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Avtalet 

Ett s t e g f ramSt ! 
• Nej, det blev ingen strej k. 
Men den har gangen var det 
.ara! 
Det nya avtalet blev klart 

natten till den 25:e oktober. 
V i fick en ny lonetrappa 

•^ned hogre ingangslon och 
slutlon. Det svarta halet 
krymper och darmed brom-
sades utvecklingen mot en 
allt samre loneniva i Pos
ten. 

Trygghetsavtalen 
Postens fursok att urholka 
trygghetsavtalen tillbakavi-
sades. 

De allmanna loneokning-
ama ligger pa ungefar sam-
ma niva som ovriga LO-
avtal. 2,4 procent de tva 
forsta aren och 2,3 procent 

det tredje avtalsaret gor att 
vi kommer att ha en pott pa 
drygt 400 kr per individ 
(heltid) att forhandla om pa 
terminalema. 

Repetition 
Strejkhotet var inte forga-
ves. Forutom att vi fick ige-
nom viktiga krav var det 
ocksa en valbehovlig repeti
tion infbr kommande av-
talsrorelser.Vi kom en bit 
pa vag den har gangen, nas
ta gang ska vi ta ett steg till . 

Nu vet vi hur man gor! 

/Red 
Las iner om avtalet och kommen-
taier tillkonflikten inne i tid-
n ingen! 

Klubbarnas 

Strejk 
pa denna arbetsplats 

Mandagen den 25 oktober 
kl 16.00 intrader total 
arbetsnedlaggelse/strejk for 
samtliga SEKO-anslutna 
inom Produktion vid Brev och 
Paketterminal Arsta, Tomteboda 
och Segeltorp. 

Samtidigt blockeras samtliga 
arbeten som skulle utforts av 
S E K O s medlemmar. 

4SEKO 

FriSret 
Sidan 8 

Projekten 
Sidan 10 
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V e m ar egent l igen 
k o m m u n i s t ? 

Jag skrev en artikel om ekonomiska 
system i forra Facktuellt dar jag redo-
gjorde for min syn pa nagra olika eko

nomiska system. Dar skrev Jag att i en 
pianekonomi sa ar det de politiska maKt-
liavarna som bestammer vilka varor och 
tjanster som produceras och erbjuds inne-
vanarna i ett land. Pianekonomi forknip-
pas med kommunistiska lander i torsta 
hand. 

Jag har funderat sista tiden p3 om det gar 
att oversatta ekonomiska termer forlander 
aven pa foretag. Detta for att jag anser att 
ledningen for Posten produktion styr brev 
och paket natet med ett pianekonomiskt 
satt att tanka. Norrkopings brevterminal 
och Vaxjo paketterminal var bland de 
basta resultat och kvalitetsmassigt och 
Tomteboda brevterminal hann ga upp i 
topp innan breven flyttades. Hade Posten 
produktion styrts av ett marknadsekono-
miskt satt att tanka sa hade man forstas 
behallit de enheter som lag i topp. Nu blev 
de i stallet nedlagda for de passade inte in 
i planerna som Postens produktions led-
ning dragit upp. 

S er man pa detta en bit fran sidan sa 
kan jag bara konstatera att Posten 
produktions ledning styr med ett 

pianekonomiskt satt att tanka. Da bor de 
enligt mitt satt att se det vara kommunis-
ter. Lars Ohly sager att han ar kommunist 
och samarbetar i en regering som styr 
enligt ett marknadsekonomiskt satt att 
tanka. Posten produktions ledning verkar 
i ett aktiebolag i marknadsekonomin Sve-
rige, som man styr enligt ett pianekono
miskt satt att tanka. Det ar en miirklig 
varld vi lever i och frSgan som om och om 
igen kommer upp i mitt huvud ar; 
Vem ar egentligen Kommunist? 

Tanker man sedan vidare pa det nyligen 
traffade avtalet och strejkvarslet som 
foregick det, sa bl ir varlden annu markli-
gare. Tack vare omstruktureringen i 
Stockholm, Norrkoping och Vaxjo sa blev 
SEKO:s strejkvarsel oerhort effektivt. 
Postflodet i Sverige skulle ha stoppats t i l l 
stora delar valdigt snabbt om strejken 
brutit ut, for det ar valdigt svart att omdir i -
gera brev och paket efter Stockholm, 

Norrkoping och Vaxjos omstrukturering. 
Anda kommer man att tjana valdigt lite 
pcngarpa denna omstrukturering. M i n och 
manga andras Ssikt ar att det snarare kom
mer att bl i dyrare an forut nar man raknar 
ihop slutnotan. 

V arfor har man da gjort denna stora 
omstrukturering? Troligtvis for att 
Posten produktions ledning ar sa 

fast i att de vet bast sa de kan inte slappa 
det planekonomiska sattet att tanka. Det 
kan j u ocksa vara sa att Posten produk
tions ledning insett att lonerna for arbetar-
na i Posten ar pa tok for laga, men de" 
hittade inget satt att overtyga sina ovriga 
kolleger i Posten. Da beslutade de att 
omstrukturera sa SEKO fick storre strejk-
muskler i Stockholm. Genast kunde vi i 
SEKO spiinna musklerna och fa igenom 
rimligare loner. Om det vore sa skulle det 
finnas nagon logik i de omstrukuireringar 
som ar inne i sitt slutskede. men tyviirr sa 
tror jag det ar sa att Posten produktions 
ledning inte inser konsekvenserna av att 
styra med ett pianekonomiskt tankande. 

Fragan kvarstar dock. Vem ar egentligen 
Kommunist? A r det nar man sager det i 
ord eller ar det nar man agerar som vi 
under historien sett Kommunistiska regi-
mer gora? 

Manga regniga hosthalsningar. 

•-mm 

Ake Anevad 
Ake Anevad dr ordjorande i Kliihb Brev Tom
teboda. 
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S t r e j k ! 
• Strejk. smaka pa ordet strejk. Kanns 
det inte for en postis ovant att ta ordet i 
sin mun? Samhallet harall t id forvantat sig 
att Postverkets/Posten AB:s anstallda skall 
fa ut posten. Men att ge oss rimliga an-
stallningsvillkor har ingen tyckt vara 
sarskilt viktigt. Det har ansetts sjalvklart 
att man som medborgare utan urskillning 
kan skalla pa en postanstalld, bara tor att 
det forr var en skattefinansierad verksam-
het. Manga tror det fortfarande. Som 
postanstalld skall man i sitt privatumgange 

S t a t i l l svars for allt som hander inom den 
postala varlden, aven om det rakar vara 
saker som t ex Citymail har ansvaret for. 

Inkallade 
Att on postanstallda skall strcjka tycks inte 
vara mojligt i mangas ogon. V i iir bara 
nagra gra statsrattor som skall utfora en 
vikt ig samhallsfunktion. utan att knysta. 
Man glommcr latt att v i numera ar an
stallda i ett affiirsbolag som verkar pa en 
konkurrensutsatt marknad. DS borde det 
vi i l t i l lkomma ocksa siidana olater som pa 
privata tidan, cxcmpclvis strcjka for att 
behalla alternativt tillkampa sig bra avtal? 
Det borde kanskc vara hogsta chefcr ha 
tankt pa niir de var sa tanda pa att verka i 
"den riktiga affarsvarlden" 1993 innan 
bolajiiscrinnen. 

Niir nagra av oss klubbforetradare blev 
inkallade t i l l forbundskontoret torsdagen 
14 oktober, var det nog inte strejk v i tank-
te pa. Forhandlingsdelegationen som 
redogjorde for liigct och bcrattade om ett 
tankt blockad mot overtid mm och en 
strejk i vart omrade, hade kanske trott att 
vi klubbforetriidarc skulle nervost undra 
vartor strejk? V i undrade sa faan heller, vi 
vil le direkt veta nar vi kunde borja strej
ken - 25 oktober kiindes alldeles for sent! 
Jag tror ingen av oss hade kant sig sa 
upprymd pS langc i sitt fackliga uppdrag 
nar v i gick darifran, speciellt med tanke pa 
alia tunga projekt i vart omrade. 

Nytandning 
Varfor var det ingen tvekan om strejk i 
vart omrade? Jo, for vi visste vad vSra 
medlemmar liinge har tyckt - egentligen 
anda sedan bolagiseringen 1994. Medlcm-
marna v i l l visa arbetsgivaren och samhiil-
let pk ett mycket patagligt siitt att vi ar 
mycket missnojda med det mcsta som har 
hiint i Posten! 

Nar strejkvarslet blev kantbland medlem-
marna var det manga som direkt visadc sin 
uppskattning. SCKO skulle agera pa ett 
siitt som skulle kiinnas. Det visade sig 
ocksil senare att vi fick miinga medlem-
sansokningar fram t i l l den 25 okt. Detta 

Till SEKO-klubbarna pi postterminalerna: 
Segel torp 
T o m t e b o d a 
A r s t a 

Hej ! 

S o m ni redan kanner till blev det en uppgdre lse under natten till 
idag pit p o s t o m r i d e t . Utifrdn de forutsattningar vi hade tycker j a g 
att det blev ett bra avtal . Det ar en rejal l i g l d n e s a t s n i n g som gor att 
m S n g a medlemmar k o m m e r bra Idnelyft under avta lsper ioden. 
D e s s u t o m satte vi s topp for al ia de forsamringar 1 tryggheten s o m 
arbetsg ivarna fo res log . S a m m a n t a g e t tycker jag att vi kan konsta te 
ra att detta ar en bra u p p g d r e l s e . Man kan o c k s i konstatera att det 
arbete, i form av fdrberede lser o c h forankring, s o m ni gjort varit 
valdigt vardefullt . J a g vil l med detta tacka for ett gott samarbe te 
u n d e r a v t a l s r o r e l s e n . 

Med vanl iga ha lsn ingar 
J a n n e Ruden 
F o r b u n d s o r d f o r a n d e 

trots att de nya medlemmarna visste om 
att de inte fick strcjka. Det kande som en 
nytandning i SEKO. 

ST Offside 
Snabbt borjade klubbarna organisationsar-
betet med det praktiska infor strejken. Det 
var manga fragor och svar som skulle 
formedlas. Fortroendevalda fran alia 
terminalerna triiffades i stormoten. Fredag 
22 okt ansag v i att v i var redo infor man
dagen. Massmedia borjade infi-esserade 
sig mer for den kommande strejken, speci
ellt under sista helgen. Flera fortroende
valda och medlemmar fick komma t i l l tals 
i intervjucr. 

ST-post var helt offside i den hiir matchen. 
Nagra ljushuvudcn pk ST:s centrala niva 
lade ut ett meddelande pa deras hemsida, 
diir man dels i vanlig ordning Ijog om vad 
SEKO vil le i forhandlingen. dels pa for- | 
hand var sa saker pa att vara strejkvakter 
skulle vara sadana raskinn. att man begar-
de att arbetsgivaren skulle garantera ^ 
ST-medlcmmarnas sakerhet?! A l l t detta ' 
sammantaget far en att fundera over om 
ST ar en rikfig fackforehing? Det borjar 
tangera griinsen t i l l s k gul fackforening. 
Dvs en fackforening som arbetsgivaren 
alskar. 

Seger 
Nu vet vi att det blev ingen strejk. men vi 
bor anse avtalsuppgorelsen som en nastan 
fuUsiiindig seger utitran vad arbetsgivaren 
vil le. Arbetsgivaren fick i princip vika ner 
sig pa alia punkter. SEKO har genom 
varslet visai sin styrka och medlemmarna 
har forhoppningsvis fritt ett okat fortroen-
de for sitt torbund. Det iir niistan synd att 
ST skall aka snilskjuts pa detta. detta ST 
som har som varvningsmetod att prata 
skit! Flera av vara nya medlemmar 14-25 
okt kommer fran ST. 

V i l l passa pa och tacka medlemmarna tor 
det stod v i fortroendevalda har fatt och 
samtidigt beromma den entusiasm och 
vilja som de fortroendevalda visade infor 
25 okt. 

Nar klubbarna far det fullstandiga avtalet 
far v i se vad medlemmarna avkunnar for 
dom over vad hela avtalet gav, inte bara 
liiglonesatsningen. 

Micke Tall 
SEKO-samordnare i konflikfen 
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Avtalet klart! 

' 'Ett fal l f ram St 
och en nodvandig repet i t ion 
• Den 18 augusti overlamnade SEKO 
arets avtalskrav t i l l arbetsgivaren. Forbun-
det lade samma yrkande som LO enades 
om infor den har avtalsrorelsen. Kraven 
innebar fr.a. ettarsavtal med en lonepott 
pa 3,2 procent, dock lagst 650 kro-
nor/manad. Varje anstalld skulle garante-
ras en generell hojning med minst 350 
kronor/manad (heltid). 

Dessutom prioriterades ingangslonerna 
och den s.k. lonetrappan hart. 

Forutsattningarna 
Sedan Posten pa ett provocerande satt sagt 
upp trygghetsavtalen och lagt konkreta 
forslag pa forsamringar i dem sa blev aven 
den fragan starkt prioriterad i forhandling-
arna. 
Forutsattningarna for forhandlingarna var 

att ett flertal storre LO-forbund under 
varen i ar slutit trearsavtal som gett 7,0 -
7,5 procent. Exempelvis Telebranschens 
avtal uppges ha kostat 7.3 procent pa tre 
ar. 

Nya lonetrappan 
Grundlon per manad 

2004-10-01 2005-
10-01 

2006-
10-01 

Manadslon^' Timlon^' Manlon Manlon 

1 8 a r > 18 a r> 18 lir> 18 itr> 

Nyanstal ld 14 000 86:20 14 350 14 700 

+ 1 2 mSnader 14 900 91:70 15 350 15 700 

+ 1 2 manader 16 100 99:10 16 700 17 500 

1) = Minadston for den som fylit 18 ar. For den som inte fyllt 18 ^r galler fdljande 
procent av manadsionebeloppen: <17 ar - 77,5 procent, 17 ar - 85 procent. 
2) = Delningstalet for timanstallda 162,5 ('= 36, 38 eller 39-timmars atbetstidsmM. 
som ar de vanligaste hos oss. 

E x e m p e l 1. Den som nyanstalls den 1 december I §r (2004) inplaceras i 
14.000 kr. Efter 12 manader sker uppflyttning till nasta steg som da ar vart 
15.350 kr (eftersom beloppen i t rappan raknas upp den 1 oktober varje ar) . 
Efter ytterll igare 12 manader nar fton sista steget som tit (2006-12-01) ar 
vart 17.500 kroner. 

Den som redan ar inne i t rappan flyttas upp till det steg vars belopp ar 
narmast hogre an den Ion man har idag. 
E x e m p e l 2. Den som idag ligger i slutsteget och har 14.920 kr fSr f r .o .m. 
den 1 ok tober i i r ( 2 0 0 4 ) 16.100 kr. 1 oktober 2005 f^r hon 16.700 kr och 
den 1 oktober 2006 17.500 kr. 

PS klubbens tiemsida Iiome.swipnet.se/terminalklubben/avtal041 litm finns 
en utforligare Idnetabell och fler exempel pa hur den nya trappan slar! 

Resultatet 
Postbranschens avtal slutar pa exakt sam
ma procenttal. 7.3 procent pa tre ar. N u 
fors vara forhandlingar forst mot post-
branschen inom A L M E G A , och darefter 
mot Posten. I det har fallet uppger SEKO 
att hela avtalet - branschavtalet plus det 
postcentrala avtalet - ar vart 7,9 procent 
for trearsperioden. Om den berakningen 
stammer sa bor vart avtal havda sig val 
Jamfort med andra avtal pa arbetsnmar-
knaden, aven om man tar hansyn t i l l att de 
ocksa har bransch/foretagsvisa anpass-
ningar/tillagg i sina avtal. 

Lonetrappan 
Den centrala fragan och den som konfl ik
ten fram for allt kom att handla om. galler 
lonetrappan. Blev den battre eller inte? 

1 den gamla trappan borjade man pa 
12.657 kr/man och slutade efter 2.5 ar (30 
manader) pa 14.920 kr/man. Medellonen 
i Posten ligger for vara grupper pa ca 
18.000 kr/man. det innebar att man med 
den gamla trappan hade ett "svart hal" pa 
ca 3.100 kr/man. Lokalt har man i lonere-
visionerna tagit pengar ur potten (fran 
dem som gatt ur trappan) och hojt lonerna; 
det ar antagligen den framsta orsaken t i l l 
att vara loner sackat efter. 

Det nya avtalet ger ca 435 kr per manad 
och avtalsar i genomsnittligt paslag t i l l 
SEKO;s medlemmar. Forhela avtalsperio
den ger det en en genomsnittlig hojning pa 
ca 1.300 kr/man. Om vi med dessa siffror 
som utgangspunktJamtor de tva trapporna 
far vi foljande resultat. 

Jamfbrelse 
• Ingangslonen i den nya trappan blir i ar 
14.000 kr/man. Om den cnbart hojts med 
snittet skulle den ha varit ca 13.100 
kr/man. 

• Slutlonen hojs det forsta aret t i l l 16.100 
kr/man. Med en snitthojning skulle den ha 
stannat pa ca 15.350 kr/man. 

• Slutlonen det sista avtalsaret blir 
17.500 kr istallet for de 16.225 kr man 
skulle ha haft om den bara hojts med 
genomsnittet. 

• I den nya trappan nar man dessutom 
slutlonen efter 2 ar (24 manader) istallet 
for 2,5 ar. 
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"Svarta hSiet" 
• Den intrcssantastc fragan ar naturligtvis 
hur det gick med det "svarta halet"! Det 
var tidigare ca 3.100 kr/man (18.000 -
14.920). / den nya trappan krymper det 
svarta halet till 1.800 kr/mdn. (En 
"genomsnittssorterare" kommer det sista 
avtalsaret att ha 18.000 kr * 1.300 kr = 
1 9.300 kr. Hogsta beloppet i trappan ar da 
17.500 kr. 19.300 - 17.500 = 1.800 kr). 
Det svarta halet dr sdledes inte horta, 
men det har minskat med 42 procent! 
Det ar darfor man om det nya avtalet kan 
saga att det ar ett fall framat! 

• Nu ar det manga som redan ar inne i 
trappan, eller t.o.m. ligger en bit ovantor 
och aker in i den igen. For dem kan det 
forsta avtalsaret i samsta fall innebara att 
man bara far den garanterade hojningen pa 
240 kr/manad det forsta aret. Sett over 
hela avtalsperioden blir utfallet andock 
240 kr - 600 kr + 800 kr = 1.660 kr. 
vilket kan jiimforas med den genomsnittli-
ga hojningen pa 1.300 kr. Aven i detta det 
samsta exemplet blir utfallet darmed battre 
iin snittet. 

Lokala trappor 
• T i l l detta kommer ett antal lokala trap
por. 1 synnerhet den som finns pa Arsta, 
diir man haft en betydligt hogre ingangs
lon och efter avlagt sorteringspro v har fatt 
16.200 kronor. SEKO:s malsattning iir 
naturligtvis att denna lokala trappa ska 
finnas kvar och raknas upp. 

Konflikten 
Kontliktvarslet satte fart pa forhandlingar
na och resulterade i ett avtal som innebiir 
ett steg framat for den av SEKO priorite-
rade fragan. samtidigt som forsiimringarna 
i trygghetsavtalen begriinsades. Som fram-
giir av mina rakneexempel sa har v i en bit 
kvar innan det svarta halet tappts igen. Det 
svarta hal som ytterst handlar om vilken 
loneniva vi ska ha i Posten. Eller rattare 
sagt vilka loner som sorterare, brevbarare. 
chaufforer och postkassorer ska ha; che-
ferna har haft en otorskiimt bra lone-
utveckling de senaste tio aren, hclt i enlig-
het med omregleringspolitikens syften. 

Nodvandig repetition 
Konfliktvarslet kan darfor ses inte bara 
som ett medel i iirets forhandlingar och en 
varning infor framtiden; det var en bra och 
nodvandig repetition infor kommande 
forhandlingar. 

Det kan ocksa ses som en ovning infor 
den politiska strejk som lange framstiitt 
som nodviindig for att siitta stopp for den 
omregleringspolitik, som drabbar oss pa 

samhiillets alia omraden. 1 ett liige niir det 
inte finns niigot politiskt parti som tar ett 
ansvar i den har fragan (eller gor det det?) 
Vilar ett tungt ansvar pa fackforeningsro-
relsen att bromsa i utforsbacken. 

Nu vet v i hur man gor! 

Det nya avtalet blev klart natten ti l l mandag 
den 25 oktober och innehaller foljande. 

Avtalsperiod 
Avtalet iir pa Ire ar och giiller fr.o.m. den 1 
oktober i ar (2004) t.o.m. den 30 September 
2007. 

Varde 
Avtalet iir sammanlagt viirt 7.9 procent. 
Laglonesatsningen i trappan kostar 0.8 
procent. Dc aterstaende 7.1 procentcn forde-
las med 2,4 procent 2004, 2,4 procent 2005 
och 2,3 procent 2006. 

2.4 procent innebiir att vi pii tcnninalcma 
har en pott pa drygt 400 kronor per individ 
(heltid) att forhandla om i arets lonerevision. 
Denna kommer att starta inom kort. men det 
ar for tidigt att sia om nar den blir klar. 

Individgarantin i avtalet iir 240 kr/man. 
Denna kan inte forhandlas bort lokalt. 
Hojningarna sker den 1 oktober respektive 

iir, vilket innebiir att arets hojningar giiller 
retroaktivt friin detta datum. 

Lonetillaggen 
Lonetillaggen (ob-tillagg, etc) riiknas upp 
med samma procenttal som ramen i brans
chavtalet (2.5: 2.4; 2,4 % ) . For ob-tilliigget 
innebar det prcliminiirt (de officiella belop
pen ar inte faststiillda an) att de nya belop
pen fr.o.m. 2004-10-01 blir 14;90 kr/tim 
(enkelt), 33;20 kr/tim (kvalificerat) samt 
74;50 kr/tim (storhelg). 

Lonetrappan 
Den nya lonetrappan redovisas i siirskild 
ruta. 

Trygghetsavtalet 
De forliingda uppsagningstider som giiller 
enligt Trygghetsavtalet forblir oforandrade. 

Futurum 
Avtalet om Futumm binds forsamma period 
som Branschavtalet. vilket innebar att det 
galler under de kommande tre aren. Skall 
det omforhandlas sa sker det utan fredsplikt. 

Tiden i Futurum blir fortsatt 18 miinader. 
Daremot infors en karens som innebiir att 

man maste ha varit anstalld i tva ar i Posten 
for att fa ga in i Futurum. Dar redan finns 
loften om att ga in i FuUirum sii galler inte 
karens. Detta giiller for Produktion Vaxjo 
paketterminal, Arlanda utrikes samt vara 
tcrminaleri Stockholm. (Det finns undantag 

aven or andra delar inom Posten). 
Vidare infors en begransning som innebiir 

att om man blir overtalig och erbjuds annat 
Jobb eller att foija med vid en outscourcing 
sa far man inget erbjudande om Futumm. 

Resurspoolen (58+) 
Denna avvecklas succesivt och ersatts med 
en jobbgaranti for personer som blir overta
liga och ar 58 ar och iildre. Uppgorelsen 
innebar att anstiillda som iir 58 iir eller iildre 
inte sags upp utan erbjuds antingen Jobb 
eller pension. 

Inkomsttrygghetsavtalet 
Avtalet rors inte. 

Fortroendemannaavtalet 
De s.k. "1 1-dagama" (ledighet for fackligt 
uppdrag) kvarstar oforiindrade. 

Behovsanstallningar 
Forsoksverksamhctcn som piigatt pa olika 
arbetsplatserrunt om i landet bl irnu perma
nent och avtalet kan tillampas inom hela 
foretaget. Det krdvs fortfarande ell lokalt 
kollc'klivavtal mellan parlerna for alt det 
ska kunna anvundas. 

Heltid - deltid 
Det blir ingen skrivning i avtalet om att 
"Itellid dr en rdlligliel - dellid en indjlig-
liel". Anstallningsformerna i Posten kom
mer att tas upp ti l l fortsatta overliiggningar 
med Posten. 

Lokala lonerevisionerna 
Poitcn for arets revision (2,4 procent) ska 
enligt avtalet beraknas pa lonesumman den 
30 September i aroch riiknas fran lonctrap-
pans slut (16.100 kronor). For Arstas och 
Tomtebodas del miiste vi utga fran ett annat 
datum iin den 30 September, eftersom manga 
anstiillda bytt arbetsplats under oktober, 
kanske ar den 31 oktober ett rimligare da
tum att utga fran. 

Jan Ahinan 
Jan Ahman ar redaktor for Facktuellt. Har 
fotograferad p6 ett av favorittillhSllen: 
tranbarsmyren vid Lillsjon. 
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Hur hogt ska l l pr iset v a r a for 
vSr lo ja l i te t? 
D E T FAKTt'M ATT PosTEN har ovanligt 
lojala medarbetare har man naturligtvis 
utnyttjat och tagit fasta pa t i l l det yttersta. 
V i har tagit en massa skit fran Posten anda 
sedan vi blev ett vinstdrivande bolag. Det 
borjade med att v i (under 40 ar) blev av 
med tiera semesterdagar i samband med 
ovan namnda bolagisering. Sedan har 
forsamringen bara eskalerat. I avtalsrorel-
sc efter avtalsrorelse har vi fatt sta tillbaka 
for vara nyanstallda medlemmar i ralsfor-
handlingarna. A l l t for att finansiera Pos
tens urusia lonepolitik som i stort sett har 
gatt Ut pa att de som tjanar minst inte 
heller skall ha en rimlig chans att na upp 
t i l l en skalig loneniva, atminstone inte 
inom cn hyfsat snar framtid. Nar vi mot all 
formodan lyckats fa upp dessa medlem
mar t i l l en nagorlunda acceptabel loneni
va, har dessa medlemmar redan hunnit 
sluta, u lke t gor att de surt forvarvade 
kronorna franden snalt tilltagna ralspotten 
har forsvunnit ut i det man kallar "det 
svarta halet". 

golvet. Inte nog med att vi far en mer och 
mer forsamrad arbetsmiljo for varje dag 
som gar, v i tvingas dessutom t i l l en massa 
olika besparingar har och dar. Al l t for att 
forsoka riidda HK:s mangariga flummande 
som i princip bara ledde t i l l att atskilliga 
miljoner bara rann rakt ut i sanden... Jag 
menar, hur fan kan en statlig koncemled-
ning fa flumma runt helt ohammat i flera 
ar utan att nagon reagerar? 

I ^ ^ A ^ E R I K OI.S.SON KO.M I N i bilden 

fanns det flera personer i Postens ledning 
som inte ens hade etteget ansvarsomrade! 
For att inte tala om alia dyra konsultkost-
nadergenom aren... Snacka om rcsursslo-
seri! Posten aniitade under flera ars tid 
konsulter, vars enda uppdrag var att sta 
och foreliisa om saker som alia redan 
visste! Det hade vem som heist i produk-
tionen klarat av nastan gratis!!! 

Avslumingsvis v i l l jag bara papeka att 

jag personligen inte tror att vi hade fatt ett 
sarskilt mycket battre avtal aven om vi 
hade strejkat. 
Det kanns trots 
allt som att Pos
ten fick vika sig 
betydligt mer an 
vantat. denna 
av ta l spe r iod . . . 
Antligen har SE
KO visat att vi 
trots allt faktiskt 
ar en kamporga-
nisation, aven 
om det har legat 
langt inne de 
senaste aren! 

Skrivet av A una Panic, 
Stora Brev pd Arsta Postterminal 

* Arsta liar liaji en lokal lonetrappa som har 
varit betydligt hogre an avialets. 

D.4RE.VIOT H A R P O S T E N som bekant inte 
haft nagra som heist problem med att ge 
toppcheferna nagra loneokningar. Postens 
V D Erik Olsson tjanar 390 000:- i mana-
den!!! Det skall jamforas med U l f Dahl-
stens 90 000:- i manaden niir det begav 
sig. Det kallar jag en loneutveckling som 
heter duga!!! Sa lange vil jan finns. kan 
man alltid fa fram medel. det ar j u mer iin 
tydligt . . . 

Det blir iin mer absurt nar man inser att 
Erik (med en iirslon pa drygt 4.5 miljoner 
kronor) anser att v i lojala medarbetare pa 
golvet iir alldeles for hogt betalda! Postens 
stora motstand ti l l trappan handlar i grund 
och botten om att en postsorterare hclt 
enkelt inte skall tjiina mer iin c:a I 6 000:-
i manaden. Darfor ar genomforandet av 
trappan en jattesegerfoross. eftersom den 
i foriiingningen hojer lonen (och yrkets 
status) for alia! Det iir cn enorm skillnad 
att borja loneforhandia om den individuel-
la lonen vid 17 500:-, istiillet for v id 14 
920:- som fallet var v id den gamla trap-
pan*. 

JAC; I \ C K E R A P T P O S T E N S N V A mal ar 

och forblir ett stort forbannat han mot oss 
som varje dag jobbar och sliter hiirt pii 

7/ 
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A n d y W a r h o l 
The late work 19721987 

Liljevalchs konsthall 
den 27 november k l 14.00 

Self-Portrait (1986) The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 

g r a t i s gruppbesok med guidad visning for medlemmar i SEKO 
Klubb Arsta PT 

Andy Warhol ar en av 1900-talets mest inflytelserika konstnarer. Hans namn ar 
framfor allt forknippat med framvaxten av popkonsten i borjan av 1960-talet. 
Da gjorde han konst av bl a Campbells Soup, Coca Cola, Marilyn Monroe och 
Elvis Presley. Warhols 'popperiod' varade bara i tre ar men har framstallts som 
hans banbrytande konstnarliga gaming medan senare arbeten kommit lite i 
skymundan. Darfor presenterar Liljevalchs utstallning Warhols senare 
produktion: malningar, fotografier, tapeter, langfilmer... Utstallningen ar den 
storsta av Andy Warhols verk som visats i Sverige. 

Fol j med! Anmalningslistan finns pa SEKOs anslagstavla pa plan 2 i Arsta 
Postterminal. 

V a l k o m n a ! 

S E K O 
Klubb Arsta Postterminal 

ykt k u l t w r e n l j l o m m a | Projektbidrag fran Statens kul turrad 
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Fr iS rs led ighet med forh inder 
Problem for arbetsplatser med foretradesberattigade enligt LAS 

FriSret har mot t ett snabbt 
gensvar pa vara te rminaler . 
Dryg t 60 personer l iar 
redan sokt pk Ars ta ocli ett 
t jugotal pk Tomteboda. 
T y v a r r ar reglerna s idana 
att de kan komma att satta 
krokben for de terminalare 
som sett f r am emot ett val-
f j i r t jant sabbatsar. Facktu
ellt reder ut begreppen. 

• Fr.o.m. februari 2002 har 
det pagatt ett flirsok med friar 
i tolv kommuner runt om i lan
det. Fr.o.m. den 1 januari 2005 
utokas forsoket t i l l att galla i 
hela landet. Antalet platser ar 
dock begransat t i l l 12.000. 
Platserna fordelas t i l l kommu-
nerna efter folkmangd; Stock
holm beriiknas ta ca 2.500 
platser. 

Friaret galler fran den 1 janu
ari 2005. men man kan ansoka 
om det redan fran den 1 okto
ber i ar. Ansokan ska ske i den 
kommun diir man arbetar och 
hos den Arbetsformedlingso/w 
ligger niirmast arhetsplatsen. 

Friaret ar en arbetsmarknad-
spolitiskt program och den 
som beviljas friar unvisas en 
plats i det. Arbetsmarknadssty-
relsen beskriver syftet med 
friaret sa har: 

"Friaret liar Ivd liuvudsakliga 
syften: dels all ge de ansldllda 
niojligliel nil rekreanon. koni-
petenshojning eller annan ut-
veckling. dels att mdjliggora 

for arbelsldsa all stdrku sin 
stdllning pd arbetsmarknaden 
genom del lillfdlliga arheiel". 

Villkoren 
Foljande v i l lkor giiller: 
• Man maste komma overens 
med arbetsgivaren om sin le
dighet 
• Man kan anvisas friar tor 
minst tre manader och tor 
langst ett ar. 
• Man maste ha varit anstiilld 

i Posten under de senaste tva 
aren. 
• Arbetsgivaren maste i samriid 
med Arbetsformedlingen an-
stalla en vikarie tor mig eller 
for en annan anstalld som vika-
rierar for mig. 

Enligt regeringens forslag 
(och snart riksdagens bcslut) 
ska Arbetsformedlingen i tor
sta hand foresla langtidsarbets-

Pa en del av vara terminaler 
har vi badadera. Motiveringen 
t i l l denna regel ar nagot av ett 
moment 22: Syftet med friaret 
iir att helt arbetslosa ska fa ett 
fotfiiste pa arbetsmarknaden 
men eftersom man inte kan ga 
forbi dem som har foretrades
ratt sa beviljas inte friar - var
for varken den arbctslose eller 
den som har tbretradesratt far 

losa fran "prioriterade grup
per". vilket innebar vissa in-
vandrare och arbetshandikap-
pade. 

Problem 
Enligt regelverket tar Arbets
formedlingen inte bevilja friiir 
om det pa den sokandes ar
betsplats finns nagon som har 
foretriidesratt t i l l ateranstall-
ning enligt LAS §25 och t i l l 
forhojt atagande enligt §25a. 

niigon anstallning/fbrhojt iita-
gande! 

Bade SEKO och Posten har 
tagit upp fragan med Arbets
formedlingen. Aven media har 
uppmiirksammat fragan. Sa har 
liingt ser det ut som om det 
redan av detta skal kan b l i 
svart att fit nagot friar, i syn
nerhet for dem som arbetar pa 
Arsta. Forhoppningarna stiirnu 
t i l l regering och riksdag, att de 
modifierar reglerna niir beslut 

ska tas i samband med budge-
ten for 2005. 
Ersattning 
• Ersattningen under tjanstle-
digheten bestar av ett aktivi-
tetsstod som uppgar t i l l 85 pro-
cent av a-kasseersattningen, 
som i sin tur uppgar t i l l maxi-
malt 80 procent av lonen for 
inkomster upp t i l l 18.700 
kr/miin (de som tjanar mer an 
18.700 far en nagot hogre er
sattning de forsta 100 dagar-
na). 

A-kasseersattningen liksom 
aktivitetsstodet betalas ut fem 
dagar per vecka och beraknas 
pa 22 dagar/manad. For en 
genomsnittlig sorterare med en 
a-kasse-grundande Ion pa 
18.300 kr/man blir ersattning
en vid friar diirtbr 18.300kr/22 
* 80% * 85% = 566 kr/dag 
eller 12.452 kr/indnaden eller 
68 procent av lonen. Efter skatt 
blir det ca 9.000 kr/man. 
For en genomsnittlig sorterare 

spelar a-kasseersiittningens 
olika tak och nivaer ingen stor
re rol l , vi ligger precis under 
griinsen och ersiittningen blir 
darfor densamma hela friaret. 

For dem som tjiinar mer an 
18.700 kr/manad blir aktivi
tetsstodet max 621 kr/dag 
(13.662 kr/man) under de for
sta 100 dagarna och diircfter 
max 578 kr/dag (12.716 
kr/man). 
Det ar Forsakringskassan som 

beraknar och betalar ut ersatt
ningen. 

Forlorad ersattning 
Man tjiinar inte in nagon se
mester under den tid man ar 
tjiinstledig for friar, vilket man 
bor tanka pii om man piiborjar 
friarsledigheten en bit in pa 
aret. Har man da hunnit ta ut 
mer semester an man tjiinat in 
(och inte har sparade dagar) 
blir man iiterbetalningsskyldig. 
Sjukformanerna (90-kronan 
vid lakarbesok och lakemedel-
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sersattningen) upphor under 
tjanstledigheten. Aktivitetssto
det arpensionsgrundande. men 
eftersom den iir liigre iin lonen 
paverkar den naturligtvis den 
allmiinna pensionen niigot. 
Tjanstepensionen (ITP) paver-
kas enbart om man har svart att 
klara de 30 tjiinstear som be-
hovs for full pension. Den 
kompletterande tjanstepensio
nen (ITPK-P) minskar niigot 
genom att inbetalningen t i l l 
den (= tva proeent av lonen) 
upphor under den tid man ar 
ledig. 

Arbetsformedlingen 
Blanketter for att soka fi^iar 
finns hos Arbetsformedlingen 
eller pa webben, www.ams.se. 
Den som arbetar i Arsta ska 
viinda sig t i l l arbetsformedling
en pa Arenaviigen 57 i Johan-
neshov. den som arbetar i 
Tomteboda gar t i l l Solna torg i 
Solna och Segeltorparna t i l l 
Fullersta torg i Huddinge. Ob-
servcra att blankettcn ocksa 
ska skrivas under av arbetsgi
varen innan den liimnas t i l l 
Arbetsformedlingen! 

Oavsett hur det nu blir med 
regelverket hiir du som ar iii-
tresseradsiika omedelbart. de 
platser som tilldelats Stock-
holmskommunerna liir komma 
att ta slut ganska fort! 

Tillaggas skall t i l l sist att upp-
gifterna i denna artikel baseras 
pa regeringens budgetproposi-
t ion. Denna har inte antagits av 
riksdagen an och iindringar kan 
darfor komma att ske. Trots 
denna brasklapp ar det alltsa 
oppet att soka redan nu! 

Jan Ahman 

SEKO Klubb Arsta har skickat ett 
brev till regering och riksdag 
samt de tre partier som star hak-
om friaret. Brevet publiceras i 
nilan hdrinlill. 

«i?SEKO post 
Klubb Arsta Postterminal 

2004-10-29 

Naringsdepartementet 
- Riksdagens Arbetsmarknadsutskott 

Socialdemokraternas riksdagsgrupp 
Vansterpartiets riksdagsgrupp 
Miljbpartiets riksdagsgrupp 

Friaret pa en arbetsplats med manga foretradesberattigade 

Var arbetsplats, Arsta postterminal i Stockholm, har 1400 anstallda. Vara anstallda har 
en hogmede la lde rmed m a n g a a r i y r k e s l i v e t o c h som reagerat mycket posltivt pa 
Inforandet av friaret. Man ser i friaret en mojlighet t i l l aterhamtning och en chans att 
gora allt det dar som man inte orkar i en t id med ett allt stressigare och tyngre arbete. 
For en del ar det ocksa en chans att borja nagot helt nytt. 

Samtidigt har vi ocksa en s torgrupp anstallda pa del t id . Manga av dessa ar invand ra
re och kvinnor, som ingenting hell re v i l l an att fa ett storre atagande och heist helt id. 
De har mycket svart att fa detta, sa som arbetsmarknaden ser ut idag. Samma sak 
galler for de yngre tidsbegransat anstallda som i dagslaget far korta vikariat och 
dare mellan gar arbetslosa. Aven i denna grupp finns m a n g a yngre invandrare som i 
Posten for forsta gangen far ett riktigt jobb - men bara t i l l fal l igt . Alia dessa har darmed 
FORETRADESRATT t i l l nytt arbete enligt Lagen om AnstallningsSKydd (LAS). 

Drygt 6 0 anstallda pa Arsta postterminal har redan scJkt friaret. 
Som reglerna hitt i l ls varit utformade kom mer ingen av dessa att bli anvisade friar. 
Vi tycker att reglerna har nagot av ett moment 22 over sig: Syftet med friaret ar att 

arbetslosa ska fa ett fotfaste pa arbetsmarknaden men eftersom man inte kan ga forbi 
dem som har foretradesratt sa beviljas inte friar - varfor varken den arbetslcjse eller den 
som har foretradesratt far nagon anstallning/fdrhojt atagande. Och den som sokt friar 
blir utan. 

Vi vadjar mot denna bakgrund t i l l er att nar nu reglerna for det "nya" friaret ska skrivas, 
utforma dessa sa att vara deltidsanstallda och tidsbegransat anstallda med foretrades
ratt ges en mojlighet t i l l vikariat och darmed minskad arbetsloshet. Och vara friarsscj-
kande en chans t i l l ett valbehovligt och valfortjant avbrott i postarbetet. 

Med vanlig halsning 

Micke Tall, ordforande 0 8 - 7 8 1 5 6 1 3 

SEKO Klubb Arsta post terminal 

Adress: Box 90 121, 120 21 Stockholm Besoksadress: Byangsgrand 5, Arsta 
Telefon och Telefax: 08-791 80 77 Postgiro: 29 31 58-2 
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A rs ta/Tbaprojek te t: 

Det m e s t a pS p lats i A r s t a 
• Ars ta /Tomtebodaprojekte t gar mot 
sitt slut. Den 24-25 oktober flyttades 
de sista storbreven samt forsor ter ing-
en over t i l l Ars ta . P§ Tomtebodas 
plan i snu r r a r inte iangre nagra sor-
teringsmaskiner. Istallet kastas det 
k l u m p och Posten F r i m a r k e n plockar 
b land kartongerna i sitt stora lager pk 
den plats dar I R M : e n t idigare stod. 
M e n t i l l Jul fylls resten av 3:an upp av 
den h i t t i l l s storsta j u lko r t s so r t e r ing , 
som landet skadat. Hela 10-19 omra-
det ska sorteras pa Tomteboda den 
har och nasta Jul! 

.Ian A h m a n lamnar en lagesrapport -
kanske den sista - f r ^n Ars ta /Tba-
projekte t . 

Tids- och flyttplan 
Det allra mcsta iir nu overflyttat t i l l Arsta. 
Det galler saval personal som volymcroch 
mask iner. De sista storbreven (spridning-
en) kom den hiir veckan. 

Det som aterstar iir ett antal DlL-kunder 
som skall flyttas over; de sista i mars 
2005. 1 jun i 2005 tlyttar ca 50 personer 
fran klumpen pii Tomteboda t i l l Arsta -
torutsatt att kalkylerna for Klumpens fasta 
organisation och Segeltorp hiiller. 

E n ref lexion: 
- Hur kan Mycket bli I ngen t ing? ! 
Efter att all brevpost har p r e s s a t s 
in o c h b e h a n d l a s i Ars ta Postter
minal - undrar "van av ordning" . 

- Hur kan Sci mycket post och sd 
m y c k e t p e r s o n a l a n d i resul tera i 
ett sit s v a g t resultat med f o r s e -
n i n g a r ? G i c k det mdj i igen battre 
med r i skspr idn ing av sor ter ingen 
dd vi hade a tminstone tvS storre 
brevterminaler i S t o r S t o c k h o l m ? 

I ovrigt undrar jag o c h a n d r a : 
- Inget av ta l? Ingen belbning ? 
- Ingen p e r s o n a l f e s t ? 
- Ingen ju lk lapp ? 

Bemanning - personallage 
Bedomningcn av personalliiget har under 
projektets gang svangt fran ett befarat 
overskott t i l l plus minus noil tor att landa 
pa ett underskott { = fortsatt behov) av 
personal. Mojligen blir det ett nollage pii 
Arsta nar ca 50 av de t i l l fal l igt placerade 
pa Tba Klump enligt planerna ska komma 
t i l l Arsta sommaren 2005 (och motsvaran-
de antal forhojda ataganden /tidsbegransa-
de sags upp). Uppriktigt sagt finns det i 
dagslaget ingen siiker prognos. varken pa 
Arsta eller Tomteboda klump. 
Daremot iir ledningen for Segeltorp siikra 

pa sina beriikningar av behovet i det nya 
Segeltorp, som ska vara i full drift i j u n i 
2005. Man anseratt drygt 60 personerblir 
overtaliga. Det ar det ena skalet t i l l att 
Futurum hiiller information pa vara termi
naler. Det andra ar att det befaras ett over
skott av personal inom administrationen 
dar det f.n. piigiir en oversyn. Futurum iir 
oppet for alia ePP- och terminalanstallda 
i Stockholm med undantag for deltidarc, 
tekniker och vissa specialister. 

Kvarliggen 
Fram tills for nagon vecka sedan kunde 
det allmant sagas att tlytten av Norrko
pings och Tba;s volymer t i l l Arsta har 
fungerat bra - i sa miitto att den orsakat 

- Inget j u l b o r d ? 
- Inget u t rymme? 
- inget T y s t r u m ? 
- Ingen god arbe tsmi l jo? 
- Ingen god r e s p o n s ? 

R i s k e n f inns att detta resulterar i 
Inget e n g a g e m a n g ? R isk for 
Ingen a r b e t s l u s t ? 

S e n s m o r a l : For mycket av det 
g o d a ? Stordri f tens p r i s ? 

Det f inns en erfarenhet i fore-
tag: "Smal l is beautiful!". 

"En postis pa Arsta Pt Sma/C5 " 

ytterst fii kundkvarligg. Det ar trots allt en 
komplicerad process som genomforts. 
Men tidsfonstren har krympt och det iir 
smii marginaler i avsluten. Det leder t i l l 
okad stress for personalen (pa Arsta, i 
transporten och i omlastningcn ute pa 
Arlanda) och mer eller mindre dagliga 
systemkvarligg. Ingetdera ar acceptabelt. 
Hur detta skall iitgiirdas finns det delade 
meningar om. Det arbetas dagligen med 
att forsoka komma tillratta med proble-
men. men prognosen ar att det kommer att 
ta ytterligare nagra manader (minst) innan 
missforhiillandena undanrojts. 

Arsta har begart att ta forlanga stoppti-
den i uppsamling A med 15 minuter t i l l 
k l . 23.1 5. Det beviljas dock inte. 

Den senaste veckan har det dessutom 
varit tlera stora kundkvarligg. Den direkta 
orsaken var att LTP-systemet brakade 
ihop flera kviillar. 

Den underliggande orsaken ar dels att 
man pressat in mer an vad som ar r imligt 
i Arstaterminalen. dels att samma sak 
galler for hela brevniitet efter de senaste 
strukturtoriindringarna. Tidigare kunde 
man ta ett LTP-stopp och uppstod det 
storre problem kunde man omdirigera post 
mellan terminalerna. Det gar knappast 
idag. eftersom alia tcrminaleri Mellansve-
rige har lika sma ellerobefintliga margina
ler. 

Logistik 
1 och med storbrevens tlytt har det dykt 
upp nya problem: 
• •"Finlandspallen" - hur ska den hanteras 
pa Arsta Stora och Forsorteringen? 
• Gransdragningen mellan vad som ar 
storbrevsforsandelser respektive klump. 
Ett centralt beslut ska komma. men i av-
vaktan pii det maste Arsta och Tba komma 
overens om lokala riktlinjer. 

Forvaringen av tomsiick fran brevresning-
en ar ett annat bekymmer som delprojekt 
Logistik grubblar over. Friin borjan var 
det tankt att Vardet skulle hantera den, 
men nu utreds annan losning. 

Lokaler 

W'lililalioiieii 
En undersokning piigar. Kapaciteten ver
kar riicka t i l l , men vissa don behover 
antagligen tlyttas. En ventilationskonsult 

Hur kan Mycket bli Ingenting?! 
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ska lamna forslag t i l l atgarder. 

Parkeringeii 

Fragan behandlas nu i Arstasamverkan. 
Fram t i l l nyar hyrs 50 platser pa gruspar-
keringen och diircfter kan det bl i aktuellt 
att istallet hyra platser i den nya delen av 
garaget. 
Tyvarr vidhallerCarPark/Arstaledningen 

det korkade systemet med att man dagli
gen ska hamta och lamna p-tillstiind i 
reception eller hos lagledaren. 

Personahelejonerna 
For narvarande finns fem telefoner i bruk 
(plus en ti l lfall igt nedmonterad). Forfi-a-
gan har gatt ut t i l l produktionschefernaom 
behov och placering. 

Pausiuminen 
Nar nu alia iir pa plats ar det trangt. Det 
finns i dagsliiget ingen losning pa det. 
forutom att restaurangen snart kan anvan-
das p3 kvall och natt. Koksdelen i anslut-
ning t i l l restaurangen blir klar nagot sena
re. forhoppningsvis t i l l Jul. 

Dessutom kommer det klagomal pa att 
det saknas microvagsugnar och kylskap. 
Fragan snabbutreds. 

DIL:eiis kajhehov 
Nar de storre kunderna fi-an Tba flyttas 
over med start i februari 2005 behover 
DlL:en storre utrymmen pii kaj. Fragan 
utreds av Arbetsmetodikgrupp D I L . For
slag lamnas t i l l Huvudprojektet i novem
ber. 

Huvudinriktningen ar att losa behovet 
j ^u t an att bygga ut kajerna. Det kan ske 

' genom omdisponeringarav utrymmena pa 
befintliga kajer och/eller behiilla fler 
kunder pii Tomteboda. 

Bulk'idainpningmot L TP i posloppningen 
Ett forslag t i l l losning med ljuddampandc 
material under LTP:arna har tagits fram 
och redovisas i bifogade PM. 

Forslaget presenteras for Forankrings-
gruppen den 18 oktober och diircfter for 
Maskinprojektet, som tar beslut den 27 
oktober. 

Biillerdiimpning dvrig LTP Ide LTP som 
projeklel gell upphor till) 
Sammanlagt 30-40 meter bullerdampning 
kommer att monteras under LTP:ar pa 
andra stiillcn i huset. 

Buller fran ALA in i fdrsorleringen/VIF-
omrddel 
Det iir ett storande buller fran ALA:na 
genom viiggen in i VIF/Forsorteringen. 

Nagra fragor om Segeltorp 
* T i l lbyggnaden av Segeltorps pa
ke t te rmina l foljer tidsplanen. De nya 
maskinerna installeras for fu l l t . For
sta delen kor ig^ng i j a n u a r i och i 
j u n i nasta 3r ska al l t vara fardigt . 
Nyl igen avsiutades forhandl ingarna 
om bemanningen i " n y a " Segeltorp. 
Facktuellt frSgade Murat Tok, som 
ar ordforande for Segeltorpsklub-
ben, om resultatet. 

V a d blev resultatet av forhandl ingar 
na? 
- Det blir 101 heltidare och ca 35 deltid 
i den nya organisationen. 

Inklus ive v ikar ier? 
- Ja, da ingar 10 procent vikarier. Det 
kan lata litet for er pa brevterminalerna, 
men jag tror det iir den hogsta vikaries-
tyrkan bland paketterminalerna. 

M e n n i ar fler anstallda idag? 
- Ja. Det bl ir ett personaloverskott pa ca 
65 personer nar Segeltorp ar bemannat 
och en del har fatt jobb i Klumpen pa 
Tomteboda. V i hoppas att det ska losa 
sig genom Futumm och omplaceringar 
t i l l andra terminaler i Stockholm. 

Hur b l i r det med arbetstiderna? 
- V i f i r ett femveckorsschema med tva 
veckor eftermiddag och tre veckor natt. 
Arbetstidcn blir 36 timmar per vecka. 

Far n i nSgra behal lar tommarna? 
V i har natt en preliminiir overenskoni-

melsc om t\k tommare. Det behovs fem-
sex tommare, men vi tycker att v i gjort 
ett genombrott i den hiir fragan och 
jobbar vidare for att p i sikt fa fler. 

Det har var i t hSrda forhandl ingar ora 
nya Segeltorp! 
" Ja, men jag tycker att v i t i l l slut kom 
fram t i l l ett bra fbrhandlingsresultat. 
Bada partcr bidrog t i l l det. Fijrhallandct 
t i l l arbetsgivaren har blivit battre och 
samverkan borjar fungera. 

Liineavtalet har nyligen b l iv i t k l a r t 
och v i var niira en konf l ik t . Vad tyck
er medlemmarna pS Segeltorp om 
uppgorelsen? 

Jag har precis kommit tillbaka t i l l 
jobbet efter forhandlingarna, men jag 
tror att de fiesta tvcker det iir bra. For-

Murat Tok 

biittringen av lonetrappan betyder myck
et pa paketterminalerna. Nu iir alia ga
ranterade en Ion p i lagst 17.500 under 
avtalsperioden. Det hade vi aldrig lyck
ats med lokalt. En del av dem som redan 
har jobbat nigra ar f i r inte s i mycket det 
forsta aret, men under hela avtalsperio
den f i r de en battre slutlon och mer an 
genomsnittet i paslag. 

Nigra ar ocksa missnojda med att vi 
inte gick i strejk for ett annu battre avtal, 
men jag och forhandlingsdelegationen 
bedomde att vi inte kunde komma Iangre 
den har gangen. 

Du har sutt i t med i SEKO:s forhand-
lingsdelegation, hur var det? 

For mig var det forsta gangen, och jag 
ar ocksi ratt ny som facklig fortroendc-
man. Det har varit roligt och jag har liirt 
mig mycket under de har manadcrna. Jag 
tror att jag kan ha nytta av det i de lokala 
forhandlingarna om loner och annat. 
" Jag tycker ocksi att vi var ett bra gang 
i forhandlingsdelegationen. Det var en 
bra stiimning och det var genom att vi 
hoU ut sa lange som det blev ett sa pass 
bra avtal. 

~ V i avslutade med ett telefonvakteri om 
avtalet den 26:e. Det var forsta gangen 
som SEKO gjorde nigonting sadant. V i 
fick 100 samtal och min bediimning iir 
att 80 procent av dem som ringdc var 
positiva t i l l avtalet. 

Jan Ahman 
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Undersoks, forslag t i l l atgarderska lamnas 
t i l l Huvudprojektet i november. 

Bullerdampning i Bellmanomrddet 
Harmonterats liksom mot IRM 101. Buller-
draperiet mot IRM saknar dampning pa 
IRM-sidan. vilket lett t i l l oA«/ buller for dem 
som arbetar dar. Fragan utreds pa nytt. 

Bullerdampning VlF-omrddel 
Draperi har bestallts och satts upp i novem
ber. 

I3-porten 
Ett forslag att bygga en vagg pa insidan av 
porten for att minska draget har diskuterats. 
Pg.a. utrymmesbrist blir den antagligen inte 
av utan istallet siitts preliminart ett draperi 
upp. Dessutom ska befintlig (men otillrack-
lig) luftrida flyttas t i l l utsidan av porten. 

Det storsta problemet med drag fran portar-
na bcror pa att de manipuleras och stalls 
upp. 

Golvet 
En provbit av det nya golvet i ALA-omridet 
har lagts ut. 

Hela ALA-omradet ar 730 kvm. Anslagna 
medel for golvet racker t i l l 600 kvm - torut
satt att det gar att lagga dagtid mandag-
fredag. Ska det laggas under hclg krymper 
golvytan p.g.a. en storre kostnad for lagg-
ningen. 

Rdddningsstationer, nodutgdngar. etc 
En oversyn i hela huset pagar Komplette-
ringar och flytmingar genomfors dar sa 
behovs. 

Teknik 
De tlesta maskiner ar nu pa plats och i drift. 
Det som aterstar ar de tva ALA:na fran 
Tomteboda. en ALO samt lockroboten. 

Det som nu aterstar i teknikvag ar fr.a. en 
del LTP:ar och ladlager vid SSM. 

Mer arbetsmiljo 

Fackbelysn ingen 
Kors i taket. forsoket startar den har veckan! 
Tio smabrevsfack och fem storbrevsfack har 
forsetts med testbelysningen. 19 personer 
deltar i forsoket som beraknas paga under 
sex veckor. 

Lyftanordning GSM 
Den lyftvagn for lador t i l l GSM som varit pa 
tapeten verkar vara ett dyrt men inte sarskilt 
bra alternativ. Istallet ska en losning med en 
fast monterad saxlyft undersokas. 

Riskanalys 
Arbetet med att gora en riskanalys for "slut-
lagct" paborjas inom kort. 

Angransande projekt 

Vdstberga 
Hyreskontraktet for Vastberga har for-
langts ett halvar t i l l den 31 december 
2005. 

Sundsvallstdget 
Beslut har tagits (centralt) att fr.o.m. mars 
2005 fbra over spridningsn-ansporten (A) 
fran Sundsvall fran flyg t i l l tag. Det kom
mer att innebara en pafrestning pa sprid-
ning natt. 
Skalet ar en forvantad besparing pa ca 1 5 

miljoner/ar. 

Toshiba 
Toshibamaskinerna i Nassjo har nu over-
tagits av Posten (med vissa forbehall). 1 
Uppsala har provdriften startat. Darefter 
foljer Sundsvall och Goteborg. 

Nassjo borjar inom kort att lagga ut 
samtliga spridningsprogram t i l l Arsta. 
varfor v i inte Iangre behover spracka 
program fran dem. Samma kommer var-
tefter att ske fran de tre ovriga terminaler 
som installerar Toshiba. 

Utrikes 
Har fatt problem med kvaliteten i inrikcs-
och exportsorteringcn. Forandringar av 
nagra transporter har genomforts mot 
Danmark och Norge. Fragan ar om det 
racker. 

En gSng till om arbetsmiljo 
Som framgar av denna rapport och alia 
tidigare rapporter fran projektet sa har det 
arbetats en hel del med arbetsmiljofragor-
na i projektet. 

Alia som arbetar i lokalerna kan samti
digt konstatera att arbetsmiljon trots detta 
inte har bl iv i t bdttre genom projektet. Den 
har inte ens behallit samma standard utan 
blivit sdmre. Det ar pa alia siitttrangre och 
bullrigare pa Arsta iin innan. Det lar inte 
ga att forklara bort med nagra nya chann-
kurser, vad de nu kommer att kallas. 

Nej, det ar harda paket som onskas! Den 
utlovade totala oversynen av layouten 
miiste fa arbeta forutsiittningslost om den 
ska leda nagon vart. Jag ar sjalv nyinflyt-
tad t i l l Arsta och har inte nagon r ikt ig kol l 
pa vad som finns med i handlingsplanerna 
for niista ar. Jag utgar ifran att man har 
lagt in pengar for att gora sadant som inte 
behover invanta nagon "superlayout" - t i l l 
exempel att fortsatta med att forbiittra 
golven. 

Jan Ahman 

Arstaroster 

Namn: Inger Hurulehto 
Aktuell s o m : Sorterare som fiyttat 
over frSn Tba till Arsta Sma/c5 
I Posten s e d a n : Jag borjade 
1 9 7 1 . 
Innan P o s t e n : Hade olika affars-
jobb , bland annat ICA ocfi i en 
porslinsglasaffar. 
Fr i t ids in t ressen : Jag s y r l a p p -
tacken till vanner och bekanta. 
Ger bort dem i present eller saljer 
dem for kompispr i s . 

Sedan gillar jag sang och mus ik . 
Mycket country. Dolly Parton ar 
bast. 
Ett annat stort intresse ar booker. 

Det ar kul dS Arsta har ett s6 fint 
bibliotek. Jag kan sitta dar uppe 
ibiand pa rasterna och fa syn pa 
en intressant boktitel . D^ kan j a g 
inte l^ta bli att l §na hem och lasa. 

Hur trivs du p i A r s t a ? 
- Kamraterna a r t rev l iga . Vi blev 
bra mot tagna nar vi k o m . S § jag 
trivs. Problemet ar arbetsmil jon. 
Det ar mer industriartat an nagon-
sin. Bullrigt, styrt och monotont . 
Nu har vi i alia fall fatt ett arbets-
momen t till da vi fick pos toppning-
en. 

Vad tycker du om avta le t? 
- Jag tycker det verkar bra. Det 
ar viktigt att inte t rygghetsavtalen 
rubbades. 

Text: Janne Skog 
Foto: Jan Ahman 

\
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Klump/bunt Tomteboda 

Nya prodchefer har t i l l sat ts 
• De sista tappra brevsorterarna inar nu 
lamnat Tomteboda for att stcapa en ny 
framtid i Sveriges storsta brevterminal 
Arsta postterminal. Det innebar att alia 
som ar placerade i den tillfalliga organisa
tionen I Tomteboda klump/bunt terminal 
ocksa tlyttar ner dit. I skrivandets stund 
vet jag inte hur manga det iir som arbetar 
ti l lfall igt pa Tomteboda. SEKO klubb 
brev Tomteboda och arbetsgivaren ska 
tillsammans ga igenom hur manga det 
egentligen iir som arbetar i den tillfalliga 
organisationen pii Tomteboda. Detta for 

att kunna jiimfSra med bemanningen vi 
forhandlade fram fore sommaren. 

Den forhandlade bemanningen inklusive 
15 % vikarier iir 1 79 arsarbetskrafter. V i 
fran SEKO har gatt med pii att bara ha 1 5 
% vikarier eftersom den tillfalliga organi
sationen striicker sig fram ti l l 2005-05-3 1. 
V i ser det som etttest eftersom projektled-
ningen for klumpprojektet Sverige (OBS 
inte Tomtebodas delprojekt) arenligt egen 
utsago "snala". Oversatt garna t i l l "v i v i l l 
halla Berti l Nilssons krav". Av vad v i sett 

hittills sS hade det troligtvis behovts bade 
normala 25 % vikarier och en hogre 
grundbcmanning. 

Extrapersonal 
Det har anstiillts extrapersonal for att 
kunna kora paketmaskinen pa ett bra satt 
dagtid och v i har forstarkt natten med 6 
personer pa varje skift. V i har ocksa t i l l 
falligt fiyttat en del post som sorteras 
manuellt i ringar formiddagar (spridning 
ekonomi pnr 12-15) t i l l Vastberga efter
som det varit sa rorigt pa Tomteboda. Det 
ger oss utrymme att bygga om pa Tomte
boda sa att det kan bli battre under varen. 
All t detta innebiir att for tillfallct iir det 
mer an 200 arsarbetskrafter som arbetar i 
den tillfalliga organisationen pa Tomtebo
da. Detta kan jamforas med de 1 56 arsar
betskrafter som Sten Ake Lauren har lagt 
som forhandlingsbud t i l l den fasta organi
sationen som startar 2005-06-01. Detta 
under forutsatming att Segeltorpstermina-
len ar klar da sa vi pa Tomteboda kan 
anvanda paketmaskinen t i l l klump/bunt 
dygnet runt. V i far da battre maskinkapa-
citet men vi kommer ocksa att fa nagot 
mer post an vi har idag, samt att vi ar 
ytterst tveksamma t i l l endast 1 5 % vikari
er. V i har med andra ord fran SEKO:s sida 
stora tvivel pa att 156 arsarbetskrafter 
kommer att racka i den fasta organisatio
nen. 

Nya chefer 
Produktionscheferna fordag. eftermiddag 
och natt pa Klump/bunt Tomteboda ar 
tillsatta fran 2004-1 1-01. 

Dag Peter Gadd 
Eftermiddag Janne Lovdahl 
Natt Anders Thyni 

V i faronska dessa tre herrar lycka t i l l med 
det nya jobbet. Med tanke pa att det ar tre 
herrar sii har SEKO och arbetsgivaren 
enats om att fortsatta den satsning vi hade 
pa kvinnor tidigare innan breven flyttade 
t i l l Arsta. Hur bra grabbarna an iir sa 
behover vi kvinnor i ledningen s i det ar 
bra om alia intresserade kvinnor som 
arbetar pii Tomteboda klump/bunt anmiiler 
sitt intresse for ledarutveckling t i l l Termi-
nal-ledningen. De har lovat en ordentlig 
satsning. Organisationen med tre produk-
tionschcferska utvardcraskontinucrligtpa 

Avtalsskolan 

Sjukersattning 
• Sjukersattning iir ett begrepp som 
numera anviinds av Forsiikringskassan i 
stiillet for fortidspension cllcr.sjukbidrag. 
(Sjukbidrag var tidsbegriinsad fortids
pension 1.2 eller 3 ar) Sjukersiittning far 
man nar en Socialforsakringsniimnd pii 
initiativ av Forsiikringskassan tar beslut 
om att en person anses ha "hclt nedsatt 
arbetsfomiaga". 

Tillsvidare - tidsbegransad 
Sjukersattningen ar tillsvidare eller tids
begriinsad i 1-3 ar. Man kan dessutom 
anses vara arbetsoformogen till 25, 50 
eller 75 % forutom helt. V i d 100 % 
sjukersattning och tillsvidare s i skall 
man sluta sin anstallning. Man far foru
tom det som forsakringskassan raknat ut 
21 procent av den sist intjanadc liinen 
ifran vartpensionsavtal ITP-P ("sjukpen-
sion"). Det kan j u ha gif t fler i r sedan 
man arbetade. Ofta iir det sa att man varit 
sjukskriven med sjukpenning i tlera ar 
innan det blir aktuellt med sjukersatt
ning. Forsiikringskassans "del" utgar fran 
ett genomsnilt av inkomsten nigra ar 
bakat. Om man da bara har haft sjukpen
ning sa forstar var och en att underlag 
blir mindre an vad an Ion skulle varit. 

21 procent sjukpension 
Niir man far ett beslut om sjukersiittning 
skall arbetsgivaren ta del av beslutet 
genom attden anstallde visar upp det. Da 
skall arbetsgivaren se t i l l att man f i r sina 
21 procent fran ITP-P. 

F i r man sjukersattning tillsvidare och p i 
25, 50 eller 75 % sa har arbetsgivaren 
ratt att pa den del som man har sjuker
sattning (resten arbetar man j u som van-
ligt pa) tvinga den anstallde an minska 
motsvarande anstiillning. 

Ratt att saga upp 
Exempel for cn som har heltidsanstall-
ning och far 25 % sjukersattning t i l l sv i 
dare; 
• Man minskar sin anstallning med 25 

% och arbetar t i l l 75 %. Skulle man 
iterfa sin arbctsformiga enligt Forsak
ringskassan. sa har man ratt att aterfi 
motsvarande anstallning. Detta forutsatt 
att man inte hindrar nagon att utnyttja sin 
foretradesriitt t i l l ny anstallning enligt 
Lagen om AnstallningsSkydd (LAS) . 

• Det hander ingenting med anstallning-
cn om sjukersiitiningcn ar tidsbegransad 
1-3 ar. 

Arbetsskadeanmalan 
( V i l l passa pa att piminna om att anser 
man att arbetet har gjort att man tappat 
sin arbetsformaga skall det goras cn 
arbetsskadeanmalan. For att kunna fa 
livranta miste man fatt sjukersiitming for 
att kunna krava livranta. Livrantan ar 
enkelt uttrycktskillnaden mellan Ion och 
sjukersattning =15-30%.) 

Fragor till 
Micke Tall, tel. 08-781 56 13 
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Tomtebodas terminalsamverkan for att 
slumtvarderas senast 2005-04-30. Detta 
for att det ar ett nytt satt att arbeta med tre 
produktionschefer. V i far hoppas att den
na organisation kommer att starka den 
goda arhetsplatsen som Terminalchef 
Peter Salomonsson motiverar den med. 
Krit ikema menar att det kommer att bl i 
kaos om tre bestammer istallet for en. 
SEKO har darfor kravt den kontinucriiga 
utvarderingen som arbetsgivaren godtagit. 

Projektledare 
Lars Lovlie som har varit chef pa Tomte
boda Klump/bunt och samtidigt varit 
projektledare for delprojekt Tomteboda i 
Klump/bunt projektet Sverige. kommer nu 
att pa heltid ta sig an delprojekt Tomtebo
da. Det ar mycket kvar att gora innan vi 
har den fasta organisationen i mal. V i tar 
fran SEKO onska Lasse lycka t i l l med 
detta och vi ser fram mot ett gott samarbe
te. V i har manga forhandlingar kvar bl.a. 
den om vilka fran paket och brev som ska 
fa tjanst i den fasta organisationen. Det iir 
ca 20 personer friin paket som fiitt fast 
tjanst fran 2005-06-01. Detta innebiir stt 
en stor del av pakets 40 % av de t i l lkom-
mande jobben pa Tomteboda klump/bunt 
ar fyllda men brevs 60 % ar bara tillsatt 
med ett fatal personer. Detta for att de 
fiesta v i l l testa men ha biljetten t i l l Arsta 
postterminal kvar. Dessutom den stora 
forhandlingen om hur manga det ska vara 
i den fasta organisationen. 

Ake Anevad 

skv rd ti me! 
• Det gar " T r o l l " i vissa fragor. Det gor 
det siikert pS dc fiesta arbetsplatser. Pk 
SE-bankens Huvudkotor v id Kungstrad-
garden iir det inte kutym att foresla Carl 
Marx "Kapitalet" som littcratur i traine-
e-programet. Pa Systembolaget, som for 
ovrigt har sitt huvudkontor niistan grannc 
med SE-banken, blir dudetlni t ivtutfryst 
om du pratar om att aterga t i l l gamla 
tiders "bolagsanda". Ar du anstalld pfi 
Pfiser eller Astra Zeneca bordu undvika 
att tala alltfor ivrigt om att sponsra 
"Djurens Ratt". 

Fryser till is 
flar pa Arsta iir det n igot sk oskyldigt 
som "Friskvardstimme" som far arbetsgi
varen att frysa t i l l is. Anda upp pa "Be
rtil Nilssonniva" ar detta med "Frisk-
viirdssatsning" nagot som ses som dyrt, 
tidskriivande och osakert. Han menar att 
de satsningar som har gjorts pa andra 
hall bl a Goteborg inte gett onskat resul
tat, hmmm.. . och nar det sagts niigot 
diirifran sa ar detta fastslaget, oavsett hur 
han har kommit fram t i l l sina slutsatser. 
Pa terminalen niirmast honom, niimligen 
Tomteboda. har friskvirdstimmen enligt 
dokumentation som finns. fallit val ut. 
Detta verkar man inte ha tagit del av. 

Halsoutveckling 
Man anser att friskvard pa arbetstid ar 
for dyrt helt enkelt, i forhdllande t i l l 
utfallet. 

En underlig installning, eftersom miinga 
andra foretag och offentliga verksamhe-
ter. ser det som en ren investering. Saaaa 
annorlunda kan vi val andl inte vara, v i 
Postanstallda pa Arsta. 
Kanske vi skulle liigga ncd cncrgi pk att 

komma pii en ny beteckning pa foreteel-
sen, sa det inte blir sa kansligt ? 

Kanske "Halsoutveckling" vore nagot 
som pendang t i l l "Lagutveckling", som 
har haft en hclt annan klang hos arbetsgi
varen '.' Atminstone tills helt nyligen. 
"Friska och Engagerade" medarbetare iir 
j u Postens m i l nummcr ett... eller? 

Eida p& 
V i iir en grupp som bildadcs utifran 
Projektgruppen, som inte ger upp. Pa 
olika siitt forsoker v i arbeta med friigan. 
Nu har gruppen utokats med Salpi Ry-
lander fran Smii, och det iir v i glada 
over. Dessutom har vi nu fStt over vira 

kamrater ifran Tomteboda med egna 
goda erfarenheter, som siikert kan elda 
pa underifran. V i tanker namligen envist 
fortsatta att forsoka astadkomma nagot. 
Harnast v i l l vi skapa ett narmare samar
bete med var Halsoutvecklare, Karin 
Sundquist och hennes Hiilsoinspiratorer. 
Detta for att atminstone fa t i l l stand 
nagot litet embryo. Hon haller pa med att 
arbeta fram det "Halsoprogram" som hon 
och Susanne Hellebring pratade om, niir 
v i sigs i varas. Dar handlar det om en 
riktad satsning mot gruppen som kan 

sammanfattas som "Friska, niirvarande, 
men i d i l i g kondition och med lite f r i -
t id". 

Saknar 
V i r encrgi nu kommer g i at t i l l att bear-
beta bade vara Fackliga Kamrater i Ter-
minalklubbcn t i l l att driva frigan i sam
verkan, och att trycka pa ALG sa att det 
upplagg som Karin jobbar med blir av. 
V i vet att manga Tomtebodapostisar 
saknarsin friskvardstimme, och att det ar 
cn satsning som borde vara sjalvklar. 
En liten islossning i fi-agan kanske kan 
ske sa smaningom ?! 

Arbetsgruppen i Projektet 
Friskvard pd arbetstid 

Eva Brattstrom 
Leaf Skog 

Salpi Rylander 
Eritan Gom uec 

Sinnika Karmeu-Gedda 

Sang for alia! l 
S E K O S t o c k h o l m s s i n g k o r | 
behover fler med lemmar . Al ia 
f i r vara med , framfor allt du 

i 
• s o m aldrig varit med i en kor < 
• s o m blivit u tkastad f r i n alia : 

korer 
• s o m alltid f i t t hora att du intei 

kan s junga \ 
• s o m varit eller ar med i en koR 
• s o m tycker att du kan s j u n g a | 

1 
Kort sagt : Alia ar va lkomna! | 

Kontakta Ber i t D a n i e l s s o n , tel. j 
070-633 89 21 
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r e r m / n a F A C K T U E L L T 6/2004 Projekten 

R y m s vi i k a l k y l e n ? 

Jag funderar over vad det egentligen 
innebar att bryta upp en arbetsplats. 
En arbetsplats med mycket folk och 

manga olika konstellationer. Vi lka tbljder 
det far i form av oro, vantrivsel och miss-
tanksamhet. 
... j ag funderar over vad det betyder att 
sla ihop tva helt olika arbetsplatser. Ar
betsplatser som var for sig har utvecklat 
starka och outtalade koder for hur man 
kommunicerar. 
... jag funderar over hur vissa arbetsupp-
gifter bara skots, utan att det egentligen ar 
meningen. Dom syns inte i staplar och 
diagram, men betyder anda mycket for 
helheten. Viktiga moment som snart maste 
forklaras och beskrivas pa ett satt, att helt 
nya okanda manniskor ska kunna utfora 
dem. 
... jag funderar over det kansliga samspel 
som sker nar manskliga relationer och 
personliga lojaliteter spelar en stor roll , 
for att jobbet skall flyta pa. Sant som tar 
lang t id att bygga upp, men som ar snabbt 
raserat. 

Ja ... det ar mycket nu att limdera 
over... 
Postsortering kriiver inte hela min 

hjarna dar jag star. Jag kan agna mig at 
annat, samtidigt. Detta fria filosoferande 
vid sorteringsfacket ar i sjalva verket en 
overlevnadsstrategi som jag har. for att 
inte trakas ut fullstandigt. Jag iir siiker pa 
att de fiesta av mina arbetskamrater har 
sina egna metoder. Sa da fortsatter jag val 
bara mina egna funderingar. 

V id forsta anblicken ser jag hela 
postterminalen som ett enda stort 
"Mekanobygge". Nar jag iir pa 

mitt ljusare humor, piiminner det mig om 
Walt Disneys version av Tomtarnas Jul-
verkstad. Charles Chaplins "Moderna 
Tider" rullar forbi bakom ogonlockcn, nar 
sinnet gar i mol l . Maskiner som matas och 
plockas. Folk som rutinerat skoter sina 
sarskilda arbetsuppgifter. Liidor som far 
runt pii transportbanorna i taket. Alltsam-
mans under standigt monotont och trottan-
de buller. V i jobbar med "produktion" och 
"processer", och inte med post och post
sortering. Bara detta Spriik tyder pa att 
vara jobb numera ar ett helt annat an vad 
det tidigare har varit. Det har vi nog sakert 
bl ivi t varse allihop. 

Andii kan jobbet utforas pa sa olika satt. 

Var och en av oss forsoker trots allt efter 
biista formaga satta sin egen pragel pii 
arbetet. Jag marker av det sa gott som 
varenda dag jag star dar i sorteringen. 
Sanningen iir att det muntrar upp mig 
atskilligt, nar jag ser det. Det kanns som 
en seger for alias var vilja att satta av-
tryck. dessa envisa prov pa individuell 
kreativitet mitt i monotonin. Sarskilt i 
skarvarna mellan olika moment, eller 
processer som jag numera liirt mig att det 
heter. sker det som mest paverkas av 
individerna i organisationen. Da miirks 
ocksa vad andra i kedjan har gjort, i for-
hallande t i l l vad som forvantas. 

Nar jag nu star har och sortera post 
vid mitt fack och filosoferar och 
funderar for mig sjalv, ar det just 

denna konkreta vardag som jag utgar 
ifran. 

Jag undrar ... 
Vem skattar tiden det kommer att ta innan 
alia tilltrassladc kontakter iiter bl ir ihopa-
lappade ? 

Raknas minuterna jag "stji i l" for att 
bladdra igenom en eftersand "Hant i veck
an" in i tidsfonstrct ? 

Hur beriiknar man "gnissel" i kommuni-
kation ? 

1 vilka ekonomiska budgetprognoser 
finns tiden for diskussionen som tors vid 
sorteringsfacken om vilket postnumme-
romrade Akcrs Styckebruk tillhor, inrak-
nade ? 

Ingar leda i nyckeltalet ? 

Vissa "processer" flyter helt visst ovanpa 
produktivitetsprognoserna. 

Jag liinderar over om vi alls ryms i 
kalkvlen ... ?! 

Eva Brattstrom 

Eva Bratlslrdiii iir onlfdrande i Sel<lion Stora 
pd Arsta. 

Internationellt 
Argentina 
Om Sverige var det forsta landet i 
varlden som oppnade postmar-
knaden p^ vid gavel for privata 
aktorer var Argentina forst ut 
med att helt privatisera Posten. 
1997 lat den d i v a r a n d e presiden-
ten Carlos Menem det privata 
bolaget Correo Argentina SA ta 
over hela postverksamheten. 

Efter flera i r av standiga skan-
d a l e r s a d e den nya regeringen 
upp avtalet i november 2003 efter
som bolaget inte uppfyllt vi l lkoren i 
avtalet med stalen, inklusive att 
betala en viss royalty. 

F r i n borjan var det tal om att 
inom 180 dagar hitta en ny intres-
sent. Men efter det att den nuva-
rande presidenten, Nestor Kirch-
ner, vid invigningen av en ny Sie-
mens-anlaggning (troligen en 
sorter ingsterminal som utrustats 
och ev. o c k s i drivs av Siemens) 
sagt att "Argentina, liksom varje 
land i var lden, m i s t e ha ett eget 
nationellt Posten" tolkar analyti-
kerna det som att foretaget k o m 
mer att forbli i statlig ago. 

Ddlig juli<lapp for 
Royal î lail 
USA:S post, USPS, slot 2002 ett 
avtal med brittiska postens dotter-
bolag Genera l Logics (GLS), vilket 
innebar att GLS distribuerar USPS 
flygpaket och EMS i Europa. Nyl i 
gen meddelade US Post att man 
inte tanker forlanga avtalet nar det 
loper ut den 24 december i i r . 
Orsaken a rmissno je med brittiska 
Postens d i l i g a kvalitet. Istallet 
k o m m e r man att aniita Deutsche 
Post. 

Rysslands forsta moderna 
terminal 
I augusti starfade bygget av 
Rysslands forsta moderna sorte
r ingsterminal . Terminalen, som 
ligger i Moskva , planeras for 3 
miljoner forsandelser per dygn. 
Det italienska foretaget Elsag 
levererar maskiner och support till 
ett varde av 30 miljoner euro (ca 
275 miljoner kronor). 

Jan Ahman 
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f e r m / n a / F A C K T U E L L T 6/2004 Jamstalldhet 

Kvinnliga Natverket 

Utveck l ingspro jek t for fack l iga 
kv innor 2 0 0 4 / 2 0 0 5 
• SEKO Posten Produktions Kvinnliga 
natverk arbetar sedan april i ar med tva 
ROS-grupper. ROS (resultat orienterad 
styrning) ar en strukturerad metod for att 
forbattra och utveckia verksamhet. oka 
engagemang hos deltagarna och utveckia 
dem genom storre ansvarstagande och 
delaktighet. Antalet fortroendevalda kvin
nor med mentorskap ar en av forbattring-
arna grupperna arbetar med och malet ar 
att 90 % av fortroendevalda kvinnor har 
mentor i slutct av nasta ar. 

Anna Panic, Paula Miettinen och undcr-
tecknad fran ROS Grupp 1 (geografiska 
omraden Nord & Stockholm) presenterade 
pa Verksamhetskommittens mote den 28 
September gruppens forslag t i l l mentor-
skapsprogram. Meningen ar att program-
met for fortroendevalda kvinnor ska vara 
f r iv i l l ig t och kan startas nasta ar. Mentor-
skapsprogrammet ar strukturerat i forsla
get sa har: 

Mentorskapsprogram for fortroendevalda 
kvinnor inom SEKO Posten PR 

Om mentorskap 
Mentorskapets ide ar att ge en (oftast, men 
inte alltid) yngre och definitivt oerfarnare 
kollega en hand att halla i niir det blaser. 
ge erfarenhet att hiimta rad ur och tillgang 
t i l l ett kontaktnat. 
Inom folkrorelseorganisationer ror det sig 
ofta att siitta igiing arbete med fornyelse 
av bade former och innehall. (Defmitionen 
ar hamtad ur Monica Bocthius bok Men-
torskap.1995.) 

Mentor var en person i Odysseen (av 
Homeros) som fick uppdraget att fostra. 
leda och undervisa Odysseus son Thele-
makos. Mentor iir nagon som hiiller i 
handen. Bollplank. 
Adept iir latinskt ord tor larjunge (en som 
ar invigd). 
Mentorskap ar en model 1 for den som 
stoder och foljer, som leder och riider. Att 
ha nagon att haUa i handen. 

M S I 
• Utveckia kvinnliga fackliga ledare (Att 
kvinnor blir siikrare i sin ledarroll) 

• Att medverka t i l l att fortroendevalda 
kvinnor stannar kvar i fackliga uppdrag, 
soker sig vidare och t i l l hogre befattningar 
inom organisationen 
• Att ge stod t i l l kvinnor som har fackliga 
uppdrag att klara av sina uppgifter 
• Att fa ett storre fackligt natverk pa lokal 
och central niva 
• Storre jiimstalldhet i organisationen 
(dialog mellan kvinna och man; att genom 
storre insikter om betydelsen av skillna-
derna mellan kvinnors och mans erfaren
heter och kompeten-
somraden, v i l l k o r 
och forutsattningar, 
satt att kommunice-
ra. utveckia det fack
liga ledarskapet) 
• Att skapa foran-
d r in g s k l im a t och 
stimulera nytankan-
de, att skapa mer 
demokratisk organi
sation pa lokal och 
central niva 

Det behcivs olika 
mal i mentorspro-
grammet pa olika 
nivaer i organisatio
nen, lokalt och centralt. Malet med pro-
grammet ska anpassas efter adepternas 
behov. 

Programmets struktur 
Alia fortroendevalda kvinnorinom SEKO 
Posten PR ska efter forsta halvaret som ny 
ledamot erbjudas en mentor, liksom de 
som varit med Iangre tid. Malet med pro-
grammet kan j u anpassas efter adepternas 
behov. 

2004-04-01 hade 6 fortroendevalda 
kvinnor av 70 en mentor inom hela SEKO 
Posten Produktion. 

Projektgrupp 
och projektledare 
En projektgrupp inom varje produktion-
somriide. Representanten i Lil la gruppen 
Kvinnl igt niitverk SEKO Posten PR deltar 
som projektledare i sitt produktionsomra
de. Antalet deltagare i gruppen utses t i l l 
sammans med geografiska radet. 

Adepter 
• Adepterna ska ha genomgatt GFU och 
ha en vilja att utvecklas fackligt. Alia 
fortroendevalda kvinnor ska fa en mentor. 
• Projektgruppen skickar informationsbre-
vet om mentorskapsprogram med mal & 
syfte /anmalningsblankett t i l l fortroende
valda kvinnor i samrad med klubbarna 
arligen efter att de genomgatt GFU / under 
fiirsta halvaret efter arsmotet. 

• Fragor t i l l adepter v id anmalan: fackliga 
uppdrag. mal med det fackliga engage-

manget. varfor v i l l du bl i adept, fiirslag pii 
mentor, onskemal och behov for utveck-
ling/fbrbattring. 

Ska adepterna 
vaija mentorer sjalva? 
Hur man gor bcror pa malet med mentor-
sprogrammet och adepternas onskemal 
och behov. Projektgruppen kan vaIja 
mentor for den som ar nyinvald. Har man 
daremot varit med Iangre t id , ska man ha 
mojlighet att valja sjalv. 

Mentorns kravprofil 
• Mentorn ska inte ingii i samma styrelse 
som adepten. 
• Mentorer ska ha facklig erfarenhet. 
• Bade kvinnor och man kan vara mento
rer beroende pa miilet med mentorspro-
grammct. Om man har t ex jamstiilldhet 
som mal. ska en kvinnlig adept ha cn man 
som mentor. 
• Mentorer ska fa utbildning, 1 dag. SE-
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TerminaFACKTUELLT 6/2004 Jamstalldhet 

K O forbundet och/eller avdelningen hjal-
per sakert t i l l med utbildningen. Onskviirt 
att alia far samma utbildningsmaterial. 

Mentorsinventering 
Mentorspool ska upprattas inom varje 
produktionsomrade inom SEKO Posten. 
Uppgifter om mentorer kan samlas pa 
webben/Portia/ eller intranatet. 

Inbjudan t i l l att vara mentor med mal & 
syfte / anmalningsblankett skickas t i l l 
potentiella mentorer med fragor: fackliga 
uppdrag, mal med det fackliga engage-
manget, varfor v i l l du bl i mentor, vilka 
erfarcnheter/kunskaper vil l /kan du for-

f .media t i l l din adept, kan du avsatta erfor-
i ler l ig t id formentorskapsprojcktet,ovriga 
synpunktcr. 

Programmet skall lopa over 1-1.5 ar. 

f .Adepter och mentorer traffas 3 t im-
•inar/mote, Igang i manaden. 

Seminarier, fbrelasningar 
Planeras inom respektive produktionsom
rade. 
Erfarenhet fran andra mentorskapsprog
ram ar att det ar valdigt viktigt och beri-
kande for mentorskapet (bade for mento-
reroch adepter)attdet ingargemensamma 
seminarier. forelasningar och traffar i 
programmet. 

Budget 
Planeringen infbr nasta ars budget laggs 
hosten fore av projektgruppen. Kostnader-
na kan minimeras eftersom de varsta 
esekostnaderna uteblir om verksamheten 
aneras lokalt. Mentorskapet ar ett eko-

nomiskt vcrktyg for att hoja kunskapsni-
van i organisationen. 

r
)iskussion om mentorskapsprogrammet 

lortsatter pa nas
ta kommittemotc 
och pa Kvinn
liga natverkcts 
konferens den 
16-17 november 
i Arken i Solna. 
Konfcrcnscn har 
m e n t o r s k a p e t 
som tema. Mci 
om detta senare: 

Raili Kalliovaara 
Rciili Kiilliovuara iir teiinileilarc i Kviniiligu 
Niitverl<els ROS-griipp I ocli ledamol av 
Idiibhstyrelsen pd Arsta. 

Rapport frin samverkan 
i Produktionsomridet 
• Sista s a m v e r k a n 1 oktober med 
Troels hade som gast t i l lforordnade 
chefen for P r o d u k t i o n so mr id e t , Kent 
Soderberg . Den s i s tnamnde skall 
fungera s o m chef till nasta sommar . 
Under t iden skall en ny chef rekryte-
ras. S E K O tycker detta ar bra att 
man tar god tid p i sig for att anstalla 
en ny chef . Det ar precis vad klub
barna i v i r t o m r i d e vil le. 

Ny O D R - c h e f 
Chris t ian Kar lsson ar sedan 1 Okt ny 
chef pa O D R i Nor rkoping . Eric 
Char lesson har for geografiska radet 
ansvarat for SEKO:s inflytande over 
den t i l lsat tningen. Det noterades 
ocksa att Lena Hultman ar ny chef 
pa sma/c5 Ars ta och att Lars Landolf 
blivit t e rmina lchef i V a s t e r i s . 

N y t t H S O 
S E K O anmalde till s amverkansgrup-
pen att A n d e r s Bergs t rom - Hu v u d -
skyddsombud Tba ar u tnamnd av 
Geograf iska r i d e t till s amordnande 
H u v u d s k y d d s o m b u d . 

Stodet 
S E K O kravde ett tidplan for tillsatt-
n i n g a r a v stddfunktioner inom o m r i -
det, inklusive unde rh i l l s s idan . Ar
betsgivaren har nu ambi t ionen att 
runt 1 nov fatta beslut och sedan 
skall sokning ske. Innan 1 nov mSste 
respekt ive forslag vara "samverkat" 
dvs respekt ive hus h a r o n s k e m a l och 
chefen for t ex Kvalite S Hel lebr ing 
samordnar och tar fram ett forslag 
som sedan S E K O f i r chansen att 
p i v e r k a innan 1 nov. 

Efter detta klargorande redovisade 
respekt ive ansvarig nulaget i sitt 
forslag. ( Tyvarr (?) visar det sig i 
skr ivande s tund att allt ar uppskjutet 

till kanske efter n y i r e t ? ) 

Futurum 
Det bifogades en tidplan for Futurum 
som samverkansgruppen sedan 
tidigare tyckt vara okay. Friar har 
diskuterats inom personalforsorj-
ningsgruppen och man vantar p i att 
r iksdagen skall ange riktlinjerna for 
den ekonomiska biten. "Superlayou-
ten" pa Arsta lever fortfarande, efter 
nyar lovade terminalchefen att inbju
dan till expert pa internlogistik skall 
k o m m a . 

Ny k tumpmask in 
For ovrigt kravde SEKO genom Ake 
Anevad att en battre maskin for 
k lumpsor ter ing istallet for paketmas
kinen maste installeras. Han under-
s toddes av Huvudskyddsombude t 
Anders Bergs t rom. Posten har pa 
central niva beslutsvanda i den f r i -
gan. 

Nasta samverkan med K Soderberg 
ar annu inte bestamd. 

G e o g r a f i s k a r ide t 
S E K O k l u b b a m a s Geografiska r i d 
har bestamt att avveckia "Samklub-
ben" som var ett arbetsutskott for de 
olika projekten i S tockholm. Geogra
fiska r i d e t skall istallet utveckia sina 
arbetsformer. Det ar klubbarna som 
sedan beslutar om eventuelit andrad 
arbetsordning. Mandat t iden for leda-
mdterna i geografiska r i d e t - nu 6 st 
- g i r ut i mars 2005. 

Micke Tall, 
forhandlingsansvarig 
for Geografiska ritdet 

Facktuellt - ledande 
ppstfackllg tid^^ 
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Tba Storas avslutande mote 

S i s t a kva l len med ganget 
• Sektion Brev Stora pa 
Tomteboda gar i graven. 
Det Tirades med medlems-
mote och gravol . 

- Ni har fStt ta de varsta 
smallarna. A n d i har ni 
gjort ett fantastiskt j obb , sa 
inbjudna Eva Bra t t s t rom 
ordforande p i Stora brev i 
Arsta . 

Ett trcttiotal medlemmar hade 
kommit for att vara med och 
lagga ner sektion Brev Stora. 

Stamningen var god trots att 
det for minga var sista kvallen 
med ganget. 

- Egentligen finns det inte sa 
mycket att saga da vi nu ska 
flytta t i l l Arsta. Jag v i l l anda 
tacka alia for den tid som har 
varit, sa ordforande Mohibul 
Ezdanikhan. Trots omstandig-
heterna var han anda nojd. 

- Flytten t i l l Arsta har gatt 
bra. De tlesta har fatt de pla-
ceringar de v i l l ha. Sorterings-
cheferna och vira fackliga 
kamrater pa Arsta har varit 
valdigt hjalpsamma. 

Bra jobb 
i tuff situation 
Eva Brattstrom ordforande pa 
Stora Brev i Arsta, dit de tlesta 
av sektionens medlemmar t ly t 
tar. vi l le lugna de som var ner
vosa infor flytten t i l l Arsta. 
- Det ar inte bara ni som ar 
oroliga. Era nya kamrater ar 
det ocksa. Det blir en omstall-
ning for oss alia. Det ar inte ert 
eller sorteringsgrannens fel att 
det ser ut som det gor. Bl i inte 
missmodiga och irriterade pa 
varandra utan kom t i l l oss sa 
hjalps vi at. Tillsammans fixar 
vi det har. 

Eva tyckte ocksa att medlem
marna p i Brev Stora hade gjort 
ett fantastiskt jobb i den tuffa 
situation de befunnit sig i se
dan flyttbeskedet kom. 

Slutligen hyllade hon sektio
nens ordforande och styrelsens 
kamp med att hjalpa alia att f i 
de placeringar de ville ha. 
- Mohibul och hans styrelse 
bryr sig verkligen om er. Jag 
tycker ni ska hedra era fackli
ga. Tycker ni inte det? 
Svaret blev en varm appl id . 

Ge inte upp 
frisl<vSrdstimmen 
Aven om de tlesta av sektio
nens medlemmar tlyttar t i l l 
Stora Brev s i ar det nigra som 
ska t i l l Smi/c5. Bland annat 
Mohibul sjalv. Jamshid Ghas-
semi ordforande p i Smi/c5 
halsade honom och alia nya 
kamrater varmt valkomna t i l l 
Arsta och sektionen. 

- De som har kommit t i l l oss 
har de g i t t bra for. Arbetsmi
ljon ar d i l i g men alia verkar 
trivas. De tlesta i min styrelse 
ar farska s i nya manniskor 
med erfarenheter ar vi alltid 
glada att ta emot. 

Jamshid forstod att de tlesta 
var upprorda eller ledsna tor 
att de skulle bli av med sin 
friskvirdstimme. Men Seko 
hade inte gett upp utan kampa-
de med frigan. Han menade att 
problemet fanns bland chefer-
na hogre upp. Jamshid manade 
medlemmarna att inte ge sig. 

- Ta upp friskvarden med var
enda chef ni traffar. Friga var
for de har tagit bort den. Sag 
vad ni tycker om det. 

Fel forutsattningar 
frSn start 
Jan Ahman redogjorde for av
talsrorelsen och summerad kort 
lagct for Arsta och Tomteboda 
projekten infor den slutliga tlyt
ten. Han konstaterade att den 
sista tiden har varit valdigt pres-
sad for personalen. Miljon p i 
Arsta i r stressig, tring och bull-
rig. Minga saker miste losas. 
Buller. diliga golv och for smi 
narmast omojliga ytor att gora 
nigot vettigt av. 
- Det ar bara att konstatera att 
forutsattningarna har varit fel 
fran start. 
Efterat gav Mohibul Jan Ahman 
en blomma och tackade honom 
for all god information sektio
nen f i t t igenom iren. 

Huvuden ska rulla 
Til l sist konstaterade Mohibul 
att det inte var nagot riktigt med-
lemsmotc om inte stridbare 
skyddsombudet Guy Boden fick 
sista ordet under punkten ovriga 
frigor. 
Guy var mycket kritisk mot hela 
omstruktureringen av Stock-
holmsterminalerna. Han ifraga-
satte om det hela overhuvudta-
gct haller ekonomiskt. 
- Smckmanaden med Bertil Nils-' 
son har varit alldeles for l ing . 
Nagonstans miste huvuden bor
ja rulla. Men aven bland vara 
fackliga som silt ut maste 
huvuden rulla, sa Guy och kon
staterade att det maste ti l l ett 
omfattande stadarbete i Posten. 

Nya tag 
Mohibul var nojd efter motet 
men crkande att det kandes lite 
vemodigt. 
- Det ar sorgligt. Manga har ar 
mina kompisar och nu g i r vi 
skilda vagar. V i har jobbat ihop 
si manga ar tillsammans och nu 
hamnar vi p i olika sektioner. 
Men man maste hanga med i 
iit\ccklingen. Pa Arsta behovs 
facket lika mycket som har. Sa 
det ar bara att ta nya tag. 

Text: Janne Skog 
Foto: Jan Ahman 

Sista framtradandet for Seldion Tba Storas styrelse. Frv. Johan Kihiberg, Peter Lindeteg, Paula 
Miettinen. Moiiibul Ezdanikhan. l\/lalelne Hjalm. Irgalem Abdelkadir. Samuel Zewdie. 
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T e r m / n a F A C K T U E L L T 6/2004 Verksamhetskom mitten 

Ake Kihiberg vid Verksamhetskommitten: 

^^Var beredda att mobi l i sera 
Verksamlietsliommitten samordnar 
S E K O : s fackliga arbete inom Posten 
P roduk t i on . Var je t e rmina l inom 
Brev- och Paketnaten har var sitt 
mandat i \ ' e rksanihetskommit ten. Jan 
Aliman, Tomtebodaklubbens repre-
sentant, rappor terar frSn kommittens 
septembermote som bolls under t v i 
dagar i Stockholm. 

^j^erksamhetsplanen 
^ Seko POSICM har i sin \crksamhctsplan 

for de kommande tre aren pekat ut tre 
prioriterade fragor: 

f f Arbe t smi l jo och medinflytande 
'• Bra och rat tvisa loner 
• Arbe ts t iderna : He l t i d en rat t ighet och 
de l t i d en mojl ighet . 

Utifran detta faststallde Verksamhetskom
mitten i maj en aktivitetspian for SEKO:s 
arbete inom Posten Produktion. vilken 
repeteras i rutan hiirintil l . 

V i d septembermotet gjordes en forsta 
avstamning av hur arbetet gar. Pa manga 
terminaler (de fiesta?) plagas man av alia 
de s.k. strukturprojekt som for narvarande 
genomfors i naten. Personal tvangsfbrflyt-
tas eller sags upp. nya maskiner installeras 
och terminaler byggs och byggs om. etc. 
Mycket av fackets och skyddsorganisatio-
nens tid och kraft gar at t i l l att paverka i 
alia dessa projekt. Trots detta pagar ett 
arbete av mer grundlaggande karaktar 
enligt verksamhetsplanen. Nagra axplock: 

• Den ergonomiutbildning som all perso
nal ska fa pagar. om iin nagot tbrsenad. 

Den ska vara klar under varen 2005. 
• Arbetet med DGA. Den Goda Art)ets-

platsen, sker inom Produktion framst 
genom det s.k. Nionde projektet (arbetsgi-
varens strukturprojekt var som bekant atta 
t i l l antalet). Projektet liimnar sin slutrap-
port under oktober. InnehSllet i den refere-
ras pii annan plats i tidningen. SEKO och 
skyddsorganisationen representeras i 
projektet av Sune Sjodin / Ange och Arne 
Grcntzelius / Arsta. Bengt Borjesson. 
HSO i Sundsvall. har anlitats som expert. 

En enhet inom Alvestaterminalen har 
som forsta (och hittills enda) arbetsplats 
inom Produktion certifierats enligt DGA. 
Grattis! 

Erg on om in 
• Urban Hoglund fran Previa lamnade 
redan for ett par ar sedan tva rapporter om 
ergonomin vid maskinarbete i en brev-
(Norrkoping) och en paketterminal (Tom
teboda). Ett forbattringsarbete paborjades 
utifriin rapporterna. men hartydligen giitt 
i sta pa de tlesta terminaler. Nu distribue-
rades rapporterna pa nytt. En liknande 
systemstudie ska goras aven vid en ODR-
terminal och en ePP-nod. 

Pa Tomteboda Brev genomfordes ett 
ambitiost arbete. som tyvarr avbrots nar 
nedliiggningsbeslutet kom. Erhan Gomiic 
rapporterade om Hoglundsrapporten i 
Facktuellt, artikein finns pa klubbens 
hemsida. Iiomc.switynet.se/lerminalkltih-
JH'n fdckt20?hlm. 

Arbetsvaxling 
• Nagot "partsgemensamluiliildningsmu-
terial som lielyser cirhelsvd.xling " har inte 
tagits fram. Arbetsvaxling. ellcr"rotation" 
som man sager i dagligt tal. torekommer i 
varierande omfattning pa de tlesta termi
naler: men mycket aterstar att gora. 

Ccntraliseringen av klumpsorteringen 
innebar en forsiimrad arbetsvaxling pa de 
terminaler som blir av med klumpsorte
ring. 

Regeringen (!) har nyligen - efter diver
se overklaganden fran Posten - faststiillt 
ett beslut angaende arbetspauser i sorte
ringen. Friigan vacktes inom utdclningen 
i Norrland men iir tillamplig pa allt sorte-
ringsarbete inom Posten. Regeringens 
beslut kan forhoppningsvis bidra t i l l att 
det blir litet mer snurr pii fragan! 

Aktiviteter for 
SEKO Posten Produktion 2004 
Arbetsmiljo, medinflytande. 
• Ergonomiutb i ldning for all perso
nal inom terminalnatet . 
• Utvardering och uppgrader ing av 
fore tagshalsovSrden inom produk-
t ionsomreidena 
• D G A certifiering av arbetsplatser 
i n o m Produkt ion 
• Att ta fram ett pa r t sgemensamt 
u tb i ldningsmater ia l som belyser 
v ik ten av arbetsvaxl ing i v i r p r o d u k -
t ionsprocess . 

f' Arbeta fram en handl ingsplan 
u t i f r i n Nor rkdp ings /Tomteboda 
rapporten som ska leda till konkreta 
aktivi teter u t i f r i n ett t v i i r s per-
spek t iv . 
• En handlingsplan for varje geog-
rafisk r i d som ska moji igora nyrek-
rytering av fackl iga /skyddsombud 
m e d inriktning p i m i n g f a l d . 

Loner. 
• 75 % av v i r a m e d l e m m a r ska 
omfat tas av lokal lonemodel l vid 
v e r k s a m h e t s i r e t s u t g i n g . 
• M e d l e m s m d t e n for att fdrankra 
S E K O Postens krav i k o m m a n d e 
avtalsforhandl ingar . 
• Kommi t t emo te med tema avtals

forhandl ingar 2004 b i d e fore och 
efter avtalsforhandlingarna. 

Arbetstid. 
• Arbeta for att infora forsok med 
individuell arbetst idsplanering for att 
u p p n i heltid och arbetst idsforkort-
ning ( ex. Besched ) inom produk-
t i o n s o m r i d e n a . 
• Arbeta for okad integration mel lan 
brev, paket, g rm, epp, for att u p p n i 
hel t id. 
• Lyfta fram och belysa terminaler 
med hog andel heltidare for att an-
vandas vid lokala forhandlingar gal 
lande hel t idsproblemat iken. 

Vkrt interna arbete. 
• Lokala t emamdten u t i f r i n ett SE
KO Posten perspektiv for att utvar-
dera Postens nya lokala organisa
t ion. 
• Tydl iggdra S E K O Postens "hjarte-
f r i g o r " gentemot arbetsgivaren och 
v i r a med lemmar . 
• Beskriva och verka for opt imala 
arbetsplatstraffar. 
• Mentorskap for stod i t det kvinnl i 
ga natverket . 
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• En "lokal lonemodell" tillampas pa 
nigra terminaler. Med "lokal lonemodell" 
avses nigon form av nedskrivna kriterier 
for lonesattning, lonesamtal. etc; det finns 
numera ett postcentralt avtal kring detta. 
Ingen av brevterminalerna i Stockholm 
har hitti l ls infort denna form av "lokal 
lonemodell". Daremot har v i en "lokal 
lonemodell" som bygger pa en normlon 
for sorterare ( f n. 1 8.000 kr /min) och smi 
loneskillnadersamt relativt stora generella 

paslag; det som blir over fordelas indivi-
duellt enligt sunt fornuftprincipen. Enligt 
undertecknad en "lokal lonemodell" lika 
god som nigon annan! 

• Mentorskap for att f i fram fler kvinnl i 
ga fortroendevalda harpiborjats p i nigra 
enstaka stallen. bl.a. Arsta och Tomtebo
da. SEKO:s kvinnliga natverk arbetar med 
fragan; se deras rapport pa annan plats i 
tidningen! 

Handlingsplaner 
Enligt reglerna for arbetsmiljoarbetet 
(Systematiskt arbetsmiljoarbete. SAM) 
ska det varje ar upprattas handlingsplaner 
pa varje beslutsnivi i foretaget; dessa ska 
behandlas i budgetprocessen. 

En rundfriga vid kommittemotet gav 
foljande svar; 

Bertil Nilsson pS besok 
• Det var en nigot dampad Bertil Nils.son 
som gastade kommitten - i alia fall ansag 
minga av deltagarna det. 

For ovanlighetens skull hade han ingen ny 
terminalnedlaggning med sig i bagagct. For 
narvarande ar det "metodsparef som galler, 
vilket enkelt uttryckt innebar att terminaler 
med lagre nyckcltal ska forbattra sina resultat. 

- Om medeltalet for de tre basta terminaler
na omsatts t i l l ovriga skulle det ge lagre 
kostnader p i 300 miljoner per i r , sade han, 
samtidigt som han betonade att det inte gar att 
tillampa samma nyckcltal p i alia tcnninalcr; 
det finns olika fomtsattningar. 

KlumpfrSgor 
Han tick forstas trigor om klumpen. Han var 
snail mot sig sjalv och de ansvariga i klump 
& buntprojektet och p i Tomteboda genom att 
framhilla att man overraskats av "beteendet i 
Natet". 

- Alia .skickar allt t i l l Tomteboda. som han 
uttryckte det, och menade med det att man 
borde ha sortcrat ut mer (storbrev etc) ute i 
landet sa hade det gatt battre. En av nyckel-
frigoma - den om den maskinella utrustning
en - besvarades med att den ska utredas under 
ledning av Serbaz Shall. 

Han ar cn positiv manniska Bertil Nilsson. 
och han vil l att goda exempel ska sprida sig i 
Natet. Som exempel namndc han hockeyrin-
ken, som vandrat ut t i l l Sveriges brevtermina
ler fran Goteborg, dar den sag dagens ljus. 
Daremot har ingen velat ta efter den losning 
till nigonting vid Siemensmaskinema, som 
Karlstad uppfunnit och Posten fatt patent pa. 
Ar det s i att det ar lattare an ta efter stora 
terminaler an sma. undrade han. 
- Ungefar som med Anges behillartommare. 

fyllde Tbaklubbens ordforande pipassligt i . 

Goteborgsforsoket 
Daremot var han inte si positiv till det forsok 
med kortare arbetstid tor aldre anstiillda, som 
Gi3lcborgstenninalen gcnomlurdc forra iret. 
Med framgang, enligt de resultat som redovi-
sats vid ett tidigare mote och vederborligcn 
avrapportcrats i Faclituellt (nr 2/2004). 

Insatsen var for stor i forhallande ti l l 
resultat, varderade han, och fyllde i med att 

- Jag ar inte overtygad om att detta ar det 
basta forslaget. 

Men kanskc det nast basta? Han sade sig i 
alia fall vara beredd att satsa en del av vins-
tcma fran strukturprojckten p i itgarder tor att 

minska sjukfranvaron och annat. "Men jag 
bestammer inte sjalv", pipekade han, och 
kanske ar det dar som skon klammer. Det gor 
den i alia tiill vad en eventuell bonus betraf-
far. Han ar sjalv for bonus - det finns ocksa 
ett samverkat beslut som reglerar formerna 
inom Produktion - men koncemledningen har 
sagt nej. Det bliralltsi ingen bonus for2004. 

Temperaturen steg 
Tcmperaturen steg nigra grader nar kamrater
na frin Gotcborgs paketterminal tog upp 
skandalen med bemanningsforetaget, som star 
under ital for skattefiffcl. 

Rent allmant om an fbreteelsen att leja ut 
postal! arbete crkande han att vi frin SEKO 
haft ratt angaende outsourcingcn av gruppre-
klamsbladningen i Stockholm till IKAB-den 
verksamheten har nu Posten tagit lillbaka i 
egen regi. 

Vad Goteborg betraffar var han oskulden 
sjalv och tyckte det var konstigt det som hint 
- man hade kollat foretaget hos en kind revi-

sionbyra, och de hade inte haft nagot att 
invanda. Postens ledning hade fatt kannedoni 
om misstankama mot bolaget i maj, men inte 
tatt ingripa darfor att Ekobrottsmyndigheten 
planerat ett lillslag mot foretaget. Han lovade 
ocksa att man i den nya pakettenninalen inte 
ska anvanda sig av bemanningstbretag pa det 
satt som tbrckommit cn Iangre tid i Molndal. 

Det fanns mer att saga och informera om i 
den har affaren. och det gjorde ocksi gotebor-
garna till Bertil Nilsson etter motet. 

ROS igen 
Han fick frigan om han hade nagot nytt att 
saga om koncernprojektet El'/cl^tivi.scrini; av 
den samlade brevpvocessen. Det hade han 
inte utan nojde sig med att kon.statera att 7/8 
av de forvantade effektema av det projektet 
hamnar inom Lcverans - medan do stora 
investeringama ska goras inom Produktion. 

Inget samtal med Bertil Nilsson utan att 
frigan om ROS kommer upp! Den har gingen 
undrade ett ombud om det finns nigot kom-
plemcnt till Operativ Ros; 

~ Det finns ju alltid en risk att den Operati va 
ROS;en fbrsvinner! 

- Det tror inte jag!, replikerade Bertil Nils-
son blixtsnabbt. 

Sidovagnar 
Pa tal om detta och det som Ake Kihiberg tog 
upp vid sitt anforande dagcn diirpa finns det 
anledning papeka att det ar ROSwn i des.s-
olilia former som dr ett liomplement - t i ll 
Medinflytandeavtalet. Medintlytandcavtalet 
innehaller tre steg: Medarbetarsamtalet. 
Arbetsplatstraffen och Samverkansgnippcn. 
Bida partcr har undertecknat avtalet och har 
ett gemensamt ansvar for att det genomfors. 
Sa liinge inte denna grundstrukturfungcrarpi 
vara arbetsplatser (hur ar det t.ex. med ar-
betsplatstraffama: hills de? ges det mojlighet 
att komma med forslag och diskutera problem 
pa dessa inoten? toljs de upp?) borjar det bli 
litet trottsamt att hora om alia dessa sidovag
nar oavsett om de kallas ROS eller nagot 
annat. 

Jan Ahman 
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• Samtliga terminaler har lokala hand
lingsplaner 
• Diiremot har inget av de fem Produktion-
somradcna upprattat en handlingsplan 
• Inte heller Posten Produktion centralt. 

Nu ska det bli battring pa den har punkten. 
Representanterna for Produktionsomrade-
na fick i hcmlaxa att se t i l l att det upprat
tas handlingsplaner pa den nivan. Pa kon-
cernniva kommer det ater att inrattas en 
skyddskommitte inom kort. 

Kvinnliga Natverket 

f arbetar sedan en tid med tva ROS-grup-
fier. De beskrev sitt arbete i Fackliielll nr 
4/2004. Pa det har motet rapporterade den 
ena ROS-gruppen om hur man arbetar 
med mentorskap; se artikel pa annan plats 

tidningen! 

Aktuella frSgor 

Bemanningsskandalen 
Pakettenninalen i Goteborg har en Iangre 
tid missbrukat bemanningstbretag for att 
tacka pcrsonalbehovet. Man har dessutom 
vant sig t i l l ett mindre nograknat foretag 
som nu ar under atal. Det handlar om bade 
svart arbeiskraft och svarta loner. 

Toshiba 
Toshibamaskinerna iir installerade i Nas
sjo och i full drift. Ett formellt overliim-
nande t i l l Posten forvantas ske inom kort. 

Tva Toshibamaskiner installeras i varde-

•
a Nassjo, Uppsala, Sundsvall samt Gote-
lorg. 1 Uppsala pagar installationen och 

man harborjat provkora; darefter kommer 
de tva ovriga terminalema. Inga tier 
Toshiba iir bestallda. 

f Erfarenheten av sjalva maskinen i Nassjo 
i t att den sorterar mycket snabbt (upp t i l l 
40.000 forsandelscr/tim) sii langc det ar 
bra forsandelser. Daremot har det \ari t 
litet bekymmer med uppsamling A. Over-
lamnandet blev ocksa forsenat p.g.a. av 
dalig tillganglighet. Men, som cn av om-
buden fran Niissjo uttryckte det. "da ar 
japanerna dar och skruvar" och de forvan
tas losa problemen. Maskinen ar avsevart 
tystare och ergonomiskt biittre utformad 
an vara tidigare maskiner (FSM). 

Bckymret med Toshiban galler fragor 
kring maskinen. Posten har inte velat satsa 
pa LTP in. istiillet blir det ladvagnslyft 
och omprogrammering av A L A t i l l fyra 
liidvarv pa vagnarna istallet for fem. Inte 
heller blir det den automatiska utmatning 
(av SSM-modell) som maskinen iir fbrbe-

Kors^ng. Den kvinnliga delen av Verksamhetskommitten an ford av tva (!) manliga 
dirigenter 

redd for och som utlovats for Sundsvall 
och Goteborg. Inmainingsbordet har inte 
fatt den utformning som man kom overens 
om i det tbrbcrcdande projektet. T i l l sist 
sii ar man oense om bemanningen vid 
maskinema. 

GLP 
Gemensam lasbarhetsplattform, GLP. 
liksom Brevtbriidlingsmaskin, BFM (=ma-
skinell finstallning). ingar numera i ett av 
de stora koncernprojekten. "Effektivise-
ring av den samlade brevprocessen". 
GLP beskrivs pa annan plats i tidningen. 
Vad galler projektet i sin helhet sii har det 
skett vissa fordriijningar. 

Klump/bunt 
Upprinnelsen t i l l problemen i Tomtebodas 
klumphantering ligger i att Segeltorp blev 
forsenat. Man borde naturligtvis i det lagct 
har avvaktat med att ta in ytterligare 
klump tills paketen var ute ur hu.set pa 
Pampas. For det andra borde man sjalv
klart ocksii ha utrett fragan om vilken typ 
av maskiner som bast tjanar klumphante-
ringen. (Sedan finns det ocksa en rad 
andra orsaker t i l l haveriet pa Tomteboda; 
projektet sprack anda uppifran och ner). 

Varken Bertil Nilsson eller nagon annan 
kan idag ge nagot besked om den framtida 
maskinutrustningen i Tba:s klumphante
ring. Arstas K S M har plockats ner och 
halva maskinen forvaras i ett lager i S6-
dertiilje - men det ar gjort pii ett sadant 
satt att det avsevart fordyrar en eventuell 

uppmontering pa Tba. 
V i d kommittemotet gav Bertil Nilsson 

beskcdct att "Serbaz Sliali har hollen ": 
han och "en lilen grupp " ska utreda fra
gan om maskin eller inte t i l l Tba Klump. 
(Serbaz Shall ar numera chef tor den 
strategiska samordningen) 

Tidsplanen for ytterligare tlytt av klump-
volymer t i l l Tomteboda ar naturligtvis i 
gungning mot bakgrund av utvecklingen 
hittills. Enligt de ursprungliga planerna 
skulle Uppsalas A-klump tas in pa Tba i 
november i ar och Uppsalas, Vasteras. 
Nas.sjos och Alvestas spridning B i 
fcbniari-mars 2005. 

Man bor naturligtvis ocksa ifragasatta de 
ekonomiska kalkylerna for dessa flyttar. 
Eftersom dessa volymer har betydelse 
bade for pcrsonalbehovet och arbetsviix-
lingen pa berorda mindre terminaler far 
man hoppas att aven terminalchefema pa 
dessa orter vagar rakna pa sakcn pa nytt; 
det iir en konstig situation om det bara ska 
vara vissa SEKO-foretradare som orkar 
och vagar kontrollrakna och ifragasatta 
siffrorna i projekten. 

Aven i Norrland har man bekymmer med 
klumpen; sa har langt ar Ange vinnaren i 
det racet. Va.xjos paketmaskin flyttas t i l l 
Ange och med den klumpen fran ovriga 
Norrlandsterminaler (Umea:s B-klump 
och Sundsvalls A och B) - vilket skapar 
besvarliga hal i deras arbetsorganisation. 
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e B r e v - BREVe 
Det gar ofta mode i saker inom Posten. PS 
andra inaivan av nittiotalet var ebreven pa 
modet inom posten; Stefan Margin akte 
runt och holl bejublade foredrag om den 
fantastiska utvecklingen inom ePP. Sedan 
hoppade han av/akte ut (valj det alternativ 
som passar) och ebreven holl pa att fblja 
med ut i kylan. 

Nu har dc fatt komma in i varmen igen 
och ska vara kvar i Posten. Det papekas 
noga att det fortfarande ar si och sa med 
ekonomin, men de ar viktiga som "flank-
skydd" for brevaffaren och darfor ska de 
vara kvar i Posten. Skont att hora for kam
raterna inom ePP! 

MandatfrSgan 
En oversyn av kommittens sammansatt-
ning pagar. 

Hitti l ls har varje terminal haft ett mandat 
oavsett antalet medlemmar. Enligt det nya 
forslaget kommer klubbarna inom respek
tive produktionsomrade att tilldelas ett 
antal mandat som avspeglar mcdlemsanta-
let. Kommitten toreslas besta av 31 leda-
moter som fordelas enligt foljande: 

Stockholm 
Vast 
Syd 
M i t t 
Nord 
Radet (=stvrelsen) 

7 mandat 
5 
4 
4 
3 
8 

Budgetpropositionen 

I n g a nyhe te r om 
Posten 

• Budgetproposi t ionen innehciller 
inga nyheter om Posten och post-
poli t iken. 

Den av regeringen tillsatta Lindh-
utredningen (Pos t -och kassaservi-
ceutredningen, Dir 2003:1 17) pre
senterade i maj sitt delbetankande 
om betalservicen (SOU 2004:52). 
Detta ar nu ute pa remiss. Rege
ringen avser att lamna en proposi
tion under 2005 . 

P o s t s e r v i c e n 
Den andra delen av utredningen 
handlar om postservicen i ovrigt. 
S lutbetankande ska lamnas senast 
3 januar i 2005 och regeringen avi-
serar en proposit ion till r iksdagen Sr 
2006. I avvaktan p i utredningen 
och remissrundorna passar rege
ringen i hostens budgetproposi t ion 
och no j e r s ig med att redovisa litet 
statistik f r i n Pos t -och telestyrel-
sen, PTS. 

Vid i r sk i f te t 2003/04 fanns det 33 
registrerade postoperatorer i landet. 
Av dessa ar det endast Posten och 
CityMail som ar av nagon betydel
se. Posten har minskat sin mark -
nadsandel med en procent medan 
CityMail okat med motsvarande -
men Posten har fortfarande 93 pro-
cent av den totala brevmarknaden 
och CityMail 7 procent. 
70 procent av brevvolymerna ut-

gdrs av sandningar och ca 27 pro-
cen t av enstaka forsandelser . PTS 
uppskattar CityMails andel av sand-
ningarna till ca 10 procent. 

Fortsatter m i n s k a 
Kassatransakt ionerna fortsatter att 
minska med 10-15 procent o m i r e t . 
1 lantbrevbaringen har transaktio-
nerna minskat med t v i tredjedelar 
under de senaste femton aret -
men fortfarande utfors ca 16.000 
transaktioner varje arbetsdag i lan
det . I en enkat som PTS gjorde i 
j anuar i i i r svarade 39 procent av 
de t i l l f r igade att de besdker Posten 
eller Svensk Kassaservice minst en 
g i n g om i r e t for att utratta kassaa-
renden - och 61 procent att de ald
rig gor det! 

Reger ingen f o r e s l i r att Posten 
aven nasta i r ska f i ersattning 
med 400 mil joner for att skota den 
r iksomfattande betalservicen. 

Jan Ahman 

Jag skrev om utredningsdirektiver} for 
Lindh-utrednlngen i Facktuellt nr 
6/2003 och om delbetankadet om be-
taltjansterna i Facktuellt nr 3/2004. 
Artiklarna finns tillgangliga pa klubbens 
hemsida. home, swipnet se-
/terminalklubben/posten.htm. 

For var del innebar det att de preliminart 
fyra klubbarna (Norrkoping, Arsta, Segel
torp. Tba Klump) som finns kvar nasta kr 
far komma overens om hur vi ska dela pa 
de sju mandat soin v i tilldelas enligt det 

Hander. Overst PO Brandeker, ordforan
de i Kommitten (i bakgrunden Hasse 
Skog, ordforande i Goteborg). Underst 
motesordforanden. Kenneth Petersson 
fran Malmd. 

nya systemet. 
Det finns en del fragetecken kvar att rata 

ut. t.ex. om kopplingen t i l l SEKO Postcn-
kommittcn samt om det ar rimligt att 
styrelsen har sa manga som atta mandat. 

Fragan bordlades darfor ti l l nasta kom
mittemote. som halls i november. 

Jan Aliman 
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Ake Kihiberg: 

^^Det behovs ett reningsbad 
• Ake Kihiberg inledde sitt anforande med 
att konstatera att 2004 resultatmassigt ser ut 
att bl i ett bra ar for Posten. Intakterna har 
gatt upp och resultatet ser ut att hamna pa ett 
rejalt plus. Paketvolymerna i de utlandska 
dotterbolagen okar starkt och ODR:n 
(gruppreklamen) ligger pa plus har hemma. 
A-breven visar emellertid en fortsatt negativ 
trend liksom foretagspaketen. 

Den nye chefen hade ett bra utgangslage, 
"det kimde inte ga samre", som han formu-

^fc[erade det. Men det som gjorts har gjorts ratt 
v^ycket Ake: 

• Det finns ett storre kostnadsmedvetande. 
som bland annat visat sig genom ett minskat 
anvandande av dyra konsulter 

_ • Man har forstatt brevaffarens betydelse 
^ ^ 6 r foretaget, det gar inte att ersatta breven 

med paket och annat. Aven om de breven 
visar en nedatgaende trend sa galler det att 
"suga ut varje krona ur den fysiska brevaffa
ren"!. 

Kassaservice 
Ett annat problem som maste fa en varaktig 
losning ar Kassaservicen. Transaktionerna 
fortsatter starkt nerat. Den har fragan be
handlas i Post- och Kassaserviceutredning-
en. SEKO har traffat bade utredaren och 
Naringsdepartementet for att diskutera 
denna och de andra fragor som behandlas i 
utredningen. SEKO:s remissvar om kassa
servicen behandlas pa annan plats i tidning
en. I korthet gar den ut pa att 

• Staten ska ha ett direkt ansvar for kassa
s e r v i c e n , t.ex. genom en myndighet 

• Staten maste ta ett ansvar for de 1.800 
anstallda i Svensk Kassaservice ar 2006. 

Utredning fortsatter 
^^t redningen fortsatter nu (slutrapport ska 

lamnas i borjan av januari) med postverk
samheten. Ake Kihiberg angav fyra viktiga 
fragor som ar foremal for utredning: 

• Har avregleringen inneburit det forvanta
de: bra service ti l l laga priscr? 

• Ska Sverige ga vidare och iippna mark-
naden, finns det hinder kvar? 

• Postens pristak pa portot 
• Post- och telestyrelsens (PTS) roll - ska 

de ocksa fa en konkurrensrcglcrande roll 
aven pa postmarknaden (de har det idag pa 
telesidan)? 

Nar SEKO for ca en manad sedan traffade 
utredaren framtbrde man enligt Ake Kih i 
berg forbundets synpunktcr pa de fragor 
som utreds: 

• Forbundet anser det inte mojligt att 
aterreglera postmarknaden 

• Postmarknaden har utvecklats bra i sa 
matto att storre kunder har fatt lagre priscr. 

• Det ar inte mojligt att ensidigt avreglcra 
mer. Sverige maste ga i takt med EU 

• SEKO sager nej t i l l att oppna Postens 
infrastruktur for andra foretag 

• Vad galler pristaket delar forbundet 
Postledningensuppfattningatt Posten maste 
fa storre mojligheter att tacka okade kostna
der. Konsumentprisindex. som idag styr 
prisregleringen. ger inte en rattvis bild av 
hur Postens kostnader utvecklas. 

• SEKO vi l l inte att PTS ska fa i uppdrag 
att aven skota konkurrensbevakningen inom 
Postomradct. 

Omregleringen 
En personlig kommentar till dessa forbun
dets uppfattningar. I fragan om en aterregle-
ring bor SEKO. for att tala terminalsprak. 
arbeta utifran en tvaplanslosning. Det ar inte 
bara mojligt utan ocksa nodvandigt att 
aterreglera postmarknaden (liksom f o . cn 
del andra marknader). Det ar fortfarande 
Ebberods bank att ha rva eller tlera utdel-
ningstbretag som springer bredvid varandra 
pa en krympande brevmarknad. Detta ar i 
myckct en fraga om EU-politik och kravet 
blir darfor att forbundet bor agera politiskt 
pa alia tankbara satt tbr att iindra EU-politi-
ken; ga ur om sa ar nodvandigt. A andra 
sidan vet vi hur svart detta ar och pa det 
andra planet maste vi darfor ha en politik for 
att sa gott det gar mildra verkningarna av 
omregleringspolitiken. 

Omfordelningspolitikcn ar i grunden en 
omfordelningspolitik. Darfor har de storre 
kunderna och kapitalen fatt lagre priscr och 
topside (aven inom Posten) berikat sig. 
Detta har bekostats framfor allt genom att 
personalen fatt det samre och de mindre 
kunderna dyrare porton - men ocksa genom 
att det statligt agda Posten nastintill ruine-
rats. 

Ti l l sist kan det noteras att Post- och Kassa 
serviceutredningen har varit i England pa 
studiebesok. 
Undertecknad hoppas att de ser det som ett 

negativt exempel. Royal Mail plagas av en 
urusel kvalitet och standiga konflikter mel
lan ledning och personal. De har dessutom 
av den brittiska tillsynsmyndighcten (som 
har storre befogenheter an PTS) tvingats att 
oppna sitt nat for andra operatorer - och det 
t i l l underpris. 

Avtalet 
SEKO Posten var mitt uppe i avtalsfbrhand-
lingama. nar Ake Kihiberg gastade kommitten. 
Han redovisade kraven. Postens agerande och 
tbrhandlingslaget. Detta redovisas utfbrligl pa 
annan plats i tidningen. 

Han paminde om att vi har ett avtalslost 
tillstand fran den 1 oktober och mot bakgrund 

Ake Kihiberg 

av detta och det karva tbrhandlingslaget 
overvager tbrbundet vilka grapper som kan tas 
ut i eventuell kontlikt. 

Han sammanfattade laget med en uppmaning: 
- Var beredda pa att mobilisera! 

Tidsandan i Posten 
Ake Kihiberg avslutade sitt antbrande med en 
betraktelse over tidsandan i Posten. och vilka 

• slutsatser vi ska dra av den. 
Vi marker en annan installning hos var 

arbetsgivare, sade han, och fortsatte: 
- Det som hande i Goteborg (pakettermina-

len) maste vara en vackarklocka tbr oss! 
Han bcrattade att han tagit upp den fragan 

med Erik Olsson. Ake ansag att skandalen 
kring bemanningstoretaget tydde pa att det 
smugit sig in en dalig moral i foretaget och att 
det fmns chefer son inte forstar hur man lang-
siktigt klarar av pcrsonalbehovet. 

Han menade ocksa att vi inom tacket maste ta 
oss en funderarc pa om vi ska tbrtsatta med 
samverkan: 

- Det tbrutsatter tva partcr som vill och kan 
mcdintlytandet. konstaterade han och avsluta
de med ett tydligt besked till motparten: 

Det behovs ett reningsbad i Posten - lyckas 
inte det sa maste vi aterga till ett tydligare 
partsfbrhallande. 

Jan Aliman 
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SEKO:s Forbundsarsmbte: 

Nej till avg i f tshojn ing - i Sr 
S E K O : s a rsmote rostade nej 
till en hojning av forbundsav-
giften. BJarne I s a c s o n ordfo
rande for S E K O Stockho lm var 
m i s s n o j d men inte sarski l t for-
v a n a d : 
- S k i c k a r man inte ut forslaget 
till ombuden innan arsmotet s a 
far man det har resultatet. 

Hojningen av forbundsavgiften var 
den stora fragan pa SEKO: s arsmote. 
Forbundsstyrclsen ville hoja avgiften 
i dc tre hogsta avgiftsklassema med 
upp ti l l femton kronor. En hojning 
som skulle ge ett tillskott pa 3.5miljo-
ner kronor til l forbundets daliga eko
nomi. 

Det var manga av ombuden som var 
kritiska t i l l forslaget. De ville vanta 
ti l l den av forbundsmotet tillsatta 
avgiftsutredningen var fardig med sitt 
forslag i maj nasta ar. 
- Det ar fraga om kaffepcngar vi far in 
med den har hojningen, menade cn 
talare, battre att vanta och hoppas att 
avgiftsgruppen kommer fram till ett 
mer genomtankt forslag. 

En hojning nu och en till om ett ar 
skulle bli svart att forsvara infor med
lemmarna ansag manga. 

I SEKO Stockholm var man inte 
heller helt nojda med forslaget men 
ombuden var overens om att trots allt 
stodja avgiftshojningen. 
- Forslaget ar inte hundraprocentigt 

men det ar anda ett steg i ratt riktning. 
Det ar anda rattvisast att hojningen 
laggs pa dem som tjanar mest. sager 
Ulf Brandt samordnare for SEKO 
Stockholms ombud. 

Ett riktigt sjalvmSl 
Forbundsstyrclsen hade fiirmodligen 
undcrskattat motstandet mot avgifts
hojningen. De sag narmast snopna ut 
nar motesordforandc vid voteringen 
bara kunde konstatera att en majoritet 
av motesdcltagarna var emot forsla
get. Till raga pa elandet tor torbunds-

styrelsen sa beslot arsmotet att styrel
sen skulle fa i uppgift att hitta andra 
satt att spara de 3.5miljoner kronor 
som avgiftshojningen skulle ha gett. 
- Nu far vi rakna pa nagot vi inte rak
nat med. konstaterade Janne Ruden 
SEKO: s ordforande torrt och tittade 
pa sin fbrbundsstyrelse. 

Bjame Isacson SEKO Stockholms 

holms arbetsiTiiljosamordnare. 
My efterlyste en merdetaljerad redo-

visning av vilka punkter i arbctsmi-
Ijoprogrammet "Min arbetsplats" som 
startats upp. Goran Larsson ombuds
man och en av de ansvariga for pro
grammet forsokte att besvara fragan 
sa gott han kunde. Men det stod klart 
att programmet fortfarande ligger i 

ordforande var inte heller nojd. Han 
tyckte att hela fragan hade skots pa ett 
klantigt satt. 

- Det har iir ett riktigt sjalvmal. 
Skickar man inte ens ut forslaget t i l l 
ombuden innan arsmotet sa far man 
det har resultatet. Nagra har inte gjort 
ett bra jobb och det kommer de att fa 
hora, sager Bjarnc. 

Î y pS hugget 
Forutom avgiftsfragan sa bjod inte 
arsmotet pa nagra overraskningar. 
Verksamhetsberattelsen tor 2003 
godkandes utan diskussioner och 
forbundsstyrclsen beviljades ansvars-
frihet. 

Det var fa ombud som var uppe i 
talarstolen. Tva av dem var Ulf 
Brandt och My Billstam SEKO Stock-

startgroparna. 
- Just nu ar det mest interna fragor vi 
kampar med. Vi har borjat samia in 
och se over arbetsskadeanmalninyar-
na. For att kunna se vilka branschc 
som drar ivag. Vi forsoker att uppda-
tera skyddsombudsregistret. Men det 
ar svart att fa avdelningarna att rap-
portera in valcn av huvudskyddsom
bud och skyddsombud. De arbetsmi-
Ijoansvariga pa avdelningarna ska 
sammankalla t i l l branschvisa skydd-
sombudsmoten for att se vad vi kan 
borja gora, siiger Goran Larsson. 
Efterat var inte My sarskilt impone-
rad. 
- Jag ar lite besviken. Det iir bara att 
konstatera att det hittills inte har hant 
sarskilt mycket. Jag hade hoppats pa 
lite mer energi och engagemang. Det 
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ar synd, for det har ar vik- '^-^. .^ *̂ 
tiga fragor. \

Brandt eldar 
massorna 
Ett av dagens mer kraftfiil-
la framtradanden stod Ulf 
Brandt for. Han gick upp i 
talarstolen och begarde, att 
nar arets avtalsrorelse ar 
fardig, sa ska torbundssty-
relsen fa i uppdrag att se 
over hur bra SEKO upp
fyllt malen i programinct 
"Rattvis 16n".Ulfefterlys-

sarskilt en granskning pa 
' hur bra forbundet lyckats i 
fragan om hojda ingangsio-
ner och laglonesatsningen 
for att minska loneskillna-

[ jcr mellan man och kvin
nor. U l f ville ocksa att for
bundet ska se over och dis
kutera huravtalsrorclscrna SEKOis forbundsordforande Janne Ruden. Har 

ska liigtias upp i frarntidcn. fotograferad vid ett bes6l< pa Arsta postterminal 

- Jag be^ motet att stalla sig ""^^^ avdelningsveckan. 

bakom forslaget foratt dar-
igenom bidra till att programmet verk
ligen ger SEKO: s medlemmar det 
som det ar dopt t i l l "Rattvisa loner" 
avslutar han sitt anforande. 
Niir han gick ncd friin talarstolen fick 
han applader av de ovriga ombuden. 
Forbundsstyrclsen stiillde sig bakom 
forslaget. Yrkandct bifolls. 

Stipendier 
Det ska ocksa niimnas att Gunnar 
Erlandssons idcpris delades ut til l de 
tva kvinnoorganisationerna Riksorga-

IPisationcn tor kvinnojourer och tjej-
jourcr i Sverige, ROKS, och Sveriges 
Kvinnojourers RiksfiJrbund, SKR. 
SEKO delade ocksa ut diplom till de 
fem stipcndiatcr som i ar fatt pris fran 
Gunnar Erlandssons minncsstiftelsc. 
En av dem var Steine Hammar fran 
Stockholm. 

Diskussionen fortsatter -
avgiftshojningar kommer 
Om ett iir iir det dags tor ett nytt iirs-
mote. Da gar rond tva i fragan om 
forbundsavgiften. 
Men diskussionen om avgiftshojning
ar kommer med all siikerhet att fort

satta i hostmorkret ute bland Seko-
avdelningarna i landet. SEKO Stock
holm har cxcmpclvis budgetmotc med 
klubbarna den sista november. Da ska 
avdclningensdel av medlemsavgiften 
for 2005 bestiimmas. 

SEKO Stockholm brottas idag, pre
cis som forbundet, med en dalig eko
nomi. Darfor ar det troligt att avdel
ningen komrner att foresla en avgifts
hojning med nagra kronor. 

Text: Janne Skog 
Foto: Jan Ahman 

Bilcler frcin 2003 ars l(oiigress. SEKO luiller 
l<ongress vart jjcinle ar ocli ciciremcllaii Jdr-
hundsdrsmote varje dr. 

ABF-
forelasningar 
Tisdag 9 november 
R a s i s m , intoierans i Sverige 2004 
Kurdo Baksi, joumal i s toch debattor 
talar om tillstandet i dagens Sverige 
mot bakgrund av arsdagen av Kris-
tallnatten den 9 november 1938. 
Kl 18.00, Per Albin-rummet i 
ABF-huset, Sveavagen 41 • Fri 
entre • Valkomna! 
Folkbildning mot rasism 

Mdndag 8 november 
Arbetet ocfi manniskan: 
Ar okat inflytande p i arbetsplat-
serna bra for folkhaisan? 
Fdrelasare: Tores Theorell profes
sor Karolinska Institute! 
Kl 18.30, ABF-huset, Sveavagen 41 
• Fri entre 
I samarbete med Altemativa Maktu-
tredningen 

Tisdag 9 november 
Sdmn, s t r e s s och aterhamtning! 
John Axelsson, doktorand vid Karo
linska Institutet berat tarom hur 
dygnsrytmen pSiverkar vart satt att 
leva, om somn och varfor vi sever. 
Kl 18.00-20.00, ABF-huset, Katasa-
len. Entre 40 kr (icke medlemmar 
60 kr). Ingen foranmalan. 
Konsumentforeningens tematraffar 

Ldrdag-sdndag 13-14 november 
Kriget, ockupationen och folkrat-
ten - hearing om Irak 
Medverkande: Hakan Wiberg, Ulf 
Bjereld, Er ikSuy, Pat Moreno, In-
grid Temert. Pa hearingen kommer 
aven filmer, diabilder och utstall-
ningar att visas. 
Kl 09.30-16.00, ABF-huset, Z-salen, 
Sveavagen 4 1 . Intrade: 80 kr/dag 
eller 140 kr for t v i dagar. 

Lordag/sondag 20-21 november 
Social ist iskt Forum 
Ett oppet forum for manniskor, or-
ganisationer och tidskrifter som 
fdrenas av en socialistisk stravan. 
Huvudarrangorer ar ABF Stock
holm, LO-distriktet i Stockholms Ian 
och LO idedebatt. Teman: Den 
globala varldsordningen och Stock
holm en delad stad. Seminarier, 
forelasningar, debatter, film, teater, 
poesi och utstallningar. 
Socialistiskt forum » > 
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NSgra y t ter l igare t a n k a r om 
e k o n o m i s k a s y s t e m 
• I forra numret av Facktuellt tog kolle-
gan Ake Anevad upp "Nagra tankar om 
ekonomiska system". Han uppmanade oss 
iasare att komma med fler samtialisekono-
miska inlagg. ' Undertecknad v i l l med 
foljande inlagg fora stafettpinnen vidare. 

M i n inlaga skall ocksa handla om ekono
miska system och antitcser mot teser 
angaende rationaliseringar inom en verk
samhet i ett nationalekonomiskt perspektiv 
alternativt varldsekonomiskt perspektiv. 
Som syncs mngrodda begrepp men de 
anvands i debatter. 

Marknadsekonomi 
Marknadsekonomi ar det forharskande 
begreppet och det faktiska ekonomiska 
system som anses fungera bast. Detta satt 
i jamforelse med den pianekonomi som 
fanns i Osteuropa. Men Jamforelse haltar. 

• Som medlem i Vansterpartiet maste 
jag i skenct av mediedrevet p i sagda 
parti yttra mig genom denna notis. Sedan 
"Uppdrag granskning" i tva program 
granskat Vansterpartiet, sii maste aven 
jag fundera over vissa foreteelser. Jag 
gick in i partiet efter att K:ct forsvann 
(kommunist). Detta eftersom jag aldrig 
varit kommunist. Jag vet att ett antal 
partikamrater kallar sig forkommunister 
utifran en vision om ett klasslost (biit
tre?) samhalle. Av de kamrater jag kan
ner, som har denna vision, sa har jag 
aldrig ifragasatt deras troviirdighet som 
demokrater. 

Utomst iende 
Nar nu den interna debatten i partiet 
borjar handla om, om man fortfarande 
har riitten att kalla sig kommunist - se 
exemplet Lasse Ohly - sa bl i r jag en 
aning fundersam overantalet partikamra
ter som vi l l kalla sig for kommunist. 
Frigan kan tankas en aning overdriven, 
men ar det sa att jag ar en av f i vanster-
partistcr i ett kommunistparti? 

d i det saknas cn debatt i dagens samhalle 
om andra ekonomiska system ellersnarare 
diskussion om livets innehill/fi losofi. 

Problemet med dagens marknadsekono
mi ar att varderingen av det arbete som 
laggs ner for att f i ett mervarde s i att vinst 
uppstir, inte ar rattvis. Lonemissigt beta
lar v i i Sverige en lontagare som virdar en 
minniska, mindre i n de fiesta lontagare i 
en tillverkningsindustri. Darmed inte sagt 
att lontagare i t ex tillverkningsindustrin 
har bra betalt. Det ar namligen sa an nar 
det galler den vinst som uppstir i en verk
samhet. sa har agaren tagit ut en allt storre 
vinst jamfort med den delen som utg i r 
som Ion etc. Frin 50-talet och framit t i l l 
80-talet skeddc cn overflyttning av vinsten 
f r i n agaren t i l l lontagare. men sedan dess 
g i r det i t andra bil let . 

Naturligtvis ar det sa att oavsett om man 
ar kommunist eller inte. s i v i l l v i nog 
garna att v i sjalva avgor den beta fragan 
i en intern debatt. Dvs v i tycker ilia vara 
att andra utomstiende skall bestamma 
vart partis linje. 

Josefsson 
Man kan tycka vad man vi l l om 
TV-journalist Josefssons metoder. men 
personligen tycker att det ar bra att de-
batten inom vart parti kom igang tack 
vare programmen. Som lasaren marker 
s i har jag inte tagit stallning for eller 
emot att kalla sig for kommunist. Dar f i r 
den vidare interna debatten hjalpa t i l l 
med mitt stallningstagande. Sedan kan 
jag val tycka att det ar minga "demokra
ter" utanfor partiet plotsligt dykcr upp 
som svampar ur jorden nu. De fanns inte 
t i l l hands nar USA invaderadc Irak pa 
felaktiga grunder. niir Lsrael anfaller 
Palestina. niir folkmordcn i Afrika starta-
dc etc... 

Micke TSll. vansterpartisi 

Spekulationsekonomi 
Det markliga nufortiden ar att tjana pengar 
p i pengar ger mest vinst - s i kallad speku
lationsekonomi. F r in borjan uppstod det 
hela med att en lingivare ville ha ranta. 
Om den ranta f r i n tidernas begynnelse 
kunde anses r iml ig vet jag inte. men i 
modern tid kan man saga att de enda 
vinnarna i dagens ekonomi ar lingivarna. 
Oavsett om det gar bra eller d i l ig t for et 
foretag sa ar banken/lingivaren en vinna-
re. 

Se bankkrisen p i 1990-talet d i staten 
kunde ha tagit over SE-banken och dar
med en stor del av den sa Wallenbergsfa^ 
ren. Marknadsekonomi ar inget annat an 
en v i r l d liknande djurens d i det galler att 
i ta innan man i ts upp s j i lv . Hiradshov-
dingen Wallenberg anses av samhallshis-
toriker ha kunnat utnyttjat "Kreugerkra-
schen" p i 1930-talet for att f i ett avgoran-
dc inflytande i divarande L M Eriksson 
som sedan vaxte t i l l en virldskoncern, 
Dvs Kreugers aktier kunde kopas alterna
tivt overtagas for en spottstyver. 

Pyramjdspel 
En annan foreteelse som ar hapnadsvack-
ande ar aktiemarknaden. En aktie ar j u en 
linehandling. dvs man koper en aktie i -
egentligen linar ut pengar t i l l - ett foretag. 
Vardet av utdclningen p i aktien bordi 
jamforas med rantan som man far av att 
satta in samma summa pa banken. 

Det "pyramidspel" som nu sker ar att 
virdet av sjalva den borsnoterade aktien 
i r det som anses vara vinsten. Det lustig; 
ar att om man skulle inlosa alia aktier i 
reda pengar skulle det betyda att "luften" 
i vardet skulle framkomma direkt. Det ar 
en namligen massa tyckande och siande 
om en akties varde som angor vardet. det 
ar siillan som fbretagets verksamhet har 
nagon avgorande betydelse. Ftir an en 
enskild aktieagare skall f i ut vardet av sin 
aktie maste den saljas. men borjar minga 
salja .sjunker vardet direkt - se borskra-
schen i New York 1929. Nigon kommer 
att sitta med "Svarte Petter". Tyvarr ardel 
s i att det i r si allmant acccptcrat att 
svenska folket i r glatt med i dansen kring 
guldkalven. Nar man gnaller over att det 
borsnoterade vardet av Telia-aktien inte 
gatt upp som forvantat. s i f i r man faktiskt 

Vansterpartister I 
kommunistpartiet? 
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skylla sig sjalv nar man spekulerat i ett 
"luftvarde". 

1800-talet 
M i n slutsats ar att livets innehall/filosoti 
kontra ekonomi maste diskuteras mer 
konstruktivt. Jag tror att manga manni
skor, aven i det relativt valmaende Sveri
ge, mar daligt av de ekonomiska rcaliteter 
som nu galler. Det finns flera dcbattinlagg 
idag som handlar om vad manniskorna for 
50-60 ar sedan trodde skulle handa, nar 
produktionen alltmer automatiserades. 
Man troddeattdet skulle bl i mer fritid och 
ett darmed rikare l iv . Det som idag hander 
ar val snarare att manniskan upplcver att 

^ i d e n och livets innehall blir allt knappare. 
. V i maste hela tiden sanka kostnader ge

nom att arbeta effektivare - las snabbare. 
V i hetsas mot en osynlig konkurrens. V i 
mar daligt och hinner val egentligen into 

Jeva livct. Det kanns som om utvecklingen 
^ a r mot 1 80()-talets v i l lkor , dar v i alia ar 
mer eller mindre liveuna. 

Samhal lsekonomi 
Tesen att rationaliseringen genom uppsag-
ning alternativ lonesankning inom ett 
foretag/verksamhet ger en vinst ar tvivelak-
tig. Min antites gar ut pa att samhallekono-
miskt ar vi alia forlorare nar nagon far lagre 
inkomst att konsumera for. En historia som 
hanger ihop med rationaliseringars bidrag 
t i l l samhallets undergang; 

"En stolt bilfabriksagare visade sina beso-
kare att alia hilar pa fabriken tillverkades av 
robotar. Dvs han hade inga anstallda som 
fick Ion. Besokarna fragade da fabriksaga-
rcn; -Vem skall kopa dina hilar, om det inte 

nns nagra lontagare som kan konsumera 
in Ion?" 

Pengarna ska rulla 
Samma dcbattorer som v i l l fa oss att tro att 

P:n vinst har uppstatt glommer att den sa 
jmhuldade marknadsekonomin forsta regel 
ar att pengarna skall rulla! Dvs vi maste hela 
tiden konsumera for att produktionen skall 
fortsatta. Sa fort nagon borjar spara i varden 
som t ex guld, konst eller andra varden, 
forsvinner de 
"pengarna"ur 
det perspekti-
vet att de bor
de investeras 
for att skapa 
en marknad 
a l t e r n a t i v t 
skapa nagot 
som alia har 
nytta av t ex 
en bro. 

Micke TSll, fdrhandlingstekniker 

Arsta roster 
Namn: Maieine Hjalm 
Aktuell som: Nyinflyttad sortera
re fran Tomteboda till Arsta. 
I Posten s e d a n : Jag borjade 
1983 som brevbarare 1 Rinkeby. 
Sedan var jag cfiauffor i Kista ett 
tag innan jag kom till Tomteboda. 
Nu senast jobbade jag i forsorte
ringen pa Tomteboda och nu har 
jag blivit forflyttad till Stora brev 
har pa Arsta. 
Innan Posten: jobbade jag 
med allt mojligt. Livsmedelsbutik, 
Tradgcirdsarbetare, tvatteri och 
ett tag pa Eksjotidning. 
Familj:Tre bam och sarbo. 
Fri t idsintressen: Forr brukade 
jag mala mycket. Sedan blev det 
ett glapp p i tio i r men nu har jag 
kommit igang igen. Jag gar en 
ABF kurs som heter Forberedan-
de estetisk verksamhet. Det ar 
jattekul. 
- Sedan antar jag att man nume
ra kan kalla min styrketraning for 
ettfritidsintresse. Pa Tomteboda 
fick vi trana t v i ginger i veckan 
pa arbetstid men den mojiigheten 
finns ju inte bar p i Arsta. 

Hur trivs du pa Arsta? 
- Det har ar min andra dag. Igir 
var jag stressad och totalt forvir-
rad. Hittade ingenting. Idag ar det 
battre. Jag ska hilla p i med 
blocksortering hela veckan vilket 
ar skont d i det ar nagot jag kan
ner till. 
- Miljon ar valdigt bullrig. Det 
s l is och sigas bara nigon meter 
bakom oss. Igi r fick jag huvud-
vark sa idag anvanderjag oronp-
roppar. Tyvarr ar de inte s i bra. 

Borde g i att skaffa fram battre. 
Men annars kanns det ratt bra. 

Jag har redan traffat minga snai-
la, trevliga och roliga manniskor. 
Jag tror faktiskt att jag kommer 
att trivas. 

Vad tycker du om avtalet? 
~ Jag har inte hunnit satta mig in 
i vad det innebar men det verkar 
ganska okej. Det kanns som om 
vi fick igenom ratt mycket av de 
krav vi stalide. 

En sak till! 
- Det ar trikigt att friskvirden 
har forsvunnit. Pausgymnastik ar 
jattebra men det ar inte tillrackligt. 
Du miste styrketrana och bygga 
muskier for att orka lyfta minga 
lidor. 

Text: Janne Skog 
Foto: Janne Ahman 

Nasta nummer av Facktuellt 
utkommer i mitten av 

december 
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UNI:s aktionsprogram 2003 - 2007: 

^^Avregleringar har banat vag 
for privatiseringar'^ 
UNI ar en varldsomspannande 
facklig international, som bl.a. 
organiserar postanstallda. 

Vid sin konferens om postfrSgor 
i november 2003 antogs ett 15-
punkters aktionsprogram for 2003 
- 2007. Vi publicerade de tva for
sta avsnitten i Facktuellt nr 2 och 
4/2004. Har folder de tredje och 
fjarde avsnitten. Programmet i sin 
helhet finns att lasa pa Tomtebo
daklubbens hemsida. 

3. Varldshandelsorganisa-
t ionens al lmanna t janste-
handelsavtal (GATS) 
Posttjanstcrna omfattas av Varldshan-
dc lsorganisa t ionens ( W T O ) 
GATS-forhandlingarsom stravar efter 
att slappa in konkurrens pa sa manga 
postmarknader som mojligt. UNI 
bevakar den sa kallade Doharundan 
myckct niira (2000-2005). Proccsscn 
ar att regcringar eller grupper av rege-
ringar (EU, MERCOSUR, etc.) lam
nar in sina bud om marknadsoppning-
ar och diircfter toljcr forhandlingar 
(ofta i slutna kretsar) med WTO. 
UNI Post och mcdlemsfbrbunden 
kommer: 
- att i samarbete med UPU och ILO, 
kriiva storre transparens i fcirhand-
lingsprocessen med WTO och infly
tande over anbudsforfarandet om 
marknadstillgang ti l l postmarknader; 
- att fortsiitta stodja UPU:s ansokan 
om observatorsstatus i WTO; 
- att arbeta for att sakra att UPU:s 
konventioner och avtal, t.ex. om ter-
minalavgifter och bcgriinsningar av 
rcmailing inte siitts ur spel i 
GATS-forhandlingarna; 
- att konsultera sina respektive regc
ringar om deras ataganden eller erbju-
danden om marknadstillgang fran 
andra regcringar giillande posttjiinster-
na och kriiva 
samradstorfarande i forhandlingarna 

innan nagra bcslut fattas; 
- att arbeta med lobbyvcrksamheter 
och motarbeta alia GATS-krav som 
skulle innebara ett hot mot samhall-
somfattande posttjanster och strida 
mot den nationella postoperatorcns 
intressen vilket skulle med fora ncgati-
va konsekvcnscr for en majoritet av 
medborgama; 
- att arbeta med lobbyverksamhetcr 
mot atgarder som tagits pa senare tid 
i syfte att iindra pa det gallande klassi-
ficeringssystemet for posttjiinstemas 
del, vilket antingen skulle bcgransa 
posttjanstcrna och/eller skapa nya 
express- och kurirtjanster som skulle 

UNION NETWORK 
klassificeras som ett privat monopol; 
- att arbeta for att siikerstiilla att alia 
ataganden om marknadsoppningar 
under GATS, maste kopplas till vissa 
sociala villkor som fastslas i ILOs 
dcklaration om grundlaggande princi-
per och riittighetcr i arbetet och att dc 
respekterar den hogsta gemcnsamma 
niimnaren i landets arbetsratt. i sociala 
lagaroch giillande koUcktivavtal. 

4. Var ldsbankens och den 
internationella valutafon-
dens roll ( IMF) 
Liberalisering och privatiscring av 
postmarknaderna star pa Viirldsban-
kens och den 
Internationella Valutafondens agenda. 
Inom ramen av reformprogram for 

posten i u-landerna har Viirldsbankcn 
kopplat krav om liberaliserings- och 
privatiseringsatgardermedlanevillko-
ren. 
UNI Post och medlemsfbrbunden 
kommer: 
- att fortsatta bevaka Viirldsbankcn^ 
och IMFs vcrksamhctcr pa postomrii" 
det med hjalp av UNIs Washington-
kontor; 
- att pa egen hand, och i samarbete 
med UPU, soka att paverka dess|j 
institutioners policy och projekt som 
bcror postsektorn; 
- att forsoka etablera en dialog med 
Varldsbankcn och IMF gallande deras 

INTERNATIONAU 
vcrksamhctcr och reformprogram for 
posten i syfte att siikra att man tar 
hiinsyn till postanstiilldas intressen 
innan nagra beslut som bcror postopqjF 
ratorcma och deras anstiillda fattas: 
- att iiven i fortsiittningen forsoka 
paverka regeringarna gallande dessa 
institutioners 
vcrksamhctcr pa postomradct; 
- att sakra att postforbundcn i i-liinder-
na maste stodja och vara solidariska 
med 
systerforbunden i u-landerna och ge 
dem radgivning om hur dc biist kan 
sta emot nylibcrala patryckningar fran 
instanscr som Viirldsbankcn och den 
Internationella Valutafonden. 
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• m m 

Waldemarsudderbst 
N a m n : Marjaana Helenius 
Aktuel l som: En av drygt 20 deltagare 
v id Arstaklubbens visning av Ni l s Krcu-
ger pa Waldemarsudde den 23 oktober. 
Jobbar : Natt pa Arsta Sma. 
I posten sedan: 1979 
Innan dess: Pa Karol inska, cn slags 
intcmservice: v i distribucrade blod 
inom sjiikhusct. Och post, redan diir! 

^ ^ a m i l j : Sambo och tva vuxna barn, en 
^P)n och en dotter. 

A n d r a intressen iin Posten: 
- Jag liiser vi i ldigt myckct . Och varje 

semester vandrar j ag nagonstans. 
gaKan man ett tips om en aktuell och 
^ r a bok! 

- Jag har nyl igen liist da Viucikodeii. 
Den iir inte sa mi i rkv i i rd ig rent litteriirt, 
men den vackcr intrcssanta religiosa 
friigor. Sjiilva dcckarhistoricn i bokcn iir 
for m ig en bisak. 
E n vandring som du kan rekommen-
dera! 

- For Stockholmare de tva forsta 
ctapperna pa Sormiandsleden. Det iir 
myckct vackcrt och liitt att ta sig dit . 

V i l l man Iangre bort sa har j ag och min 
dotter vandrat myckct i dc osterrikiska 
och franska alperna. Friin varje by finns 
det fina vandringslcder, hur manga som 
heist! 

V i l l man iinnu l i i^^rc bort sii rckom 

Marjaana Helenius. I bakgrunden 
Prins Eugen. 

iTicnderar j ag Azorerna, men diir ar dot 
guidad vandring som giil ler. 

V a d tycker du om utstallningen? 
- V i har j u guide pii viira visningar 

som bcriittar om konstnii icn och tavlor-
na. Det lyftcr utsti i l lningen, j a g ser inte 
l ika myckct niir j ag giir s j i i lv. Det "opp-
nar" utstiil lningen och tavlorna som 
visas. 

- Jag tycker det iir intressant med 
Kreugerat t han miliar pa sa manga olika 
satt, han har inte fastnat i ett maner. 

- Den biista utstallning v i har sett var 
den stora impressionistutstiillningen pa 
Nationalmuseum, den har ligger nan-
stans i mitten jamfor t med andra utstall
ningar. 

NSgon sarskild favorit bland hans 
malningar? 

- De parisiska "vadertavloma" med 
hastdroskoma; ruskvadret kanns anda in 
i miirgen! 

Du (kr viilja en till! 
- Den diir han malat av sina skor. 

Kanske inte en favorit , men den iir ud-
da. Den sticker ut, man kan inte lata b l i 
att se pa den! 

Nigon annan konstnar som du tycker 
om? 
- van Gogh - efter Impressionistutstiill

ningen. Jag hade bara sett reproduktio-
ner av honom innan och var inte siirskilt 
tortjust. Det var fantastiskt att se hans 
malningar i or iginal : vallmofii l tet , bron 
och nagra andra. De var sa starka. 

Ti l l sist en helt annan sak: V a d tycker 
du om S E K O : s strejkvarsel? 

- Det i ir hclt riitt! Jag iir valdigt glad 
att v i visar allvar niir det giiller sa stora 
saker som Trygghetsavtalet. Det iir 
nodviindigt att strejka om det inte gar att 
losa pi i annat siitt. 

Jan Ahman 

.Wil.s KreiigeriiLstdllningcn pdgdr l.o.m. 
den 9 januari 2005 pd Waldemur.sudde. 

Passa ocksa pd alt se utstdllningen med 
Harry Marlinssons lavlor som pagar 
samtidigt. Och mis.sa inte Ragnar Sand-
beigsrummet i anslutning nil Marlins.w-
nutstdllningen. Hdr har man verkligen 
lyckats samla nagra av hans allra hdsia 
verk, helt underhara! 

Hogst upp i prinsens hus visas silver-
skulplurer av Olle Ohlsson, ocksa det en 
slorarlad sak. Pdgdr lorn den 28 novem
ber. 

.Arstaklubbens nasta konstvisning genoin-
fors den 27 november Dd gar luren till 
Lijevalchs och .Andy Warholulsldllningen. 
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T e a t e r for m e d l e m m a r i S E K O Klubb A r s t a PT 

DRAMATEN 

5im.\N 

Fd re s t a l l n i nga r pa S to ra s c e n e n s tredje rad gra

tis for S E K O - m e d l e m m a r u n d e r spe l sa songen 
2 0 0 4 / 2 0 0 5 

Du kan ga pa teater gratis! 
SEKO Klubb Arsta PT har sex stycken Tredjeraden kort for 
teaterbesok pa Dramatens Stora seen under sasongen 
2004-2005. 

Bil/etter finns t i l l foljande forestallningar: 

Black Comedy av Peter Schafifer 
5 /11 , 6 / 1 1 , 10/11, 16/11, 19 /11 , 4/12, 5/12 

Kopmannen i V enedig av William Shakespeare 
7 /11 , 11 /11 , 14/11, 17/11, 18 /11 , 21/11 

Herr Ames pemiingar av Selma Lagerlof 
28 /11 , 3 0 / 1 1 , 4/12, 11/12, 12/12 

Kungsamnena av Henrik Ibsen 
9/12, 15/12, 16/12 

Bokningsparmen med narmare information finns i Sektion 
Sma/C5s expedition pa plan 2. Dar hamtar du aven biljet-
terna och lanar Tredjeraden kort. 

For upplysningar & bokn ingar: 
Kontakta ditt SEKO-ombud eller Rai l i tel. 08-781 56 08 , 
073-678 77 01 

Valkomna att boka biljett! 

S E K O 
Klubb Arsta Postterminal 

Lat kulturen bl omma! Projektbidrag fran S tatens kulturrad 

Stockholmstermina-
lernas dataforening 

d p p e n for dig s o m arbetar pk 
Arsta eller Tomteboda . 

Foren ingen d i s p o n e r a r e n 
valutrustad lokal pit 
plan 272, Tomteboda . 

Medlemsavgif t 50 kr / i r . 
Kontakt: Peter Zetterman, 

tel 08-781 76 04 

Stockholmspostens 
konstforening 

d p p e n for alia ansta l lda inom 
P o s t e n i S th . Utsta l ln ingslokaler 

pi Tomteboda o c h Arsta . 
Medlemsavgif t 175 kr / i r . Du 

satter in minst 100 kr/mdn pk ett 
konto h o s foreningen, s o m du 

s e d a n koper konst for. 
Kontakt: Ing-Britt Ka l lman, 

tel. 781 72 51 
H e m s i d a : 

h ttp ://w1.875.telia.com/-
U87509607. 

Postens fotoklubb 

Oppen for dig s o m ar pos tan 
stalld o c h foto int resserad. 
Foreningen d isponera r ett 

valutrustat morkrum pa plan 1 
pk Tomteboda 

Kontakt : Lennar t Gagnef jord, 
tel08-581 725 93 

Postens fiskeklubb 

Medlemsavgif t 150 krikr 
Kontakt: Inge N i l s s o n , Tba 

tel 781 76 04 
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bsterrike 
• Jag har tidigare rapporterat i Facktuellt 
om den osterrikislia regeringens beslut att 
salja ut merparten av aktierna i osterrikis
ka Posten. Sjalva genomforandet har dock 
dragit ut p i tiden. Deutsche Post har 
namnts som huvudkandidat vid en forsalj-
ning, men aven hollandska TPG sager sig 
vara intresserade. 

Fr&n borjan tankte ^ ig regeringen att 
salja ut 74,9 procent av rosterna och lata 
staten beh&lla en minoritetspost (en kon-
trollpost pd 25,1 procent). Fdrsaljningen 
mdtte emellertid motstand f r i n olika h i l l . 

bl.a. facket, men ocksa inom regeringspar-
tiet (OVP) och i juni i Sr lackte det ut att 
man vant pa steken och tankte behalla 
majoritetenav aktierna och salja ut minori-
tetsposten. 

Ultimatum 
I det laget stalide Deutsche Post ett ultima
tum t i l l den osterrikiska regeringen: An
tingen tar ni ett bindande beslut om iorsalj-
ning i i r - eller s i kommer vi att bygga upp 
ett eget nat i Osterrike. ^ 

1 slutet av augusti intervjades VD:n for 
osterikiska Posten i Die Presse. Han sade 
dar att han inte trodde att det skulle bl i 
nigon forsaljning alls. 

Motsattningarna inom OVP ar s i starka 

att det i varje fall inte tycks bl i nigon 
forsaljning under den har mandatperioden. 

Postlddor 
Somen Hirberedelse infiir omregleringen 
och privatiseringen har den osterrikiska 
regeringen beslutat att Postens monopol p i 
kundernas postlidor ska upphora i jun i 
2006.1 praktiken innebar det att flertalet 
kunder tvingas kdpa nya l i do r t i l l en be-
raknad sammanlagd kostnad av 900 miljo
ner kronor. 

Dessutom meddelades i borjan av ju l i att 
Posten planerar att placera sina fastigheter 
och penningtransporter i fristiende bolag. 

/JA 

Klubb Tomteboda Brevs Hostmote 
Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Klubb Tomteboda Brev inbjuder alia med lemmar till hostmote lordag 27 november kl . 14.00. 
Loka l Pos tmuseum, Lilla Nygatan 6 i Gamla Stan. 

Pit dagordningen: 
Klubbens budget 2004 
Aktuel la rapporter. 

Efter motet bjuder klubben p^ middag . A n m a l a n genom 
denna talong till k lubbexpedit ionen eller per post. 

N a m n : 

Sekt ion: 

Vegetar iskt : • 

S E K O 
K l u b b Brev Tomteboda 
P lan 2V2 
173 00 T O M T E B O D A 

Klubb Arstas Hostmote 
Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Klubb Arsta inbjuder alia medlemmar till hostmote lordag 20 november kl. 13.30. 
Plats: Restaurangen Arstaterminalen 

dagordningen: 
Verksamhe t sp lan , budget och medlemsavgif t 2005 
Val av valberedning 
Rappor t om avtalsrorelsen, m m . 

Efter motet bjuder klubben p ^ nSgot att ata. For att kunna bestalla 
ber vi dig att fylla i denna talong och lamna den till din facklige 
foretradare eller skicka den till k lubben senast 17/11. 

N a m n : 

Sekt ion: 

Vegetar iskt : • 

S E K O 
K lubb Arsta Pt 
Box 90 121 
120 21 A R S T A 
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Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: SEKO 
Klubb Brev Totnteboda 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandnng: se nedan\ 

Dialog for l ika v a r d e . 
Ide- och kulturdagar pa Brunnsvik den 22-24 oktober 2004 
F R E D A G E N D E N 22 O K i O B E R reste fem 

integrationsansvariga fran Arsta postter
minal mot Brunnsviks folkhogskola i 
Dalarna. Ganget be stod av var utmarkte 
chauffor Costica Enache fran D I L E N , 
Bosse Ericsson fran terminalklubben, 
Raul Garcia fran Stora brev, Daniel 
Gh i i i fran ePP och A n i t a Segander fran 
Sma/C5. Under f l r d e n t i ck v i uppleva 
bade osregn och sol samt en kaffepaus 
i t r ivsam mil jo pa Vastanfors hem-
bygdsgard. Nagra av oss provade pa 
den lokala specialiteten "Vastanforska-
ka". sa det koin verkl igen att handla om 
mangfald i saviil stort som smatt! 

NAR VI A N L A N D E T I L L B R U N N S V I K 

mdttes v i i v Ebrima M b o o b fran Stora 
brev, som redan varit pk plats under 
hela veckan pa en u tb i ldn ing . Folk-
hogskolan bestar av en mangd faluroda 
byggnader och sedan v i val inkvarterat 
oss i ett av husen tog Ebr ima med oss 
andra pa en promenad utmed slut tning-
en t i l l sjon Viisman som lag klar som en 
spegel. I ronnama satt mangder av si-
densvansar och luften kandes klar och 
frisk. Detta var en .skon upptakt t i l l vad 
som skulle komma att b l i en mycket 
intensiv helg. 

Syftet med helgen var kanske framst 
att visa pa nodvandigheten av att bedri-
va ett akt ivt integrationsarbete saval 
inom fackforeningsrorelsen som i sam
hallet i stort men aven att ge okad kun-
skap om andra kulturer och fbrhallan-
den samt ge ideer och uppslag t i l l verk-
samhetersom bidrar t i l l en bra integra
t ion . 

I D E - O C H K U L T t R D A G A R N A startade pa 

fredagen med kul tur inslag och under-
hal ining fran ol ika ku l ture roch nationer 
samt mat fran bl.a. Ryssland och Ung-
ern. T i d i g t pa lordagen upptradde "Tea-
termaskinen" med en monolog kr ing 
temat arbetsloshet. utsatthet och utan-

forskap. Darefter startade seminarier.na 
som pagick under lordagen. Det var 
fyra o l ika seminarier o m ca 3 t immar 
vardera som pagick parallellt . vi lket gav 
var och en mojl ighet att medverka i tva 
av dessa. Ett seminarium handlade om 
kolonia l ism och imperial ism med rubr i -
ken "Som fargad i Sverige". Det inled-
des av den skickl iga musikgruppen 
"Kalambe" innan journalisten Oscwe 
och Ebrima hol l ett foredrag som var 
mycket uppskattat. Efter fbredraget fol j -
de sedan en givande diskussion dar av
en deltagare fran ol ikaafrikanska lander 
deltog. 

B 
Ericsson 
fick sista 

ordet 

E T T A N N A T S E M I N A R I U M handlade om 

rel igion och fordomar, "Live t + islam", 
med imamen och islamologen Jan Sa-
muelsson som foredragshallare. Som 
avslutning t i l l detta upptradde en mag-
dansos t i l l orientalisk musik. Seminariet 
"Indianer och vita" handlade om kul tur 
och po l i t i k i Latinamerika och holls av 
Jose Blanco, fbrbundsledamot i SEKO. 
Slutligen holls ett seminarium kallat 
"Handikapp och sexuell logn", v i lke t 
bchandlade minoriteter, olikheter och 
miinskligheter. Darefter var det tankt att 
cn forfattare fran Azerbajdzjan skulle 
forelasa i bibl ioteket men tyvarr hade 
han fatt forhinder. Som plaster pa saren 

lovade man att skicka en bok av honom 
t i l l oss pa SEKO Arsta. Lordagskvallen 
bjod pa musik och dansunderhallning 
av en grupp romer samt en uppvisning 
av danscr fran Bol iv ia och senare en 
grupp som spelade medryckande latina-
merikansk musik. Ide- och kulturdagar-
na avsiutades pa sdndagen med en pa-
neldiskussion pa temat " V i och dom". 
varefter v i vande ater mot Stockholm. 

P R O G R A M M E T V A R S P A C K A T men v i 

hann aven njuta av att se bergen och 
omgivningarna k r i ng Brunnsviks folk
hogskola i vacker hostskmd. Samman-
fattningsvis var det mycket givande 
dagar med intrcssanta seminarier och v i 
var alia eniga om att v i liirt oss en hel 
del som v i har nytta av i integrationsar-
betet och att v i . inte minst. knuti t manga 
viirdefulla kontakter infor framtiden. 

Bosse Ericsson 
Bosse Ericsson dr ledamol av 

l<lubbstyrelsen ocli integrationsansvaiig i 
Klubb Arsta Postterminal 
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