAVLONAD 

Avtaiet galler Sven fbr den som Sr 
timavlbnad, men det finns en rad 
inskrinkningar: 

• semestern uppgir till 25 dagar oav
sett hur lange man varit anstaild. 
• semestern betalas ut iret efter det 
man tjSnat in den. Den semester man 
tjanar in i i r (2002) fir tas ut (som 
betald semester) fbrst fr.o.m den 1 
april 2003. 
• de tic procentens sjuklbn mellan 
dag 15-90 galler inte for timavalbna-
de. Inte heller ersattningen frin ar
betsgivaren for lakarbesbk och lake-
medel. 
• man har ingen rStt till betalda ledig-
heter vid nara anhbrigs dbdsfati, flytt
ning, lakarbesbk och akuta tandiakar-
besbk. 
• tidsfbrskjutningstillagget galler inte 
fbr timavlbnade. 

TIMLON 
Timlbnen beraknas olika beroende pi 
vilken veckoarbetstid man har. 
40 timmarArecka. Minadslbnen divi-

deras med 166,7. 
Understiger 40 timmarA>ecka. Mi

nadslbnen dlvideras med 162,5. 
Exempel En timanstaild sorterare pi 

vara terminaler har som regel anting
en 39, 38 eller 36 timmar/vecka som 
genomsnittlig ordinarie arbetstid for 
motsvarande heltidstjanstgbring. Den 
egna timlbnen ska darfbr divideras 
med 162,5. Om man nyanstalls med en 
grundlon som fbr heitid skulle uppgi 
till 13.500 kr/min blir ens timlbn 
13 500 / 162,5 = 83,10 kr. Om man 
daremot varit timanstaild i minga i r 
och uppnitt en lbn som fbr heitid 
skulle uppgi till 16 400 kr/min blir 
timlbnen 16 400 / 162,5 = 100,90 
kr/tim. 

och 05.00 
- med minst tvi timmar mellan kl. 23.00 
och 05.00 

38 tim/vecka ("tvaskift") 
Om arbetstiden slutar kl. 21.00 eller sena
re mer an tvi ginger i genomsnitt per 
vecka och om schemat dirutbver innehil-
ler i genomsnitt mer an tvi arbetsdagar 
som slutar fbre kl. 21.00. 

36 tim/vecka ("extremnatt") 
Om arbetstiden i genomsnitt per vecka 
infaller 
- minst 1,4 ginger p i tid mellan kl. 23.00 
och 05.00 samt 
- med minst tv i timmar mellan kl. 23.00 

och 05.00 samt 
- till nigon del p i lbrdag eller sbndag. 

OVERTID - M E R T I D 
Arbetar man bvertid mellan 06.00-20.00 
helgfri mindag - fredag utgir enkel bver
tid. Pi bvrig tid utgir kvalificerad bver
tid. 
Enkel overtid = Minadslbn 

94 
Kval overtid = Minadslbn 

72 

Jobbar man "bvertid" som deltidstjinstgb-
rande fir man fbrst mertid. 

QB-TILLAGGET Betopp/tim 

Kategori Pa lonespec Tid 2001-10-01 2002-10-01 2003-10-01 

Enkel O B - T I L L A G G ENKEL Man-tors 19-22 13,70 14,10 14,50 

Kvalifi
cerad 

OB-TILLAGG KVAL Alia dgr 22-06, fre 
fr19, ma till 07; lor-
sdn- och helgdag 

30,65 31,55 32,45 

Hogre OB-TILLAGG HOGRE Storheiger 68,65 70,70 72,75 
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Mertid = Minadslbn 
140 

F R I D A G A R 
Man har ratt till 104 lediga dagar per 
kalenderir. Med ledig dag menas enligt 
avtaiet ett kalenderdygn. 

De lediga dagama ska fordelas jamnt 
over iret och det "bor ejierstrdvas" att de 
laggs ut si att man fir "tva lediga dagar 
per vecka heist forlagda till l6r-
dag/sdndag", som det heter i fbrhand-
lingsprotokollet till gallande treirsavtal.. 

Enligt reglema om veckovila har man 
ratt till minst 36 timmars sammanhangan-

^ ledighet under varje sjudagarsperiod. 

F R I D A G S T I L L A G G 
Fridagstillagget upphorde den 1 oktober 

^ b e fiesta inom Terminal har som kom
pensation ett "FAST FTIIDAGSTIL-
LAGG" som uppgir till det minatliga 
genomsnittet av de fridagstillagg som man 
uppbar mellan 1997-04-01 ~ 1998-03-31. 
Ar man oklar Over om beloppet stammer 
si miste man be sitt fackliga ombud att 
kontrollera saken. 

H E L G 
Med "helg" menas enligt avtaiet samtliga 
helgdagar, oavsett vilken veckodag de 
infaller pi . Dessutom riknas fbljande 
helgdagsaftnar som helg: pisk-, pingst-, 
midsommar-, jul- samt nyirsafton. 

^ V i d ordinarie tjanstgbring p i helg blir 
V a n antingen befriad frin tjanstgbring 

eller ocksi utgir kvalificerad bvertid. 

T I D S F O R S K J U T N I N G 
( ^ b den egna ordinarie arbetstiden fbr-

skjuts utgir "TIDSFORSKJUTNINGS-
TilLagG" under forutsattning 

• att besked om indrad arbetstid har 
lamnats senare an 72 timmar fbre arbetsti-
dens bbrjan enligt andringen samt 
• att arbetstiden har forskjutits minst tv i 

timmar, jamfbrt med det egna schemat. 
Tidsfbrskjutningstillagget uppgir till 

132 kr per forskjutningstillfalle. 

R A S T O C H 

M A L T I D S U P P E H A L L 
En rtist ska omfatta minst 30 minuter och 
laggas ut minst var femte timma.. Rast 
raknas inte som arbetstid. 

Maltidsuppehall ar ett betalt uppehill i 
arbetstiden som fir omfatta hbgst 20 mi
nuter. 

Paus. Enligt Arbetstidslagen har man 
ratt till kortare pauser, enligt praxis 5 
min/tim. Hos oss har dessa pauser slam-
mats upp till kafferaster. 

S E M E S T E R ^ 
Arssemestem uppgir till 25 dagar. 

Den som var Ibneplansanstalld vid bo-
lagsbildandet den 1 mars 1994 hade som 
regel fler semesterdagar. Antalet berodde 
pi vilken lbn man hade och hur gammal 
man var. 
Den 1 juli 1995 frystes antalet semes

terdagar fbr dem som d i hade ritt till 
fler dagar an 25. Man fick behilla det 
antal dagar man hade ratt till for semeste-
riret 1995, men nigon vidare "uppflytt-
ning" blir det inte. 

Man har ratt att spara semesterdagar men 
man miste fbrst ta ut 20 dagar och man fir 
inte ha fler in 40 dagar innestiende. 

OBSERVERA att fbr den som har koncen-
trerad tjanstgbring (exempelvis extrem
natt) raknas antalet semesterdagar om (= 
ner). I gengald dras semesterdagar enbart 
fbr arbetsdagar. 

S E M E S T E R T I L L A G G 
Vid semester utgir ett semestertillagg 
("SEMESTERTILLAGG") som uppgir 
till 0,80% av minadslbnen fbr varje se-
mesterdag. Med minadslbn menas i det 
har sammanhanget iven ev fasta tillagg. 
Om vi till exempel utgir frin en minads
lbn pi 16.000 kr blir semestertillagget fbr 
20 dagars semester fbljande: 0,80% x 
16.000 x 20 dagar = 2.560 kr. 

Semestertillagget betalas ut minaden 
efter det man tagit ut semestern. 

Semestertillagg fbr de rdrliga tillaggen 
(ob, bvertid, mertid, jour, etc) ar inbakat i 
sjalva tillagget. 

SKATTEN 
Pi lonespecifikationen redovisas ocksi 
den PRELIMINARSKATT som dragits. 
Vill man kolla att ratt skatt har dragits fir 
man ta fram den skattetabell som galler 
fbr den egna kommunen. 
Ett tag redovisades ocksi egenavgiftema 

pi Ibnebeskedet, men det har man numera 
slutat med. 2001 uppgir pensionsavgiften 
till 7,0 procent p i bmttolbnen. Netto blir 
avgiften nigot ligre eftersom den ar av-
dragsgill. Avgiften ingar i den prelimi-

F O R S A K R I N G A R 

Minga av oss har ett avdrag fbr "FOLKSAMPREMIE". De olika premiema 
framgir av tabellen nedan. Dessutom tillkommer hemfbrsikringen. 

Om man tappat bort sitt fbrsakringsbesked kan man med hjalp av dessa uppgif
ter si att saga bakvagen rakna ut vilka fbrsakringar man egentligen betalar fbr! 

FdRSAKRING Premie/miin 2002 

G F 15000 
\ med sjukkapital 

Medlem torn 65 Sr 
MedfOrsakrad torn 65 ir 
Aldre medlemmar 
Aldre medfdrsakrad 

58,00 
58,00 
17,00 
17,00 

TrygghetsfOrsSkring fritidsskador 
Medlem torn 65 ir 
MedfOrsakrad torn 65 it 
Aldre medlemmar 
Aldre medfOrsakrad 

22,00 
30,50 
8,00 

19,00 

MEDLEMSBARN 
Per barn 40,00 

-

i 
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narskatt som dragits. Den fmns ocksi 
sSrredovisad i skattetabellen om man vill 
kontrollera saken. 

Ibland fbrekommer att "PROCENT-
SKATT" har dragits. Det gors nSr eng-
ingsbelopp, t ex retroaktiva lonehojning-
ar, har betalats ut. Hur mycket procent-
skatt som skall dras p i engingsbelopp 
finns angivet p i sista sidan i skattetabel
len. 

H E M F O R S A K R I N G E N 
Man avgor sjalv om man vill teckna en 
kollektiv hemforsakring i Folksam eller 
inte. Den framsta skillnaden mellan fack-
ets hemforsakring och individuella hem-
fbrsakringar ar att den koUektiva forsak
ringen ar beloppslds, dvs man behbver 
inte sjalv vardera det egna Ibsbret. Man 
har alltid en fbrsikring som tScker hela 
vardet av ens egendom. 
Premien fbr fbrsikringen varierar mellan 

ca 50 -120 kr/min i Stockhoms Ian, bero
ende pi var man bor. Pi Tomtebodaklub
bens hemsida finns premiema fbr hela 
lanet redovisade. De finns ocksi intagna 
i den sarskilda broschyr om fackets 
fbrsakringar, Medlemsforsdkringar, som 
SEKO gett ut. 

Pi Ibnebeskedet redovisas premien i 
klump med premien fbr ev. bvriga fbrsak
ringar som man tecknat, Folksampremie. 

V A R D A V B A R N 
Vid vird av (sjukt) bam drar Posten 100 
procent av Ibnen. "TILLF FORALDRA-
PENNINC-avdraget beraknas per ar-
betsdag. Frin Fbrsakringskassan fir man 
en tillfallig fdrdldrapenning i max 60 da
gar per bara och ir (dock sammanlagt 
hbgst 120 dagar). Den tillfilliga fp mot-

A R B E T S S K A D A 

Vid sjukdom p.g.a. arbetsskada giller 
fbrminligare regler in vid "vanlig" sjuk
dom. 

Vid arbetsolycksfall giUer fbljande: 
• Vid sjukskrivning p.g.a. arbetsolycks

fall i hbgst 14 dagar fir man full ersatt
ning frin Posten fbr karensdagen (dag 
1). Fbr dag 2-14 dras vanligt sjukav-
drag p i 20 procent av Ibnen. 
• Vid sjukskrivning p.g.a. arbetsolycks

fall i 15 dagar eller mer fir man full er
sattning fr.o.m. l:a sjukdagen. 
• Vid sjukskrivning p.g.a. arbetsolycks

fall i mer an 30 dagar kan man dessutom 
f i ersattning fbr sveda och vark. 
• Oavsett sjukskrivningens langd kan 

man vid arbetsolycksfall f i ersattning 
fbr kostnader i samband med arbetsska-
dan, exempelvis klader, lakarkostnader 
etc. 

Vid arbetssjukdom, exempelvis 
belasmings- och fbrslitningsskador, gal
ler andra och hirdare regler fbr att f i 
ersattning. Lis merom detta i Tomtebo
daklubbens Lathund om ersdttningar vi 
sjukdom, arbetsskada, mm. Den finns 
ocksi tiUganglig p i klubbens hemsida. 

Tank p i att ALLTID snarast anmila en 
arbetsskada eller ett tillbud till din ar-
betsledare och skyddsombud - aven om 
du inte behover sjukskriva dig. 

svarar 80 procent av Ibnen. 

FORALDRAPENNING 
Vid fbraldraledighet med fbraldrapenning 
gbrs ett 100-procentigt avdrag pi Ibnen. 
Detta avdrag uppgir till 3,3% av minads
lbnen fbr varje ledig kalenderdag. Ar man 
ledig hel minad dras hela minadslbnen. 
Frin Fbrsakringskassan utgir en fdrdldra
penning, som motsvarar 80 procent av 
Ibnen. Dessutom fir man frin Posten ett 
" F O R A L D R A L E D I G H E T S T I L -
LAGG", som uppgir till 10 procent av 
daglbnen (Daglbnen utgbr hir 3,3% av 
minadslbnen). Sammanlagt fir man alltsi 
ersatmingar som motsvarar 90 procent av 
Ibnen vid den har typen av fbraldraledig
het (i sammanlagt 360 dagar per bam; fir 

tas ut fr 0 m 60 dagar fbre den beraknade 
tidpunkten fbr bamets fbdelse tills bamet 
fylit itta ir). 

S J U K V A R D 
Arbetsgivaren ersatter 95 kronor av kost-
naden vid besbk hos lakare. Har man 
remiss frdn lakare fir man samma ersatt
ning vid behandling hos psykolog. Vid 
annan sjukvdrdande behandling (t ex 
sjukgymnastik), som sker i den offentliga 
virden eller hos privatpraktiserande 
"virdgivare" som tillampar av regeringen 
faststalld taxa, fir man tillbaka 55 kronor 
per besbk frin arbetsgivaren. 

Lakemedel (prisnedsatta och receptbe-
lagda) som skrivs ut i samband med sjuk
dom, ersatts heU av arbetsgivaren. 

SJUKA V D R A G E T - S J U K L d N E T I L L A G G E T 

Sjuk PilOnespec } Avdrag Ers frit) posten Ers frin FK Ersattning totalt 
1 

Dag 1 S J U K K A R E N S D A G 100% 0 0 0 

Dag 2-14 S J U K F R A N V A R O D A G 2-14 
1 

20% 
1 

80% 0 80% 

Dag 15-90 S J U K F R A N V A R O D A G 15- 90% 10% 80% 90% 

Dag 91- S J U K F R A N V A R O D A G 91- 1 100% 0 80% 80% 

De fbrsta 14 dagama i en sjukperiod gbrs avdrag fbr arbetstimmar, darefter fbr kalenderdagar. 
Nar man ar sjuk fir man ett sjuklonetillagg ("SJUKLONETILLAGG") tor varje dag under sjukperioden. Tillagget utgbr 

1/365 av den underlagssumma, som redovisas p i januari manads Ibnespecifikation. OBS att avdrag gbrs p i sjuklbnetilligget pi 
samma sitt som p i Ibnen; se tabellen ovan. 

Vid sjukdom pg.a. arbetsskada galler sdrskilda regler for sjukavdragen - se sarskild ruta! 
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Vid sjukhusvird fir man 70 kronor/dag 
frin arbetsgivaren.. 

For att f3 ersattning krivs att man redo-
visar kvittona for arbetsgivaren och kopia 
pi frikorten for lakarvird respektive lake
medel. 

Fr 0 m den 1 januari 1996 ar dessa er-
sattningar skattepliktiga. 

Man kan ocksi f i ersattning fSr resor 
i samband med olycksfall och sjukdom. 
Har fir man dock ingenting frin vare sig 
Forsakringskassan eller arbetsgivaren utan 
denna ersattning fir man g5ra upp med 
sjukhuset (motsvarande) om. 

Vid olycksfall bor man undersoka 
mojligheterna att fi kompletterande 

^rsattningar frin arbetsskadefdrsak-
ringarna (om olyckan skett pi eller pi 
vag till eller frin arbetet) eller vira 
fackliga fbrsakringar (fritiden). 

i^ilETALDA L E D I G H E T E R 
Man har ritt till 
• en dags ledighet med bibehillen Ion vid 

flyttning. 
• om man p.g.a allvarligare sjukdomsfall 
(och narstiendepenning ej utgir), ddds
fall, begravning, bouppteckning eller 
arvsskifte inom den egna familjen eller 
den narmaste slaktkretsen miste vara le
dig frin arbetet, har man ritt att vara ledig 
med bibehillen Ion under "erforderlig 
tid", som det stir i avtaiet, dock hbgst nio 
dagar per kalenderir. 
• lakarbesbk - erforderlig tid 
• tandlakare - erforderlig tid, men endast 

akuta besvdr. 

BRYTPUNKTER 
Den fasta Ibnen (minadslbn, fast fridags

t i l lagg) betalas ut fbr innevarande minad. 
'f^>et innebar att man exempelvis den 25 

februari fir den fasta Ibnen fbr februari 
minad. De rbrliga tillaggen daremot beta
las ut minaden efter; vilket, till exempel, 
innebar att de tilligg man tjanar in i febru
ari betalas ut p i marslbnen. 

Fbr avdragen vid olika typer av tjinst-
ledighet, t ex sjukdom, ligger brytpunkten 
kring den 15:e i minaden. De avdrag som 
ar kanda vid detta datum, dras redan sam
ma minad den 25:e. Detta argrundregeln; 
i praktiken fungerar detta inte alltid, vilket 
fbrsvirar tolkningen av Ibnebeskedets alia 
hieroglyfer. 

AVDRAG 

avdrag p i Ibnen ska gbras, ar ett kringligt 
kapitel. Numera redovisas i alia fall vilka 
dagar avdragen omfattar. 
Principen ir den, att fbrst redovisas mi

nadslbn och ev fasta Ibnetillagg som van
ligt och darefter kommer avdragen, var 
fbr sig. Fbrst p i minadslbnen, och dir 
skriver man ut orsaken till avdraget, t ex 
"SJUKFRANVARO". Darefter redovisas 
avdragen pi ev fasta tillagg. 
Storleken p i avdragen vid sjukdom och 

fbraldraledigheter framgir av text och 
tabellerovan. //wr dessa raknas ut framgir 
dock inte. Det i r si kringligt, att den in
tresserade hanvisas till klubbens lathund 
Ersdttningar vid sjukdom, mm. 
Avdraget vid annan typ av tjanstledighet 

uppgir till 4,6% av minadslbnen per ledig 
arbetsdag (vid regelbunden arbetstid; 

annars avdrag per timme enligt formehi 
minadslbnen/175), om tjanstledigheten 
omfattar hbgst fem arbetsdagar. Ar tjanst
ledigheten sex arbetsdagar eller mer gbrs 
avdrag med 3,3% av minadslbnen fbr 
varje kalenderdag. 

HEM-PC 
Minga har utnyttjat mbjligheten att hyra 
en hem-pc genom arbetsgivaren. 
Avdraget fbr hem-pc:n gbrs p i bruttolb

nen. Det innebar i ena sidan att man slip
per skatt fbr det belopp man betalar for 
pc:n, vilket innebir en drygt 30-procentig 
reduktion av priset. A andra sidan ingir 
inte avdraget i underlaget fbr sjukpenning, 
tjanstepension, etc. 

Sjukledighet eller annan tjanstledighet dar 

Till dig som dr nyanstdlld 
• Minga som nyanstalls i Posten fir 
enbart tidsbegransade anstallningar. 
De regler som redovisas pi fbregien
de sidor galler iven fbr er - f5rutsatt 
att ni ar minadsavlbnade. Grundre-
geln fSr att bli minadsavlbnad ar att 
man anstalls fbr tre minader eller 
mer och pa minst 40 procent 
Fbr den som ar timanstaild gMller en 

rad undantag som innebar samre vill
kor; de viktigaste finns angivna i en 
ruta tidigare i denna artikel. 

A-kassan 
For dig som Sr tidsbegransat anstMlld 
ar medlemskapet i A-kassan en viktig 
sak. Gir man med i SEKO blir man 
automatiskt ansluten till A-kassan. 

Fbr att fi bli medlem i A-kassan 
krivs antingen 
• att man har arbetat minst 17 tim
mar per vecka i fyra veckor under en 
femveckorsperiod eller 
• att man har avslutat en heltidsut-
bildning bver grundskolenivi, som 
omfattat minst ett lasir. Dessutom 
maste man har varit anmild hos 
arbetsformedlingen och/eller ha arbe
tat minst 90 dagar inom 10 manader 
i direkt anslutning till den avslutade 
utbildningen. 
Fbr att fi ersattning vid arbetsibshet 

maste fr a tvi villkor uppfyllas: 

• Man miste ha varit medlem i A-
kassan i minst tolv minader. 
• Man miste under de tolv minader-
na fbre arbetslbsheten har arbetat 
minst 70 timmar per kalenderminad 
i sex minader eller minst 450 timmar 
under en sammanhangande tid av sex 
kalendermanader. I det sistnamnda 
alternativet miste man ha arbetat 
minst 45 timmar varje minad. Man 
fir rakna ihop arbetad tid frin olika 
arbetsgivare. 

De tolv minader under vilka man 
fir tillgodorMkna sig arbetade dagar 
("ramtiden") fSriangs med den tid 
man ev. gjort vamplikten, varit sjuk, 
haft fbraldrapenning, mm. 

Nar man blir arbetslbs fir man en 
ersattning som motsvarar 80 procent 
av den Ibn man hade nar man arbeta
de. Man fir dock hbgst 730 kr/dag 
(=16.060 kr) under 100 dagar, daref
ter 680 kr/dag. Om man arbetat del
tid och haft olika anstallningsprocent 
i det eller de jobb man haft fore 
arbetslbsheten si beraknas ersatt
ningen (grovt uttryckt) pi ett genom
snitt av den arbetstid man haft 

Om du som nyanstaild i Posten har 
frigor - kontakta din lokala sektion! 
De kan ge dig utfbrligare information 
om de avtal och regler som galler. 
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Svindlande affarer 

Kuweit icoper 
terminalema 

FACKTUELLTExfra 

M E D L E M S A V G I F T E N 
"MEDLEMSAVGIFT SEKO" Si ett 
annat kart avdrag. Fackavgiften uppgir 
till mellan 126 och 306 kronor per minad, 
beroende pi inkomst. Avgiften faststalls 
2002 p i grundval av utfallet i 2001 irs 
lonerevision. Har man varaktiga (= mer 
an tre minader) fbrandringar i inkomsten 
under iret kan man anmila detta till av-
delningsexpeditionen och dirigenom f i 
avgiften justerad. 

Fr.o.m ir 2002 gors en skattereduktion 
pi avgiften till facket och A-kassan. Skat-
tereduktionen uppgir till 25 procent p i 
den del av avgiften som gir till facket och 
40 procent p i A-kasseavgiften. "Nettoav-
giften" efter reduktionen framgir i tabel-
lens tredje kolumn. 
Facket och A-kassan limnar uppgift till 

Skattemyndigheten p i de avgifter som 
dragits. I den fbrenklade sjilvdeklaratio-
nen kommer det fr.o.m. ir 2003 att finnas 
fbrtryckt vilket avdrag (=skattereduktion) 
man beviljats for fbregiende ir. 

UPPSAGNING 
Om du ledsnar p i Posten si i r din upp-
signingstid en minad, om du varit an-
stalld i hbgst tvi ir. Har du varit anstslld 
langre tid an tvi i r ar din uppsagningstid 
tv i minader. 

Om Posten ledsnat p i dig si ar uppsig-
ningstiden mellan 1 - 6 minader, beroen
de p i ilder och anstalhiingstid. Blir du 
uppsagd p.g.a. arbetsbrist fbrdubblas upp-
sagningstiden. Den som varit anstalld i 
minst 12 minader och ar 45 i r eller aldre 
har i det fallet 12 minaders uppsagning
stid. 

Text: Jan Ahman 

• Si lange Posten var ett affarsdrivan-
de verk garanterade staten de pensionsi-
taganden, den pensionsskuld, som Pos
ten hade gentemot personalen. Utbetal-
ningen av Ibpande pensioner gjordes ur 
driftbudgeten men eftersom Staten stod 
som garant fbr att Posten skulle klara av 
sina itaganden, behbvde skulden aldrig 
balanseras i nigra bokslut och inga egna 
reserver byggas upp. 
Nar affkrsverket blev bolag den 1 mars 

1994 si innebar det att bolaget sjilvt 
(aven om det fortfarande ir till 100 
procent agt av staten) miste garantera 
den pensionsskuld man har till persona
len. Detta kan ske pi olika satt; man 
valde att huvudsakligen gbra det i form 
av en pensionsstiftelse. Stiftelsen fick 
sitt kapital genom att Posten AB fbrde 
bver de mest vardefulla fastighetema dit. 
Stiftelsen blev pi si sitt agare till de tre 
centralposthusen i Stockholm, Gbteborg 
och Malmb samt brev- och pakettermi
nalema. 

Sakra vardepapper 
Nu ansig sig stiftelsen fi battre och 
sakrare (sic!) avkastning om man silde 
fastighetema och kbpte virdepapper 
(dock huvudsakligen obligationer) fbr 
pengarna. Darefter bbrjade fbrsaljning-
skarusellen. Stiftelsen silde i September 
2000 Klaraterminalen till Stockholms 
stad. Dessfbrinnan hade bvriga termina
ler (bl.a. Arsta och Tomteboda) avyttrats 
i juli 1999 till ett konsortium dir Deuts
che Bank agde 50 procent av aktieraa 
(SPP tog hand om resterande 40 procent 
och Ohmans Fondkommission 10 pro-
cent). De nya agama betalade 2,4 miljar
der fbr de sammanlagt femton fastighe
tema. Centralposthusen ar fortfarande 
kvar i stiftelsens ago. 

1 slutet av September i ar silde si kon-
sortiet med Deutsche Bank i spetsen 
fastighetema vidare till Kuwait Finance 
House (KFH) fbr 2,7 miljarder kronor 
(300 miljoner ). KFH ir inte bara en 
stor fmansiell aktbr (med tillgingar 
motsvarande 14 miljarder investerade 

utom lands) utan ocksi en islamisk bank, 
med de regler som galler fbr en sidan. 
Man fir inte bedriva rintebarande verk
samhet, men raknar enligt Reuters med 
a return of investment p i nio procent. 
Hur detta gir ihop fir andra fbrklara och 
i sista hand kan de vi l vanda sig till rak-
nemastama p i Posten Produktion; de vet ' 
hur en slipsten ska dras. 
Fbrvaltningen av fastighetema kommer 

aven i fortsattningen att skotas av Celex-
a, eller Aberdeen Celexa, som bolaget ,ij 
numera heter - sedan det kbpts upp av 
det brittiska bolaget Aberdeen... 

Estonia 
Om vi itervander till svenska Postens 
bvriga fastigheter si sildes Postfastighe-
ter och dess dryga 70 fastigheter runt om 
i landet till Wihlborgs Fastigheter AB 
under hbsten 2001. Den reavinst man 
gjorde p i den fbrsaljningen (300 miljo
ner) snyggade till resultatrakningen i 
niominadersrapporten fbr ett i r sedan. 

Till sist si har vi Estonia eller det nya 
Huvudkontoret, som det ocksi kallas, 
vid Tomteboda. Det igs av AP-fastighe-
ter, som satsar en miljard p i bygget. 1 
gengald har man tecknat ett hyreskon- ^ 
trakt p i 18,5 ir med Posten. 

Salt ut matsilvret 
Darmed ar Postens tid som fastighetsa- ^ 
gare bver. Officiellt fbrklaras det som ) 
"ett viktigt steg i Postens satsning for att 
bibeiidlla och utveckla var kdrnqffdr 
inom brev- och paketverksamheten". I 
sjalva verket handlar det om hur ett tidi
gare valskbtt och Ibnsamt statligt affars-
verk medvetet utsatts fbr omreglering 
och bolagisering och ddrfor gir p i kna-
na - trots att man pressat ur personalen 
si mycket det gir och litet till. 

Och silt ut matsilvret! 

Jan Ahman 

Inkomst AVG "Net-
Tba/Arsta 2002 to" 

0 - 5000 126 81 
5001 - 7000 156 103 
7001 - 9000 191 130 

9001 -11000 221 152 
11001 -14000 256 178 
14001 -17000 291 206 
17001 - 306 216 

Samtliga belopp per minad. 
Studerande med studiel&n betalar 109 
kr/man. 
Pensionarer betalar 36 kr/min i avgift. 
NB! Tba-Logistik har ca 10 kr lagre avgift 
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Eftertanke. 
• Nar nu lite sno kommer dalande 1 
november, kan det vara lage for en 
stands eftertanke infor allhelgonahel-
gen... 

FiRAR MAN H A L L O W E E N I I R A K ? 
Har man skrackinjagande masker pa 
sig, eller ar det gasmasker som ar 
populara? Det galler att forbereda sig 
infbr det "Trick or treat" som presi-
dent Bush har i beredskap. En bomb 

huvudet eller en strategisk kamva-
penladdning? Folket har ju redan en 
ledande mastare i skrack i Bagdads 
presidentpalats. Pest eller kolera? En 

^,nnan Kofi forsoker spela ut jokem 
' FN. Vem kommer att sitta med Svarte 
Fetter? Skall vi gissa pa det irakiska 
folket? 

Micke Tail 
fick nast 

sista 
ordet 

I S T O C K H O L M S STAD och Landsting 
stundar maktskifte. Varen 2000 invig-
des nya postterminal Arsta av dava-
rande finansborgarradet, moderaten 
Carl Cederskold. Hans tal konstatera-
de att "posten ar som rinnande vatten, 
dvs nar man vrider pa kran sa vet man 
att det kommer". Det visste du inte 
kare postanstalid, att du forvantas 
bara finnas till enligt moderatema. 
Heist skall du vara privat ocksa. Da 
blir kostnaden fdr kunden pressad och 
du blir lyckligare eftersom privatans-
tallda alltid har det battre enligt mark-
nadens lag. Yips har du battre Ion, 

arbetsmiijo och ovriga villkor. Grabe 
har nog ratt i alia fall, aven om han 
inte tankte sig att kunden skulle fa 
lagre pris, utan att ditt pris for att 
arbeta sjunker i och med att du blir 
outsourcad. 

S J A L V T I L L B R I N G A R JAG en del tid i 
Tallberg-Dalama. Det ar nastan ga-
ranti pa att det ar tjock, vit sno lagom 
till jul. Sjalva landskapet blir som ett 
julkort. Jag, min tjej, och tva katter 
bor i en lagenhet. Det finns nagra 
hundra bofasta och atta hotel 1 i Tall-
berg. De flesta av hotellen har flillt 
upp under storheiger. Det verkar dock 
bara vara de battre bemedlade som 
har rad att bo dar, aven om Gyllene 
Hornet ar ett undantag for postanstall
da. Det betyder att sadana dar battre 
bemedlade stockholmare stor friden. 
Men det far man sta ut med. 

D E T AR V A R R E NAR MAN, enligt 
kommunens forordning, skall sopsor-
tera. Da kan man namligen raka ut for 
en del obehagliga overraskningar. En 
gang kom herr Cederskold i bil till 
sopsorteringen i Leksand, just nar jag 
var dar. Han lar bo i Siljansnas som ar 
nastgards. Efter att kommit over 
chocken att moderaten gick omkring 
i jeans, noterades att han tydligen bara 
hade tomflaskor att slanga. Det tog 
dock lika lang tid for oss bada att bli 
klara, trots att jag hade plastforpack-
ningar, metallforpackningar, tidningar 
o s V . 

Hans fru, EU-parlamentarikem, satt i 
bilen och slickade pa en glass , utan 
att verka vilja deltaga, trots de manga 
kassama med flaskor. Det hela gav pa 
nagot satt en annan dimension pa 
ordet sopsortera. Forvanansvart nog 
verkade Volvon han akte med ganska 
gammal. Hans pension som fore detta 
borgarrad kanske maste indexregleras, 
sa att han inte forlorar i inkomstutvec-
kling? 

I MORGON B L I R D E T N E R V C S T , dk 
kanske Djurgardens IF har frackheten 
att bli svenska mastare i fotboll. Det 
skulle gladja mig som varit fan sedan 
1964. Aven Djurgarden har varit ut-
sattfbrmarknadsexperiment. Sasong-
en 1980 inkoptes en hel dros med 
spelare plus en ny tranare. Jag sag 
premiarmatchen och DIF ledde med 
2-0 i halvlek mot Mjallby, tror jag. 
Tranaren Mokkelbo fran Norge hel-
gonfbrklarades i paus. Efter pausen 
gjorde motstandama tre mal och mat-
chen var forlorad. Djurgarden akte ur 
allsvenskan samma sasong! Att man 
kan halla pa Hammarby kan jag torn 
fbrsta, eftersom det laget oftast har 
lirat underhallande fotboll utan att fa 
vinna titlar. Nu har de vunnit och det 
borde vara Djurgardens tur. Det langa 
lidande sedan fbrra titeln 1966 maste 
vara historia! Daremot har jag ingen 
fbrstaelse fbr att man kan halla pa 
AlK. Bara det att laget en gang kal la
des fbr "smokinglirama" sager det 
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mesta? Min tolkning av det lagets 
spelstil, ar att man lever pa tur och 
som en "smokinglirare", som vi sager 
i Solberga, "glider in pa en rakmack-
a". Dvs det ar nagon annan som skall 
ordna det, precis som en del postche-
fer tanker? 
Fardigtankt. 

Micke Tall 

Micke Tall dr ordforande i Klubb Arsta. 
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Avtaisrdrelsen 
Aktuella projekt 

SEKO Postens ordforande 
Ake Kihiberg medverkar 

valkomna! 
/Styrelsen 

OptiMail och CityMail 
• Det liter som en bamram-
sa men orden symboliserar 
den skadliga svenska omreg-
leringen av postmarknaden 
och utgor darfbr tvi av den
na tidnings framsta hatob-
jekt. 

CityMail bedriver utdelning-
sverksamhet i Stockholm, Gote
borg, Sk4ne och Gotland. Bola
get ags sedan i mars 2002 till 57 
procent av norska Posten (resten 
av aktiema Overtas 1996). Man 
redovisar inte ISngre nigra re
sultat offentligt men en inte 
sarskilt kvalificerad gissning 
talar fbr fortsatt roda siffror. 
Bolagsstyrelsen toppas av tre 
direktorer i Posten Norge (samt
liga utan postal erfarenhet och 
nyligen rekryterade frin bl.a 
Telenor) och darefter fbljer en 
vice vd for Carlsbergs, vd:n for 
ROnnberg McCann, tvi styrel-
seproffs (som tydligen blivit ett 
nytt yrke?), vd:n for OptiMail 
samt tvi fackliga representanter 
frSn SEKO. 

CityMail Sr som bekant en 
torped som skickats in p i den 
svenska postmarknaden for att 
tvinga fram sankta porton 5t de 

stora kunderna och sanka stan-
darden fbr de svenska postarbe
tama. Det har de lyckats med; 
daremot har de hittills inte redo-
visat en krona i vinst - men val 
tv4 konkurser och miljoner i 
fbrlust. 
Frigan ar nu hur lange Norska 

Posten kan sti for fioleraa. I 
synnerhet som Posten Norge 
ombildades till bolag den 1 Juli 
i 5r och dessutom redovisar en 
kraftig resultatfbrsamring for 
fbrsta halviret: frin plus 218 
miljoner NKR ir 2001 till mi
nus 50 miljoner NKR i ar. 

OptiMail ar en avknoppning 
frin CityMail men till skillnad 
frin "moderbolaget" visar bola
get plusresultat. OptiMail hand
lar med utrikespost. Arets fbrsta 
nio minader uppgick omsatt
ningen till 176,3 miljoner och 
vinsten till 25 miljoner (6,6 mil
joner exklusive en reavinst). 

Omsattningen okade med 40 
procent Jamfbrt med fbrra iret 
medan rorelseresultatet fortsatt 
pendtar mellan 1-2 procent pi 
omsattningen; malet ar itta pro-
cent. Aktiekursen ligger strax 
under tio kronor. 

Jan Ahman 
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!J| Ja , jag kommer pa Tomtebodaklubbens 
hostmote med middag! 

G Jag vill ata vegetariskt 
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