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Kaotisk start for nya Brevnatet
Felaktig planering orsak till forsamrad service och undermalig arbetsmiljo

Saknar de almanackor pa Postens
Huvudkontor?
Det var en av de fragor manga

stallde sig i den kaotiska Brev-
natsstarten. En liten fraga, men
typisk. Manga av problemen med
Brevnatet beror pa dalig plane-
ring fran hogre ort:

• Hur kunde man komma pa en sa korkad
ide som att kora igang en sa stor omlagg-
ning i paskveckan, som aven i vaniiga fall
kan vara besvarlig?
• Pa Tomteboda, och sakert ocksa pa
andra terminaler, hade maskinerna knappt
hunnit skruvas fast i golvet sa forvantades
de ga med full effekt. Vad ar del for idio-
ter, som planerar pa det viset? Manga av
de inkorningsproblem och den osakerhet
som praglat de forsta veckorna av det nya
natet hade kunnat undvikas 6m maskiner-
na trimmats in bade tekniskt och organi-
satoriskt innan starten.

Spara pengar
• Det framsta syftet med det nya natet ar
ju att spara pengar genom att gora sig av
med personal. Ar det tankt. Darfor har
man enbart gjort tidsbegransade anstall-
ningar de senaste aren och darfb'r hade
alia dessa sagts upp till den 1 april. De
behovdes inte langre. 1 sista minuten fick
sedan de lokala cheferna (de lokala chefer
som forstod situationen, alia gjorde inte
det) forsoka reda ut den har situationen
och snabbt (ater)anstalla manga tidsbeg-

Pensionsvalet

Sid 5

ransat anstallda.
For ett par ar sedan sade man som be

kant upp ca 250 sorterare i Stockholm;
dagen efter borjade man ateranstalla folk
- men nu med tidsbegransade anstallning-
ar. Den har oforskamda personalpolitiken
har sedan fortsatt i accelererad takt fram
till det magiska datumet 1 april 1996, da
ingen av de tillfUlligt anstallda langre
behovdes. En manad innan upptackte man
att en del av dem kanske trots allt skulle
behovas, atminstone den forsta manaden.
Behovet vaxte dag for dag och resultatet

hittills ar att samtliga med foretradesratt
(ca 115 helt tidsbegransade plus ett okant
antal med forhojda ataganden) aterans-
tallts fram torn sista augusti.

Ytterligare anstallningar
Dessutom har ytterligare anstallningar
gjorts sa att vi nu - sammantaget inom
regionen, inklusive overflyttningarna fran
Utrikes (hittills ca 60) och Jarnvagsposten
(ca 60), ar minst lika manga som fore den
1 april, troligen fler.
Forts, sid 2: Brevnatsstarten...

Terminalklubben bildad
Den 16 mars biidades den nya
terminalklubben, Klubb Termi-
naler Stockholm. Klubben orga-
niserar drygt 2000 medlemmar
vid de tre brevterminalerna i
Stockholm, Arsta, Klara och
Tomteboda. Inom klubben finns
tolv sektioner: en pa Arsta, sex
pa Klara och fern pa Tomteboda.

Till ordrbrande for klubben valdes An-
ders Viksten/Arsta, till kassor P-O
Brandeker/Klara och sekreterare Jan
Ahman/Tomteboda. Ovriga styrelsele-
damoter: Janne Gebring/Arsta; Micke
Tall, Irja Larsson, Pia Lindkvist, Pe-
der Olsson, Gunnar Howding och
Lasse Jansson, samtliga Klara; Keshii
Natanael, Erhan Gomiic, Marek Ja-
roszek, Monika Lindberg och Carlos
Caviedes, alia fran Tomteboda.

Sektionerna
Avsikten ar att tyngdpunkten i det fac-

kliga arbetet ska ligga i sektionerna.
Alia sektioner ar representerade i termi-
nalklubbsstyrelsen och har pa sa salt en
direkt inblick i de overgripande fackliga
fragor som behandlas dar. Den nya or-
ganisationen ska utvarderas infor ars-
motet 1997. Alia mandat loper darfor
bara pa ett ar.

Anders Viksten, P-O Brandeker och
Jan Ahman utgor styrelsens arbetsuts-
kott.

Arbetsuppgifter
Irja Larsson ar sammankallande i Kla-
rautskottet och Jan Ahman i Tomtebo-
dautskottet. Hakan Ottoson fortsatter
som Terminalklubbens kontaktman
gentemot ovriga terminaler i landet. P-
O Brandeker representerar klubben i
forbundets (branschens) forhandlings-
grupp for terminalfragor. Ove Olausson
ar studieansvarig.

Forts, sid 3: Terminalklubben...
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Fortsattning fran forsta sidan:

Kaotisk start for nya Brevnatet
• GSM/FSM ar pa plats, men kring-
utrustning saknas. Pa Tomteboda ska
exempelvis de nya LTP:na och ladlastarna
installeras fb'rst mot slutet av det har aret.
Denna daliga planering skapade kaos i de
interna transporterna under de forsta
veckorna och kommer med sakerhet att
leda till bekymmer under hela 1996,
• Jag har tidigare papekat att centralise-
ringen av vardet till Klara grundade sig pi
tvivelaktiga kalkyler. Mycket riktigt visar
det sig nu att volymerna var underskatta-
de, vilket skapat problem och troligen
kommer att leda till ytterligare personal-
behov.

Arbetsmiljon
• Arbetsmiljon ar for narvarande under
all kritik pa terminalerna. Pga det oplane-
rade och bradstb'rtade genomfbrandet har
arbetsrotationen mer eller mindre upphb'rt
pa manga enheter. Verksamheten genom-
fors pa vissa omraden under stenilders-
massiga former, som om de far fortsatta
under nagon langre tid kommer att leda
till belastningsskador och andra skador.
Gamla och sjalvklara regler som dem om

anvandningen av skyddsskor fb'rsvinner i
den allmanna stressen.

Rengoringen av maskinerna - en mycket
viktig del i underhallet av dem - genom-
fbrs under skandalosa former. Det damm
som samlats blaser man bort. Bort fran
maskinen - ratt ut i den luft som vi ska
andas in!

Den dromvarld som en stor del av plane-
ringen infor natstarten skett i har bland
annat - det skulle ju bli sa manga farre
anstallda - resulterat i att behovet av
pausrum, toaletter, stadning, skap, mm
underskattats.

Dalig kringutrustning
• En del av utrustningen som ho'r till det
nya natet ar undermalig, som exempelvis
ladorna. De ar i sig sladdriga och opalitli-
ga att stapla, men dessutom fungerar inte
locken. En konstruktion som helt enkelt
inte haller och darfor ar ytterst orationell.
Vilket skapar problem eftersom en stor
del av posten som bekant ska flygas i det
nya natet.
• Man maste ocksa satta ett stort frage-
tecken infor tiderna i det nya natet. 70
procent av posten ska ga med huvudla-
genheterna vid 21-tiden och hogst 30

procent med sista turen vid 22-tiden.
Hittills har det val ofta snarast varit ett
omvant forhallande.

Det ar ocksi markligt att utslagstiderna
tidigarelagts pa terminalerna - trots att
flygen avgar vid samma tid som fb'rut.
Har borde finnas en del tid att hamta.

Maskinerna
• Sorteringsmaskinerna ar nervcentret i
det nya natet.

Min personliga erfarenhet av de forsta
veckorna med Alcatels GSM ar att den
fungerar hyfsat - under forutsattning att

Berom
Aras den som aras bor!

Det ar alltid vi - och da syftar jag
pa lagledare och vanlig produktion-
spersonal pa golvet och de iokala
fackliga foretradarna - som far
reda upp de problem som man stallt
till med fran hogre ort. Sa har det
varit a'ven den har gangen.

De Iokala cheferna far ta pa sig en
del av ansvaret for brevnatsplane-
ringen. Samtidigt ska det sagas att
de - atminstone pa Tba - arbetat
hart tillsammans med oss for att dag
for dag fa saker och ting att fungera
igen.

Personalplaneringen och aterans-
tallningen av de tidsbegransade blev
till ett kaos veckorna fore brevnatss-
tarten. Det var inte latt att ur den
roran fa till stand lagligt korrekta
och rattvisa ateranstallningar och
inplaceringar pa enheter och ata-
ganden. Att sa - i huvudsak - anda
blev fallet beror pa det arbete som
vissa Iokala chefer och personal-
handlaggare genomtorde tillsam-
mans med Terminalklubben och de
Iokala sektionerna.
Alia har inte kunnat fa sina o'nske-

mal tillgodosedda. Fran fackligt hall
fortsatter vi arbetet for att sa langt
det ar mojligt hitta losningar for
dessa.
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organisationen kring den ar rationell och
att man har tid att hantera maskinen pa
ratt satt. Det stora problemet pa Tomtebo-
da ar att del troligen finns for liten mas-
kinkapacitet. Enligt den ursprungliga
kalkylen tor Brevnat -94 skulle post-
mangden minska med 25 procent fram till
starten i ar. Det har den inte gjort. Da
svarar Ralf Johansson och de andra hoj-
daraa med att del ar inga problem, del
finns del kapacitet for. Fragan ar om de
gor det. Problemet ska nu losas genom att
tva av de gamla OCR/LSM behalls och
placeras ut pa plan 3, en hos Solna och en
hos Taby/UpplVasby. Istallet for att -
som det var tankt - anvandas vid volym
toppar, kommer de sakerligen att behovas
dagligen. Sa lange de haller.

underhallet
Det finns ocksa anledning att varna for

underhallet och servicen av de nya maski-
nerna. Det ar stora och komplicerade
maskiner som alltid kommer att behova
underhall och snabb service. Det ar tvek-
samt om den saken ar ordentligt fbrberedd
nar fransmannen aker hem om nagra
veckor (fbrutsatt att overlamningen blir av
som planerat).

Sjalvklart finns det ocksa en del frage-
tecken om kvaliteten hos de nya maski-
nerna. Till exempel sa laser Tomteboda?
gamla NEC-maskiner fortfarande visst typ
av post mycket battre an de nya maskiner-
na.

Kunderna drabbas
• Manga kunder har fatt lida for att brev-._
natsstarten genomfors pa det har sattet.
100.000-tals kunder har fatt post fdrsenad
och i en del har inte fatt den alls. De nya
maskinerna har tuggat sonder en hel del
fbrsandelser pga bristande utbildning och
den panikartade stress som ratt den forsta
tiden.

Aven vara interna kunder tar stryk. Ut-
delningskontoren klagar over att posten
kommer senare till dem och dessutom i
samre ordning an tidigare. Var det det
som var meningen med den nya natet?
• Till sist sa kan man kanske, som en
sammanfattning, om det nya Brevnatet
saga att det sa har langt fungerar, men det
fungerar dj-vligt daligt.

Jan Ahman
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"Fdrvirringens tid"

Brevnatsstarten pa Klara

~

r

• Sa var da antligen Honsnat -94 bar.
Mandagen den 25 mars pa Klara var

det invigning av hela Brevnatet. Det
vie putsats och gjorts fint pa ett

ransat utrymme pa plan 4. Man
^de kallat in extra personal under

helgen art sortera mandagens ekono-
mipost, eftersom sorteringen av eko-
nomipost skulle avbrytas mitt pa man-
dagen!

Kunglig toalett
Tva scener byggdes och avskarmades
med skynken. Den ena utnyttjades
under fem minuter?! Det borjar likna
Lars Molins "Kunglig toalett". Och
mycket riktigt fanns det en speciell
toalett for de inbjudna. Varje gang

en utnyttjades ryckte en stadare in

r

r

En liten rapport fran hons-, forlat brevnatsstarten
pa Arstaterminalen.
Rorigt, improviserat, daligt forberett ar nagra ord

som kan beskriva starten av nya brevnatet pa Ars-
taterminalen.

'et finns ett antal orsaker som kanske ar varda att
namna:
0 Introduktion/utbildning infor starten bar varit

obefintlig.
<> Brevresningen fungerar daligt efter flytten fran

plan 2 till plan 4.
0 FSM-kapaciteten ar for dalig.
0 GSMren fungerar tidvis inte.
0 LTP:n ar inte belt anpassad till nuvarande orga-

nisation.
0 Samordningen mellan Sma/C5 och Stora/Klump

ar bristfallig.

Betta bar lett till:
Kvarligg.
Stort overtidsuttag (an sa lange frivilligt).
Behov av tier tidbegransade anstallningar.

0 Somnsvarigheter bos chefer och lagledare?

Anders Vlksten

och rengjorde!!! SSM kunde inte
forevisas, emedan en vital del hade
brunnit. Naval, efter invigningen
kunde personalen fortara resterna av
den exotiska maten, inklusive starko-
len. Personalen onskade att stadning-
en kunde vara lika bra aven under
vardagen...

sprack
Sondag 31 mars inleddes fb'rvirring-
ens tid. De nya lagen pa Stora
brev/klump - inklusive vara nya k-
amrater fran jarnvagsposten och utri-
kes - forsokte sa gott de kunde. Men
med bara ett fatal utbildade, och alia
daligt informerade sa kunde resultatet
bara bli ett: det sprack totalt! Ganska
vantat nar utbildning, information och

maskiner falle-
rar. Sa har det
fortsatt under
hela april. Efter-
som det inte har
gatt mycket bat-
tre ute i landet,
sa kom respekti-
ve kvarligg som
en extra belast-
ning for sprid-
ningsdelen i ter-
minalen etc.

Arsta

vagade inte
Cheferna pa K-
lara vagade tyd-
ligen inte lita pa
sin egen organi-
sation, eftersom
man den 27 mars
tog beslut om att
alia tidsbegran-
sat anstallda,
forhqjda atagan-
den osv, skulle
fa fortsatta under
april. Detta trots
att regionled-
ningen hela tiden
har havdat inga

extraanstallningar efter 1 april! SEKO
kravde att de skulle fa stanna t o m 31
augusti, men Posten ville avvakta. I
mitten av april sa begarde Stora
brev/klump att fa anstalla efter 30
april! Verkligheten nadde Posten...

Beordrad overtid
Sma/C5 har ocksd haft svirigheter - tvi
ganger har det beordrats overtid - men
eventuellt anstallningsbehov osakert innan
nasta GSM kommer. De tvd storre enhe-
ternas problem slar naturligtsvis aven pa
Foretagsposten. Det betyder bl a senare
utlamning till storkunderna. Man har Stt
tillskott fran Klara, Arsta och Utrikes.
Dessa kamrater har kastats in i hetluften
direkt, med utbildning i "larande organi-
sation"!

Alia dessa resurser som enligt Posten inte
skulle behovas, gor det svart att spara 75
miljoner enligt budget. Nasta ar vill Hu-
vudkontoret att terminalregionen ska
spara 100 miljoner...

Micke Tall

Forts fran forsta sidan:
Terminalklubben
bildad
Anders Viksten. P-O Brandeker, Las-
se Lovlie och Allan Abrahamsson ing-
ar i den regionala arbetsmiljokommitten.

Vilka blir da de viktigaste arbetsupp-
gifterna for klubben under det komman-
de aret? Effekterna av det nya brevnatet
star naturligtsvis hogt upp pd dagord-
ningen och det ar snart dags for en ny
omgang av RALS:en. Forbundet har just
paborjat forhandlingarna om ett nytt in-
flytandeavtal och det lar sakert berora
aven oss. Likasa fmns det anledning att
halla ett 6ga pa vad regeringens tanker
hitta pa med arbetsratten. Ett urholkat
anstallningsskydd och annu mer begran-
sad stridsratt kan bli foljden.

Det fmns med andra ord gott om upp-
gifter. Kom med i arbetet!

Jan Ahtnan
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Till dig som haft for-
hojt atagande och
har blivit av med det.
Du som ar deltidsanstaild och haft
ett forhojt atagande men blivit av
med det den 1 april har under v-
issa forutsattningar ratt att
deltidsstampla och fa ersattning
fran A-kassan. Terminal-
FACKTUELLT redovisar villko-
ren i en artikel som Janne Skog
och Johan Hellman. nattdeltidare
pa Klara, ursprungligen skrev for
Ess/Trans-portorsektionen.

Villkoren
Villkoren for att fa ersattning ar att du

• anmaler dig som arbetssokande
pa Arbetsformedlingen,
• varit medlem i A-kassan i minst
ett ar
• haft det forhojda atagandet i
minst 80 dagar utspridda pa minst
fern manader.

Sa har gar du tillvaga:
1. Ring din loneassistent och begar att
fa ett arbetsgivarintyg hemskickat.

2. Ga till arbetsformedlingen och
anmal dig som arbetssokande och
deltidsarbetslos. Fyll i blanketten
Anmalan om arbetsloshet. Pa den
far du en datumstampel. Den stam-
peln ar viktig da det ar den som talar
om fran vilket datum du ar deltidsso-
kande och har ratt att fa ersattning. Du
far aven ett kassakort som du ska
fylla i. Dessa tva blanketter tar du
med dig hem.

3. Fyll i kassakortet och skicka det
tillsammans med arbetsgivarintyg
och blanketten Anmalan om arbets-
loshet till SEKO post, A-kassan, Box
1162, 111 91 STOCKHOLM. Ett nytt
kassakort ska fyllas i var 14:e dag.

Ovrigt om ersattning mm
Du har som deltidsarbetslos med en ;
fast anstallning i botten ratt till 300
dagars ersattning. Eftersom endast de
dagar du forlorar pa att ga ner i pro- !
cent raknas kan de 300 dagarna racka |
en langre tid.

Exempel. Du arbetar heltid fern
dagar i veckan pa forhojt atagande,
dvs 100 procent. Du atergar till ditt
grundatagande pa tre dagar (8 |
tim/dag), dvs 60 procent. A-kassan j
ersatter dig da for de tva dagar i veck-
an som du forlorar pa att ga ner i i
procent. Detta innebar att dina 300 j
dagar bara minskar med 2 dagar i
veckan.

Din ersattning kommer att grundas
pa dina fem mest inkomstbringande
manader under de senaste tolv mana-
derna. Ob-tillagg och andra tillagg
raknas in. Man raknar ut hur mycket '•
du tjanar i snitt per arbetsdag och din j
ersattning blir 75 procent av den
summan for de dagar/del av dagar
som du ar arbetslos.

OBS! Var noga med hur du fyller i
kassakorten. Om du, som i exemplet
ovan, gatt tillbaka till en ordinarie ;

deltidstjanst med tre dagar i veckan
far du ersattning for de tva andra
dagarna. Men om du jobbar mertid ;
dessa "lediga" dagar maste du ange j
det pa kassakortet. Da far du natur-
ligtsvis ingen ersattning for dessa j
dagar men i gengald racker de 300
dagarna langre.

Avdelningens A-kassa, tel
08-24 34 00 hjalper garna till om
du har fler fragor eller om nagot ar
oklart. Telefontider: Mandag 9.00 -
11. 30,13.00 - 15.00, tisdag - fredag
8.30-11.30,13.00-15.00.

Janne Skog
Johan Hellman

5000 datorer
att hyra till ett
bra pris
• Posten kommer i dagarna att
ga ut med ett erbjudande till per-
sonalen att hyra en multimedia-
dator. 5.000 datorer har kopts in.
Kostnaden blir 300 kr/man under
de forsta tolv manaderna och
darefter 400 kr/man i 24 mana-
der. Den sammanlagda kostn
den for de tre aren blir da'rmed
13.200 kr. Efter tre ar kan man
kopa datorn till marknadspris.
Vill man ocksa hyra en blacks-
traleskrivare sa kostar det 50
kr/man extra.

Pentium
Den dator som erbjuds ar en 100
MHz Pentium, 16 MB internmin-
ne, 840 MB harddisk, 2 MB vide-
ominne. 15 turns bildskarm ingar
liksom ett inbyggt modem,
28.800 bps. 16-bitars ljudkort,
minst 4x CD-rom med hogtalare
och mikrofon foljer med. Mjukva-
ran bestar av Windows 95, MS
Office v 4,2 (Word, Excel) samt
Netscape 1.1.

Nyhetsposten
Erbjudandet kommer att presen-
teras i kommande nummer av
Nyhetsposten, dar det ocksa
finns en anmalningskupong.
Man maste vara fast anstalld pa
minst 40 procent for att komma
ifraga. Erbjudandet riktar sig "/
forsta hand till anstallda som inte
hittills genom sitt arbete haft
mojlighet att utveckla sitt IT-kun-
nande".

Om antalet anmalningar kom-
mer att bli fler an 5.000 ska da-
torerna fbrdelas pa region-
erna/enheterna proportionellt
efter andelen intresseanmalning-
ar. Tilldelningen inom respektive
enhet sker efter lokalt beslut.

/JA
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Pensionsf ragor och nagra svar
Dags att bestamma sig for var man vill placera sin iTPK-P-pension

~

• Om man inte gor nagot alls, om
man struntar i att skicka in svars-
blanketten om ITPK-P-pensionen,
galler ett grundalternativ som in-
nebar:

• att premien placeras hos
FSO-Kapan. FSO (Forsak-
ringsforeningen for det statli-
ga omrddet; forvaltar var
grundlaggande tjanstepen-
sion ITP-P). FSO adminis-
treras av Statens lone- och
pensionsverk, SPV, i Sund-
svall.

• enkelt familjeskydd (= ett
basbelopp) ingar

• aterbetalningsskydd ingar.

Var man placerar sitt pensionskapital
kanske inte spelar sa stor roll; FSO ar
knappast samre an de andra alternati-
ven. Dessutom kan det underlatta att
ha sina pengar dar ifall det blir nagot
av med den forsakringsfbrening for
postanstallda, som SEKO undersoker
mojligheterna att bilda'. Syftet med en
sadan forening skulle vara att fa ner

—•• administrationskostnaderna.

Familjeskydd eller ej
Daremot bor man bestamma sig for

om man vill ha familjeskyddet
och/eller aterbetalningsskyddet, efter-
som dessa "forsakringar i forsakring-
en" kostar pengar. Familjeskyddet
kostar26 kr/man under 1996. Premien
dras fran de pengar som Posten avsat-
ter till ens ITPK-P pension. Familjes-
kyddet innebar att om man avlider
fore pensionen sa far de efterlevande
ett (enkelt) eller tva (dubbelt) basbe-
lopp under fern ar efter dodsfallet.
Basbeloppet uppgar 1996 till 36 200
kr. Observera att om man vill ha
familjeskyddet maste man bestam-
ma sig fore den 30 april for att slip-
pa gora den halsodeklaration, som
finns pa baksidan av anmalnings-
blanketten. Familjeskyddet tecknas

hos Forenade Liv oavsett var man
placerar sina pengar, vilket innebar att
man slipper gora en halsodeklaration
om man senare vill byta bolag.

Aterbetalningsskydd
Aterbetalningsskyddet innebar att de

efterlevande vid dodsfall (oavsett om
man avlider fore eller efter pensione-
ringen) far ut det pensionskapital som
man sparat ihop till och inte hunnit
forbruka. Exempel pa kostnaden for
aterbetalningsskyddet framgar av
tabellen nedan. Om man nu sager nej
till aterbetalningsskyddet kan man
senare angra sig men da galler det inte
for den del av kapitalet som man tidi-
gare sparat ihop till.

Fbrmanstagare
Vad man ska tanka pa ar att fami-

ljeskyddet och aterbetalningsskyddet
endast betalas ut till formanstagare
som ar tillatna enligt Kommunalskat-
telagen. Dessa ar make, sambo, regis-
trerad partner och barn. Om man inte
har nagon sadan anhorig ar det alltsa
bortkastade pengar att betala for
familje- och aterbetalningsskydden.

Hur mycket?
Pa blanketten fran Forenade Liv finns en

uppgift om hur mycket Posten avsatter till
ens ITPK-P-pension. Det belopp som star
dar ska man
inte bry sig allt-
for mycket om.
Vad som galler
ar art Posten
varje manad
betalar in tvd
procent av den
aktuella lonen
(grundlon och
lonetillagg) till
forsakr ingen.
Overtidsersatt-
ning och kost-

dock inte i imderlaget. Daremot mertid,
vilket ar av intresse for dem som arbetar
deltid.

Om man valjer att placera sin ITPK-P i
FSO (Fdrsdkringsforeningen for det stat-
liga omradet; ett av alternativen) uppgar
den utgaende pensionen tillde beloppsom
redovisas i tabellen langst ner pi sidan.

Vilka har ratt till
ITPK-P-pensionen?
Man ska for det forsta ha fyllt 28 ar. For
det andra ska man vara tillsvidareanstalld
med en ordinarie arbetstid som uppgar till
minst 40 procent av heltidstjanstgoring.

Om man ar tidsbegransat anstalld har
man ratt till ITPK-P-pensionen forst efter
12 manaders anstallning i en foljd.
Om man var langtidssjuk eller delpensio-

nar vid arsskiftet tillhor man den gamla
pensionsplanen, PA -91, sa lange dessa
forhallanden galler. PA -91 innehaller
Kapan, som i stora drag motsvarar ITPK-
P.

Fler f ragor?
Om du har fragor kring pensionen, vand
dig till din lokala SEKO-sektion. Vi pa
Terminalklubben kan ocksa hjalpa dig, tel
781 56 60 (Klara) eller 781 76 14 (Tba).
Vill du lasa mer om det nya pensionsavta-
let sa har Terminalklubben gett ut en
lathund, Nya pensionsavtaiet (ITP-P),
som finns pa sektionerna.

Jan Ahman

Exempel pa ITPK-P-pensionens varde och kostnaden for
aterbetalningsskyddet.

Fodd
1935-12
1940-12
1945-12
1950-12
1955-12
1960-12
1965-12

Utgaende pension
UtanAS Med AS Kostnad AS

351 kr/mSn 13 kr/man
789 kr/man 39 kr/man
1326 kr/man 83 kr/man
1986 kr/man 143 kr/man
2796 kr/man 226 kr/man
3789 kr/man 337 kr/man
5009 kr/man 482 kr/man

364 kr/man
828 kr/man
1409 kr/man
2129 kr/man
3022 kr/man
4126 kr/man
5491 kr/man

nadsersattning-
ar, t ex lakeme-
del och lakar-
kostnader, ingar

AS= Aterbetalningsskydd
Forutsattningar: Premieavsattning 300 kr/man. Garanterad tillvaxt (= 4
procent). Pensionen tas ut under fem ar fran 65 ar.
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Arbetsmiljokommitten den 20 mars:

Krisplan och anpassade arbetstider
I terminalregionen finns en ge-
mensam Arbetsmiljokommitte
(AMK) for det tre terminalerna.
Lasse Lovlie, Huvudskyddsom-
bud (HSO) pa Tomteboda, rap-
porterar fran senaste motet. Fo-
rutom Lasse representeras Ter-
minalklubben i arbetsmiljokom-
mitten av Allan Abrahamsson,
HSO pa Klara, samt Anders
Viksten och P-O Brandeker fran
styrelsen.

• Sjukfranvaron pa Biltransporten.
AMK beslutade om att starta ett pro-
jekt for att folja upp sjukfranvaron
mera ingaende. Samtidigt ar det ta'nkt
att man skall hqja kompetensen vad
det galler rehabilitering. Arbetsmi-
Ijoutskottet blir styrgrupp for projek-
tet och rapporterar till AMK.

Krisplan
• En krisplan ar under bearbetning.
Tanken ar att varje enhet skall ha en
handbok dar man snabbt och pa ett
enkelt satt skall kunna fa reda pa vad
man skall gora, antingen det handlar
om bombhot, ran. brand eller olycka.

• En handlingsplan har tagits fram for
"krankande sarbehandling". Grunden
ar en foreskrift fran arbetarskyddssty-
relsen fran 1994.

• Resultat fran matningarna av elek-
tromagnetiska fait har kommit och ar
under bearbetning for publicering.
Problem finns att oversatta tekniker-
nas sprak till svenska. Generellt kan
sagas att husen har mycket laga e-falt
pa platser dar manniskor finns.

Ny rokpolicy
• En ny "rokpolicy" har tagits fram
for att vi skall kunna leva upp till
lagen fran 1993. Lagen sager att ingen
skall behova bli utsatt for tobaksrok
mot sin vilja. Syndare som roker pa
fel plats kommer i fortsattningen att

riskera disciplinara atgarder.

• Arbetsmiljoutskotten kommer att fa
utbildning i hur arbetsmiljoarbetet
skall bedrivas i regionen, efter det
arbetsmiljoavtal som finns.

Anpassade arbetstider
• Anpassad arbetstid. Alia enheter
har fatt svara pa hur man hanterar
anpassningar vad galler arbetstid
framfor allt for foraldrar med barn-
passningsproblem. Alia havdar att
man hittils har lost problemen inom
enheten, men att man ar orolig for att
man i framtiden inte kommer att klara
det fullt ut. Det bor papekas att jams-
talldhetslagen tvingar arbetsgivarna
att underlatta for manniskor att ha
barn.

Sjukstatistik
AMK har tagit fram sjukstatistik dar
man bl.a. delar upp statistiken efter
kon. Vi har darfb'r kunnat konstatera
att tjejerna ar mycket mer sjuka an
killarna. Finns det en koppling till
arbetsmiljon? Detta maste under-
sokas. Darfor kommer fragan upp
troligen pa nasta arbetsmiljokommit-
te.

Ladhanteringen
Ladhanteringen har blivit knoligare
numera, framfor allt beroende pa nya
lastbarare och nya brevnatet och pa
franvaron av hjalpmedel. I planerna
for resten av aret finns en ordentlig
utbyggnad av LTP-system inklusive
ladlossnings och ladlastningsrorbotar.
Nar allt detta finns pa plats ar lite
svart att saga, men det har utlovats
under hosten.

Arbetsmiljorond pa gang
En sa kallad arbetsmiljorond kommer
snart att starta pa alia enheter, dar all
personal skall fa saga sin mening om
arbetsmiljon. Detta kommer sedan att
ligga till grund for handlingsplaner
och aven for budgetdisskusionerna till

hosten. Det ar darfb'r valdigt viktigt
att alia verkligen staller upp med sina
synpunkter. En sarskild jamsta'lldhet-
senkat

Lasse Lovlie

Nasta AMK-mote halls den 14juni.

Klara-
sektionernas

expedition har nu flyttat till
plan 8. Tidigare satt Jarn-
vagsposten dar.

Vagb eskrivning:
Ta till exempel hissen vid
entren, ak till plan 8, sedan
vanster genom glasdorr,
andra hoger (fortsatter man
forbi leder vagen sa sma-
ningom till restauranten).

Sektion Telefon
Uppsamling 781 56 08
ESS/Transportor 781 56 13
Foretagspost 781 56 07
Varde 781 56 07

Terminal
FACKTUELLTnr2/1996

ges ut av Klubb Brev Terminaler
i Stockholm.
Postadr: 107 00 Stockholm

Tel: 781 56 60
781 76 14
781 58 68

(Klara)
(Tomteboda)
(Arsta)
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Diskussionsunderlag om
Framtidens arbetsplats inom Terminal
• Bakgrunden till detta dokument a'r
att Posten vill infora 2000-taiets ar-
betsplats enligt sina intentioner. SE-
KO vill darfor klargora sin syn pa
Framtidens arbetsplats.

Sa lyder de inledande orden i det
dokument som davarande sortering-
sutskottet inom gamla avdelning 3001
utarbetade for snart tva ar sedan.
Teiwt/na/FACKTUELLT publicerar
ursprungsdokumentet mot bakgrund
av det nya forslag till Framtidens ar-
betsplats, som nu ska diskuteras inom
avdelningen.

• Posten pratar om att uppfylla sina tre
mil - nb'jda kunder, tillracklig lonsamhet
och personal som trivs - genom att infora
resultatenheter, bonussystem, specialister
och nya matmetoder, mm.

SEKO anser att personal som trivs ar en
forutsattning for att uppna bvriga mal.
Framtidens arbetsplats miste inneba-
ra en arbetsorganisation dar manniskan
salts i centrum och ger mbjlighet till sjalv-
fbrverkligande. Framtidens arbets-

plats innebar arbetsfordjupning och ger
utrymme for kreativitet och egna initiativ.

SEKO anser att foljande riktlinjer bor
vagleda utvecklingen mot Framtidens

arbetsplats inom Sortering.

• Platt organisation - Mindre enheter
^ med helhetsansvar

Farre beslutsnivier vilket gbr att okad
delegering och delaktighet blir verklighet.

Mindre enheter underlattar genomfbran-
det av en platt organisation eftersom det
blir lattare att overblicka och fi en battre
insikt i alia goromal inom enheten. Hel-
hetsansvar innebar ansvar for en ling
arbetskedja av varierande arbetsuppgifter.

• Lang arbetskedja
Till exempel ansvar for all uppsamlings-
och spridningssortering inom ett geogra-
fiskt omride. Pa sikt kan kedjan innefatta
aven forsaljning, utdelning, underbill.

• Maskinerna
De stora sorteringsmaskinerna skall inord-
nas som en del i en mansklig arbets-
organisation.

• Delegerat ansvar
Ansvaret och arbetsuppgifterna ska foras
ner till lagorganisationen fran nuvarande
hogre nivaer.

• Kompetensutveckling
For att kunna genomfora delegeringen

miste alia f$ chansen till kompetens-
utveckling. Alia ska fa chansen till utbild-
ning och mojlighet att prova andra arbet-
suppgifter.

• Arbetsrotation
Innebar att arbetsorganisationen utformas
si att alia ges mojlighet att regelbundet
vaxla mellan olika arbetsuppgifter. Aven
de mer kvalificerade arbetsuppgifterna
laggs in i rotationen. Arbetsrotation ska
inte betyda att man alternerar mellan olika
monotona arbetsmoment.

Variation i arbetet innebar att risken for
fysiska forslitningsskador minskar - men
ocksa att det psykiska valbefmnandet
okar.

• Jamstalldhet
Arbetsmomenten miste vara sadana att
alia, trots olika fysiska fbrutsattningar, ska
kunna utfb'ra dem. Lonemassigt ska ingen
diskrimineras p g a sitt kon. Jamstalldhet
maste genomsyra framtidens arbetsplats.

• Loneutveckling
Lonen ska hqjas i takt med storre ansvar
och okad kompetens. Lonesattn ingen
skall vara jamlik och ge mojlighet till
utveckling for alia.

• Arbetsmiljon
En i vidaste bemarkelse god arbetsmiljo
forutsa'tter att arbetsmiljoarbetet ges en
central roll i Framtidens arbetsplats.
Det innebar att skyddsombud, arbetsmi-
Ijoutskott, etc pa ett battre satt an hittills
kommer in i det dagliga forandringsarbe-
tet.

• Arbetstiden.
Vid arbetstidens forlaggning ska foljande
hansyn tas:

• I sa stor utstrackning som mqjligt skall
arbetstiden forlaggas till "normal"
arbetstid.

- Vid schemalaggningen av arbetstid pa
"obekvam tid" skall stor hansyn tas till
bide manskligt fysiska och sociala
fbrutsattningar.

- Heltidstjanstgoring ska efterstravas.
- Inom ramen for dessa principer skall

utrymme ges for den enskilde att pa-
verka sin egen arbetstid.

- Personalpolitik
Nar det galler anstallningsformer si ar det
sjalvklart att personalen ska vara fast
anstalld . Personalen ska inte betraktas i
former av ekonomisk termer, t ex human-
kapital , utan ses som individer med
olika fbrutsattningar . DSrfbr bor arbets-
platsen utformas si att individens olika
forutsa'ttningar tas till vara. Nar det galler
rehabiliteringsarbetet si ska detta verkli-
gen leda till en rehabilitering av indivi-
den, inte att Posten "kbper sig fri" genom
sjukpension, avgingsvederlag, etc

Avdelning 3001 :s sorteringsutskott

Forts fran sista sidan:

Vartecken
gangse snitt: en fbrbannad massa ord,
utslatade och Sbrgardsaktiga och darfor
oanvandbara i det fackliga arbetet.

Tidigt pa morgonen gar vi over isen
bort mot granntorpet. Granplantorna mar-
scherar i led over de tuseniriga gardena
och bdelagger det som fyrtio generationer
istadkommit; ett nidingsdid som har i
utkanten av vir varld piminner om de
andra brotten i vir tid: forstbrelsen av
Sarajevo och Mostar, Kabul och Groznyj,
och nu aterigen Beirut ........ Men orrtup-
parna hiller sig kvar, och vi ocksi!, och
tillsammans glads vi at att viren ar stark,
forbannat stark, och vintern har ingen
chans!

Jan Ahman

Framtidens arbetsplats, sa som dokumentet
ursprungligen s4g ut nar vi skrev ihop det i
sorteringsutskottet, publiceras ovan.
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Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA

vartecken
Nar vi stiger ur bilen vid det gamla
torpet sitter sadesarlan pa ladutaket och
vantar pa oss. Den fageln kan gora en
glad! Solen har varmt upp marken under
de stora askarna och en doft av varjord
slar emot oss. Efter en vecka i stan, i den
helvetiska brevnatsroran, med standigt
slamrande maskiner, stress och ett kao-
tiskt springande i den sena kvallen, mo'ter
oss den tystnad som gor de andra ljuden
horbara: sadesarlans zilitt, dubbeltrastens
odsliga strof, sa lik koltrasten men anda
nagot helt annat, de manga bofmkarnas
kullerbyttesang. Istallet f6r GSM:ens ma-
niska och ratlinjiga dunkande citronfjari-
lens latta och fantasifulla flykt over fjo-
lirsgraset.

Man kan nu saga om SEKO det
man en gang sade om det ryska riket: Det
vaxer utat, men ruttnar inat.
Nyligen slukades Sjofolksforbundet och

nu kastas det lystna blickar efter Grafiker-
na.

Men till vilken nytta? Fackfb'reningarna
bildades en gang i tiden for att arbetarna
tillsammans skulle kunna tvinga arbetsgi-
varna att sluta kollektiva avtal om loner
och andra arbetsvillkor. Det var inga mar-
kvardiga avtal den forsta tiden, men det
var minimiavtal som ingen arbetsgivare
fick underskrida.

Hur ser det ut idag? Inom var "post-
bransch" (dvs vi som jobbar i Posten och
hos svindlarna i City Mail) ar det sa att de
som slutit avtalen inte vet vad de har skri-
vit pa - kanske ar det ocksa darfb'r som de
har sa svart att informera om dem. Det
later som ett daligt skamt men det fb'rhal-
ler sig faktiskt pa detta satt.

Ett annat grepp som man arbetar
med ar att "forenkla" avtalen. Det liter
val tjusigt: vem vill att saker och ting ska
kranglas till i onodan?! I vart bolagsavtal
fbrekommer sedan gammalt begrepp som
fridag, fridagsperiod, vakt, arbetsperiod,
etc. Dessa begrepp definierades tidigare i
avtalet; "fridag ar ett tjanstgoringsfritt

kalenderdygn", kunde det heta. I takt med
att avtalen gjorts om i ett allt snabbare
tempo - ARE blev P-AVA som blev PBA
som sedan blev PBA igen men dar B:et
inte langre star fbr bolag utan fdr bransch
- rikade som av en handelse definitionen
av exempelvis "fridag" ramla bort. Till en
borjan fortsatter begreppet "fridag" att
betyda samma sak - ett tjanstgoringsfritt
kalenderdygn - trots att den exakta defi-
nitionen suddats ut, men sa smaningom ar
det alltid nagon som ifragasatter saken:
varfor kan inte en fridag lika garna lopa
mellan kl.10.00 den fbrsta dagen och kl
10.00 nasta dag? Sa kan man, steg for
steg, slappa ifran sig de avtal som vara
foregangare under manga ar kampat for,
at sig sjalva - och at oss!

Redaktoren
tar sista

ordet

Del varsta hittills i den har vagen ar dock
det avtal som fb'rbundet nyligen slot med
Maskinentreprenorerna. Enligt detta avtal
blir det for forsta gangen tillatet for de
lokala parterna att skriva sdmre lokala
avtal om loner och andra anstallningsvill-
kor an vad de centrala avtalen stipulerar.
Battre avtal har ju alltid varit tillatna. De
lokala parterna maste vara overens, men
det ar en dalig trost nar arbetsgivaren ut-
nyttjar arbetslosheten for att pressa ner
villkoren: ga under minimilonen (hos oss
10.000 kr/man) annars

Avtalet ar en skandal, signerad av
den redan hart kritiserade forhandlings-
chefen Arbestal. Vad inte han - och de
andra i fbrbundsstyrelsen, som ytterst ar
ansvarig fbr den har typen av avtal - beg-
riper, ar att han ifragasatter hela existen-
sen av SEKO. Poangen med att en gang i
tiden sluta samman de lokala fack-
foreningarna till ett fbrbund var ju for att

bli starkare och darigenom kunna sluta
gemensamma minimiavtal for hela landet.
Den grundstenen ruckar man nu pa.
Det ar med avsikt som jag anvander det

diffiisa begreppet "man". Det ar namligen
ocksa det ett tidens tecken inom SEKO:
ingen tycks vara ansvarig for nagonting
Om man fragar en forbundsstyrelseleda-
mot, eller medlem i nagon av de otaliga
fbrhandlingsgruppema och allt vad det
heter, sa forstar de inte vad man fragar
om, an mindre kanner de sig ansvariga fbv'~
de beslut de fattat. Allt flyter...

Ar det fler an jag som upplever sig
vara pa vag att drunkna i alia visioner
som erbjuds pa marknaden?! Arbetsgiva-
ren har massor av visioner och facket har
sina. Det ar 2000-talets arbetsplats, Vi-
sion -97, Vision 2000, Hjarna och hand,
Framtidens arbetsplats, osv, osv...

De som startade fackforeningarna hade
ocksa de sina visioner. Samtidigt som de
forde en hard och jordnara kamp fbr bat-
tre loneavtal och andra matnyttiga saker
drb'mde vira pionjarer om visioner. I mal- -
sattningsparagrafen skrev de in socialis-
men; ett samhalle dar arbetarna har mak-
ten. Vi vet alia hur det har gatt med den
visionen. Den har forfuskats, skulle man
kunna saga, fbr att uttrycka sig milt.

I var avdelnings sorteringsuts-
kott diskuterade vi for tva ar sedan fram
en vision om en battre arbetsplats som vi
kallade for Framtidens arbetsplats. Det
var i sanning inget himlastormande doku-
ment, knappast nagon socialism!, men
anda nagra konkreta riktlinjer for det fac-
kliga arbetet i det stora forandringar som
nu pagar inom Terminal.

Nu lanseras Framtidens arbetsplats pa
avdelningsniva. Sa bra kunde man rycka.
Men tyvarr har var kortfattade och enkla
handlingsplan svallt ut till en vision av

Forts pa foregaende sida: Vartecken...


