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Avgorande lage i 3-2 utredningen
1 Posten avser nu att starta akti-
viteter som i princip pekar ut hur
framtiden for sorteringen i Stock-
holm kommer att se ut.

Stockholm SYD
Riksnatet ansvarar for huvudprojektet
cm hela Stockholms framtid i sorte-
ringsbranschen. Ett delprojekt - etapp
1 - kallas Stockholm SYD. Det betyder
att man via en forprojektering vill ta
reda pa hur man kan organisera 10-
1 Sposten pa Arsta. Skulle forprojekte-
ringen visa pa mb'jligheten, skall be-
slut tas i koncernstyrelsen i juni -98.
Darefter skulle tillbyggnad av Arsta
starta i augusti -981 Klara laggs ner
och flyttas over till Arsta med start i
maj 1999.
- Inriktningen sa har langt ar att all
sortering av sma, stora, klump och
vdrde skall ske pa ett utbyggt plan 2
pa Arsta och att ePP tar over plan 4.

I etapp 1 ska man ocksa projektera
" xir ett omlastningsnav och storkund-

sinlamning for hela Stockholm i nu-
varande sparhall i Tomteboda. All
sortering av ekonomiklump fors over
till Tomteboda.

Etapp 1
Posten onskar att SEKO deltar i de
olika aktiviteterna i etapp 1, som t ex
att ta fram ny organisation for sma/c5
och stora/klump i "Stockholm SYD".
Delta framkom vid extramb'te i sam-
verkansgruppen den 9 mars om 3-2
utredningen. Skyddsombudens delta-

gande ar automatisk enligt arbetsmi-
Ijolagen.. Eftersom det ar Riksnatet
som ansvarar for styrgruppen
(overblicken over alia projekt), vet vi
inte hur terminalklubbens medver-
kan/paverkan kommer att bli.

Flera etapper?
Riksnatet kommer 20 mars
att tillsatta ett delprojekt for en etapp
2 efter beslut av Koncernstyrelsen,
med uppdrag att undersoka mqjlighe-
terna att samlokalisera 16-19 med
annan verksamhet (Utrikes, inrikes
omlastning - Arlanda/"HUB", ev. an-
nan/andra terminaler) vid Arlanda.

Terminalklubbens strategi
Terminalklubben har efter extra sty-
relsemb'te 10 mars beslutat inta fo-
Ijande standpunkt:
• Resultatet av fdrstudien 97-98
skall presenteras innan vi gar jn i
projektet: Vilka ekonomiska konse-
kvenser, personalkonsekvenser, osv

far de olika alternativ som skulle
undersokas?

Forts. PS sista sidan: Tretvd

• I dagarna drar projekteringen av
brevresningsmaskinerna iging med
Kent Warghagen som projektledare.
Forst ut ar Tomteboda och sedan fo-
Ijer Arsta. 1 bada fallen med facklig
medverkan. Tillverkningen ar i full
gang i Tyskland och instaliationen
sker nigon gang under varen 1999.

Arbetet med att ta fram en forskilj-
ningsanlaggning ar ocksa i full gang
och har framskridit ganska ilngt. Istat-
let for att ha forskiljningen fore res-
ningstrumman jobbar man nu med att
placera den mellan trumman och sjal-
va resningsdelen. Resuitaten hittills ar
mycket goda, kanske t.o.m. alltfor
goda om man vill behaUa arbetstiHfal-
len.

Beslutet att kopa tre maskiner till
Stockholm ar ju redan taget men nu
tanker man ta beslut om att kSpa ytter-
ligare ett antal som ska placeras uie i
landet, bl.a. GOteborg, MaknS och
Norrkoping.

Vi ber att fl aterkomma med mer
och utfb'rligare inforniatton fangre
fram.

Anders Viksten

I BRM-projebet pa Tomteboda mgarHSO

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



Term/na/FACKTUELLT 3/1998 Arsmotet

Terminalklubbens arsmote
• Ca 80 medlemmar kom till klub-
bens arsmote den 21 februari i ABF-
huset.

Styrelsens verksamhetsberattelse
godkandes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet for det gangna aret.
Nagra avsnitt i verksamhetsberattel-

sen gav anledning till fragor och dis-
kussion.
"Manga ar oroliga for syftet med
terminalkorkortet", sade en av mb'tes-
deltagarna. "Kan det bli ett underlag
for vilka som far sparken i en kom-
mande overtalighet?" Styrelsen svara-
de att det idag inte pagar nagra dis-
kussioner om uppsagningar. Vi bar
fran styrelsen kravt utbildning och ser
darfor - i stora drag - positivt pa kor-
kortsutbildningen - och resultatet av
den ska sjalvklart inte fa ligga till
grund for uppsagningar.

Arbetsmiljo
I avsnittet om arbetsmiljo stalldes
fragor om det planeras nagra atgarder
mot maskinbullret. Huvudskyddsom-
budet svarade att han tagit upp fragan
i samverkansgruppen vid flera tillfal-
len, och dar fbreslagit att ett projekt
om bullerdampande atgarder tillsatts.
Problemet ar att arbetsgivaren hittills
drb'jt med svaret. Andra medlemmar
tog upp de arbetsmiljoproblem som
Logistiks ombyggnad pa Tomteboda
ger upphov till och de tunga lyften i
Vardet. Nar det galler Vardet svarade
avgaende huvudskyddsombudet pa
Klara att utrustning som underlattar
de tunga lyften finns - nu galler det att
fa arbetsgivaren att ocksa kopa in den.

Medlemsmote
Pa det fackligt-politiska avsnittet
stalldes kritiska fragor kring SEKOrs
postpolitiska framtidsprogram. Styrel-
sen svarade att man inom kort kom-
mer att kalla till ett medlemsmote, for
att dar diskutera de postpolitiska fra-
gorna, bade SEKO:s program och
regeringens proposition om ny post-
lag.

Avsnittet om lonerevisionen gav
upphov till nagra fragor fran motes-
deltagarna. Dels problemet med 16-
neutvecklingen for de medlemsgrup-
per som redan passerat "golvet". Dels
styrelsens loneutveckling. - Bada
fragorna kommer att tas upp till dis-
kussion inom styrelsen och i sektio-
nerna infor kommande lonerevision,
svarade styrelsen pa de fragorna.

Valen
PO Brandeker omvaldes till kassor
och Jan Ahtnan till sekreterare. Till
ordinarie styrelseledamoter valdes
Linda Jansson/Arsta, Ulf Erics-
son/Klara-U, Guy Boden/Tba-K,
Erhan Gomiic/Tba-U samt Carlos
CaflHfe^Tba-Taby.

Till ersattare Magnus Ron-
strom/Klara-F, Anders Berg-

strom/Tba-F, Bengt Dahlby/Vardet
samt Ben Ekstrom/Teknik&Under-
hall.

Lasse Lovlie omvaldes som Hu-
vudskyddsombud for den kommande
trearsperioden.

Dessutom valdes revisorer och elva
ordinarie ledamoter till avdelningens
repskap. Val av valberedning bordla-
des till kommande medlemsmote.

Motioner
Arsmotet behandlade ocksa de tio
motioner till fb'rbundsmotet som in-
kommit. Samtliga motioner tillstyrk-
tes av motet.

Nu borjade det bli ont om tid, men
Christer Rydh hann i alia fall med att
lamna en aktuell information om laget
i de nyligen paborjade avtalsforhand-
lingarna.

Till sist avtackades de avgaende
styrelseledamoterna Irja Larsson,
Marek Jaroszek och Peder Olsson.
Liksom arsmotets ordforande, Chris-
ter Rydh fran avdelningsstyrelsen,
och sekreteraren, Hasse Rosen fran
Klara-F.

Darefter intogs en lyckad middag pa
Mongolian Stekhouse!

Arbetsutskott
Vid styrelsens konstituering den 4
mars utsags Micke Tall till vice ord-
forande och Gunnar Hovding till vice
sekreterare. I arbetsmskottet ingar
Anders Viksten, PO Brandeker, Jan
Ahman, Micke Tall samt en femte
ledamot som alternerar inom styrel-
sen.
Till ansvarig for studier utsags Owe

Olausson och for arbetsmiljoarbetet
Lasse Lovlie. Magnus Ronstrom ar
ansvarig for jamstalldhetsarbetet.

Jan Ahman

Pa Terminalklubbens hemsida finns utforli-
gare information om klubbens och sektioner-
nas styrelser.
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Terminal stockholms affarsplan
• Affarsplanen uppdateras varje ar
men grunden ar ett trearigt perspektiv.
Den affarsplan som foreligger galler
1998-2000. Den ar foretagets styrin-
strument jamte budget for att na sina
mal. Affarsplaner ar icke offentliga,
ett exempel pa varfor det ar sa: af-
farsplanen kan beratta om foretagets
egna svagheter och styrka. Aven en

-" beskrivning av foretagets kannedom
om konkurrenters styrka etc kan be-
traktas som fb'retagshemligt.

Kort beskrivning av innehallet:

• Bakgrund innan 1998
• Syfte med verksamheten
• Behov for Kunder, Personal och

andra Intressenter
• Strategier, Organisation, Styrning
• Huvudaktiviter ex 3-2, Brevres-

ningsmaskiner, Oppet bus for kun-
der, Mentorprojekt for blivande
kvinnliga ledare, hqja VIP etc.

• Mojligheter, Hot, Styrka, Svaghet
• Vision
• Viktigaste kunder
• Konkurrenter
• Lonsamhet, Produktionssystem,

/"- Antal anstdllda
• Jamstalldhetsplan

tyckte klubben var bra!

• vill ha en arbetsgivare som ger rim-
lig ersattning for utfort arbete
• ger mqjlighet till inflytande, paver-
kan och personlig utveckling
• vill kanna yrkesstolthet
• vill ha jamstalldhet pa arbetsplatsen
• vill kanna trivsel och gladje pa job-
bet.

En svaghet i fdretaget (foretagshem-
ligt?) beskrevs som

"Hog tolerans av felaktiga vdrde-
ringar och attityder iforhallande till
arbetet" ?!

HARMED INBJUDER TERMI-
NALFACKTUELLT TILL TAV-
LESTG OM BASTA TOLKNING
AV OVANSTAENDE.

FORSTAPRIS PRESENTKORT
A 150.- , TROSTPRIS FINNS.

Nulaget i budget / affarspian
Vikande volymer kan nu sagas vara
en sanning. Man pratar om i genom-
snitt 135 000 brev / dag i uppsam-

lingsledet (A+B). Det ar kannbart i
den manuella sorteringen. Samver-
kansgrupp terminal har denna volym-
minskning overst pa dagordningen
fdrutom 3-2.

Viktigt att den lokala samverkans-
gruppen har uppdatering av sin af-
farsplan. Stall fragan om hur den
lokala affarsplanen ser ut, och fackets
inflytande? (Glom inte fragan om
nulaget i budget och investeringar)

Terminaiklubbens bevakning
Klubben avser att kontinuerligt lamna
information i T-facktuellt om affars-
plan och budgetutfall. (Detta ar ocksa
ett led i att eventuellt skapa en "offi-
cell klubbsida" med fasta rubriker i T-
facktuellt) Dessutom driva pa med
utbildning for framforallt ledamoter i
samverkansgrupperna enligt avtal.

Micke Tall

Micke Tall or Terminalklubbstyrelsens ansva-

rigefdr budgetfragor.

SEKO:s delaktighet
Som tidigare namnts pa annan plats
kanner sig Terminalklubben just nu
inte delaktig i framtagandet av af-
farsplanen, men vi har deltagit i dis-
kussioner om aktiviteter infbr 1998.
Daremot har vi inte vetat om nar den
skall framtagas, darmed har SEKO
inte kunnat lamna besked i olika
sporsmal. Samverkansgrupp terminal
har bestamt att man ska ha sarskilda
traffar om affarsplan och budget un-
der 1998. I vara synpunkter pa den
preliminara affarsplanen framkom
foljande:

Ar det realistiskt att tro pa hojning
av VIP med 10 enheter inom 2 ar ?

Beskrivningen av personalens behov
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Skall posten sluta att
ha kvinnor anstallda?
• Inom Utdelning blir det farre
och farre tjejer. Jobbet har blivit
sa tungt sa att dom inte orkar.
Kassan, dar det finns mycket tje-
jer, star val infor en nedlaggning,
om inte agarna agerar. Inom Ter-
minal i Stockholm sa blir tjejerna
allt sjukare. Tjejerna ar nu dub-
belt sa mycket sjuka och borta
fran jobbet som killarna. Varfbr?

Ar det sa att a'ven inom terminal att
jobbet har blivit for tungt? Fast info-
randet av alia dessa maskiner horde
ha gjort jobbet fysiskt lattare.

Ar det sa att jobbet har blivit mer
enformigt och som det heter repeti-
tivt?

Mer utsatta
Eller har stressen okat? Vi vet ju av
andra undersokningar att tjejer ofta ar
mer utsatta for stress. Killarna har en
stresstopp under arbetsdagen, tjejerna
har tva. Den andra infmner sig strax
innan dom skall ga hem, da man bor-
jar att grubbla over hamtning fran
dagis, vad man skall kopa till mid-
dagsmat osv.

Buller skapar stress, det vet man.
Bullret har okat markant. Kan det
vara sa att tjejer paverkas mer av detta
och darfor kanner vantrivsel?
Eller beror problemen pa en kombi-

nation av alia faktorerna?

Mer stress
Arbetet pa terminal har blivit mycket
mer stressigt under dom senaste aren.
Samtidigt har det blivit trakigare. Vi
ar numera till for att serva maskiner-
na. Det innebar att det ar maskineraa
som styr arbetet och arbetstakten. Vad
sager lagstiftningen om just detta?

Arbetmiljolagen: Arbetsfbrhallande-
na skall anpassas till manniskors fo-
rutsattning i fysiskt och psykiskt avse-
ende. Starkt styrt eller bundet arbete

skall undvikas eller begransas.
Arbetarskyddsstyrelsens rekommen-

dationer: For arbetstillfredstallelsen ar
det i allmanhet fordelaktigt om arbets-
tagaren kan:

• overblicka den egna insatsens bi-
drag till slutprodukten och den egna
arbetsuppgiftens betydelse for
den samlade organisationens verk-
samhet.
• variera arbetsmetoder och arbets-
takt.
• paverka ordningsfoljden mellan
olika arbetsmoment.
• paverka mangden arbete och nar det
skall uttoras.
• paverka kvaliteten av sitt arbete.
• kontrollera resultatet av sitt arbete.

Omvaxling
Arbetet bor utformas sa att det ger
utrymme for variationer och omvax-
ling saval fysiskt som psykiskt. Ar-
betsformer som binder arbetstagaren
till viss arbetsrorelse, bor salunda
undvikas.

Forandringar
Jag anser att vi behover en grundlig
undersokning av dom har problemen.
Vi vet valdigt lite om hur forandringar
av det har slaget paverkar manniskor.
Vi behover ta reda pa det och vi beho-
ver gora dom forandringar som be-
hovs om vi skall kunna ha nagra tjejer
kvar pa terminal.

Och vi skall komma mag att negati-
va problem i arbetsmiljon oftast pa-
verkar tjejer forst, men sa sminingom
ocksa killarna. Man brukar saga att
arbetsmiljon skall skapas efter tjejer-
nas fbrutsattningar, da klarar sig ock-
sa killarna.

'Lasse Lovlie
Lease Lovlie ar Huvudskyddsombud inom
Terminalregionen

Lonerevisionen
• Forhandlingarna om nya loner
och anstallningsvillkor bar nu
pagatt i ett par veckors tid.

Arbetsgivaren har overlSmnat
sitt bud. Forhandlingarna gar
karvt men fortsatter i borjan av
vecka 11. Mer an sa fanns inte,
enligt avdelningsstyrelsen, att
rapportera vid representantskaps-
motet den 5 mars.

Under tiden kan vi repetera SEKO:s
avtalsyrkanden:

• Tvaarig avtalsperiod, 1 april 1998
-31 mars 2000
• 300 kr/man plus 1,5 procent bida
avtalsiren. Sammanlagt innebar
detta ett krav pi 3,5 procent per ir.
Hur mycket av detta som ska laggas
ut generellt preciseras senare.
• Nivan for lagstloner presenteras
senare (idag ar I2gsta Ion for manad-
savlonad 10.600 kr/man)
• En timmes arbetstidsfdrkortning
ska genomforas under avtalsperio-
den. Kosmaden for arbetstidsfQrkort-
ningen ska enligt SEKO ligga utan-
fbr ramen pa 3,5 procent/£r. PS den
har punkten skiljer sig SEKO:s krav
fran LO:s, dar kostnaden for en
eventuell arbetstidsforkortning skall
rymmas inom de 3,5 procenten.
Enligt Sven Olov Arbestal, SEKO:s
fdrhandlingschef, kan okad flexibili-
tet nar det galler arbetstidens for-
laggning finansiera arbetstidsforkort-
ningen.
• Overtiden begransas till 100 tim-
mar/ar (idag 200 tim)
• Garanterad semesterlOn ska uppgd
till 750 kroner per semesterdag. Den
garanterade semesterlfinen innebar
for var del en forba'ttring for dem
som tjanar mindre an 14.000 kr/man;
ovriga har redan mer an 750 kr/dag i
semesterersattning.
• Ett central avtal om kompeten-
sutveckling ska traffas. Malsattning-
en ar att fbretagen i branschen ska
lagga fast kompetensutvecklingspla-
ner for alia anstallda. Det centrala
avtalet ska kompletteras med avtal
pi fbretagsniva.

JA
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Ordningen aterstalld

Formatenheter pa Tomteboda
Forhandlingarna (eller "samver-
kan" som det heter numera) orn
Tomtebodas organisation avsiuta-
des den 3 februari efter drygt ett
ars notande. Resuitatet blev att
arbetsgivaren beslot att kora over
de fackliga organisationerna pa

^lla avgorande punkter. Vi bar
.arfdr reserverat oss och lamnat

den skriftliga motivering som
Facktuellt bar aterger i sin helhet.

eservation
Organisationen
Nar Vision 97 skulle genomforas pi Tom-
teboda varen 1995 angavs som en av
forutsattningarna att 2000-talets arbets-
plats skulle konkretiseras pa Tomteboda.
Det innebar bl.a:

• enheternas storlek begransas
• decentralisering och platt organisation
• helhetssyn och arbetsrotation
• kostnadseffektivitet och kvalitet inom

enheten men ocksi for terminalen
totalt

• matbar produktion bland annat for att
skapa mojlighet till resultatiterforing
lyhordhet for god arbetsmiljO

Som ett resultat av derma milsattning
delades terminalen in i fyra enheter med

•e& helhetsansvar for produktionsproces-
^n inom ett visst geografiskt omride.

Enheterna fungerade till en borjan bra,
men kom snart att stallas infftr stora prob-
lem. Dels den skandalosa Brevnatsstarten
1996, som allvarligt skadade kunderaas
fbrtroende for Posten, men ocksa fbrsam-
rade personalens arbetsfbrhallanden. Vi
blev i praktiken tvungna att ur brevnatsro-
ran pi nytt bygga upp en fungerande
organisation med delegering, arbetsrota-
tion, etc.

Det andra stora problemet har varit att vi
frin den 1 juli 1995 tick en ny terminal-
chef, som fran bSrjan varit negativt ins-
tSlld till den annorlunda organisationen pa
Tomteboda. Istallet for att stOdja f5rsoken
med att infbra en arbetsorganisation i linje
med 2000-talets arbetsplats har ban Sgnat
sig at att leta efter fel. Han har malmedve-

tet arbetat pa att rasera Vision 97 och
aterinfora en gammaldags organisation
med stora enheter, toppstyrning och en
snav arbetsrotation. Han har si har lingt
skapat stor osakerhet, uppgivenhet och
Sveriges samsta VIP-resultat.
De beslut som nu tas om organisationen

innebar tva formatenheter, Sma och Stora.
Dessa storenheter skulle enligt var tolk-
ning av forhandlingsprotokollet fran
november 1997 i sin tur delas in i vardera
tva Team. Detta tanker arbetsgivaren inte
fullfolja.

Det som idag firms kvar av intentionerna
i Vision 97 ar en begransad arbetsrotation
(mellan stora och sma). Det ar var bedom-
ning att de beslut som nu tas om Tomte-
bodas organisation ar nast sista steget for
att avskaffa aven denna rotation.

Mot denna bakgrund reserverar vi oss
mot organisationsbesluten.

Layouten
Idag firms tre manuella "dubbelsortering-
ar" i huset. Enligt arbetsgivarens fbrslag
ska det endast fmnas tva enkelsorteringar,
en manuell smibrevssortering och en
manuell storbrevssortering.

Vi kan acceptera att antalet manuella
sorteringar reduceras till tva dubbelsorte-
ringar, dvs tva manuella sorteringar med
sma och stora pa bada stallena. Den ena
sorteringen bor placeras pa Solnas omride
och den andra pa T/U:s omride.
Arbetsgivarfbrslaget innebar att rotatio-

nen mellan olika arbetsmoment fbrsvaras
ytterligare och ger den enskilde anstallde
an mindre inflytande Over sin egen arbets-
situation.
Arbetsgivaren planerar ocksa for att hyra

ut en stor del av ytorna i sodra delen av
plan 3. Var uppfattning ar att inga ytor
ska hyras ut fbrran 3-2 utredningen ar klar
och besluten tagna.

Administration - lagledare
Ett av arbetsgivarargumenten for att ge-
nomfora de fbrandringar som nu beslutas
har varit att "Tomtebodas ryggsack" ska
krympas, bl.a. administrationen. Vi kons-
taterar att de fdreslagna tillsattningar-
na/placeringarna av lagledare och admi-
nistratorer endast innebar en marginell
reducering av administrationen.

Vad galler inrattandet av flodesledare s§
reserverar vi oss mot detta. I november-
forhandlingarna accepterade vi inrattandet
av flodesledare som en kompromiss i
utbyte mot att fa behilla Teamen. Efter-
som arbetsgivaren nu river upp detta
beslut sa faller ocksa vart enda argument
for inrattandet av flodesledare. Flodesle-
darnas arbetsuppgifter bor fordelas bland
lagledama.

Extremnattscheman
Schemagruppens arbete med att ta fram
nya nattscheman ar ett exempel pi vad
den storskalighet som arbetsgivaren ef-
terstravar leder till. Varje nattlag har sin
egen pragel liksom de enskilda individer-
na i lagen. Nar man nu ska enas om ge-
mensamma listor blir det nastintill omqj-
ligt att hitta nigot som passar alia.

Av arbetsgruppens tva altemativ har
iedningen valt det samre alternativet,
vilket vi reserverar oss mot.

Fortroende
Mot bakgrund av det senaste irets for-
handlingar om Tomtebodas organisation
och framtid och resultatet av den utdragna
forhandlingsprocessen vill vi klargora att
vi saknar fOrtroende f8r terminalchefen i
Stockholm. Det ar med stor oro som vi ser
framtiden an med tanke pi de nya fbrand-
ringar som kommer att bli resultatet av 3-
2 utredningen och andra itgSrder som kan
bli fbljden av de besvarliga fSrhillanden
som Posten arbetar under.

Vi vill till sist piminna om sttt Posten har
tre mil: Nbjda kunder, LOnsamhet ocb
Personal som trivsi

Terminalklubbens Tbautskott
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1998 ars sommaranpassmng
Alia terminaler berors men storsta konsekvenserna pa Arsta

• Har fbljer en sammanfattning av
SEKO:s deltagande i arbetet med
sommaranpassning 1998.

Arsta
Har hade sektionen svart att komma
in i arbetet. Nagon arbetsgrupp i
egentlig mening bar inte bildats. Tack
vare kompetenta SEKO-foretradare
bar anda alia fragor av vikt diskuterats
med Posten. Forslag om att forlangd
restid, p g a tillfallig flytt till annan
terminal, kan inga i arbetstiden ? -
Traktamente for arbete pa annan ort? -
Klargorande av vilka arbetstider som
galler och forenkling via koncentrerad
arbetstid for deltidare (farre installel-
ser)? - Fordyrande av resande i och
med inkop av SL-kort istallet for
nuvarande cykling? Se dar ett fang
med fragor som arbetsgivaren inte
tankt/eller vet losningen pa. Utform-
ningen av semesteransokan var Sek-
tionen och Posten overens om. Arsta
bar ju varit mest berord da indrag-
ningar av arbetsuppgifter ar storst dar.

Klara
Storst paverkan pa Stora/klump. Dar
bar sektionen haft insyn/inflytande i
hela skeendet. Darmed inte sagt att
alias 6'nskemal kan bli tillgodosedda.
Dock var situationen liknande fb'rra
sommaren. Da lostes de individuella
onskemalen. Vilka svarigheterna blir,
ser man ju forst nar semesteransokan
kommer in. Sektionen och Posten
overens om utformningen. SEKO pa
Sma/c5 bar trangt sig in i regionens
arbetsgrupp (normalt ingen SEKO-
deltagare). Nyttig information sprids
vid behov.

Tomteboda
Den terminalen har omvand proble-
matik, mer arbete under perioden 6
juli till 9 augusti. Eventuellt medarbe-
tare fran andra terminaler kommer att
arbeta dar. Detta p g a att arbetstider

na passar battre. Posten och SEKO
har nyligen paborjat arbetet med som-
maranpassningen. Som bekant haller
ocksa Tomteboda pa med en omorga-
nisation som tar mvcket tid. Darfb'r

ingen detaljerad rapport darifran den-
na gang.

Micke Tall

Politiska seminarier pa ABF
Globaliseringen, myt eller verklighet?
Johan Ehrenberg, forfattare, debattor, Peter Weiderud,
sakkunnig UD, IngemarLindberg, LO Idedebatt.
• Onsdag 18 mars kl. 18.00, Fabiansalen

Feminism pa 90-talet - Svek eller framgang?
Petra Ulmanen, forfattare, journalist, Isobel Hadley-Kamptz,
frilansskribent
• Torsdag 26 mars kl 13.00-17.00, Brantingrummet

Sverige och NATO - samarbete eller medlemskap?
Jens Pettersson, Svenska Freds, Karin Karlsbro, fp.
• Onsdag 1 april kl. 18.00, Brantingrummet

Vad har EU-medlemskapet betytt for demokratin?
Kerstin Jacobsson, sociolog Linkbpings universitet, Sverker
Gustavsson, statsvetare Stockholms universitet.
• Onsdag 15 april kl. 17.00-20.00, Brantingrummet.

Den rode patnarken - Om arbetarrorelsens auktori-
ta'ra traditioner
Olle Sahlstrom, LO Idedebatt
• Tisdag 21 april kl. 18.00, Fabiansalen

Lontagaragda foretag - ar det ekonomisk demokra-
ti?
PerAhlstrom, ledarskribent Nya Norrland, Goran Greider,
forfattare, debattor.
• Onsdag 22 april kl. 18.00, Brantingrummet

Framtidens arbetsmarknad - flexibilitet, men pa
vems villkor?
Monica Boethius, forfattare, journalist, Kurt Junes/6, LO:s
rattsskydd, GunnarAronsson, Arbetslivsinstitutet.
• Onsdag 6 maj kl. 18.00, Brantingrummet.
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1997 ars lonerevision i siffror
• Medellonen for sonerare hojdes i 1997
ars lonerevision fran 15.222 kr/min till
15.507 kr; en hojning med 285 kr/manad.
Skillnaden i Ion mellan vara tre terminaler
har nu, efter tre gemensamma lonerevisio-
ner, krympt till 65 kronor. Chaufforerna
pa Biltransporten ligger fortfarande en bit
under snittet for sorterarna, a'ven om
avstandet minskat nagot i 1997 ars revi-
sion. Vx:ama, kassb'rema pa Foretagspos-
ten och - framfor allt - teknikema ligger
over genomsnittet.

129 kronor mindre
Fore lonerevisionen tjanade kvinnliga
sorterare i genomsnitt 135 kronor mindre
an ma'nnen, avstandet krympte med ynka
sex (6) kronor till 129 kronor. Med den
takten kommer det art ta lang tid innan
lonema ar lika for man och kvinnor. No-
teras kan ocksa art loneskillnaden mellan
konen okade pi Klara.

En fdrklaring till lOneskillnaden skulle
kunna vara art fler kvinnor arbetar deltid
och art deltidama har la'gre Ion. Det sist-
namnda pistaendet stammer, deltidarnas
medellon ar drygt 200 kr lagre an helti-
damas. 55 procent av deltidarna ar kvin-
nor, alltsa nagot fler an ma'nnen, men
skillnaden ar inte tillrackligt stor for art
forklara loneskillnaden (av det totala

'""̂  antalet sorterare arbetar ca 29 procent

deltid). Jamfor man heltidarnas loner sa
skiljer det fortfarande drygt 100 kr/man
mellan konen.

Frigan kraver alltsa en fortsatt och dju-
pare analys!

EU-domstolen
Siffrorna utgar fran SEKO:s medlem-
mar. De allra fiesta ar visserligen
SEKO-medlemmar, men det ar an-
dock irriterande art arbetsgivaren inte
ger oss tillgang till loneuppgifter for
samtliga anstallda. Darigenom har de
ocksa ensamratt over den fullstandiga
lonestatistiken. Jamstalldhetsombuds-
mannen har i ett aktuellt fall (Scania i
Katrinehoim) uttalat sig for fackets

ra'tt art fa tillgang till loneuppgifter for
samtliga anstallda och alagt arbetsgivaren
ett vite pa 200.000 kronor om nan inte
lamnar ut dem. Tvisten kommer troligen
art gi till Europadomstolen innan den
avgors. /JA

Kassapersonaiens loner

Enhet

Klara-F

Tba-F

TOTALT

Medellon

fore

15.581

16.077

15.861

efter

15.943

16.323

16.158

Hoj-
ning

362

246

297

Lagledarnas loner

Enhet

Biltpten

Klara

Tba

Arsta"

TOTALT

Medellon fore

alia

16.614

17.895

17.391

17.860

17.531

Medellon efter

alia

16.935

18.459

17.772

18.140

17.970

hojning

321

564

381

280

439

kvinnor

16.210

18.377

17.668

X

17.867

man

17.225

18.507

17.808

X

18.011

'; = SEKO organiserar endast ett fatal lagiedare pa Arsta.
SEKO organiserar sammanlagt ca 70 lagiedare inom Stockholmsterminalema.

Biltransporten
Klara F-post
Klara Sma-C5
Klara St/Klump
KLARA TOTALT
Vardet
Tba F-post
Tba-Kista
Tba-Solna
Tba-Taby
Tba-U/VSsby
TBA TOTALT
Teknik/Underhall
Arsta F-post
Arsta Sma/C5
Arsta St/Klump
ARSTA TOTALT
HELA REGIONEN

Medellon fore lonerev 97
alia

15075
15390
15064
15281
15195
15401
15327
15174
15296
15369
15215
15256
16370
15237
15083
15308
I5f70
15222

kvinnor ma'n
14976 15098
15431 15372
15060 15068
15198 15308
15 136 15 230
15300 15416
15115 15416
15034 15231
15283 15307
15274 15449
15189 15232
15 166 15 304

X X

15400 15201
15034 15155
15156 15366
15 067 15 260

15 137 15 272

Medellbn efter lonerev 97
alia fOrSndr

15365 290
15647 257
15361 297
15564 283
15481 286
15690 289
15607 280
15466 292
15565 269
15622 253
15490 275
1 5 534 278
16956 586
15549 312
15390 307
15591 283
15469 299
15 507 285

kvinnor ma'n
15278 15385
15706 15620
15348 15374
15470 15594
15418 15518
15554 15710
15395 15696
15340 15518
15551 15576
15560 15675
15480 15496
15 452 15578

X X

15638 15529
15351 15449
15448 15647
15 377 15 550

15426 15555

Loneskillnad kvinnor - man
fore efter fSrSndr

-122 -107 15
59 86 27
-8 -26 -18

-110 -124 -14
-94 -100 -6

-116 -156 -40
-301 -301 0
-197 -178 19
-24 -25 -1

-175 -115 60
-43 -16 27

-138 -126 12
X X X

199 109 -90
-121 -98 23
-210 -199 11
-193 -173 20
-135 -129\

Endast SEKO-medlemmar. Exklusive timanstallda och tidsbegransade.
Exklusive lagiedare (F), kassorer(H) samt adminstrativ personal.
TOTAL-kolumnema forresp. teminal och hela regionen omfattar endast sorteringspersonal (pakskod: G)
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Internationellt

Kamp mot avregleringen
Regleringen kvar i Tyskland • Samarbete mellan USA:s och Mexikos postisar

• Sverige ar som bekant varldsle-
dande nar det galler att avreglera
postmarknaden. Men trenden ar
internationell ocb liknande an-
strangningar gors i andra lander.
Och syftet ar overallt detsamma:
Billigare porton for storkunderna
och dyrare och samre service for
allmanheten. Hardare villkor for
dem som gor jobbet. Nya omraden
ska frigoras for profitskapande
verksamhet.

Postpolitiken ar, kort sagt, bara
"// led i kapitalets internationella
krispolitik.

Det tyska parlamentet, Bundestag, antog
i hostas en ny postlag, som ftiregatts av
harda diskussioner. Aven i Tyskland ar
avreglerama pi frammarsch. Det tyska
postfacket, DPG, genomforde olika aktio-
ner - mbten, demonstrationer och en tio
dygns "warning picket" framfb'r rege-
ringspartiets kontor i Bonn,- i syfte att
fdrsvara en fbmuftig reglering. Resultatet
blev att marknaden aven har bppnas for
nya aktbrer, men den tyska posten behal-
ler ensamratten att distribuera brev upp
till 200 gram och "direct mail" upp till 50
gram.

Bibehallen service
DPG varderar resultatet som en framgang.
Den nya lagen gb'r det mbjligt att bibehal-
la en god postservice till alia medborgare.
Nya operatbrer kommer att beviljas licens
endast om de tillampar sedvanliga lone-
och anstallningsvillkor inom postbrans-
chen. Har skulle man vilja hbja ett var-
ningens finger mot bakgrund av vara
svenska erfarenheter. CityMail och de
andra russinplockarna anses ju tillSmpa
"sedvaniiga villkor" i och med att de
fbljer de "branschavtal" eller liknande
som vart kara SEKO tecknat och som
numera ocksa ligger i botten f8r vara
postala avtal. Ett branschavtal som i flera
avseenden ar samre an de "sedvanliga
villkor" som gallde fOre avregleringen.
"It is a triumph of reason". Si sammanfat-

tar vara tyska kamrater den nya tyska
postlagen. Och det ar vad det handlar om:
fornuft! De andringar som planeras i den
svenska postlagen ar ofbrnuftiga och
darfb'r bbr de stoppas och en aterging ske
till en fornuftig reglering!

Postal Reform Bill
Aven i USA attackeras Posten. Har har
regeringen tillsatt en utredning, som -
appladerade av privata storftiretag som
UPS, kant fran strejken i hostas, och
FedEx - presenterat en "Postal Reform
Bill", HR 22.

Lagforslaget vill privatisera en del av US
Postal Service (USPS) verksamhet, men
har va'ljer man - typiskt nog?! - en grans i
dollar istallet for i gram. Idag ar det tilla-
tet fbr privata aktbrer att distribuera fo'r-
sSndelser med ett porto pa $6.00 eller
mer; utredningen fo'reslar att den gransen
sanks till $2.00. Det innebar att ca 32
miljarder kroner av US Posts omsattning
(pa totalt ca 450 miljarder kronor!) sla'pps
fri fOr konkurrens.

Samtidigt vill utredningen infbra en har-
dare styrning av US Posts mOjligheter att
Oka priserna. Principen ar att de alltid ska
Oka mindre Sn de alhnanna priso'kningar-
na. US Posts avgaende chef Marvin "Car-
vin" Runyon har redan fOrklarat att posten
darffir kommer att fb'rsb'ka halla nere de
postanstalldas loner en procent under den
privata sektorns anstallda.

Postal Reform Bill ar annu inte antagen.
APWU, det stOrsta av USA:s postfack,
uppmanar darfOr sina medlemmar: Be

Ready for Action!

Historiskt mote
I somras skedde ett historiskt mote i Mex-
iko City nar APWU for forsta gangen holl
en konferens tillsammans med det mexi-
kanska postforbundet (SNTSEPOMEX)
och andra mexikanska fackfb'rbund inom
kommunikationssektorn.

Konferensen var direkt fo'ranledd av att
US Postal Service' borjat flytta ut kod-
ningstjanster till Mexikos "exportzoner".
Man borjade redan 1990 med att flytta ut
kodning, men da stoppades verksamheten
av en skiljedomstol och ett avtal teckna-
des mellan US Post och APWU, vilket
innebar att arbetet atergick till den statliga
posten. Nu gor US Post nya forsok genom
att lagga ut verksamheten pi privata en-
treprenb'rer, som i sin tur flyttar verksam-
heten till Mexiko. "Idag tar man jobben
fran USA och lagger ut dem i Mexiko",
sade Moe Biller, APWU:s ordforande pa
konferensen, och fortsatte, "men imorgon
kan det mycket val vara fran Mexiko till
Kina eller nagot annat land, i den standiga
jakten pa laga kostnader, svettlb'ner och
nya arbetare att exploatera".

Kodning pa distans
Fragan togs sedan upp vid Kommunika-
tionsintemationalens (PTTI) kongress i
Kanada. Kongressen fbrdbmde US Post
agerande och kravde intemationellt stbd
till APWU och deklarerade att internatio-
nella protestatgarder kan komma att vid-
tas. Exemplet med kodningen "visar hur

ny teknik kombinerat med privatisering
av postal verksamhet och globalisering av
nationella ekonomier kan flytta jobben
nastan hur som heist var som heist i varl-
den, aven postanstalldas jobb", skriver
PTTI i ett nyhetsbrev. I augusti fOrra aret
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beviljades det mexikanska postiorbundet
medlemsskap i PTTI, som andra mexi-
kanska fackfb'rening.

Det ar ocksa av intresse. De europeiska
och nordamerikanska facken bar val inte

^

alltid visat sa stort intresse for arbetarna i
_den tredje variden. Nu, nSr vara egna jobb

:h villkor hotas, ar det, om inte fdrr,
dags att inse an kampen ar intemationell!

Jan Ahman

Det tyska postforbundet, DPG, har en egen
hemsida, www.dpg-hv.de, dar det ocksa firms
en del information pa engelska. Pa APWU:s
hemsida, www.apwu.org, finns en News Servi-
ce dar man kan lasa mer, bide om avregle-
ringspolitiken och samarbetet med de mexi-
kanska postisarna.
Kommunikationsinternationalen, PTTI, ger ut

ett nyhetsbrev pa flera sprak, bl.a. svenska. Nr
1/1998 ar den framsta kalian, till min artikel.
PTTI:s hemsida har adressen www.ptti.ch.

De allra fiesta nationella postfOretag ar
slutna till UPU, den internationella postu-

.ionen, en FN-institution med sate i Bern. Pa
deras hemsida, http://ibis. ib. upu. org, kan man
lasa om viiken postlagstiftning som galler i de
ansiutna landerna - men ocksa fa uppgift om
hur manga sorteringsmaskiner man har i exem-

"^^^elvis Japan!

Ny medlemsavgift 1 april
• Den 1 april andrar forbundet
avgiftssystemet enligt besiut av
1997 ars forbundsmote. Andring-
en bestar i att antalet avgiftsklas-
ser minskas till sju. Sammanta-
get ska de nya avgifterna inne-
bara ofb'randrade inkomster for
forbundet men for den enskilde
kan resuitatet bli en hojning eller
minskning, beroende pa var man
hamnar i den nya tabellen.

Studerande
Samtidigt infers en ny avgift-
sklass for den som studerar med
studielan. Beloppet blir 99
kr/man, varav 75 kr gar till A-kas-
san. Avgiften galler for den som
under studietiden saknar inkomst
av arbete och finansierar sina
studier genom studielan eller
pengar ur madrassen. Daremot
inte for den som har Ion eller
bidrag (exempelvis CSN-bidrag
for kunskapslyftet). Ar du oklar
om du ar berattigad till den lagre
avgiften eller ej, kolla med avdel-
ningsexpedit ionen, tel
08/24 34 00.

Du som jobbar i Posten men
har en annan huvudarbetsgivare
kan numera fa sankt medlem-

savgift i SEKO. Fb'rutsattningen
ar att du ar medlem i den A-kas-
sa som galler for det omrade dar
du har din huvudarbetsgivare. Du
kan under dessa forutsattningar
fa din medlemsavgift i SEKO
reducerad med var A-kasseav-
gift.

Felplacerad
I medlemsavgiften ingar 75 krtill
A-kassan, 72 kr i a-kasseavgift
och 3 kr i administrationsavgift till
A-kassan. Likasa ingar premien
for den olycksfallsforsakring (GF
15000), som ingar i medlemsav-
giften. Och allt annat som man
far som fackmedlem!

Medlemsavgiften 1998 berak-
nas pa den Ion som bestams i
lonerevisionen 1997.

Om man har blivit inplacerad i
fel inkomstklass eller om man far
en varaktig (=minst tre manader)
fbrandring av lonen, kan man
anma'la detta till avdelningsexp
(SEKO post Stockholm), tel 24
3400.

/JA

Medlemsavgift i SEKO post Stockholm fr.o.m. 1 april
1998, enligt forbundsmotes- och representantskaps-
beslut:

Inkomst1'

0 - 5000
5001 - 7000
7001 - 9000

9001 -11000
11001 -14000
14001 -17000
17001 -

Pensionarer
Studerande''

FOrb

116
126
151
171
191
216
226
24
99

Avd

0
20
30
40
55
70
70
12
0
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11 = Enligt 1997 4rs Ittnerevision
21 = Studerande med studielan



Normalbrev
Avs: SEKO post
Klubb Terminaler Stockholm
17300 TOMTEBODA
AdressSndring: se nedanl

Resultat

Minskade volymer
- men ocksa minskad produktionstid

I Alia kanner vid det bar laget till okar.
att volymerna bar minskat oro-
vackande mycket sedan arsskiftet.
Facktuellt kan nu presentera de
senaste siffrorna, som omfattar
januari och februari i ar. Vi redo-
visar utfallet som en jamforelse
med samma period under forra
aret.

Facktuellt aterkommer med en utfb'r-
ligare analys av utfallet och skillna-
derna i utvecklingen mellan forsan-
delseslagen liksom terminalerna
emellan.

/JA

Volymutvecklingjan-feb -98jamfort med samma period 1997, pro-
centuell forandring.

Uppsamling A

Uppsamling B

Spridning A

Spridning B

+ 8,9

+ 14,2

-5,5

, -10,4 -16,7

-9,9

-7,1

-4,0

-2,5

-15,8

3,7

-13,0

mmmimm^mv-x-v"lillliilillilSi
Kml

Volymer och produktionstid jan-feb -98jamfort med samma period
1997, procentuell forandring.

Volymer1

Produktionstid2

+ 1,9

-1,51

-8,3

-4,72

-5,6

-10,83

y III; 1.1

1 - Samtliga sorterade volymer (Uppsaml A+B, Spridn A+B)
2= I produktionstid ingar Sma, Stora/klump samt F-posten pa respektive terminal.

Det totala volymtappet under arets
forsta manader uppgar till ca fern pro-
cent for hela regionen. Av tabellen
framgar att variationerna mellan ter-
minalerna ar stora. Samma sak galler
forandringarna i produktionstid, dvs
den tid, matt i timmar, som verkligen
anvands i produktionen (dvs alia le-
digheter o dyl. ar franraknade). Sam-
manlagt har produktionstiden minskat
mer an volymerna. Det ser bra ut, men
da ska man komma ihag att den ner-
dragningen ocksa ar uitecknad for
annat, t.ex. den planerade rationalise-
ringsvinsten nar kodningsandelarna

Forts. Fran forsta sidan:

Tre-tva
• For att SEKO aktivt skall
deltaga i "forprojekteringen" av
Stockholm Syd kraver klubben
• Att vi far se fb'rprojektdirekti-
ven i skriftlig form
• Att, till skillnad mot nu, 2000-
talets arbetsplats genomsyrar
framtagandet av ny arbetsorgani-
sation. Exempelvis mindre enhe-
ter, delegerat ansvar, mqjlighet
till arbetsrotation
• Att SEKO far utova inflytande
pa tillsattning av projektledare
for Sth SYD
• Eventuellt begars att en ar-
betstagarkonsult granskar siff-
rorna.
• Klubbens slutgiltiga stall-
ningsstagande om nytt termi-
nalkoncept, kan ske forst nar
underlag for beslut foreligger.

Medlemmarna
Nu borjar medlemmarna pa Klara
pa allvar ge uttryck for sina asik-
ter. Forut bar det naturligtvis
varit svarare att bilda sig en upp-
fattning da informationsflodet
inte har varit kontinuerligt. Pa
Klara pagar en namninsamling
mot en nedldggning av termina-
len. Aterstar att se hur medlem-
marna pa de andra terminalerna
reagerar om Riksnatets projekt
visar sig bli nedlaggning och ut-
byggnad etc.

Klubb Terminaler Sth /Micke
Tall

Rilvnatet Or den enhet inom Fasten Brev
som ansvarar for samtliga terminaler i
landet. ChefenfSr Riksnatet heter Bertil
Nilsson.

AdressSndring: Pa Postens blanket! till: SEKO post, Box 1162,111 91 STOCKHOLM. Uppge personnummerl


