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^3-2 utredningen blir med all san-
. jlikhet den storsta fackliga fragan
inom Stockholmsterminalerna un-
der 1998. Utredningens syfte ar att

jipara in miljoner genom att minska
.calet terminaler i Stockholm. Om

den hypotesen blir verklighet inne-
bar det att 7-800 anstallda tvingas
byta arbetsplats och alia ovriga an-
stallda blir mer eller mindre be ror-
da.

Utredningen har nu arbetat i ett
par manader och vi borjar narma
oss sanningens (?) minut nar de
forsta fb'rslagen ska presenteras,
Facktuellts redaktor har vid mer an

ett tillfalle slitit sig i haret over
svarigheterna att fa verklig insyn i
det arbete som pagir. Det ar darfbr
gladjande att Facktuellt i det har
numret kan presentera en forsta
rapport frin dem som representerar
SEKO i regionens samverkans-
grupp.

Samtidigt kvarstar en oro over
projektets framtid. Om/Nar en sa
har stor forandring ska genomfb'ras
kravs det att alia anstallda ar del-
aktiga fran forsta borjan. Annars
blir det i tio fall av tio problem och
ju storre projekt, desto storre prob-
lem. /Red

Terminalklubben
kallar till

ARSMOTE
Ldrdag den 21 februari kl. 13.00

Lokal: ABF-huset, Sveavagen

Efter motet bjuder klubben pa middag.
An mala n senast den 16 februari

Valkomna!
/Styrelsen

BRM-projektet
Sid 5

1997 ars verksanv
hetsberattelse

Sid 14

Fortsatt debatt om
SEKO:s f ramtids-

program
Sid 9

Facktuellts
Arsta-

redaktor blev sjuk och
sangliggande vid

pressiaggningsdags.
Darfor ingen Arstarapport

i det har numret En
paminnelse bara:
Arsmote pa Arsta

Jordag 14/2 ki. 13.00!

Terminalklubben pa Internet:
http://home2.swipnet.se/ ~ w-27485/
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3-2 utredningen:

Tomteboda omlastningsnav -
men vilken terminal laggs ner?
"Mission impossible" -
Hemligt uppdrag?
TerminaikJubben fick i september-97 klart
KIT sig art terminal Sth fan uppdraget an
utreda sin egen nedlaggmng. Dvs utreda
om antalet terminaler kunde minskas. Del
uppdraget kom fran Brevs styrelse. Det
var mycket hysch-hysch kring detta da det
inte var officiellt. Senare visade det sig an
i januari-98 (!) hade SEKO pi samver-
kansmvi i Brev annu inte fin se beslutet.
Tur an terminalklubben fan se projekt-
beskrivningen. Alf Friman fick uppdraget
act ansvara for utredningen, och Ake
Andersson an ansvara for framtagningen
av fakta. Denne sitter ocksi med i projek-
ten om automatisk brevresning och mer
post pi tig. En man i farten si an saga..

SEKO= bollplank?
Allt detta framgick av redovisningen i
regionens samverkansgrupp dar under-
tecknade sitter.

Det framkastades ett fttrslag om att
personalorganisationema i samverkans-
gruppen skulle fungera bide som infor-
mationsmottagare och "bollplank" till
utredningen som kom att kallas 3-2. Det
betydde ocksi, for att diskussionerna
skulle bli fbrutsattningslosa, att ledamo-
tema ocksi hade viss tystnadspiikt tills i
princip utredningen var klar i mars-98.
Dock skulle gemensam information ut till
de anstalida i Trio. Beslut om eventuell
nedlaggning o s v tas pa Brevchefens
nivi. Mojligtvis blir det Riksnatschef
Bertil Nilssons ansvar att haila i bilan. Pi
bida dessa nivier verkar klubbens kassor
P O Brandeker. Efter diskussion i klubben
beslot SEKO och huvudskyddsombudet
att gi med pi fbrslaget om "bollplank".

3-0?
5 november fick vi se overheadbilder av
de olika forutsattningama som skulle fa
Lnverkan pi utredningen; brevladepolicy,
Logistiks narvaro i Tomteboda, omlast-
ningsnav for direktstallda lidor fran kund,
minskade hyreskostnader etc. I princip det
som redovisades i Trio. Nu kom aven
tankar i utredningen om 3-2-1 dvs 1 (en)
terminal skulle vara kvar ! Men di ska

man vara medveten om en utveckling pi
10 irs sikt. Daremot miste neddragning til l
tvi terminaler ta hansyn till framtidsscena-
riot. Utredningsuppdraget om sin egen
nedlaggning accelererade, 3-0 ? Det blev
ocksi klart an investeringar i den iopande
verksamheten nu overvags extremt noga
for alia terminaler, utom for de mest akuta
arenden. SEKO ser en risk i radslan for
investeringar, som kan fbrsena arbetsmi-
IjOarbetet och skapar ocksi oro pi respek-
tive terminal for att vara utpekad i ned-

14 januari visade sig att Ake Andersson
flytt till sydligare breddgrader / semester
si kartlaggning liter vanta pi sig. Termi-
nalchefen hade bestamt att utredning nu
bara handlar om an eventuellt dra ner till
2 terminaler. Trots allt hysch-hysch kunde
SEKO-fttretradare pi en terminal hora av
"vanliga dodliga" om tidplanen, brevna-
tets utveckling och vilken terminal som
var utpekad timmarna efter samverkans-
motet ?!

laggningsperspektivet.

Arbetstagarkonsult?
19 november bestamdes informationen
som skulle gi ut i arbetsgivarens tidning
till jul. Kartlaggningen av fakta utlovades
till 15 december. SEKO begarde att arbets-
tagarkonsult skulle involveras nar beslut
skall tas pi ran nivi. (SEKO hade stor
nytta av arbetstagarkonsult nar beslutet
om antalet serviceterminaler togs). 3 de-
cember kom an handla om tidsaspekten for
respektive ffirandring (1-4 ir ?), och kost-
naderna ftr 2 terminaler kvar. 17 decem-
ber meddelades an kartlaggning skulle
redo visas 14 januari.

Tystnadspiikt?

TV:s Mittnytt?
28 januari var bide SEKO och terminal-
chefen overens om an alia tycks veta en
hel del om utredning (vissa har provikt
mellan den utpekade terminalen och de
kvarvarande!). TV:s Mittnytt, hordes av
efter att Vasterasterminalens ledning(av
misstag?) hade hangt ut information som
samverkansgruppen fbrutsatte var fftre-
tagshemliga! Samverkansgruppen blev nu
overens om att delge personalen si myck-
et information som mojligt, aven vilken
terminal som var i farozonen, tidplan etc.
I borjan av februan skulle information ut,
si Terminalfacktuellts lasare har redan
fan adekvat information i lasande srund ?
Fortfarande ingen redovisning av kart
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la'ggmniien i sainverkansgruppen.

Klara iiiggs ner och/eller
Tomteboda/Arsta blir omlast-
ningsnav?
Det a'r flera saker som gbr att Klara
pekas ut vid eventuell indragnmg:
fel lage for tunga transporter t i l l
omlastmngsnav. Ibrvantat hyt'sat pns
vid forsa'ljning. ;4orkunder finns
oftast i soder- oi ler norrtororter.
troligen ingen mdjlighet t i l l utbygg-
nad etc. Men daremot a'r det langt
nil att utredningen kommer t i l l sam-

a slutsats. Fakta ska upp pa bordet
och det kan fmnas komponenter
som andrar alia tbrutsattningar. Om
t ex Tomteboda eller Arsta utses t i l l

^omlastningsnav. kommer det ocksa
: pagi sortenng dar? Slutligen ska

det ocksa forhandlas/ samverkas pa
Brevniva. Dock maste layouter tor
nya ytor tas tram nu. om tidplan
skall hallas tor Stockholms del. Per-
sonalkonsekvenser granskas o s v.

SEKO bar tvva'rr standigt dilig ert'a-
renhet av Postens former tor sjbsa'tt-
nmg av nya system (se Brevnatet).
Derma gang torsokte vi med ett nytt
salt att fa inflytande i sja'lva utred-
ningen, istallet tor att komma t i l l ett
tardigt tbrslag vid tbrhandlingsbord.
Frigan om vi nar langre med detta

"*".tt. gar inte att besvara i dagslaget.
Manga fragetecken kvarstdr.

Utredningsuppdraget om att
antalct terminaler,ĵn

ottnar ju i forvantad forsam-
rad ekonomi for Posten Brev.
SEKO anser att det inte ska
losas med nedlaggning av ter-
minaler, nar problemen for
Brev handlar om agarens hals-
tarrighet gallande konkurrens-
villkoren!!

Anders Viksten
Micke Tiill

Lasse Lovlie-HSO

SEKO:s iedamoter i regionala
samverkansgruppen .

///: Robert Nyberg

The Tomteboda story
• Forhandl ingarna pa Tomteboda tbrtsat-
ter. numera i de s.k. ,-uimverkansnrupperna.
Menmgen med det samverkansavtal. som
galler Iran i hostas. ar att parterna ska
samverka om de heslut som tns. Det ar
tbntarande arbetsgivaren som besiutar i de
tlesta fall. men poangen med
samverkansavtalet var som sagt att
arbetsgivaren skulle anstranga sig iitet extra
(utover vad Medbestammandelagen kraver)
att samrada med personalen och facket.

Som man kunde misstanka pa forhand. sa
fungerar inte samverkan sarskilt bra inom
Terminalregionen i Stockholm. Den framsta
orsaken ar att vi har en chef som inte
begriper vad samverkan innebar - vare sig
mot oss eiler hans egna underiydande chef-
er. Pappas ord galler! Sadan ar tonen. Sedan
ar det en annan sak hu r lange det har
regementet ska fa fortsatta. Vi hoppas att
kunna aterkomma med mer om den saken i
nasta nummer av Facktuel l t .

Fyra Team
Eniigt den tbrhandlingsuppgorelse om
Tomteboda. som slots i hostas. underskriv-
en av SEKO. ST och Friman. skulle de tva
enheterna/processerna Sma respektive
Stora/Klump besta av tva Team vardera.
Team Solna och Team Upplands Va'sby pa
Sma och Team Ta'by och Team Kista pa
Stora/Klump. Ledningen pa Sma tycks ha
Iitet svart att ibrsta mneborden i
forhandlingsuppgorelsen. Pa Stora/'Klump
pagar daremot en samverkan om en ny
organisation, som ska besta av tva ungetar
jamnstora team, "Team I" och "Team 2".
Det innebar antagligen att nagot eller nagra
lag flyttas over frin nuvarnde Kista t i l l nya
Team "Taby". Gransdragningen mellan
teamen, vilka arbetsuppgifter respektive
team ska ansvara for. lagindelning, etc, ska
losas i de diskussioner som fortsatter under
kommande veckor.

Schemagruppen
For att losa gemensamma schema- och
layoutfragor tillsattes tva arbetsgrupper,
med deltagare fran bada parter.

Schemagruppen har kunnat enas om
gemensamma nattscheman ma - to, vilka
galler fr.o.m. I februari fram t.o.m. mars.
Diskussioner pagar i arbetsgruppen om
nattens helgscheman. Detta arbete ska vara
klart sa att nya scheman for natten kan galla

Ir .o .m. den I april .
Vad galler deltidarnas och tvaskiftarnas

^cheman har gruppen kommit fram t i l l att
Jessa bbr bestammas i enheternas
samverkansgrupper.

Layoutgruppen
La\outgruppens arbete har (nar detta skrivs
den 7 februari) i praktiken havererat p.g.a.
arbetsgivarens ovilja att diskutera fragorna.
SEKO:s deltagare i gruppen har presenterat
ett tbrslag, som bl.a. innebar tva
dubbelsorteringar pi plan 3. Dvs tv&
sorteringar med bade sma och stora i varje.
Den ena sorteringen skulle placeras pa
Solnas omrade och den andra ungetar da'r
I ' U har sin manuella sortenng idag.
Arbetsgivaren \ i l l enbart ha tva
enkelsorteringar, dar storbrevssorteringen
skulle placeras ungetar dar Kistas sortenng
(Inns idag och smabrevssorteringen hos
Solna. Ingen manuell sortering skulle enligt
deras forslag placeras pa det ur
arbetsmiljosynpunkt bSsta omradet, namlig-
en dar T,U:s sortering finns idag. Det
omradet ska istallet reserveras fOr nigon-
ting som har med 3-2 utredningen att gora.

Det a'r ocksa typiskt. 3-2 utredningen har
redan bbrjat rita pi olika lyoutfbrslag,
bakom lyckta dorrar fb'rstis. F5r personalen
och facket - kanske a'r nagra av
enhetscheferna informerade. Endast Gud
vet.

Administration
Tiden tor intresseanmalan till lagledar- och
flodesledarbefattningarna gick ut den 6
februari och tillsattning kommer att ske i
slutet av manaden. SEKO:s uppfattning ar
att lagledar- och (i synnerhet)
flodesledarbefattningarna bor tidsbegransas.
I samband med tillsattningen av
lagledare/flodesledare ska ocksi de
administrativa befattningarna inom varje
enhet redovisas i samverkansgrupperna.
Enligt forhandlingsprotokollet ska det inom
Sma respektive Stora/klump fbrutom
p r o d u k t i o n s c h e f e n o c h
lagledare/flodesledare enbart finnas tva
bitradande produktionschefer och en
produktionsassistent.

Jan Ahman
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Kvalitetsmalen uppfyllda 1997

Breven kom fram i tid
• Resuitatet for 1997 ar klart
och visar att Posten ar ett fore-
tag som bailer hog kvaiitet pa
sina tjanster! Kvalitetsmalen for
Brev I Tid (BIT) uppnaddes,
aven om nagra regioner fortfa-
rande slapar efter. Cityfolket
kan ju stracka litet extra pa sig,
medan vi pa norra sidan av stan
satsar hart infor 1998 are resul-
tatliga!

Uusman!
Konsumentverket gjorde en egen
kvalitetsundersokning av Posten for
en tag sedan och kom till liknande
resultat. Enligt dem kom 97 procent
av normalbreven fram over natten.

Vi ska darfor skicka ett exemplar

av Facktuellt till Inez Uusman. som
ar ansvarig minister for postfrigor.
Hon gick ut i radions nyheter den 28
januari och hotade Posten med boter
- om inte 85 procent av A-posten
kom fram i tid! Si valinformerad ar
hon!

Konserverad grot
Nu kan man ju tro att hon bara ar
dum i huvudet, men tyvarr ar det nog
inte sa enkelt. Snarare ar det nog sa
att hon skickats fram for att mark-
nadsfora den nya postlagen. Genom
att blanda bort korten vill de fa folk
att tro att de forandringar som fo-
reslis innebar forbattringar, nar det
i sjalva verket ar tvartom. Enligt

departementet ska "god posttjanst"
i fortsattningen betyda att 85 pro-
cent av forsandelserna ovemattbe-
fordras. Det skulle innebara en
avsevard forsamring jamfort med
dagens forhallanden, vilket tram gar
av tabellen nedan. Det ar den kon-
serverade groten som Uusman for-
soker salja.
Men det framgick inte av nyhets-

sandningarna!
Jan Ahman

Observera att resultaten gdllerfor hela
kedjan, dvs b&de terminal och utdelmng.

Postpolitiken och Departemenstpromemo-
rian om posten behandlas utforligt pd
annan plats i delta nummer av Facktuellt.

BREV I TID 1997 - ackumulerat resultat

Normalbrev, regionalt
Mai: 98,0%

Terminalregion

vaxjo

Orebro

SthClty

Malmo

Goteborg

Sundsvali

Karlstad

Umea

Sth SOdra

Linkoping

Uppsala

JOnkoping

Sth Norra

Resultat

98,7

98,5

98,4

98,2

98,0

98,0

97,9

97,8

97,7

97,7

97,5

96,9

96,8

Normalbrev, riks
Mai: 95,6%

Terminalregion

Karlstad

Umea

vaxjo

Sth City

Sundsvali

Malmo

Orebro

Uppsala

Sth Sodra

Sth Norra

Jonkoping

Linkoping

GOteborg

Resultat

97,5

97,0

96,9

96,6

96,5

96,3

96,3

95,9

95,8

95,6

95,4

95,2

94,7

Ekonomibrev,
riks + regionalt

Terminalregion

Umea

Uppsala

Sundsvali

Jonkoping

vaxjo

Orebro

Sth Sodra

Karlstad

Sth City

Linkoping

Malmo

Goteborg

Sth Norra

Resultat

98,6

98,6

98,3

98,3

97,9

97,9

97,9

97,8

97,7

97,3

97,3

97,0

96,7
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Brevresningsprojektet rullar
vidare....i allt hogre tempo
Stockholm:
De tre anlaggningar som redan bestallts
fbr an placeras i Stockholm kommer art
vara av den integrerade varianten IRM.
Detta for att kunna ersatta de NEC maski-
ner som anses utslitna och som darfbr
l^~ iver ersattas. GSM delen skall ha 92
staplar for klara de utsorteringama som
kravs. FSr att klara tidsplanen si behover
projelctet veta var maskinema skall place-
ra^senast juli-augusti -98.

Styrgruppsmote:
Ett fbrsta Styrgruppsmote har genomfbrts.
Har togs ett beslut om att skyndsamt
aktivera de optioner, som firms vad galler
BRM-utrustning till ovriga terminaler i
riksnatet. Detta innebar att BRM- koncep-
tet installeras tidigare an beraknat. Tids-
planen pressas darfbr enligt fbljande:
Storstadsterminalerna utrustas fbrst, med
driftstart april-augusti -99. Ovriga termi-
naler fbljer efter under hbsten -99, fbr att
vara avslutad i januari 2000.

Delprojekt forski l jning:
Detta delprojekt har att utreda bra och
f^tionsdugliga kringutrustningar. En
brevresningstrumma har darfbr infbrskaf-
fats till Arstaterminalen. Vid denna forsta
rappon framkom att delprojektet fbreslir
att man matar trumman med all post som
f^'commer. Med undantag fbr direkt
olamplig post. T.ex. blindskriftsfbrsandel-
ser och diverse andra saker som riskerar
att gi sender eller skada trumman. En
ailtfbr omfattande fbrskiijning skulle
innebara att man inte fullt ut utnyttjade
trumman. Delprojektet skall ocksa titta
over de problem som kan framkomma i
samband med brevlidetommningar. T.ex
fuktig post pga. sno och regn.

Konsekvenser:
Forhandling om kalkyl mm. kommer att
genomfbras 25 februari. Detta innebar att
fbrhandlingsgruppen dessfbrinnan bor
skaffa sig en hygglig bild vad BRM-kon-
ceptet innebar fbr sysselsattningen for
vara mediemrnar runt om i landet. Det ar
inte bara de anstallda i riksnatet som
berors, uian aven de andra affarsomradena

som utfbr postftiradling mister arbetsupp-
gifter. Darfbr genomfor vi i SEKO en
undersOkning av resursatgingen i brevres-
ning i dagslaget.

Projektdeltagarefr&n SEKO:
Roger Eriksson - Goteborg
Anders Viksten - Stockholm
Anders Nilsson - HSO/Malmo

Anders Viksten

P.S.
Notan for BRM-satsningen kommer att
sluta pi ett niosiffrigt belopp!

Forkortningar:
Man har bestutat vilka forkortningar
som ska galla.

SRM = Skiljnings- och Resnings-
Maskin

IRM = integrerad Resnings- och
sorteringsMaskin

BRM ~ BrevResningsMaskin
(samlingsnamn for de ba-
da typerna)

Formathornan

ANTLICEN
har terminalledningen rensat upp i den
sista motstandsfickan! Har galler for-
matstyming och si tillater sig regionens
telefonkatalog att anvanda reaktionara
begrepp som "Tomteboda", "Klara" och
"Arsta" - fttr att inte tala om sadana
provokationer som "Solnaenheten" och
"Tabyenheten".

Men nu ska det bli andnng av! Under
terminalchefens oovervinneliga och
hbgt alskade ledarskap har en ny tele-
fonkatalog utgivits. Den ar ett maktigt
ideologiskt vapen i kampen mot geogra-
fismen, arbetsrotationen och smaskalig-
heten. Den kommer att andligen vapna
alia anstallda inom Terminalregionen
och leda till att principerna om formats-
tyrning och stora enheter nar en varlds-
omfattande seger. Den ar en andlig
atombomb av outtomlig kraft.

Den som nu sbker en anstalld inom
regionen tanker inte langre i geograflska
begrepp. Istallet tittar man pi brevet
man haller framfbr sig. Ett C5-kuvert!
Alltsa maste hon jobba inom Smi/C5; vi
ringer vi upp Smi/C5 och hittar genast
den vi sOker!

Att lita alia anstallda pi ett skapande
satt studera och til lampa denna telefon-
katalog kommer att framja snabba resul-
tat!

CK

Nya
parkerings-
regler
galler fr.o.m. den 1 april for alia an-
stallda inom Terminal Stockholm.

Fr.o.m. detta datum skall alia SAAB-
bilar parkeras vid Smi/C5. Forare av
Volvobilar parkerar vid Stora/Klump.
Opel parkeras pi Foretagsposten. Skoda
endast vid Team Controlling.

Ovriga bilmarken existerar inte och
kan darfbr inte parkeras.

Enligt nyckeltal framtagna av A.
Bransch6n-A:son kommer detta att
fbrbattra produktiviteten inom Terminal
Stockholm med 13,3 procent.

A. Fiman
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Departementspromemorian om posten:

Hdgre porto och samre service
• I promemonan fran Kommunikations-
departementet (Ds 1997:58), fdreslas en
del andringar i nuvarande postlag
(1993:1684) och statens avtal med Posten
(1997-01-07).

• Enligt § 1, Grundldggande post- och
kassaservice, i nuvarande lag

"skall detfinnas en rikstdckande post-
service som innebar att brev, andra
adresserade fdrsandelser som vdger
hogst 2 kg och paket kan na alia oavsett
adressort. Del skall finnas mojlighetfor
alia att fa sadana fdrsandelser befor-
drade till enhetliga och rimliga priser "

I Postens avtal med staten kompletteras
lagen med att posten ska tillhandahalla en
"daglig postutdelning" och "antalet fasta
hushdll som saknar daglig postservice bar
inte oka under avtalsperioden ".

Daremot sags i lag och avtal inget om
befordringshastigheten. Malen fbr exem-
pelvis overnattbefordran ar Postens egna.

"God kvalitet" = samre service
Departementspromemorian doper om

fbrsta paragrafens Grundldggande post-
service till Samhdllsomfattande posttjdnst
for att passa EG:s sprakbruk. Texten i
paragrafen har till stora delar samma
innehall, men ett par fbrandringar gbrs.

Rikstdckande postservice byts ut mot
posttjdnst av god kvalitet. Det innebar
ytterligare en fbrsvagning av de lagfdsta

" servicekraven, hur vackert del an kan lata
med god kvalitet.

Man tar ocksa bon begreppet paket ur
lagen och omformulerar det till 'andra
adresserade fdrsdndelser som vdger hogst
20 kg °. Samtidigt sager man i brbdtexten
att paketbefordringstjansten aven fortsatt-
ningsvis skall inga i den samhallsomfat-
tande tjansten. Det framsta syftet sags
vara att man vill undandra paketbefordran
fran den tillsyn som PTS ska utbva Over
postverksamheten, som i den nya lagen
definieras som enbart brev eller motsva-
rande upp till 2 kg.

Dessutom gor man, vilket vi strax ska
(comma till, en nytolkning,av begreppet
enhetliga och rimliga priser.

: i'samband med att postmark*
nadcn avreglerades antogs en
postlag, som ska re««lera jiust-
oeh kassaservicen och an«c
villkoren for dent som vill be-
driva postvcrksamhet. Det ur
RU days Jor en overxyn av la-
gen. Som ett led i delta har
Kammunikatioiisdepartemcn-
tet skrivit en pronicnioria, Stu-
tem ansvarjfiir post- titit bctal-
ijunstcn, som vur utc p;i remiss
under lio'sten. Den bearbetas nu
pa depui*tementet och en pro-
posilion kommerutt fiirela};«as
rikxiaueit undervaren.

Faektuelit publteerar i»;«r en
kritisk j>runsknin^ av prome-
inuriaii, Vi har <ickva t i t ta t pa
SEKO:s reniissvur, ocli iitte
blivit s;i viirst myvket nojdare
eftcr den liisningen!

Devalvering
• Ett av de viktigaste avsnittet i departe-
mentspromemorian galler forslaget till
statens krav pa servicemvan. Man hanvi-
sar till EG-direktivets fbrslag om grinso-
verskridande fbrsSndelser (Minst 85 pro-
cent av fbrsandelsema ska na adressaten
inom tre dagar och 97 procent inom fern
dagar) och anvander samma procenttal,
men snabbar upp processen och fbreslar
att en lamplig basniva for inrikes tbrsan-
delser kunde vara an 85 procent av fdr-
sandelsema skall overnattbefordras och
97 procent inom tre dagar.

"Det &r detta som bar avses med att
posttjansten skall vara av god kvalitet"

skriver promemoriefftrfattarna. Vilket
innebar en devalvering av kvalitetsmalet,
oven om man samtidigt hollar med vad
man kallar t"6r malnivan och som skulle
innebara 96 procent for Ovemattbefordran
och 100 procent inom tre dagar. Detta
hdgre kvalitetsmal skulle upphandlas av
exempelvis Posten.

Rimliga priser?
• Enligt nuvarande lag galler enhetliga
och rimliga priser; den skrivmngen fo-
reslas kvarsta. Men vad innebar detta i
klartext?

Idag firms i Postens avtal med staten en
prisreglering, som innebar att prishOjning-
ar for privatkunder rqlateras till nettopri-
sindex. Dessutom alaggs Posten att till-
handahilla rabattfrimarken.

Enligt promemonan bor derma reglering
tas bort och ersattas ay ett pristak, som
regeringen faststaller. Samtidigt ska ra-
battfrimarkena och foreningsportot tas
bort. Sammantaget b5r detta, enligt pro-
memorians egna siffror, innebara en fdr-
dyring fbr privat- och andra smikunder pa
180-250miljonerkr/ar!

Enhetliga priser = olika priser
• Utredama fbreslar en ny tolkning av
begreppet enhetliga priser. Man lutar sig
mot EG-direktivets kostnadsbaserade
priser och fbreslar att de infers i Sverige.
Kostnadsbaserade priser ar naturligtsvis
offtrenliga med enhetlighet i prissattning-
en och skulle fl orimliga effekter om de
tillampades. Det inser t.o.m. Inez Uus-
mans pojkar och flicker och de fbreslar
darfbr att man begransar sig till exempel-
vis ett enhetligt riksporto och ett enhetligt
lokalporto.

Skrivningen gor det mojligt fbr Posten
att borja konkurrera med de lokala opera-
torer som kan halla lagre priser genom att
enbart ata sig postservice inom ett begran-
sat omrade. Det starker visserligen Posten
i kampen om volymerna, men det gor det
inte lattare att uppratthSlla en rikstackande
service till rimliga priser.

Prishojningar
• Det ar idag Posten som utfbr den
grundldggande postservicen, som de heter
i nuvarande. lag. FOr det fir Posten idag
ingen ersatthing, med hanvisning till
stordriftsfbrdetar. I takt med att City Mail
och andra torpeder tvingat fram en sank-
ning av prisema pi de lOnsammaste fbr-
sandelsema har Postens ekonomiska
stallning urholkats alltmer.

Promemorian underkanner Postens
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sitter om vad den urundliiLigande postser
\n kostar bolaget. Av Postens redovi-
sade ca 800 mil joner kvarstar en extra-
kostnad pa 1 00 miljoner nar utredarna
sagt sitt. Men da har de ocksa tbreslagit
pnshojningar tor smakunder (se ovanl
fbrsamrad lantbrevbararservice och i
praktiken irraaasatt overnattbetbrdran t i l l
ovre Norrland och annan service "la'ngst
ut i natet".

Russinpiockarna
Promemoriefbrfattama raknar alltsd med

en kostnad for den samhallsomfattande
/icen pa 100 miljoner/ar. De tbreslar

art denna kostnad ska fmansieras genom
art alia postoperatbrer ska betala en avgift
pa 3 ore per rorsandelse. v i lket samman-
hgt beraknas go ca 100 miljoner. Varav

,ten tar sta tor ca 97 miijoner!! Forsla-
get innebar i praktiken tbl jande:

• Russinpiockarna kan tbrtsatta sin
verksamhet! 3 ore/fbrsandelse mdste
betraktas som eft bi l l igt pris for att
slippa ifran samhallsansvar!
• Postens mbjlighet att upprarthalla en
rikstackande daglig postservice etc...
blir fortsatt svar. tor att mte saga ombj-
lig. Nya tbrsamringar tor personal och
svaga kundgrupper ar att vanta.
• Nar man kb'rt den processen ett par
varv och protesterna blir tor starka blir
det staten/skattebetalarna som far ga in
och betala avret>lerinsspoiitiken.

EC:s postdirektiv

t inland infbrde varen l l)97 en konces-
sionsavgit't som innebar att postoperato-
rerna far betala en avgift beraknad pa
tbretagets omsattning och i proportion t i l l
"~- stor del av landet som man ta'cker. Ju
stbrre tackning man har, desto la'gre av-
gift. En sadan Ibsning avvisas av utredar-
na, utan motivering.

Kassaservicen
• Promemorian tbreslar att kravet pa
grundlSggande kassaservice ska kvarsta:

Det shall finnas en kassaservice i hela
landet som innebar att alia har mojlig-
het att verkstdlla och ta emot betalning-
ar till enhetliga pnser "

1 bvrigt sd ryggar utredarna infbr denna
den hetaste och kanske svaraste fragan.
De fbreslar Kelt enkeit att en ny utredning
tillsa'tts med uppgift att utreda statens
ansvar for den rikstackande betaltjansten.

Utredningen ska:

• EG-Rommt&sionen lade hosten
-95framettforsiagtHldirektivom
gemensamma regie r f6r att f 6r-
battra postservicen in om EG.

f Forslaget har annu i nte antag its,
I men an v^nds som norm bl .a . a v
dem som skri v it Departemen t »
s promemorian om "Statens an-
svar pd post- och betaltj&nstom«
/a<tet*::-.;:.

Dlrekttvet in r»e bar f r.a. f 61 jande

• Syftet ar att Hberaltsera post-
marknaden, men under kontrolle-
I rade former . 1 996 beslutade EG-
RSdei att medlemsstatema far

I behalla sina postmonopol (Sveri-
g© och Finland ar de enda lander
som avskaffat monopolen) till ar

|2003,
• MedJemslandernaskasakerstai-
la en samMlfsomfattande pos-
| ttjSnst av bestamd kvalitet inom
hela landet Posttjansten ska
minst omf atta brev u pp ti il 2 kg
och inrikes paket upp till 10kg
(utrikespaket upp till 20 kg). Betal-

-- def ln iera begreppet och innehal le t i
kassatiansten.
-- utreda statens ansvar for att sakerstalla
och tlnansiera nkstackningen av betal-
tjanst .
-- fbresla alternativa strukturer tor hur
servicen skall tillhandahallas,
— lamna tbrslag pa hur reglering och
ti l lsyn ska utformas och
- inom vilket lagstiftningsomrade det bor
ske.

Skarpta beviskrav
• Promemorian foreslar en skarpning av
beviskraven for den som sbker tillstand
for att bedriva postverksamhet. Likasa blir
det tillatet for PTS att stalla vi l lkor for att
tillstand ska beviljas.

Promemorian tydliggbr ocksi att PTS
inte ska agera i konkurrensfragor, "om
dessa inte ar av infrastrukturell karaktar",
som man skriver. Fbrhoppningsvis inne-
bar detta att man slutar med den selektiva
bevakning (av Posten) som man hittills

^anster ("kassaservice ) omfattas
bverhuvud taget inte av direktivet.
» Utdelning ska ske varje arbets-
dag och minst fem dagar per vec-
ka.
• Befordringsttder faststalls for
gr3ns&verskridandG ( utrikes")
post: 85% ska na adressaten inom
tre dagar och 97% inom fem da-
gar. Observera att det galler utri-
kes forsandetser. i direktivet ang-
es inga mat fdr inrikes brev, dessa
beslutas av mediemslanderna
sjalva.
* Lika behandlmg av alia anvan-
dare
* Kostnadsbaserade och rimliga
taxor |
> Trans parerrta (=genomskinliga)
redovisningar hos dct/de foretag
som utses att tillhandahaita de
samhallsomfattande tjansterna.
• Nationella tHIsynsmyndigheter
ska inrattas (i Sverige har vi redan
PTSi Post och Telestyrelsen).

Ka»a; Ds 1997:53

lignat sig at.

Jan Ah/nan

I utda detar av promemorian (sammanfattmngen
och de forslagsom utredarna logger) firms tillgdng-
liga pa Termmalkiubbens hemsida. Promemorian i
sin helhelfinns pa klubbens expedition, for den som
behover kvailsleklyr. Denflnns tyvdrr inte tillgdng-
lig ndgonsians pa Internet.

ilhistrationcrna t i l l f j o s l a r i t k l a t n a ;ir
!|y9ird8 av fjcasso (<»»sla«<:<. \lR:s
och JHtsartiklar), Wilhcim Mar-
istrand (SEKO:s rcmissviir) suntt "Ci
rartSSOnt- <NIT:s Artifccl).

| Mftps^vinicttcn {SEKO-artikeh»> &r
|Ktt y«Uenn»afke tran Miinchcn, 1398.

FahriksskorsreiR-ii med den k n u t i K i
:Jidv«n (,IH:s urttkel) iir Iran Paris
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SEKO:s yttrande over Postpromemorian:

Enkel biljett mot avregleringen
• SEKO bar liimnat
ett yttrande over de-
partementspromemo-
rian om posten. Efter
en del resonerande
frani och tillbaka -
det ar nagot pastor
Janssonskt over ytt-
randet - maste man
sammanfatta yttran-
det med att SEKO
huvudsakligen sluter
upp bakom prome-
morian.

• "Anpassningen av
basnivan (for den sam-
hallsomfattande post-
tjansten/JA) t i l l EG-di-
rektivet ser vi som en
rimlig utgangspunkt",
heter det i yttrandet och
i stora drag tycks man
vara b'verens med promemorian om
tillampningen for inrikes fb'rsandelser:
en basniva som innebar. 85 procent
overnatt och 97 procent pa tre dagar.

Tre ore
• Vad det galler finansieringen av den
samhallsomfattande postservicen
tycks SEKO vara emot promemorians
forslag om en postavgift pa 3
ore/forsandelse. Man fb'reslar istallet
(?) "att staten betalar for den service
man onskar vad galler den samhall-
somfattande postservicen".

Det innebar samtidigt att russin-
plockarna slipper varje form av avgift.

• SEKO tycks i stort acceptera pro-
memorians berakningar av Postens
merkostnader for den grundlaggande
servicen, aven om man avrundar med
att "de 100 miljonerna lika garna kun-
de vara 200 miljoner".

Inte ens pristak
• Promemorian foreslar att nuvarande
prisreglering liksom rabattfrimarkena

och foreningsportot tas bort. Istallet
infers ett pristak. Dessa atgarder inne-
bar en fordyring pa 180 - 250 miljo-
ner for privatpersoner och andra sma-
kunder.

SEKO har inga invandningar mot
detta utan vi l l ga annu langre genom
att att alia former av prisreglering,
aven ett pristak, tas bort.

Beta! tjiins ten
• SEKO instammer i fb'rslaget att
utreda statens ansvar for en rikstack-
ande betaltjanst.

Man refererar ocksa till konsultfir-
mans (Ohrlings..) berakningar att
Posten idag bara far halv ersattning
(200 miljoner istallet for beraknade
400 miljoner) for vad den grundlag-
gande kassaservicen kostar fb'retaget.
Man konstaterar mot den bakgrunden
att "betaltjansten maste utredas och
atgardas snabbt. Fram tills dess ar den
enda rimliga losningen full kostnads-
tackning fran staten". '

• Forslagen om Post- och telestyrel-

sen forstarkta roll halsas med till-
fredsstallelse. SEKO vill dessutom ha
en starkare politisk styrning av myn-
digheten.

Jan Ahman

-^
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"Framtidsprogrammet'

Vart ar SEKO pa vag?!
• Efter att noggrant ha gitt i genom
SEKOis Framtidsprogram flera ganger
och efter an ha pratat med personer inom
och utanfdr Posten (som last program-
met), maste jag saga an jag kanner mig
skakad. Vart ar SEKO pa vag? undrar
man. Total uppgivenhet ar den kansla jag
far nar jag laser programrnet.
^-•nne Ahman har pi ett bra satt i sin

L.uska kommentar tagit upp svagheter i
Framtidsprogrammet. Jag ska fbrsbka
peka pi ytterligare aspekter fran kanske
andra utglngspunkter.
-̂ * framtidsprogram fbr SEKO-facket pa

1-usten ska naturligtvis latt kunna lasas
och fbrstis av medlemmama. Det ar val
dessa det ar skrivet fbr? Inte for den fac-
kliga eiiten. Som det nu ar, ar texten di-
ligt strukturerad med massor av aterupp-
repmngar och vingiiga tankegingar. Dess-
utom ar den alldeles fbr ling.

Utformningen
Utformningen ar en allvarlig sak, men
tillkomsten ar etter varre. Koncernkom-
mitt^n har utsett en antal personer art
skriva detta program och man har redan
den 28 oktober antagtt detsamma utan att
fraga medlemmama. Var tog den fackliga
damokratin vagen? Pi en direkt friga till
* .ii Tillman som sitter i denna kommitt6,
fick jag svaret: "Man kan jobba pa olika
san. Vi har valt den har vagen". Ett pro-
gram som kommer att pragla framtiden
P** ling tid frambver dar medlemmama
h... far vara med och s3ga sin mening, ar
inget annat an en stor skandal.

Tom Tillmans forsvar
Tom Tillman ja, honom traffade jag pa ett
mote for nigra fa fackligt utvalda, dar ban
fbrsvarade och fbrsbkte fbrklara program-
met. I en timme lade han ut texten om
varfbr vi skulle ha programmet, sen fick
vi fi som var dar stalla frigor.
En fullstandig genomging av vad han sa

skulle bli for langt. Jag valjer istallet att ta
upp det jag reagerade pi.

Han borjade med att saga att "demon-
strationer ger inget, nu ar det inflytande
som galler". Han kallade sedan konse-
kvent samverkansavtalet fbr inflytandeav-
talet. Inriktningen pi motet och hans
uppfattning var darmed klart utstakad frin

borjan (istallet tor an han odmjukt och
lyhort frigade vad vi tyckte).
Sedan drog han en bakgrund om bolagi-

senngsbeslutet som fbrlorade knappt i
riksdagen. SEKO accepterar detta beslut,
sa han. Nu ar avregleringen har och vi kan

I forra numret av Facktuellt
publicerade vi fbrslaget till
Framtidsprogram for SEKO:s
koncernfackliga arbete inom
Posten. I var sin artikel kom-
menterade Jan Ahman och PO
Brandeker programmet
I det hSr numret fortsatter de-

batten med artiklar av Magnus
Ronstrom, Wlicke Tall och Jan

inte andra pi det beslutet. Vi miste jobba
efter de fbrutsattningar som ar. Posten ska
vara lonsamt. Sen fbljde ett resonemang
om Postens olonsamma delar (speciellt
Posten Forsaljning, dvs kassan) och Ibn-
samma delar (bl.a Posten Brev). Varje
verksamhet skall bara sina egna kostna-
der, tyckte han.

"Resurs i posten"
Politikerna ar mycket duktigare nu, var ett
annat pistiende han kom med, iallafall de
som sitter i Post- och Telestyrelsen.

Han fortsatte med att facket miste ha
tydliga mil och exemplifierade med all-
mant otydliga och, i och fbr sig, oantastli-
ga punkter som "den den kollektiva styr-
kan" och "att ta tillvara individuella med-
lemmars krav". Nar han preciserade sig
lite mer om malen pratade han bl.a om
trygghet i anstallningen, verkligt medin-
flytande och fbrkortad arbetstid. SEKO-
toppen anser fbr bvrigt att flexibel arbets-
tid ar nigot positivt.

Vidare anser man, enligt Tom Tillman,
att samverkan ska ses som en kampmetod
och att SEKO ska vara en "resurs" i Pos-
ten. Lika fbrutsattningar skall ges fbr alia
aktbrer inom postomradet, och staten
miste stalla resursertill fbrfogande fbr att
underlatta avvecklingsarbetet.

Postens affarspianer
Si sminingom blev det dags fbr oss art
stalla frigor. En facklig kamrat frin Ut-
delning undrade om man hade anvant sig
av Postens gamla affarspianer nar man
skrivit programmet. En minst sagt befo-
gad fundering, tycker jag.

Sedan pratade vi om politikerna i PTS
som var si duktiga; kande dom verkligen
till verkligheten pi golvet? "Ja, dom ar i
alia fall mer pilasta nufbrtiden".

SEKO ar ju ett fack fbr alia. Vi miste
bland annat ta battre hand om lagledare,
specialutbildade som t ex tekniker och
administrativ personal. Dessutom pratar
man om trygghet i anstallningen. Hur ser
man di pi fragan om de visstidsanstallda.
Postens "slavarbetare", som saknar all
trygghet i anstallningen och dessutom har
use! Ibn? Trygghet i anstallningen betyder
"trygghet fbr dom minga - inte fbr alia"
var Tom Tillmans svar. Ska vi di saga t i l l
vara visstidare att det inte ar nigon me-
ning att vara med i SEKO? Vi miste offra
er om de fiesta tillsvidareanstallda ska fa
behilla jobben. "Nej vi ska vara radda om
alia medlemmar och kampa fbr deras
rattigheter, men de visstidsanstallda ar ett
problem".

Angaende avregleringen, folkopinionen
och om svenska folket ar vi l l igt att betala
fbr samhallsservicen: Du sa att det ar
valir i ir och darfbr kommer inte sarskilt
minga postkontor att laggas ner. Om det
ar kansligt att lagga ner postkontor och
fbrsamra servicen, hur gir det ihop med
att vi inte har opinionen pi vir sida?
"Svenska folket vill inte betala mer skat-
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ter. Kontorsnedlaggelsen kommer art
fortsatta 1999"

SACO-program?
"Samverkan som kampmetod", ar det inte
lite val magstarkt uttryckt? "Jag staller
upp pi det, men vi kanske maste andra
lite pa den formuieringen".

Ytterligare en mangd frlgor kom upp,
men jag maste klippa har, om det inte ska
bli alltfbr langt.

FOr an fa spontana reaktioner frin nagra
utomstaende lyckades jag fa tre personer
som inte jobbar pi Posten att iasa prog-
rammet. Tv4 stycken stallde ovetande av
varandra fragan om inte detta var ett
program fbr Saco i stallet fttr SEKO. Den
tredje undrade om det var ett program fttr
Posten som SEKO satt sitt namn under.
Alia tyckte att det verkade uppgivet.

Lonsamhetstankandet
Som avslutning vill jag pasta att lOasam-
hetstankandet ar farligt. Det ar ingentmg
fbr en facklig organsiation att stalla upp
pa, speciellt inte nar ett stort matt av sam-
hallsservice firms med i bilden. Man ska
ha klart tor sig att lOnsamhetstankande gar
fbre allt annat, som anstallningstrygghe-
ten, loner, arbetstidsforkortning, jams-
talldhet och medinflytande. Den fria kon-
kurrensen kommer att anvandas som
argument vid uppsagningar, nar det galler
att halla tillbaka lOner och andra fbrmaner
och nar det galler flexibel arbetstid (pi ett
negativt satt).

Vi maste alia, inte bara postisar, stalla oss
fragan: Vad vill vi med virt samhalle?
Vill vi att det ska bli battre fbr alia ur alia
synvinklar eller ska vira livsvillkor styras
av marknaden och den fria konkurrensen?
yill vj ha ett ett tvatredjedelssamhalle, dar
en tredjedel ar utan jobb eller hankar sig

fram pa visstidsanstallningar, och de
andra tva tredjedelama jobbar hardare och
hardare med flexibel arbetstid anpassad
efter arbetsgivarens krav?

Vi maste snart visa att det fmns tva
parter pa arbetsmarknaden, arbetsgi-
vare och arbetstagare. Vi kan inte ha
ett fack som intar en undfallande
attityd gentemot arbetsgivaren.

Nar man stingat sig igenom Fram-

tidsprogrammet. sa ter sig Janne Ah-
mans friga tyvarr berattigad: Ar SE-
KO ett fack for oss i Posten?

Magnus ROnstrdm

Magma Rtinstrdm tir ordfcrande : :ektion klara-
Foretagsposien

Tom Tillman ar ordfdrande i Goteborgsavdelmn%-
en och ledamot i SEKO posts Koncernrdd

Postens resultat

Miljardvinst 1997 och nya
atstramningar 1998
Postkoncernen
Trots det bekymmersamma laget for
Posten beraMcnas vinsten for hela
koncernen 1997 komma att uppga
till 1,1 miljard. Till och med novem-
ber uppgick vinsten till 1.122 mkr
vilket var 400 mkr over budget. De
positiva siffrorna beror pa att kun-
derna inte har overgatt till det nya
prissystemet i den takt som fore-
tagsledningen fdrvantat sig.

Antalet anstallda hade t.o.m. no-
vember minskat med drygt 1.000,
jamfort med fbregaende ar. Produk-
tiviteten har hqjts med 1,5 procent -
men VIP:en har sjunkit t i l l 49 for
hela Posten.
Volymen adresserade forsandelser

minskade med 2,0 procent medan
gruppreklamen okade med hela 11,8
procent.

Posten Brev
Volymerna beraknas 1998 hallas
uppe av att det ar valir. Budgeten
for Posten Brev 1998 innehaller
krav pi fortsatta rationaiiseringar,
som fbrvantas sanka kostnadslaget
inom Brev med 300 mkr. Brev ska
nasta ar levererara ett Sverskott pa
523 mkr (som delvis gar at till att
tacka verkliga eller fingerade under-
skott pi andra hill inom koncernen).
Personalen beraknas minska med
ytteriigare 800 personer.

"Bedomningen ar att vardagsratio-
naliseringarna inte gar att genom-
fora ytteriigare och att de inte ger
tillrdckliga effekter. Da aterstar
bora att forsoka hitta strukturella
grepp for att forbdttra lonsamhe-
ten",
skriver SEKO:s koncernrid i en
rapport frin de senaste styrelsemote-
na inom Posten Brev.

Strukturella grepp
Vilka strukturella grepp som plane-
ras ar i dagslaget oklart, men nagra
aktiviteter namns:

• Tillvarata synergier mellan
utdelning och terminal. Exakt
vad det innebar ar inte kant.
• Ett projekt ska startas for att
battre tillvarata synergierna
mellan Brev och Logistik
• Omvarldssynen hos Brevs
personal ska vidgas frin ett ini-
frinutperspektiv till ett
utifrininperspektiv (!!). "Att
Brev ar en del av en storre total.
Att vi ar beroende av omvarlden
fbr att det ska gi bra for Brev.
Vi lever pi vira kunders efter-
frigan pi vira tjanster".

JA
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SEKO post

Framtidsprogram med ratt inriktning!
• Programmet ar bra och beskriver den
-varld i forandring som postanstallda
berflrs av. Det ar viktigt att SEKO-post
inom Posten AB samlas kring ett program.
Hittills har andra bestamt dagordningen,
och SEKO-post forsokt radda vad som
raddas kan nar politiker, postledning etc
stallt till det. Programmet skall sta for
ISngsiktigheten, darfor viktigt med debatt

SEKO som forbund har svarat pi
remiss om Postlag. Kritiker av program-
met blandar ihop SEKO och SEKO-post
inom Posten AB. De tva har olika ut-
glngspunkter eftersom SEKO har ansva-

fttr all branscher.

Tryggbet i anstallningen
Programmet pekar pi viktiga delar som
jag upplever att vi inom facket kanske
sopat under mattan. LOnsamheten for
trygghet i anstallningen ar viktig ! Dock
skall det inte blandas ihop med profit och
ttkad utdelning till agare. Min roll som
facklig 3r i forsta hand att forsvara / tryg-
ga anstallningen. Nu riskeras anstallning-
en for att agaren / riksdagen inte vill ta sin
ansvar. Dartttr kan jag inte som facklig
begara an kamratema skall bli farre och
svettas mer pa arbetet, for att glesbygds-
service och riksomfattande kassatjanst

skall uppratthallas. Oversynen av antalet
terminaler i brevnatet ar exempel pi oac-
ceptabel lOsning for Postens bekymmer-
samma ekonomi. Medborgamas rattmati-
ga krav pa riksomfattande kassatjanst
skall inte klaras av de anstallda inom
Posten! Darfor bOr kravet inte vara i post-
lagen. Det ar dags for bankerna att ta sin
ansvar! De fackliga ar det som program-

met i forsta hand vander sig till . Kan vi bli
tiverens om inriktningen i programme!
blir det en styrka for alia som arbetar
fackligt, och darmed ocksi en gemensam
syn var man an arbetar inom Posten. Vi
kommer att forsvara medlemmamas in-
tresse pa ett battre satt. Dessutom torde
"konkurrensen" mellan olika yrkesgrupper
van das till helhetssyn istallet.

"Samverkan som kampmetod" -
javisst!
Devisen "Samverkan som kampmetod"
har manga haft roligt at. Sjalv tycker jag
att det ar en alldeles utmarkt slogan ! Som
programmet sa bra beskriver det, si ar
samverkan enligt medinflytandeavtalet ett
battre satt att paverka besluten an MBL.
Jag upplever an de kritiker av program-
met jag lyssnat pa i debatten, har erfaren-
heten av samverkan i nulaget som refe-
rens for sin kritik. Samverkan ar bara sin
linda och bade facket och arbetsgivaren
har inte hittat formema i samverkansarbe-
tet. Facket kan fa ett forspring om vi nu
tar initiative!. Men betyder ocksi att vi till
skillnad mot Posten (?) tar virt ansvar.

Hogrostade kritiker
Sedan verkar de mest hOgrOstade kritiker-
na tillhOra de som alltid haller "principer-
nas" fana hflgt, men da blir ocksa samva-
ron med arbetsgivaren bekymmersam,
emedan MBL ger oss bara ratt att for-
handla. Ibland blir det ge och ta i en for-
handling. Kan man da inte sti for for-
handlingsresultatet infor medlemmarna
blir det latt att man gommer sig bakom
principer. Men frigan ar vad medlemmar-
na har uppnitt om man rranhander sig
chansen till paverkan ?! Samverkan ska
flytta fram vara positioner, nar det galler
inflytande pa beslutsprocessen. SEKO-
post tar sitt ansvar till skillnad mot Ulf
Dahlsten, som patetiskt i SEKO-Magasi-
net pasted att han blivit lovad att fa delar
av pensionsskulden betald vid bolagise-
ringen, fan tro't ! Medlemmarna b6r
ocksa veta att fungerar inte medinflytan-
deavtalet, sa kan man alltid begara for-
handling. Skyddsombudet har arbetsmi-
IjOlagen i ryggen, som 3r mycket starkare
an MedBestammandeLagen. Men aven
skyddsombudet upplever nog att man
maste "forhandla" med arbetsgivaren for

art fa nigot gjort. Den lokale chefen och
skyddsombudet kan ibland ha samma
"fiende".

Facklig kompetens
Programmet har pekat p4 att utbildningen
for fackliga bOr innkta sig pa andra saker
an just "grottandet" i avtal etc. Det kan
inte vara helt fel att lara sig ekonomi,
arbeta i projekt , argumentationsteknik.
Detta for att kunna fullfolja intentionema
i medinflytandeavtalet. Grunderna i av-
tal/lagar kommer man alltid behOva. Men
hur manga fackliga inom Terminalklub-
ben kan lagar och avtal som rinnande
vatten ? Det ar namligen sa att det oftast
handlar om tolkningar, ej facit. Till slut
hamnar kanske frigan hos en central
foretradare. Om medlemmen har fatt den
uppfattningen att svaren pa tvister ar
regierat i lagar och avtal, sa ar han ford
bakom ljuset! Programmet visar pi fram-
tidens arbetsplatser med sjalvstandiga lag
och delegerade ansvar. DBrfor viktigt att
den lokale facklige foretradaren far stdd i
form av utbildning i kommunikation.
informationsvagar i datasamhallet o s v.
Att programmet trycker pa att den fackli-
ge ska betraktas som en resurs for foreta-
get ar vasentligt.

Lon, arbetstider
BefattningslOnesystemet ar viktigt, sjalv
har jag alltid kampai for "Okad kompetens
= okad ion med automatik", till skillnad
mot "tyckande" i lOneforhandling. Befatt-
ningslonesystem ar i mina Ogon sasom
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individueil Ibnesattning borde rungera.
Dvs alia har chansen art paverka sin Ion,
och var man hamnar beror pS individen,
ej pa om arbetsgivaren ger en chans till
kompetens-utveckling eller "tycker".
Arbetstidsfttrkortning ar naturligtvis en
sjalvklar inriktning for SEKO-medlem-
men som i enkater rankar del som priori-
terat.

Riskgrupper - bristgrupper
Varfbr hyckia om fbretagets vardag med
rationalisenngar ? Om man som facklig sa
nej till alia forandringar vore man inte
trovardig. Dessutom skulle fbretagets
existens hotas och darmed anstallnmgar
for alia. Art infbra maskinsortering i ter-
minal ar ett naturligt steg. Daremot sa har
Posten misslyckas att fa med sig de an-
stallda och facket pa t ex Brevnatets info-
rande, darfbr att man inte respekterat
personalens erfarenheter av fbrandringar
och inflytande pa maskininkOp o s v och
gatt alltfttr snabbt fram. FOretagets ratio-
nalisenngar gOr att vi alltid tillhor risk-
gruppen. Att da begara utbildning fb"r att
kunna klara sig utanfor Posten ar ett
mycket rattmatigt krav. Likasa krav art fa
utbilda sig f&r arbete inom de omraden
som Posten har brist pa kompetens. Det ar
sund personalpolitik. Daremot ar det inte
tillfredsstallande nar Brev avsatter vinst
till uppbyggnad av IT-Torget, och de som
bidragit till vinsten i Brev inte kommer att
tillgodorakna sig den blivande vinsten i
Torget. Grunden till Posten AB:s ekono-
miska problem ar ju de ojamna konkur-
rensvillkoren. Det betyder att medlem-
marna tappar arbetstillfallen, da ar det inte
mer an ratt att agaren ocksa tillskjuter
pengar for att klara aweckling/utveckling
vilket programmer ocksa vill. Konkurrens
fmns och kan mycket vaM sporra oss till ett
battre tbretag, det ar nar ojamna forutsatt-
ningar forekommer som det blir ohillbart
Viktigt att tillsynsmyndigheten a' la taxi
verkligen fungerar som tankt, sa konkur-
rensen blir sund. Te x borde alia konkur-
ser i City Mail synas.

Realisten i dromvarlden ?
Debatten om programme! ska fortsatta.
Den ar viktig. Det finns alltid skrivningar
i programmet som b(Jr justeras. Men som
helhet tycker jag att programmet forsoker
ta det helhetsgrepp for oss medlemmar i
Posten AB som behovs. Detta for att veta
var vi star idag och vart vi ska tillsam-
mans. Inriktningen pekar pa att SEKO-
post ar beredd att ta sitt ansvar och vara

facket f5r de anstallda i posten. Sjalv
undrar jag hur ST-post tycker idag, de
som till skillnaa fran oss tyckte bolagise-
ringen var bra? Nu bbrjar deras medlems-
grupper kanna av indragningarna p g a
den ekonomiska situationen som Posten
befinner sig, som i fbrlangningen beror pa
bolagiseringen.

Realist
Det har skrivits forr och nu om romanti-
ker och realister. Sjalv far jag val anses
tillhOra realisterna. Bolagiseringen och
avregleringen har for att stanna, varfbr

ddsla mer kratt ° Vi > ommer aldrig fa
nksdagen att infbra mcnopoiet och dar-
med gbra att antal pos:operatOrer arbets-
I8sa. Den som tror det lever i en drom-
varld. och lurar medlemmen. Jag ar inte
beredd att medverka i den dromvarlden.

Micke TdU, Storo/klump-Klara

Micke Tiill ar ordforande i seklion Klara
Stora/Klump och vice ordforande i Termi-
nalklubbsstyrelsen.

Kostnaden for "samhalls-
omfattande postservice"
• Posten har i olika sammanhang redo- (Postens ekonomer har ju inte gjort sig
visat vad man anser att den samhallsom- kanda for att vara nagra stbrre mattes-
fattande postservicen kostar. Departe- nillen! men de kan ju rlkna ratt nagon
mentspromemorian avvisar egentligen gang!) sa ar skillnaden stor mellan Pos-
alla kostnader, men kastar till slut at det tens berakningar och det departementet
fbretag som vill ata sig den samhallsom- och SEKO erbjuder.
fattande postservicen 100 miljoner. Mellanskilkiaden kommer att tas ut i
SEKO vill ansla 100 - 200 miljoner. fbrsamrad service och fbrsamrade vill-

kor for dem som skall utfdra den!
Stor skillnad
Med reservation for att kostnaden ftr Jan Ahman
nuvarande service beraknats av Posten

Serviceniva

"Uttalade krav":

Prisregleringen (rabattmarken)

Enhetsportot enstaka forsandelser

"Upplevda krav":

Foreningsportot

Tidningstaxor

Hogre lantbrevbararservice

Overnattbefordran Norrland

Langst ut i natet

SUMMA

Posten Prom SEKO

100-
175

275

0

0

0

0

70

5-15

145

70

75-80

740-
830

0

0

0

0

0

100

0

0

?

?

?

100-
200

Miljoner kronor
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Framtidsprogrammet

"SEKO gor passiviteten till dygd"
• I det fackliga arbetet lorekom-
mer det bade samverkan med ar-
betsgivaren och sjalvstandig fack-
lig kamp. Det iir inget markligt, vi
uiaste arbeta sida vid sida, men vi
bar ofta olika intressen.

Enligt SEKO:s framtidsprogram ar det
inte langre mojligt att fortsatta med fac-
1 intressekamp i traditionell mening.
"Forhandlingskulturen bor ersattas med en
samverkanskultur". SEKO lanserar en
annan syn pa partsfbrhillandet i posten.
Motsattningen gir inte langre mellan
; tsgivaren och arbetstagaren. Den gir
istallet mellan "oss" och marknaden. Vi
sitter tillsammans pi samma gren, och vi
maste kSmpa tillsammans fbr att hilla oss
kvar.

Dunkelt budskap
Budskapet 3r motsagelsefullt och dunkelt,
det talas om omvaddsfbrandringar och
konkurrenstryck, om allt som hotar pos-
ten. Men perspektivet tycks hela tiden
vara detsamma som postens ledning inta-
git, det fbretagsekonomiska synsattet har
tagit over. Budskapet till medlemmarna
ar, "sitt still i biten, nigra a'v er miste
lamna den, men dom som blir kvar kan
r^/idare fasakrajobb". Du kan antingen
tuuiflra bristgruppen eller riskgruppen.
Den som inte utvecklar sig i jobbet har
inget val, kvar blir vinnare och ftirlorare.

Marknadsanpassning
Det 2r pa den har punkten som SEKO:s
program blir otydligt, det ger inte mycket

stod till medlemmen, darfor att SEKO inte
ser nigot altemativ till den nuvarande
utvecklingen inom postbranschen. Tvart-
om, si anser man att marknadsanpass-
ningen ar oiterkallelig. SEKO talar om
posten som en bransch med flera aktorer,
det ar bra med konkurrens sager man.
Men man hamnar i samma omojliga situa-
tion som Dahlsten nar man krSver statligt
stod for art klara den rikstackande servi-
cen. Pi den punkten vill inte SEKO ta
konsekvensema av sin valvilliga install-
ning till marknadsanpassning. Det tumul-
tartade men kortvariga motstindet mot
bolagisering 1994 byttes snabbt mot an-
passning, och nu 1998, heter det "Vi ac-
cepterar avregleringen och darmed de
privata alternativen".

SEKO:s nya linje ar ingen facklig linje,
det ar en koncemlinje, den kan tvinga
facket att i "samverkan med postens led-
ning", ytterligare avreglera marknaden,
t.ex. att uppmana regeringen att ta bort
kravet om rikstackande service, sidana
tongingar marks redan i framtidsprogram-
met (sid 4 - 5).

Mer marknadsinriktat an £U
Man far intrycket att SEKO:s ledning ar
mer marknadsinriktade an EU, och dom
stora liindema i Europa. I dom fiesta
landema finns brevmonopolet kvar, och
postfacken i Europa kampar hart for att
hindra avregleringar. Men SEKO gor
passiviteten till en dygd. Man kan inte
sitta pi tvi stolar samtidigt, vill vi ha en
rikstackande service och enhetliga priser
maste vi varna en nationell postaktor
genom att iterreglera postverksamheten.
Postens ekonomiska problem tycks i ena
sidan vara relaterade till dom krav som
stalls pi foretaget, och i andra sidan and-
rade kundbeteenden och konkurrensen.
Men det ar ocksa fragan om vilken tilltro

vi skall ha till postens egna siffror, hur
mycket har felinvesterats, hur minga
hundratals miljoner har slosats bort, vem
kan tyda boksluten?

Varna vinsten
En sak ar ganska sa'ker, markna-
dens/kapitalets mil, ar inte att lOsa sam-
hailsproblem, utan att varna vinsten (och
foretaget). SEKO:s framtidsprogram

maste diskuteras ordentligt av medlem-
marna innan beslut fattas.

Jan Hdglin Sth-Klara.

Forsamringar i
arbetstidslagen
skjuts upp till efter
valet
• Facktuellt har tidigare redovisat de
fbrandringar i arbetstidslagen, som Ar-
betstidskommitt^n fbreslagit. Forsamring-
ama (det ar vad det handlar om!) syftar till
en flexibilitet som an mer dikteras av
arbetsgivaren.

Meningen var att den nya arbetstidslagen
skulle behandlas av riksdagen i var. Den
22 januari meddelade dock den ansvarige
ministem, Ulrika Messing, vid en friges-
tund i riksdagen att "jag avser inte att
Idgga fram ndgot forslag till riksdagen
om en ny arbetstidslagstiftning under
varen med hansyn till den avtalsrorelse
som pagar dor arbetstiderna ocksa tar ett
start utrymme".

Det ar naturligtsvis ett svepskal. Det
egentliga syftet ar att man inte vill att de
forsamrmgar som man tanker fbresli ska
diskuteras i valrorelsen.

/JA

Pa Terminalklubbens hemsida finns utforlig
information om Arbetstidskommittens fbrslag
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INLEDNING
Si har det di girt annu ett ar i fbrandringens tecken. Temat
KIT iret har varit formatstyrning, det vill saga uppdelning i
smi/C5 respektive stora/klump. Fackligt har det inneburit att
vi fatt kampa ib"r att behalla en vettig arbetsrotation. Tomte-
boda med sin geograriska organisation var den terminal dar
sektionema hardast motsatte sig formatstyrningen. Men trots
det foil den sista bastionen och organisational blev aven dar
styrd efter format. SEKO har dock dar lyckats med att behalla
en arbetsrotation over formatgranserna.

En annan fraga som engagerat klubben och sektionema
under aret har varit overgangen frin formella MBL-fbrhand-
lingar till arbete i s.k. samverkansgrupper. Det tog en stor del
av iret att komma overens om ett lokalt samverkansavtal och
det var inte utan betankligheter som vi skrev pa avtalet i
September. Vi ar val inte helt nojda med hur arbetsgivaren
levt upp till avtalet men vi miste nog samtidigt sjalva ta pa
oss ett visst ansvar for att arbetet inte fungerat till 100 pro-
cent. Men trots allt hyser vi hopp om att kunna "lara" vissa av
Postens fOretradare hur en slipsten ska dras.

STYRELSENS SAMMANSATTNING

Ordfdrande Anders Viksten

Kassdr P-O Brandeker

Sekreterare Jan Ahman

Wee ordf Micke Tail

Wee sekr \r Howding

Ledamot

H

if

W

•

m
m •

Ersattare

m

m

m

Linda Jansson

Irja Lars son

Peder Olsson

Marek Jaroszek

Monika Lindberg

Guy Boden

Erhan Gomuc

Carlos Caviedes

Mats Persson

Jesper Eriksson

Till styrelsesammantradena har forutom ordinarie ledamOter

ocksa samtliga ersattare samt HSO:na och studieansvarig
kallats.

Magnus RttnstrOm/Klara-F har stttrre delen av iret adjunge-
rats till styrelsen som ersattare for Jesper Eriksson under hans
tjanstledighet.

STYRELSENS ARBETSFORDELNING
Arbetsutskott. Anders Viksten, PO Brandeker, Jan Ahman och
Micke Tall har utgjort styrelsens arbetsutskott, Dessutom har
en femte styrelseledamot ingitt i AU, enligt ett rullande sche-
ma.
Studieansvarig. Owe Olausson har varit studieansvarig och
har i den egenskapen adjungerau till styrelsemotena.
Informationsansvarig. Jan Ahman
Ungdomsansvarig. Linda Jansson
Jamstalldhet: Irja Larsson
Budgetfragor - Fasten: Micke Tall
Fackligt-politiskt: PO Brandeker
Arbetsmiljdansvarig: Lasse LOvlie

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit Lennart Johansson och Ingvar
Hauler, med Hikan Hillerstrom och Raphael Bonneau som
ersattare.

VALBEREDNING
Barbro SOderberg, sammankallande, Anders Bergstrom och
Miroslav Jelic.
Barbro SOderberg avsade sig uppdraget fr.o.m. September

och ersattes av Allan Abrahamsson.

TBA- OCH KLARA-UTSKOTTEN
Irja Larsson har varit ansvarig for Klarautskottet och Jan
Ahman for Tba-utskottet.

Utskotten, som bestir av ledamOter frin sektionema inom
respektive terminal, har sammantratt regelbundet. I utskotten
samordnas arbetet i de frigor som ar gemensamma for re-
spektive terminal.

REPRESENTATION INOM SEKO

SEKO post Stockholm representantskapet
Ordinarie: Anders Viksten, P O Brandeker, Erhan GOmuc,
Jan Ahman, Marek Jaroszek, Lars LOvlie, Allan Abrahams-
son, Janne Gebring, Mats Persson, Tony Eriksson, Orjan
Skog, Irja Larsson, Miroslav Jelic, Hans Rosen, Gunnar
Howding, Ylva Dahlman, Peder Olsson, Jamshid Ghassemi,
Kristina Boner, Punjabi Massed, Gerardo Berrios.

Ersattare: George Ribbing, Jesper Eriksson, Ann Byhlin,
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Micke Tall, Ylva Persson, Owe Olausson, Stefan Landmark.
Hikan Hillerstrom, P O Gustavsson, Anders Bergstrom, P A
Nyberg, Stefan Millner, Jorgen Hellgren, Barbara Ciepiela,
Monika Lindberg, Birgitta Tillberg, Stig Bramsang, Carlos
Caviedes, Peter Landberg, Lars Lundin, Peter Jarm^us, Chris-
tine Ros, Anders Blomberg, Solveig Jansson, Per Grund-
strom, Linda Jansson, Susanne Hedin, Mikael Skeppar, Maria
Randeborg, Raul Garcia, Eva Brattstrom.

SEKO:s forbundsmote 4 - 6 juni 1997
FOrbundsmtttesombud: Micke Tall och Monika Lindberg.

Yrkeskonferens Terminal
Anders Viksten, PO Brandeker, Jan Ahman. Micke Tall
"ungerad.

Fttrhandlingsgrupp Terminal
PO Brandeker

REPRESENTATION

Regionala arbetsmiljOkommiUeen (t.o.m. 30/9)
Ordinorie: Anders Viksten, PO Brandeker, Lars Lovlie, Allan
Abrahamsson.
Ersattare: Tony Eriksson, Janne Westerdahl, Hakan Ottoson,
Barbro SOderberg.

Samverkansgruppen (fr.o.m. 1/10)
Anders Viksten, Micke Tall, Lars Lovlie.

LO-distriktets representantskap
Ordinarie: Owe Olausson
Ersattare: Barbro SOderberg

LO-distriktets Agenda 21
^^•'e Olausson

ABF Stockholms representantskap
Ersattare: Hakan HillerstrOm

r _
MOTESVERKSAMHET _
Ett medlemsmote, irsmotet/konstituerande mote, genomfor-
des den 1 mars 1997.

Styrelsen bar under verksamhetsiret genomfSrt 15 proto-
kollforda sammantraden.

En konferens/utbildning om samverkansavtalet genomfbrdes
den 26-27 maj. Styrelsen och det skyddsombud i respektive
sektion som ingar i de lokala samverkansgruppema deltog.
Den 1-3/10 och 1-2/12 deltog Styrelsen i den fackliga leda-

rutbildning som avdelningen anordnar.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Klubben hade vid borjan av aret 2.230 medlemmar och vid
utgangen av verksamhetsiret 2.127.

SEKTIONERNA
Inom klubben finns tolv sektioner:

Sektion

Arsta

Klara-F

Klara-Uppsamling

Klara Ess- Transporter

Vardet

Biltransporten

Tba-F

Tba-K

Tba-S

Tba-Taby

Tba-U

Teknik&Service

Ordfdrande

Janne Gebring

Jesper Eriksson

Irja Larsson

Micke Tall

Peder Olsson

Gunnar Howding

Marek Jaroszek

Guy Boden

Monika Lindberg

Carlos Caviedes

Erhan GOmuc

Ben Ekstrom

STUDIEVERKSAMHETEN
Nar det galler studiesituationen ar det en del fragetecken som
besvarats under aret som girt. Klubbarna bar overtaget det
ekonomiska ansvaret frin SEKO post Stockholm. Inom Ter-
minalklubben har vi fttrdelat studiebidraget jiimt mellan
medlemsstudier och de ibrtroendevaldas utveckling. Den
budget som klubben haft art hantera har inte anvants rullt ut
men Overskottet kommer att overfttras till n&stkommande ar
och skall anvindas till olika utbildningsinsatser.

Nar det galler 1998 kommer enbart medel for medlemsstudier
an t'Oras ut till klubbarna medan pengama fttr de ftirtroende-
valdas utveckling kommer att stanna pi avdelningen med
tanke pi att oavsett storlek pi klubbar och sektioner firms ett
grundlaggande behov som behOver tillgodoses och dessutom
finns det en sarskild satsning p4 sektionsstyrelser som kom-
mer att genomfbras under de narmaste iren.

Medlemsstudier
Efter ett ar med manga tveksamheter och en stillastaende vir,
dar vi till sist lyckades genomfora utbildningar fttr medlem-
mar som anmilde sig ett ar tidigare. Pi hosten tick vi mojlig-
heter att satta iging med nya medlemscirklar och det kandes
faktiskt skOnt efter ett ir med bromsen ilagd. Idag ar inte
problemet att det saknas pengar utan fOr att vi saknar cirkelle-
dare och det blir nasta problem att hantera.

FOrtroendemannautveckling
Behovet av kunskap &r som tidigare stort och det ar bra att si
manga av klubbens fflrtroendevalda fltt chansen. Nar vi
jSmfbr med fOregaende ars veksamhet kan vi konstatera att
utbildningstillfallena har okat med minst 50 %
vilket i sin tur leder till att de fOrtroendevalda har mer kun-
skap och battre kan skota sitt fackliga uppdrag.

Ett problem som namndes i fflregiende ars verksamhetsberat-
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telse var an inte arbetsgivarens utbildningar for skyddsombu-
den kommit igang. Har gjordes en satsning under viren vilket
ledde till att de allra fiesta fick denna mOjlighet aven om
arbetsgivaren missade nagra. 1998 ar det omval av alia skydd-
sombud si det blir aktuellt med en hel del nya utbildningar
och vi tror att alia skall fa sin grundutbildning inom de tidsra-
mar som lagar och avtal fbreskriver.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Den viktigaste formen fbr information inom fackfbreningsro-
relsens ar den muntliga. Sektionema har huvudansvaret fbr
den muntliga informationen genom de samtal som dagligen
fbrs pi arbetsplatserna och genom de informations- och med-
iemsmoten som halls. Terminalklubbens ansvar ar att hilla
sektionema informerade och det har huvudsakligen skett
genom de tata styrelsemOtena, dar samtliga sektioner getts en
utfbrlig och aktuell information.

Det framsta medlet far skriftlig information ar var tidning
Facktuellt, som har utkommit med 10 nummer under verk-
samhetsperioden. Dessutom har nagra av sektionema egna
mformationsblad.

Vid nyiret 96-97 Oppnade Terminalklubben en hemsida pi
Internet. Hemsidan ar ytterligare ett satt att snabbt ni ut med
aktuell information, men ocksa ett medel fbr att gora grund-
laggande facklig information om bl.a. avtal och fbrsakringar
tillganglig dygnet runt, aret runt!
Hemsidan har under aret haft ca 3.000 besOk.

FflRHANDLlNGSGRUPP R1KSNATET
Hjulet uppfanns som bekant i Stockholm. Alia vet att organi-
sationsmonstret med formatenheter spritt sig som en lopeid
genom landet. Alia vet aven att Nisse Persson och Alf Friman
ar tunga chefsnamn i Riksnatet. Ingen ar val di fbrvinad
Over att kamrater fran var klubb kan gora nytta i Natsamman-
hang. Terminalnatet ar mer av ett nat an vad det varit fbrr. Pi
den fackliga sidan har vi antligen ett intensivare samarbete
med kompisama fran andra terminaler.

Manga projekt bevakas med hjalp av kamrater ur var klubb. I
fbrhandlingsgruppen koordineras det mesta fackliga arbetet
gentemot Natchefen och Rikstransporter genom PO Brande-
ker som ar gruppens ordfbrande. Allan Abrahamsson (fram
till november) och nu Anders Viksten bevakade framtagandet
av den nya brevresningsmaskinen. Micke Tall har fatt i
uppgift att vara bollplank i diskussioner om ett framtida
bonussystem. Hikan Ottoson var mycket framgingsrik
informationsmottagare i ISO-projektet. Under senhbsten har
aven HSO Lasse Lfivlie mer och mer blandats in i arbetsmi-
Ijbdiskussioner pi Nat-och koncemnivi. Owe Olauson har
paborjat ett arbete med en Gfiteborgsbaserat lagutveckling-
sprogram som dbpts till KUL. De fiesta styrelseiedamo ter har
fan kontakt med samtliga ledamoter i forhandlingsgruppen.
Alia vet nufortiden vem de ska ringa om de behb ver kontakta
en annan terminal. En flertal sektionsfbretradare har under
aret tagit sidana kontakter. Gladjande nog har aven kamrater-
na inom Teknik/Service bbrjat fa efterlangtade kontakter;
fbrhoppningsvis kommer aven detta fackliga samarbete med

andra termmaier att utokas an mer.

Rent konkret har det funnits samarbete runt KSM och
GSM:er. An resa pi bestik till andra terminaler har tidigare
varit forbehillen kamratema fran fd jamvagsposten. Under
1997 har namnda projekt dels len till konkreta resultat, dels
len till an fler (aven frin andra stader) fatt upp Ogonen fbr
behovet av ett beso'ks- och ideutbyte mellan andra termina-
ler.

Ett viktigt forum fbr diskussioner inom koncemfacket utgOrs
av yrkeskonferenser dit alia termmaier skickar en represen-
tant. Under aret holls tvi av dessa pi Klara och en ute pi
Arlanda. Dar fick deltagarna bl a traffa Natchefen och hans
ledningsgrupp, den nya Brevchefen hade fOrhinder. Pi yrkes-
konferensen utses fyra ftiretradare som ska ingi i koncern-
kommitten. Koncemkomminten valjer i sin rur fern kamrater
som utgttr koncernradet. Ake Kihlberg frin Klara ar ordfti-
rande i detta rid.

FflRHANDLINGSVERKSAMHET

Budget
Resultatet fOr regionen blir + 4 milj. Klubben hade reserverat
sig mot budgetfOrslaget, och vi fick val delvis ran nar det
galler antalet visstidsanstallda. Att regionen kunde klara hem
resultatet berodde inte bara pi an antalet tidsbegransade
minskade utan ocksa t ex den tut'fa sommaranpassningen.
Men aven Oversynen av "administrationen" och deras Over-
flyttning till s k kompetenscenter. Okningen av maskinsorte-
rad post har (gladjande ?) naturligtvis gjort sin. Brevnatets
koncept borjar sli igenom lokalt. Kort sagt, det som har klarat
resultatet ar minskade kostnader, ej okade intakter. Tyvarr
kommer inte intakterna att Oka, snarare tvartom = mer kund-
sorterad post eller ekonomipost (= mindre inkomster). Porto-
reformen "Berit" och nya postaktttrer kan g5ra att mindre av
de sjunkande volymerna kommer att sorteras pi terminal.

Budgeten fbr 1998 innebar ytterligare 40-50 miljoners fbrbat-
tring. Klubben och regionen hade ingen chans att i tid tillsam-
mans i samverkansgruppen gi igenom budgetsiffrorna. Detta
har klubben pipekat i ett starkt kritiskt brev till riksnatchefen
Bertil Nilsson (fd Ericsson) och Brevs chef Bo Alerfeldt (fd
IBM). Bakgrunden ar naturligtvis Postens desperata kamp fbr
an klara hem ekonomin, vilket far till fbljd att Brev pressas
allt hardare. Det ar nu man kan se de ekonomiska konsekven-
serna av Postens bolagisering och avregleringen. Regionen
tror att man kan klara budget utan att ta till uppsagningar.
Utbildningar t ex terminal-kOrkortet kommer att krava resur-
ser. Tidsbegransade anstallningar behOvs fortfarande.

Klubben fbrsOker fbra ut kunskap om budgetprocessen och de
nya satten att redovisa exempelvis FlodesOrienteradResultat-
Modell (FORM98). Grundutbildning tillsammans med regio-
nens ansvariga fbr budget och nyckeltal etc. har skett fbr
deltagare frin sektionema inclusive skyddsombud. Den
viktiga fortsattningen kommer under 1998. Det ar enormt
betydelsefullt an sektionema bar kompetens fbr an kunna
granska de lokala siffrorna. Man kommer pi ett belt annat satt
kunna se kostnadema i produktionsstegen. Det kan dock vara
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en fbrdel art ha bra kontroil pi alia steg da "tyckande" om
produktionen fbrsvinner. Nackdelen kan vara kanslan av
overvakning och minskat utrymme for lokala varianter.

Affarsplanen fbr 1 998 damp ner i regionens samverkansgrupp
i skrivande stund . SEKO:s inflytande darmed annu samre an
1 997.

Tomteboda
Efter minader av 0 veriaggningar avslutades den 4 november
den fbrsta etappen av fbrhandlingama om Tomtebodas framti-
da organisation. Resultatet blcv tre enheter: Stora/Klump,
Sma och Fbretagsposten. Stora/Klump bestar i sin tur av tva
team, Team Taby och Team Kista. Sma bestir av Team Soina
•̂  Team Upplands Vasby. De fyra teamen kommer att ha
varsin bitradande produktionschef.
Ansvarsomradet fbr respektive team kommer att faststallas i

de samverkansgrupper som har bildats inom respektive enhet.
I beslutet sags uttryckligen att 'orbetet grundor sigp& rota-
*"~ dar personal fran alia enheter arbetar med allafor-

mat/arbetsuppgifter s& langt det or mojligt *.
Flera viktiga frigor iterstAr att Ibsa:

• Antalet lag inom respektive enhet kommer att faststallas
genom beslut i samverkansgrupperna.
• Tillsattningen av lagledare/flbdesledare liksom inplacering-
en av bitradande produktionschefer och produktionsassisten-
ter kommer att behandlas i respektive samverkansgrupper
fbre beslut (som tas av Terminalchefen).
• Arbetstidsscheman behandlas f.n. i en arbetsgrupp, dar
representanter fbr SEKO ingar. Nar arbetsgruppen ar klar
med sitt arbete faststalls schemana i en gemensam fbrhand-
ling fbr Terminal Tomteboda.
• Samma tillvagagangssatt g'aller fbr layoutrragoma (fr.a.
antalet manuella sonenngar och placeringen av dessa).

till det beslut som nu har fattats ar de starka
pitryckningarna uppitran (Riksnatet och Terminalchefen) att
aven Tomteboda ska mordna sig i den formatstyrning som
tillampas vid bvriga terminaler i landet. Beslutet innebar att
"•^rligare ett steg tas i den riktningen. Men samtidigt har
^•nandlingama bl.a. resulterat i att de mindre enheterna
("teamen") och arbetsrotationen mellan de olika formaten
bestar. Vi tror att det ger forutsattningar fbr att behalla en hel
del av Tomtebodamodellen. Men vi ar ocksa bvertygade om
att det kravs en stark facklig sammanhallning inom och mel-
lan enheterna fbr att kunna paverka den fortsatta utvecklingen
i ratt riktning. Som vi namnde finns det fortfarande flera svira
fragor som ska Ibsas. Vi raknar ocksa med att nya framstotar
om bkad likriktning kommer. Trots nya chefer inom bade
Brev och Riksnatet har an si lange ingen kursandring markts
av.

Sommaranpassning 1998
Redan i viras aviserade terminalledningen att man ville kon-
centrera produktionen till fUrre enheter under lagtrafikveckor-
na i juli och augusti for att spara pengar. Fdrslaget innebar att
Arsta inte skulle ha nagon uppsamlingssortering alls och
Klara inte nagon uppsamlingssortering av ekonomibrev.
Dessutom skulle det ske en samsortering av spridning brev

och ekonomibrev pa natten. Vi tyckte da an detta var alldeles
fbr se"nt patankt eftersom alia redan hade lamnat in sina se-
mesterflnskemal. Man accepterade detta men ville komma
tillbaka i frigan fbr att kunna genomfbra iden sommaren
1998. Vi avvisade inte tanken helt och kom Overens om an ta
upp frigan pi nytt under hasten. Efter att vi fitt lofte om att
ingen skulle behbva drabbas familjesocialt av detta acceptera-
de vi i november att man kunde planera sommaren med de
har fbrutsattningarna. Vi aviserade ocksi att vi vill vara med i
den planeringen pi respektive stalle vilket inte mtttte nigot
hinder.
Nedan fbljer ett citat ur beslutet:

'En arbetsgrupp ska starta ijanuari 1998 for att detaljpla-
nera och samordna sommaranpassningen 1998. Arbets-
gruppen leds av Rudolfo Hie med en deltagarefr&n vardera
Tomteboda, Klara och Arsta. /.../
Personalorganisationerna ska medverka med en represen-

tant i arbetsgruppen pa respektive terminal.
Betrdffande Arsta ska arbetsgruppen bevaka individuella

losningarfor de medarbetare som inte tar semester under
denna period. *

Direktinl&mning.
I kOlvattnet av portoreformen "Berit" bflrjade en bversyn av
direktinlamningsfunktionema i Stockholm. Meningen var att
samla all DIL under en hatt och Lars-Erik Westerberg sattes
att leda projektet som skulle genomfbra detta. Han startade
sitt arbete pa ett mycket positivt satt och vi fackliga var med
"pa vagnen" fran borjan. Men ganska snart fick vi klart fbr oss
att vi inte skulle syssla med bemanning och organisation av
respektive fbretagspost. Resultatet av projektet blev att man
utsig Lars-Erik till samordnare av direktinlamningsfunktio-
nema i Stockholm samt att man centraliserade produktions-
konsultema och brevladehanteringen.
Det hela slutade alltsa som i sagan om Todde och Mbdde, det
blev en "fmgertutt".

Utom nar det gallde tompishanteringen. Dar pianerar man
fbr att lagga ner den gemensamma tompashantehngen pi
Tomteboda och bverfbr i praktiken jobbet till enheterna. Med
den inom Stockholmstermmalema si vanliga motiveringen att
"vi ar inte i den branschen".

Internservice.
I den heliga besparingens namn inleddes en bversyn av in-
temservicen i regionen. Inhktningen var att minska den till ett
minimum d.v.s. nast int i l l utplana den. De funktioner som var
pi tapeten var framst intempost och repro. Fackligt havdade
vi med en dares envishet att man inte skulle gora nagra reella
besparingar utan bara flytta bver kostnaden till produktionen
och samtidigt framforde vi att det var av stort varde att ha en
reprofunktion i egen regi. Posten, fbretradd av Ake Anders-
son, havdade lika envist att "vi ar inte i den branschen" och att
verksamhetema darfor skulle laggas ner. Slutresultatet blev
att internpostverksamheten skrotades och aven reproverksam-
heten utom den pa Tomteboda som fick en nadatid till viren -
98 4i en utvardering ska gbras.

LONEREVISIONEN
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Avtaiet lortiden I juli 1997 - 31 mars 1998 gav 1.95 procent
i 16nehojningar. For Stockholmsterminalerna mnebar det
drygt 500.000 kronor.

Forhandlingama om fttrdelningen av pengarna avslutades
den 10 december.

Resultatet av forhandlingama blev an alia enheter nadde upp
till en strukturnivi pi lagst 15.200 kr/man. Manga enheter har
i praktiken natt hogre nivier. Minst 150 kr/man har betalats ut
generellt, men aven har ar det litet olika mellan enheterna och
pi vissa hall har man lagt ut mer genereilt.

Sektionema har informerat om utfallet.

ARBETSMILJflARBETET

ArbetsmiljO- 97.
1997 har varit en annorlunda ar, kanske man kan saga. Vi fick
en s.k. samverkans-eller medinflytandeavtal. Detta innebar an
vi skall fi en sWrre inflytande och komma in tidigare i "pro-
cessen" an tidigare. Detta skall istadkommas genom an perso-
nalen far traffa arbetsgivaren pa tre satt: personalrepresentan-
tema i samverkansgruppen, Ovnga anstailda pa arbetsplat-
straffarna och den enskilde i irliga utvecklingssamtal.

Ingen kan pasta an detta till fulla har infOrts och det kan nog
drftja en tag innan vi kan satta betyg pi systemet eller konsta-
tera an allt har blivit battre.

Det hela bOrjade sjcisattas pi hasten -97 och vad man hittills
kan saga ar an det pi klubbnivi har blivit tier moten med
terminalchefen och art informationsflOdet har blivit battre,
men an hanteringen av arbetsmiljOfrigorna mer liknar MBL-
19 information an skyddskommitte'moten enligt arbetsmiljo-
lagen. Nu har det som sagt pagan valdigt kort tid, men det
Finns nog anledning redan nu art titta pi eventuella f&rslag pi
fbrbattringar.

I ovrigt si har vi val fortsan med det gamla vanliga nOtandet
med vira frigor, samtidigt som vi har forstikt forbattra vir
organisation. Systemet med att dom skyddsombud som sitter i
dom lokala arbetsmiijoutskotten / samverkansgrupperna
samtidigt sitter i ett arbetsmiljOrid, har fortsatt och har val
permanentats. Vi har upptackt att det ar ett bra satt att knyta
ihop mvaerna och att nigot fttrhindra att arbetsgivarna dribb-
lar rrigoma mellan niviema.
Skyddsombuden kan dessutom pi det sattet traffas oftare

och fi en kontinuitet i informationsflO det.

• ArbetsmiljOridet har traffats ungefar en gang per minad
om man undantar sommaren.

Ovriga moten:
• Frimantraffar / arbetsmilj6kommitt6 / samverkansgrupp

terminal bar traffats ett femtontal ganger.
• Rehabgruppen har traffats 4 ganger.
• Samtliga skyddsombud - 2 ganger.
• Huvudskyddsombuden har deltagit i 4 konferenser pi riks

och avdelningsnivi.
• Huvudskyddsombuden har ocksa varit adjungerade till

samtliga klubbstyrelsemoten.

Frigor av stflrre karaktar under iret:
• Certifiering av chefer och lagledare koppiat till delege-

nngen.
Beslut om art skyddsombud far samma utniidning som
chefema och lagledarna.
Maskin/produktionsutbildningar for all personal.(kOrkon).
Bullermatningar genomforda pi enheterna.
Arbetsrotation skall finnas och tas hansyn till vid omorga-
nisationer.
Utrymningsovnmgar skall genomfOras i alia tre husen.
Problem med arbetsskador och tillbud vid arbete med
lidvagnen.
H5g sjukfrinvaro bland kvinnor.
Nya truckar. Underhill av truckar pi entreprenad.
FOrsOk med batteriladdningsdepier.
Investering i s.k. brevresningsmaskiner med tillhOrande
GSM.
Rehabprojekt pi biltransporten.
Ventilationsprojekt pi Tomteboda.
Ombyggnationer pi Logistik Tomteboda.
Arbetsmiljorond - handlingsplaner.
3/2-utredning om eventuell nedlaggning av terminal.
Systeminspektion av Posten och projekt i samband med
det.
Uppdragsbeskrivnmg for skyddsombud med tillhorande
utbildningsplan.

FACKLIGT-POLITISKT
Posten styrs inte enbart av marknaden som VD:n oftast skri-
ver i 'Pravda' - utan till stor del av den orattvisa postlagen
och ett offirdelaktigt avtal mellan staten och Posten AB.
Redan detta ar skal nog varfor vi miste agna tid, uppmark-
samhet och resurser it detta. Till stor del piverkas vira jobb
av den installing som 'agaren' och 'regleraren' Staten har
till Posten. Med ett modemt ord si sOker vi bedriva ett
'lobbyarbete' f&r det stindpunkter som gynnar oss. Flera
kamrater har ordnat och medverkat i aktiviteter gentemot
kommuniktionsdepartementet eller politiker i trafikutskottet.
Sektion Tba-Kista och Klara-Fp ffirtjanar har en hedersom-
namnande. Utskottet f5r dessa frigor (Gerardo Berrios, Mag-
nus ROnstrom och PO Brandeker) har utarbetat tvi 'Oppna
Brev' om postpolitiken som sants till riksdagsledamOter och
regeringen.

Det andra prioriterade arbete utgjordes av opinionsbildning
runt fOrslaget till ny arbetstidslag. Ett besfik av med ansvarige
ministem U. Messing ledde till en intensiv diskussion; manga
hade peppats vid genomlasning av texten i Extrautgivan av
Facktuellt.

JAMSTALLDHET
En jamstalldhetsgrupp inom Terminalklubben bildades i
bOrjan av verksamhetsiret. Gruppen blev snabbt varse att det
fanns allvarliga brister i terminairegionens satt an bedriva
jamsta'lldhetsarbete. Det saknades namligen en jamstalld-
hetsplan. Trots upprepade pipekanden frin Terminalklubben
upprattades det ingen jamstllldshetsplan. Darmed uppfyllde
man inte sin skyldighet i Jamstalldhetslagen enligt 10§ "Ar-
betsgivaren skall varje ir uppratta en plan fOr sitt jamstaJld-
hetsarbete". Terminalklubben sag sig nOdsakad att gttra en



FACKTUELLT2/1998 Verksamhetsberattelse 1997

anmalan t i l l JamO it'all det inte skyndsamt upprattades en
jamstal ldhetsplan. Nar detta patalades lor regioniedmngen
blev nagra tran jamstallhetsgruppen inbjudna ti l l ett samtal
med personalchet'en och bbrjan t i l l en jamstalldhetsplan
bbrjade ta form. Vi enades om att en jamnare fbrdelning
mellan man och kvinnor pa alia nivaer och verksamhetsnivaer
skapar en battre arbetsplats. och att jamstalldhetsaspekten ska
beaktas i v a r j e beslut pa a l i a nivaer i termmalen. En jamstalld-
hetsplan tor Terminal 1998 blev klar strax tore j u l och skicka-
des ut som en bilaga i personaltidningen "TRIO" t i l l all perso-
nal. Planenen innehaller bl. a. ett mentorprojekt tor kvinnor
dar malsattningen ar att oka andelen kvinnliga lagledare och
produktionschefer.

Aktivitet som genomtbrdes 1997 var att uttbrma en policy
sexuella trakasserier.

Fler fackligt aktiva kvinnor
En annan mycket viktigt fraga som jamstallhetsgruppen
arbetat med ar att fa Her kvinnor att engagera sig fackligt och

e redan aktiva att stanna kvar. En kartla'ggning av tbrtro-
endevalda i Termmalklubben som gjordes visade att kvinnor
inte ar representerade i fbrhallande till medlemsantalet, fram-
tbrallt vad szaller de hbgre positionerna. Ett projekt startades
for an oka kvmnors mfiytande i facket. Som ett fbrsta steg i
projektet genomtbrdes en enkatundersokning, dar vi hoppades
fa svar pa en del av de fragor vi stallde oss:
- Ar det bara tamiijeskal som gbr att kvinnor inte engagerar
sig eller finns det andra hinder i va'gen? - Ar det en trbghet i
sjalva organisationen eller den fackliga strukturen som gbr an
kvinnor stbts bort? - Kan det finnas attityder och sprak som
inte tilltalar kvinnor? Enkaten skickades ut t i l l samtliga kvin-
nor inom Terminalklubben, ca 800 medlemmar. Resultatet
kommer an redovisas b I a i "Facktuellt".

Dagtid
^^gan om dagtid tor ensamma fbraldrar blev ater aktuell .
i^^t visade sig an det inte ails ar sa sjalvklart att jamstalld-
hetslagen §5 "Arbetsgivaren skall underlatta for bade kv inn l i -
ga och manliga arbetstagare att fbrena fbrvarvsarbete och
fbraldrarskap" efterlevs pa alia enheter i terminaleregionen. I
* î man man lyckas fa dagtid, ar det bara for kortare perioder
i idget, med osakerhet och otrygghet som resultat. Jamstalld-
hetsgruppen enades om an arbeta med denna fraga sa att
jamstalldhetslagen §5 efterlevs.

Ovriga aktiviteter
Vi har traffat politiker med syfte att paverka i olika fragor
som rb'r jamstalldhet. Nar jamstalldhetsminister Ulrika Mes-
sing besbkte Klaraterminalen, framfbrdes hard kritik mot
fbrslaget till ny arbetstidslag, som skulle sla hart mot ja'ms-
talldheten om den genomfbrdes. Framforallt fbrslaget om
flexibel arbetstid pa arbetsgivarens villkor.

Vi har haft besbk fran JamO, infbrskaffat JamO:s handbok
om aktiva atgarder. arbetsvardering, sexuella trakasserier och
om lonediskriminering. Dessa fyra skrifter finns att tillga pa
respektive terminal.

I jamstallhetsgruppen ingir:
Ylva Dahlman/Klara -ESS/Trp,

!na Larsson/Klara-l .
Sol vein Alsmo/Klara-Biltrp.
Maiinus Ronsirom/Klara-F
Anne Larsson; I'BA-S
Barbara Licpela/TBA-K
K v a Brattstrom/Arsta.

SLUTORD

Affarsomrade Brev i stort och Riksnatet for var del lar ha gatt
bra i ekonomiska termer under 1997. Kvaliten ar under tjarde
kvanalet uppe i ett "all time high" och Natstartsmanadema
med all t de medfbrde ar fbrtrangda. Med en ny Brevchef och
en ny Riksnatschef vid rodret har laget stabiliserats och
'effektiviteten' har bkat betydligt. Antalet tidsbegra'nsade
kamrater har minskat dramatiskt och Stockholmsterminalema
gar 'med plus' . Kampen om formatenheter ar avgjord -
atskilligt ar det mer strbmlinjeformat an en ar tidigare. Flera
chefsbyten har agt rum och omorganisationer duggar tatt.
Vem har kant arbetsro under gangna aret?

Vem ska ha arbetsro nufbrtiden - kontrar ledningen. Standig
fbrandring mot nya djarva hbgrel?) mal! Mot slutet av aret
blev det sedan kant an strukturfbrandringar aviseras. Oversatt
till ren svenska betyder det an en terminal ska bort. Eller
utredas Sen fbljdes det av rykten om an tva ska bort
osv Betanker man att snittaldem under 1997 var mer an
44 ar, sa ar det ful l t fbrstaligt nar manga nu borjar kanna
allvarlig oro for framtiden!

Fortsatter det som sa - art information fran Posten kommer
sent och i liten omfattning - sa leder detta t i l l mycken smarta
och (onbdiga) skador. Aven om sambanden t i l l Riksnatet ofta
ar bverordnade sa maste information ut - i sa tidigt stadium
som mbjligt. Onbdigt hemlighetsmakeri ar inte pa sin plats!

Lika l i te kan vi acceptera nar i och for sig loviiga atga'rder
som stravar t i l l att tbrbattra aldersstrukruren (avgingsvederlag
under december 1997) hanteras pa en ensidigt satt fran arbets-
givarsidan - utan att facket ens informeras! Problemen framb-
ver kommer att kra'va an bada patter ar bverens sa gott det
gar. Da finns ingen plats for dumheter. inget utrymme for att
stracka pa strutstjadrarna! Den som inte fbrsta att samverkan
mellan parterna bygger pa en grundlaggande respekt, den har
kvar att lara!

Forestaende fbrandringar kommer med sakerhet att medfbra
stora problem fb'r oss arbetstagare. Trycket pa fortroendevalda
kommer att oka fran bade Posten och fran medlemmar. Ter-
minalklubben har under dess korta historia visat att vi kan
klara av att halla huvudet kallt - 3ven under stark press! Soli-
dariteten mellan oss kommer naturligtvis att stallas pa prov -
det ar det som ar vanligt i sadana situationer! Vi som arbetar i
Posten maste halla samman och upptrada enigt, det talar alia
historiska erfarenheter for.

Anders Viksten, P O Brandeker, Jan Ahman,
Micke Tall, Gunnar Howding, Linda Jansson,

Monica Lindberg, Guy Boden, Jesper Eriksson,
Irja Larsson. Marek Jaroszek. Erhan Gomuc, Carlos Cavie-

des, Peder Olsson, Mats Persson



Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler StocKholm
17300 TOMTEBODA
Aaressananng: se neoan!

samverkan med forhinder
• Det bar lagts ned en stor por-
tion energi pa dessa samverkans-
grupper, som har for avsikt att
skapa ett storre inflytande for de
fackliga, samt battre mojlighet for
arbetsmiljoombudet att paverka
arbetsmiljon. Det skail anordnas
arbetsplatstraffar cliir all personal
kan komma till tais i fragor som
de annars inte kan fa mojlighet att
debattera med varandra och sani-
tidigt med chef, facket och arbets-
miljoombud.

Syfte
Meningen med en samverkansgrupp ar
an chefen eller facket kan komma med
ftirslag om forandringar eller fbrbattringar
och daretter si skall gruppen tillsammans
komma fram till ett resultat.

Arbetsplatstraffarna skall ocksa ge
underlag till ideer om fOraridring / fbrbat-
tring, som samverkansgruppen sedan ge-
mensamt skall komma fram till.

En gang varje ir si ar det meningen att
alia skall kampa sig igenom en arbetsmi-
Ijorond. Det Sr en massa fragor som en
del sakert tycker ar korkade, som skall
besvaras. Det Sr en ganska jobbig process
och kraver ett stort engagemang, men
resultatet av en sidan grundlig genom-
gang av personalens synpunkter och isik-
ter skall resultera i en Handlingsplan. I
den planen skall de viktigaste punkterna
enligt en prioriteringsordning dokumente-
ras och sedan skall en aktivitetsplan gb-
ras.

Det skall ocksa gb'ras en budget som
skall tacka kostnaderna f8r de aktiviteter
man skall gora. Det ar viktigt att persona-
len i ett tidigt stadium far veta om det ar
nagonting i planen som av olika anled-
ningar inte godkanns. Delta beror oftast
pa att pengama inte racker till, om man
fir tro vira chefer.

De fiesta vet val hur det brukar ga med
fb'nstren i pausrummen. Dem far vi al-
drig!

Avtal
Det som samverkansgruppen kommer
flverens om kan ocksi beslutas. Ett beslut
taget mellan Facket och chefen miste
betraktas som ett avtal. Det som diskute-

I Hera nrtiklar i delta nununer
av Facktucllt riktas kritik mot
det satt som sumvcrkao mcllun
facket/pcrsonalcn och arbctsgi-
varen (into) fungcrar inom
Stockholmsterminalcrna. An-
ders ficrgstrom Iran scktion
Tba-F skildrar i denna artikcl
bur den lokala verkligheten
kan se ut. Avcn om man liar en
fungcrande samverkan lokalt
pu enheten sa hjiilper inte det
nar terminalchefen liigger sig i
och river upp besluten.

ras och ev. beslutas protokollfbrs och
skall sedan anslis pi anslagstavla si att
alia anstallda kan ta del av tagna beslut si
fort som mbjligt.

Handlingsplan for 1998
En av punkterna i Tba-F:s handlingsplan
fbr 1998 innehiller en punkt som perso-
nalen har ansett att de vil l ha. Det ar att
alia over 49 ir kan fa en halsoundersbk-
ning och enligt Packets uppfattning ocksi
hjalpmedel for de ev. fbrsamringar som
kan ha uppkommit, som ex. nedsatt horsel
eller nedsatt syn. Det bOr ligga i FOreta-
gets intresse att de anstallda mir si bra
som mqjligt.

Bortstruket
Det ar plbtsligt som om samverkan av
nigon marklig anledning upphbr att fun-
gera, det visar sig att vi inte kan fi den
haisoundersbkning som vi har blivit lova-
de i ett avtal med chefen. Darfor att Ter-
minalchefen anser att vi inte skall fi det.
Om inte alia i Terminal Stockholm kan fi
en sadan halsoundersbkning, si skall inte
heller vi pi Tba-F ha det.

Och att ha det mom hela Terminal
Stockholm ar for dyrt

Vi har beslutat att vi skall ha en hdl-
soundersokning pa Tba-F, inom vdr
egen budget och anser darmed att det
gdller!

Analys
Det vi kan tolka av det har, ar att vir chef
egentligen inte har nigon beslutsratt om
sin egen budget och har darmed egentli-
gen inte nigonting att saga t i l l om. Om
en chef inte har en egen budget som han
' hon inte sjalv fir bestamma om, si kan
chefen inte heller fatta nigra beslut i en
samverkansgrupp. Om det 3r pi det har
viset si har vi alltsi inte nigon samver-
kansgrupp.
Det innebdr alt all samverkan maste ske

pa regional niva, dvs has AlfFriman!
Kan det kanske vara si att fbretaget inte

vill att vi skall ha nigon talan langre ?
Ar det locket pi som galler hos oss ock-

si, det bidar inte gott.
Det har ar mycket diliga signaler och vi

miste med bestamdhet pitala virt miss-
n6je med detta b'vergrepp. Det maste tl
rida demokrati pi arbetsplatsen och inte
denna slags diktatoriska beteende.

Om man tittar pi vir arbetsplats med si
kortsiktig syn si kan inte fbretaget tiverle-
va. Eller ar det si att nigra av vira hbgre
chefer ar ute efter att visa sig pi styva
linan nigra ir, fOr att sedan segla ivag
med stora fallska'rmar till nigot annat
affarsomride som skall Jderlitas.

Upprop
Vi maste visa vart missnoje och fram-
fcira v ar talan via Fackklubbens styrel-
se och krava att fa lite arbetsro. Det ar
dessutom en omfijlighet att fOrbattra
VTP:en om man behandlar sina medar-
betare pi det har viset. Om man kan
gora pi det har sattet en gang si kom-
mer man att gora det igen och hela ti-
den blir det bara varre.
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