
Årstaklubben på Internet:
 http://home.swipnet.se/terminalklubben

Årsmötena:

Klubben
20 mars kl. 13.00, Restaurang Flemings brygga

Sektion 1-2
6 februari kl. 15.30, Restaurang Mandarin City

Sektion Natt
13 februari kl. 14.30, Hartwickska huset

Sektion DKV
13 februari, Hartwickska huset

Sektion Ledare & specialister
3 mars kl. 16.00, Årstaterminalen

Terminal
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Årstaklubben 
lämnar schemagruppen
!  I november 2009 startade schemagrup-

pen på Årsta postterminal sitt arbete. Från

början var de styrande förutsättningarna

inte så många. Gruppen skulle ta fram ett

bemanningsförslag där förutsättningarna

var: 

• Stopptid 22.30

• Konsekvenser av brevlådeprojektet

•  Minskade uppsamlingsvolymer på sön-

dagar

•  Minsta bemanning i förhållande till

volymer per månad

•  Möjliga flexibla schemalösningar

•  Påverkan av övriga projekt som t.ex.

Brev 2010. Brev 2010 innebär bl.a. sam-

förädling av A och B, öppnare tidsfönster

för utdelning, ökad maskinandel speciellt

i stora brev.

Nya direktiv

Styrelsen för SEKO Klubb Årsta ansåg att

det var viktigt att delta och utsåg Åke An-

evad och Eva Brattström att vara med. Det

här är frågor som kan få stora konsekven-

ser för våra medlemmar och därför ansåg

vi att det vara viktigt att få ett inflytande i

schemagruppen. 

Den 18 december fick emellertid sche-

magruppen ytterligare direktiv som inne-

bär att den skulle ta fram underlag och

konsekvenser för följande:

•  Hur ser det ut om vi slopar tvåskift.

•  Hur ser det ut om alla kvälls hel- och

deltidare arbetar varje kväll måndag –

fredag och inga söndag eftermiddagar.

•  Hur ser det ut om vi slopar raknatt och

extranätter.

Arbetsgivaren har nu valt att gå vidare

med att göra scheman för att kunna för-

handla utifrån dessa förutsättningar, något

som vi i SEKO inte kan acceptera. Vi är

övertygade om att det finns andra lösning-

ar.

Onödiga scheman

Mot denna bakgrund lämnar vi nu sche-

magruppen. Vi kan inte delta i arbetet

med att ta fram scheman som är onödiga

– det finns andra lösningar – och som vi

vet att många av våra medlemmar inte vill

och inte kan arbeta på.

Vi är fortsatt beredda att diskutera sche-

maförändringar som kan behövas på

grund av förändringar i verksamheten, till

exempel brevlådetömningarna och Brev

2010. Däremot ställer vi inte upp på änd-

ringar som grundas på "politiska" beslut

som att vissa skiftformer som tvåskift och

frivillig raknatt inte får finnas längre, inga

deltidare får arbeta söndag, etc.

Vi anser att arbetsgivaren tillsammans

med personalen och de fackliga organisa-

tionerna bör begränsa schemaändringarna

till det som verkligen behövs och sträva

efter lösningar som är bra  för både Årsta

postterminal och våra medlemmar!

SEKO Klubb Årsta postterminal

http://home.swipnet.se/terminalklubben
http://www.sekoarsta.se
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Avs: SEKO

Klubb Årsta postterminal

120 21 ÅRSTA
Adressändring: se nedan!

Adressändring: På Postens blankett till: SEKO Stockholm, Box 1149, 111 81 STOCKHOLM. Uppge personnummer!

Du glömmer väl inte!

Ta chansen att vara med och påverka inför komman-

de avtalsrörelse

Svara på SEKO Postens medlemsenkät via länken

som finns på www.sekoposten.org  (högerklicka för

att öppna i ett nytt fönster) eller www.seko.se 

Har du inte någon e-postadress kan man skriva in

vilka tecken som helst för att komma vidare vid inlog-

gning.

Namninsamling

SEKO Årsta genomför denna

vecka en namninsam ling till

stöd för våra kamrater i Umeå.

Om  du inte skrivit på, kontakta

ditt fackliga ombud!

Nam ninsamlingen genomförs

vid samtliga brevterminaler och

även på andra arbetsplatser

inom Posten.

Posten kringgår turordningsregler
i Umeå – kränkande behandling av
anställda 

!  De lokala förhandlingarna om hante

ring av övertalighet på Postterminalen i

Umeå har nyligen avslutats i oenighet.

Orsaken till det är att SEKO anser att ar-

betsgivaren kringgår turordningsreglerna

i Lagen om Anställningsskydd. Konse-

kvensen av arbetsgivarens agerande blir

att sex anställda, med mycket lång anställ-

ningstid, blir övertaliga. Arbetsgivarens

argument är att man inte bedöms klara

arbetsuppgiften videokodning, med den

hastighet som Posten anser vara rimlig.

Arbetsuppgiften videokodning består av

ca 15 % av de totala arbetsuppgifterna på

Umeå Postterminal, som för övrigt har

drygt 200 anställda, plus att man dagligen

köper ett antal resurser från bemannings-

företag.

Arbetsdomstolen

Enligt SEKO kringgår arbetsgivaren ge-

nom sitt agerande, Lagen om Anställ-

ningsskydd. Vi kommer att driva frågan

arbetsrättsligt så långt det är möjligt, vil-

ket innebär att ett första steg är att begära

central förhandling, en begäran som redan

nu är framförd. Skulle också en central

förhandling sluta med samma negativa

resultat, kommer SEKO att driva frågan

ända till Arbetsdomstolen för avgörande.

  – Så här får det bara inte gå till, säger

Affe Mellström; ordförande i SEKO Pos-

ten. Jag är både förbannad och förvånad.

Förbannad, för man behandlar helt enkelt

inte lojal personal med många års anställ-

ning på det här vise t. Jag tycker att Pos-

tens agerande mot de utpekade männi-

skorna är kränkande. Förvånad är jag över

att ingen ansvarig arbetsgivarföreträdare

på central nivå, hjälpt sina lokala förmå-

gor att hitta rätt i dessa frågor som handlar

om både arbetsrätt och etik; fortsätter

Affe. 

Aktivt motarbeta

– Det här är något nytt i Postens agerande

vid övertalighet. Fram till nu anser jag att

Posten agerat ansvarsfullt och i allt vä-

sentligt korrekt, när övertalighet har upp-

stått i verksamheten. Jag förutsätter att

Posten nu tar chansen och rättar till det

man ställt till med inför den centrala för-

handlingen. Att en lokal chef kan brista i

omdöme kan vi leva med. Men om ingen

ansvarig från central nivå är beredd  att

korrigera misstagen, har företaget intagit

en helt ny hållning till hantering av över-

talighet. Det kommer vi aldrig att accepte-

ra och vi kommer att tvingas till att aktivt

motarbeta personalnneddragningar till

problemet är löst; avslutar Affe  Mell-

ström. 

SEKO Posten

2010-01-22

Mer information i dessa nyhetslänkar:
• SvT: http://svt.se/2.33919/1.1858613/
bengt_ar_for_langsam_for_posten?-
lid=puff_1858619&lpos=lasmer
• Västerbottenskuriren:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=325774
• Folkbladet:
http://www.folkbladet.nu/?p=166016
• Helene Pettersson (s):
http://helenpettersson.blogspot.com/2010/01
/respektlosa-posten.html 

http://svt.se/2.33919/1.1858613/
http://www.vk.se/
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