
Terminal 4SEKO 

FACKTUELLT 
S E K O post • Klubb Terminaler Stockholm 

Pensionsstiftelsen saljer ut 
Tomteboda och Arsta 

Nr 1/jan 1999 

• Postens pensionsstiftelse 
planerar att salja samtliga 
brev- och paketsortering-
sterminaler. Syftet med for-
saljningen ar att minska 
fondens agande i fastigheter 
och oka andelen aktier och 
andra vardepapper. Post-
koncemen svarar idag for 
ca 97 procent av hyresin-
taktema i berorda fastighe
ter. Som regel har Posten 
langa hyreskontrakt for sor-
teringsverksamheten. For 
Arsta (Sth Syd) har man 
nyligen tecknat ett tioarigt 
hyreskontrakt och Tomte-
bodas kontrakt loper t.o.m 

ar 2005. En eventuell fdr-
saljning uppges inte berora 
sorteringsverksamheten i 
terminalema. Malet ar att 
samtliga hus ska saljas un
der 1999. 

De terminaler som berors 
inom Brev ar Arsta, Tomte
boda, Sundsvall, Norrko-
ping, Vasteras, Alvesta, 
Linkoping, Malmo och G6-
teborg. 

13k 

Las mer om bakgrunden till 
forsdljningen pa sid 11 samt i 
intervjun med Bertil Nilsson 
pa sid 6. 

Terminalklubben 

kallar till 

ARSMOTE 
Ldrdag den 27 februarl kl. 13.00 

Lokal: Medborgarhuset 

Efter motet bjuder kiubben pa middag. 
Anmaian senast den 22 f ebruari 

Anmalningsblankett pa nasta sida! 

valkomna! /Styrelsen 

sth Syd, kl. 11.50 den 21 januari 1999. 
Samtidigt som bygget p§g^r med hogsta fart planerar 
Pensionsstiftelsen en fOrsaijning. 

mtervju med 
Bertil Nilsson 

Terminalklubben pa internet: 
http://home.swipnet.se/termmalklubben/ 



Term/na/FACKTUELLT 1/1999 Sidan tvit 

— 

Terminalklubbens almanacka varen 1999 
Datum Aktivitet Kormmentar 

Januari 21 
28 

Styrelsemote 
F6retagskommitt6 

Arsta 
Alia terminaler i landet trdffas 

Februaii 11 
19 
25 
27 

Styrelsemfite 
Sista dag for motioner 
Styrelsemote 
Klubbens irsmOte 

Tomteboda 
Ldmnas till Terminalklubben 
Klara 

Mars 4-5 
8 
11 
30 
31 

Styrelsekonferens 
Foretagskommitten 
Avdelningens representantskap 
Koncernkommitt6n 
Styrelsemote 

Arsmote 
Arsmote 
ArsmOte 
Arsta 

April 29 
29 

Maj 27 

Styrelsemote 
Stor SEKO-fest med bl.a. Ronny 
Eriksson (arr. SEKO-Sth) 
Styrelsemote 

Tomteboda 

Biljetter slapps 1 februari 

Klara 

Juni 1-3 
17 

SEKO:s forbundsmete 
Styrelsemote Arsta 

August! 19 Styrelsemote Tomteboda 

Tisdagar kl. 9.00 
Fredag kl. 13.00 ijamna v 
19/2, 19/3, 16/4, 28/5, 11/6, 
20/8 
21/4, 11/6 

Arbetsutskottet 
Samverkansgrupp Sth Syd 
Samverkansgrupp Tomteboda 

Gemensam samverkansgrupp 
Terminal Stockholm 

Klara, klubbexpeditionen 

Normalbrev 
Avs: S E K O post 
Terminalklubben Stockholm 
107 00 STOCKHOLM 

Ja, jag kommer pa Terminalklubbens 
arsmote och middag! 

Namn 

Sektion 

• Jag vill ha vegetarisk mat 

Avgin betald 
Taxe perque 
Sverige 

SEKO Klubb Temiinaler 
Plans 

107 00 STOCKHOLM 
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Dagslaget 1 projekt Syd: 

Konturerna kan skonjas 
• Efter en ganska intensiv period av 
ritningsgranskningar och genomgang 
av lokalfbrteckning kan man nu borja 
skonja konturerna av vad som ska b l i 
den nya Sydterminalen. Fackliga och 
skyddsombud bade pa Klara och Ars
ta har lagt ner mycken t id och engage-
mang pa att fa t i l l det sa bra som moj-

^ ligt. 

Frekvenstraning 
Varje process gavs mojlighet att kom-

^ ma med kompletterande krav pa loka-
liteter och disposition, avensom v i 
fackliga och skyddsombud. 

De krav som v i stallde bl.a. pa toa-
letter och ytterligare pausrum t i l lgo-
dosags i viss utstrackning sa dar far v i 
vara ratt nqjda sanar som pa ett uppe-
hallsrum som v i gama skulle velat ha. 
(You can't w i n them all?) 
Omkladningsrummen med tillhoran-

de skap som varit en het fraga, fick 

inte r ikt igt den losning som v i hade 
fbreslagit, men arbetsgivaren har 
garanterat att alia som onskar fa ett 
helskap ska kunna fa det, i ett om-
kladningsrum. 

I anslutning t i l l huvudentren kom
mer ocksa att finnas garderob och en 
hel del mindre skap for de som sa 
onskar. 

I ovrigt byggs restaurangen ut och 
en takterrass byggs i anslutning t i l l 
densamma. 
Aven gymet omformas och utvidgas 

t i l l att ocksa innehalla ett s.k. fre-
kvenstraningsrum. 

Ladtransportoren 
Nar det galler den tekniska utrust-
ningen har en intensiv diskussion 
forts kring hur omfattande Ltp:en 
(ladtransportoren) skulle b l i , detta 
fi-amfbrallt pa grund av kostnadema. 
Tyvarr sattes j u kostnadsramen for 

Stockholm Syd, kl. 12.00 den 21 januari 1999. 
Utsikt fran nuvarande byggnad mot dster 

den tekniska utrustningen enligt vart 
fbrmenande alltfor snavt och arbetsgi
varen har darmed velat banta ned det 
fbrslag som vuxit fram. Efter den 
samverkan som v i haft kring LTP ser 
det pa det hela taget i dagslaget trots 
allt ratt bra ut. 

Egentidsplanering? 
Ventilationen som ar en annan het 
fraga och dar v i har forordat deplace-
rande don, dvs. luften slapps in i golv-
niva ,kan komma att fa just den 16s-
ningen. I alia fall ar arbetsgivarparten 
positiv t i l l en sadan losning. 
Lasse Lovlie (Hso) har haft ingaende 

diskussioner med VVS konsulten som 
ocksa fbrordar detta system. 

I organisationsfragan har v i annu ej 
kommit sarskilt langt, vissa overgri-
pande principer har dock diskuterats, 
bl.a. lagledarrollen, kompetensutvec-

kling, arbetsvari-
ation, pool och 
egent idsplane
ring. 
Egentidsplanering 

kan j u bli en kon-
troversiell fr^ga 
men frSn SEKO.s 
sida vill vi inte i 
det har laget stanga 
dorren for vidare 
diskussioner iiman 
vi vet vad det kan 
komma att inneh&l-
la. Forhoppning-
svis kan det ju fm-
nas fbrdelar aven 
for personalen i ett 
sSdant system. 

Janne Gebring 

Janne Gebring dr 
sektionsordforande 
pa Arsta och adjung-
erad till klubbstyrel-
sen. 

-If 



Term/na/FACKTUELLT 1/1999 Klara och i 

Demokrati Vad ar det vi haller pa med? 

Paverkan, samverkan 
- eller avverkan?! 
• Nar vi diskuterar och funderar om 
vilka mojligheter som inryms i de nya 
formema for forhandlingar och piverkan 
av v i r arbetsmiljo och organisation -
studsar vi t i l l infor begreppet samverkan. 
For narvarande soker j u SEKO och ar
betsgivaren att finna formema for en 
samlad form av medbestammandeavtalet 
och skyddskommitten (arbetsmiljon) 
genom s.k. samverkansmoten. V i ar s a s 
redan med pk idestadiet men blir kanske 
oftare bara informerade efter effektuerat 
beslut! 

oppen dialog 
Det ar j u helt OK om bida parter hiller en 
oppen och respektfull dialog. I vissa ljusa 
stunder under 1998 skapades s4dana 
arbetsformer t ex p i vkr enhet dk somma-
ren planerades och vissa inslag av sche-
maandringar behovde genomforas. Nar 
regelbundna moten hills och komplette-
ras av arbetsplatstraffar samt utveckling-
ssamtal med personalen. Det behovs en 
flerfaldig dialog p i alia plan! I vardag-
sarbetet innebar det aven en god relation 
i arbetslagen och med lagledaren. Att hon 
eller han hiller personalen val informera
de och ar uppmarksam p i de enskilda 
lagmedlemmamas kunskaper och behov. 

upp och Ned 
I andra fall - t ex under arbetet med 
Stockholm Syd (Arsta) - ar det Upp och 
Ned med samverkan. Det har varit arbet-
sperioder d i processgrupper fimgerat 
med representanter for SEKO, skyddet, 
arbetsledning och projektmedarbetare. 
Har ar det desto ryckigare nar det gSller 
kvaliteten p i samverkan. D i vi l l man 
minga ginger saga upp "kontraktet"! N i r 
det inte respekteras att varje part fbr sig 
arbetar med och soker losningar p i f r i -
goma och att vi ar omsesidigt lyhorda 
for varandras isikter och argument. Har 
har vi j u allt att viima p i att skapa en god 
miljo och organisation infor Postens nya 
stora arbetsplats p i 2000-talet! 

Jag tror minga av oss ibland kanner att 
samverkansbegreppet inte stir for piver-
kan - utan snarare avverkan! V i hiller p i 

att lagga ned Stockhohn Klara och likasi 
Stockholm Arsta i dess nuvarande mindre 
och effektiva form. Med viss nitisk insats 
av piverkan, medverkan och samverkan 
soker andi ett flertal skyddsombud och 
fackliga representanter tillsammans med 
projektledningen och personalen att 
skapa en manniskovardig men trots allt 
industriell arbetsmiljo i Syd. F - n tro'ti? 

Flera roster behovs! 
For att detta aktuella arbete med organi
sation, arbetstider, arbetsmiljoklimat, 
personalvillkor och ledning i Syd-termi-
nalenskakimnakallassamverAan behovs 
det helskarpning! Det galler j u att forsti 
att i kommande terminal ska flera hundra 
av oss fortsatta att arbeta med posten. Hur 
ska vi kxmna erbjuda dels en bra produk-
tion och dels en arbetsmiljo som ska 
kunna iimehilla bide god miljo och inte 
minstarbetslust!? 

En utmaning for oss alia! Vi f i r gemen-
samt s6ka skarpa v i r blick och kritik s i 
att fbrslag ni r fram i beslutsprocessen. 

Passa p i att friga och tala med varandra, 
med narmaste arbetsledare, fackligt kon-
taktombud, skyddsombud, med din styrel-
se eller direkt med produktionsledningen! 

Minga bollar ar i luften! S i flera ogon 
och oron samt roster behovs! Racker 
medverkan? 

Vlf Ericsson 

Ulf Ericsson arordforande i Sektion Kla
ra Uppsamling/Sma-C5. 

Som beg repp, vackef det olika 
kansloroch reakfener i tiela v&ri-
den, FOf de som anvarKier sig av 
totaJitara regtmer, f6r att slyra odh 
fortrycka andra manniskor, bety-
der det "omstortfDfig'. F6r de 
fortryckta innebar det hopp och 
betyder garanti for tr ihet, fred 
och rattvisa". 

FOf oss har i Sverige ar cJeinokra-
ti sjaivklart men f6r att demokrati 
ska leva vklare} v4rt samhaile, 
m^ste V! vara deiakttga och an-
vanda y^ra rattlgheter, t.ex, var 
rostratt. En def ^rnanniskor tycker 
att :poiitlken arstruntprat och kan
ner sig besvikna och foraktaf 
polilikerna. J verkligheten fattas 
a!!a vjktiga besiut i v^rt samhaife 

• av potitJker, Over oss, beroeride 
p^ vilka ideologjska tankar de 
har. 

13 jurjt 1999 
Det ar dags igen att anvanda var 
rfistratt och genom den kan vi 
vaija v^ra repfesentanter til! EU-
pariamentet, oberoende av vad vi 
lycker och tanker om EU-fragor, 
eftersom vi ar med. De som ar 
positiva vill sakert fdrstarka och 
utveckia sina stailnJngar, genom 

satt g i och rdsta fram stna kandi-
dater, det g6r de ratt i. De som ar 
negativa eller osakra vii! inte vara 
mad och rosta: lanwar man 

: utrymme och fulln'iakt fOr a8 and
ra kan bestamma istaliet for en 

ISjalV;: Det racker inte att vara 
%egatjv och JfrSgasatta allt, man 

m4ste vara med och "rOsta fram" 
sina kandtdater, om man vill for-
soka andra kufsen. Under varen 

: kommer EU-valkampanjen att 
; satta igang, D§kan vi bjuda in 
; ikandidater till EU-parlamentet, 
; staila frSgor och skaffa mer infor-
: matton omEU, 

Det ar oerhort viktigt att inte stan-
• na hemma pa soffan den har 
: gangeri! Tillsammans maste vi 
; bevaravardemokrati l 

Gerardo Berrfos 
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Att vara, eller inte vara 

Navet, ett centrum i hjulet... 
• Det ar vad man tanker pi , nar or-
det namns, men ar det verkligen s i 
viktigt ? 

Om man har varit med i projektet 
som ska ta fram det, s i kan man borja 
undra om det ar det, samt om det inte 
ar fei namn p i det hela. 

^,^Nar projektet startade s i presenterade 
Projektledaren vad det var som man ville 
ha, men mycket snabbt fick vi alia klart 
for oss att ytoma redan var bestamda av 
nigra ansvariga i Posten och Solna kom-

^ m u n . Jag och fler med mig, kande sig 
Im-ade fr in forsta borjan. 

Begransade ytor 
Meningen var att projektgruppen skulle ta 
fram vad man ansig sig behova, for att 
kunna ha en vettig verksamhet. Det forsta 
man skulle se over, var vilken verksamhet 
som skulle bedrivas och vilken utrusming 
som kravdes t i l l detta. Arbetsmiljoaspek-
ten skulle vara en rod t r id genom hela 
genomfbrandet. 

Innan projektgruppen ens hade startat, 
kunde vi konstatera att de ytor vi skulle 
disponera redan var begransade, senare 
visade de sig dessutom vara otillrackliga, 
for den tSnkta verksamheten. Nigra ytter-
ligare ytor fick vi inte rakna med, for det 
skulle fbrsena byggstarten, vilket inte 
skulle passa in i det omtalade Sydprojek-
tet, dvs. utbyggnaden av Artsaterminalen, 
dar navet ska vara en del i helheten. 

For dyrt!? 
Meningen med navet ar, att vara en upp-
samlingsplats for i huvudsak ekonomi-
post, inom hela Stockhohn (10 - 19), en 
omlasmingsplats t i l l ekonomiposttig och 
ett direktinlamningsstalle for kunder med 
stora volymer ekonomipost (till storsta 
delen direktstaUt och fardigsorterat). Det 
ska ocksi fmnas en klumpsorterings-
maskin for den inlamning som andi kom
mer in osorterat. 

En viss bantering av A-post kommer 
ocksi att ske, men i huvudsak bara som 
omlasmingspost t i l l A-post t i g . 

byggda spirhallen och en riming med 
utrusming p i plats och en hyfsad arbets
miljo, s i kommer den verkliga kalldus-
chen. DET BLIR FOR DYRT. 

dverallt felrakningar 
Det var feh-akningar overallt, (byggkost-
nader, volymer) som ett par exempel. 
Si vi fick satta oss och borja om. Det vi 
skulle gora var att minska ytoma overallt. 
V i fbrsokte p i alia vis att se effektema av 
minsta fdrandring och sig en liten mojlig
het att kunna f i ihop nigonting, som 
skulle kunna anvandas. 
D i kommer nasta slag under baltet. DET 
BLIR FORTFARANDE FOR DYRT!!! 

Det var bara att satta sig ner och forsoka 
igen, men det finns inget kvar att minska 
p i . Si det blev att se om det gir att ha 
mindre utrustning. Ex. KSM kanske inte 
kan ha 180 utlagg, den kanske bara kan ha 
140, 130 eller samma som i dag. 
P i det sittet gir det att minska ytoma. 
Nu ar det enligt min uppfatming inget nav 
kvar, utan mojligtvis en "tummetott". 

Tre alternativ 
Vad skulle det kunna bli for effekter av 
det? 

Om vi inte p.g.a. att vi inte kan klara av 
de volymer som var tankt och att vira 
itaganden inte kan uppfyllas, s i miste 
nigon annan gora det istaliet och vad 
hander d i med personalen. Det skulle 
kunna bli ett personaloverskott!? 

Det som nu hander, ar att vi diskuterar om 
det har verkligen gir eller ar vettigt att 
genomfbra ett bygge av nigot nav. 

Tre alternativ fmns 

• Att skaffa pengar nigonstans ifrin och 
bygga det forsta projekterade navet. 

• Att bygga ett mycket krympt nav, som 
medfbr en fbrsamrad arbetsmiljo och 
risk for ett personaloverskott. Som 
kanske fortfarande blir for dyrt. 

bli att skrapa ihop si mycket pengar som 
det ar moj ligt och bygga ett helt nav, alt. 
1. For vi behdver verkligen ett nav 
Det som nu galler ar att Arbetsgivaren, 

Skyddsombuden och Packet, gbr en ge
mensam sak av arendet och ser over alia 
tankbara och otankbara alternativ, for att 
bygga ett vettigt nav. 

Navet en battre arbetsplats 
Det som kan goras i nulaget ar att se t i l l 
de konsekvenser som kan bli om navet 
inte byggs, samt de kostnader som uppstir 
om navet uteblir. Ex linga transporter, 
mer personal, flertruckar, arbetsskaderis-
ker, okad stress, osv. Det firms mycket 
pengar som gir att omvandla t i l l kapital. 
Dessutom kan j u de ytor som vi idag 
anvinder, hyras ut extemt och inbringa 
pengar som kan laggas p i navbygget 
Det ar onskvart att alia uppslag och ideer 

som var och en kan tankas komma p i , s i 
fort som mojligt kommer facket eller 
skyddsombuden tillkaima, s i vi kan fore-
sl i det i projektet. 

Vi ar i stort behov av en battre arbets
plats med battre arbetsmiljo an i dag 
och Navet kan bli en bra sidan. 

Anders Bergstrom 
Ordforande i sektion Tba - F 

"CityMailaktien 
ar ointressant" 
skrlver Delphi Finansanaiys 1 en 
kommentar. Resultatet ar svagt 
och aktien ligger idag kring 60 kro-
nor vilket ar lagre an den kurs som 
den introducerades for. 

Analytikerna paminner ocksa om 
att den prognos som gavs vid bor-
sintroduktionen, inte har hallt. Ett 
forvantat nollresultat 1998 ser ut 
att bli en fdrlust pa 40 miljoner. Den 
vinst pa 55 miljoner som forut-
spatts for 1999 "lar vi nog inte hel
ler fa s e " , konstaterar man. 

~ Undvik aktien, lyder radet. 

• Att inte bygga nigot nav alls. 
Nar projektet sakta borjade att skbnja en 
mojlig arbetsplats i den begrinsat t i l l - Om jag skulle f i bestamma, s i skulle det 
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Intervju med Bertil Nilsson: 

"Arlanda ar f ramtidens terminal" 
Vi traffar Bertil Nilsson en av dessa osannolikt varma januarimorgnar ar 1999. Termo-
metern pa instrumentbradan visar 11 grader nar jag kor ut ur Klaratunnein, isarna 
smalter bort igen, pa min Hersen ute i Vallentuna och Guys Malaren, det blir inga 
skridskor och skidor i vinter heller, forbannat ocksa....Det far bli en chefsinten/ju istaliet, 
nagra ord om Ahanda, mitt bland flyttkartongerna som star uppradade pa golvet. Det ar 
dags att flytta igen, men bara ett hus langre bort pa Vasagatan - inte till K-huset pa 
Tomteboda, som star nastan tomt och vantar pa nya chefer efter Utdelnings gang som 
flyttade ut haromveckan...Vad har en chef i sina flyttkartonger? Nagra parmar forstas, 
men ocksa ett fotografi av en Lotus Europa -72, plastkaross, 600 kg latt och 110 hastar 
under huven, det gor 0-100 pa 7 sekunder! 

Varfor drog ni igang 
Arlandaprojelctet? 

- Det nya BrevnStet innebar en stor 
omstrukturering av terminalema ute i 
landet, men Stockhokn berordes inte. Nar 
diskussionen darfor kom upp efter en tid 
hur vi skulle gk vidare, bl.a. mot bakgrund 
av befarade volymminskningar, borjade vi 
titta pk vad som kunde goras i Stockholm. 
Var det ocksi har mojligt att minska anta-
let terminaler? Darfor startade vi 3-2 
projektet, som kom fi-am t i l l att det skulle 
vara bide mojligt och lonsamt att flytta 
Klara. Att tempot blivit s i forcerat med 
Sth Syd beror p i att vi - n i r bestamde oss 
for att flytta Klara - ville undvika mille-
niumproblemet med deras NEC:ar och 
installera Klaras brevresningsmaskin 
direkt i Arsta. 

IVIen varfor Arlanda...? 
- Jag bad dem som jobbade i 3-2 projek

tet att vardera for- och nackdelar med alia 
tre terminaler i Stockhohn. Resultatet blev 
bide plus och minus for samtliga. Ingen 
var egentligen riktigt bra fbr sitt andamil. 

- Om ni f i r ett vitt papper, och dir ska 
skriva ner var den basta placeringen av en 
terminal, strikt logistiski, skulle vara, vad 
skriver ni d i , frigade jag. 

- Arlanda, blev svaret. 
Det fanns alltsi ingen djupare analys 

bakom, nar vi satte iging Arlandaprojek-
tet, och i forsta etappen tittade vi p i alia 
terminaler i Mellansverige plus utrikes 
och hub:en. Det har heller aldrig varit 
avsikten att driva fram ett beslut om Ar
landa, det ar ett allt fbr stort projekt fbr 
det, och det fmns inte heller de tekniska 
faktorer som skyndat p i som i fallet med 
Syd. Ett Arlandaaltemativ miste utredas 
noggrant, vi miste hek enkelt vara ordent-

ligt pilasta! Jag har ocksi frin borjan sagt 
att vi miste ha en stor bppenhet och del-
aktighet i dessa projekt. Om vi har vissa 
id6er om hur man kan g i vidare, s i ar det 
battre att frin borjan bppet redovisa dessa. 

Det ar inte heller s i att man ska satta ett 
likhetstecken mellan Arlanda och stor 
terminal. Minga mindre terminaler har ju 
visat sig fiingera battre. Det i r ocksi en 
erfarenhet jag har frin min tid vid Erics
son, att man miste hitta den optimala 
storleken p i en produktionsanlaggning. 

inom Utdelning pagar ju vad som 
kan liknas vid en celidelning, brev-
baringskontoren blir allt mindre 
och mindre. Hur kan det komma 
sig att ni inom Terminal gar at rakt 
motsatt hall, mot allt storre enhe
ter? 

- Storleken p i terminalema ar inget 
sjalvandamil. Produktionsprocessen kan 
inte delas upp hur som heist, men samti
digt miste vi hitta Ibsningar som skapar 
ett helhetsansvar fbr dem som arbetar 
inom en produktionslinje. Vi arbetade 
mycket med det hir vid de fabriker, som 
jag var chef fbr inom Ericsson. V i skapa-
de mindre "lag" med sidir 12-15 personer 
i varje som hade ett helhetsansvar fbr det 
de arbetade med. Man ska inte ha nigon 
annan att skylla p i ! En friga, ett problem 
som miste Ibsas, ar naturligtvis vad - hur 
mycket - den enskilda gruppen ska ansva-
ra fbr. 

For att aterga till Arlanda sa fort-
satter projektet nu med att gapa 
over ett nagot mindre stycke... 

- V i kommer att titta mer i detalj p i 
Arlanda. V i tanker oss ett altemativ dar vi 
bbrjar med Tomteboda, Uppsala och 

Utrikes och Hub:en. Succesivt kan vi 
sedan ta in fler terminaler. Men samtidigt 
tror jag att vi maste vara oppna for flerc^ 
olika scenarier. Som jag sade tidigare s i 
miste vi titta p i vad som ar en optimal 
storlek. Kanske enbart Uppsala och en del 
av Tomteboda kan vara ett alternativ? 

Vi miste ocksi ta hansyn ti l l fmstall-
ningsprojektet, brevtigsprojektet och 
andra faktorer som kan piverka en even
tuell Arlandaterminal. V i miste noggran-
nare undersbka kosmadema fbr projektet. 
Miljbfaktorema ar en annan mycket viktig 
faktor. 

Sammanfattaingsvis s i tror jag att ett 
Arlandaaltemativ kommer att ge hbgre 
kvalitet fbr utrikes, sanka kosmadema for 
Brev, innebara en stbrre flexibiliet och -
fbutsatt att vi f i r en bra tiglbsning - r e su l ; ^ 
tera i att vi tar en stbrre miljbhansyn. 

Men Arlanda innebar val 
samre taganslutningar an 
dem vi har idag?! 
- Vi kommer att undersbka olika altema

tiv for tiganslumingar, bl.a. den nya Ar-
landabanan som passerar under det omri-
de dar den nya terminalen skulle ligga. 
Paradoxalt nog kan en lokalisering till 
Arlanda flygplats innebara en forbattrad 
tiganvandning. 

Om det inte blir nagon taganslut-
ning vid Arlanda, om det t.ex. blir 
for dyrt, och Arlandas taganslut-
ning darfor skulle bli omlastning-
snavet vid Tomteboda - kan Arlan
da byggas i alia fall? 
- Ja, det ar mget absolut villkor med en 

tigansluming i direkt narhet t i l l termina
len fbr att Arlanda ska byggas. 



/erm/na/FACKTUELLT 1/1999 Intervjun 

1 
Namn: Bertil Nilsson 
Aktuell som: Riksnatschef med an-
svar for Brevs alia sorteringstermina-
ler. 
Fodd: 1950 i Stockholm, men upp-
vSxt 1 Helsingborg i Sk^ne 
Familj: Hustru och tv^ dottrar, 12 och 
16 i r 
Bor: I villa i TSby 
Utbildning: Maskinteknisk utbildning 
vid Chalmers i Gdteborg 
I Posten sedan: Oktober 1997 - he
adhunted av samma foretag som nu 
letar efter Dahlstens eftertrSdare... 
Dessfdrinnan: Hos Ericsson i 17 ir, 
bl.a. som chef for AXE-tillverkningen i 
Sverige. 
Andra intressen an Posten: Lycklig 
agare till en Lotus Europa -72, bygger 
modeller, snickrar p i sommarhuset. 
Senast lasta bok: Henning Mankell. 

Har ni kopt tomtmark? 
Nej. V i har diskuterat med Luftfartsver 
ket, det fmns idag ledig mark att bygga 

^ p i , men vi har inte gjort nigra ekonomis-
ka bindningar genom att kopa mark. Dare-
mot kan vi nahirligtvis inte vSnta hur 
lange som heist! 

^ Paverkar Pensionsstifteisens pla-
nerade fdrsaljning av nuvarande 
terminalbyggnader projektet? 
Forsaljningen av terminalbyggnadema 
piverkar inte direkt. DSremot kommer vi 
att i avtalem slcriva in hur en eventuell 
fbrtida utflyttning ska regelras ekono-
miskt. Detta for att vi redan nu ska veta 
vad det kommer att kosta om det skulle bli 
aktuellt att flytta irman avtalet loper ut. 

Vad hander nu med projektet? 
Projektet har tillfalligt stannat upp. Det ar 
komplext, det fmns minga aspekter - bl.a. 
lonsamheten - att fundera over iiman v i 
gir vidare. V i letar nu efter en projektle-
dare, som vi tanker rekrytera extemt. V i 
hiller ocksi p i och rekryterar ett antal nya 
civilingenjorer t i l l Riksnatet; jag vi l l att de 

ska dras in i projektet. 
Det ar ocksi s i att den stora utmaningen 

den narmaste tiden for oss inom Riksnatet 
ar flyttaingen av Klara t i l l Arsta. Vi har 
alias blickar p i oss, darfor miste vi kon-
centrera oss p i den uppgiften - och vi 
miste lyckas! Detfmns inget utrymme for 
misstag. 

Arlandautredningen startar om nar vi 
tillsatt en ny projektledare. Ett beslut 
kommer tidigast i host, troligen fbrst enbit 
in p i i r 2000. Det ar nog ocksi si, att 
ingen vil l ta ett beslut om att bygga en ny 
terminal vid Arlanda, innan vi visat att vi 
klarat av Syd! 

Kommer den fortsatta utredningen 

att ocksa undersoka det alternativ 
som de fackliga deltagarna i 
flodesgruppen inom projektet 
foreslagit. Ett alternativ som inne
bar att samarbetet mellan fr.a. utri
kes och Tomteboda starks, utan 
att man flyttar hela inrikesverk-
samheten? 
Det ar min uppfatming att vi ska ha en 
fortsatt oppenhet i projektet och att vi ska 
vanda p i alia stenar! 

Avsiutningsvis: tror du fortfarande 
pa Arlanda? 
Ja, det gor jag! Arlanda ar logistiskt det 
mest ratta, det ar heh enkelt framtidens 
postterminal! 

Pa vdgen ut, en timme med Bertil Nilsson gar fort, nastan som nar man aker 
Lotus, fortsdtter diskussionen om det hdr med mindre enheter, bdttre kollpd 
saker och ting, fran bada hall, och vad man kan gora at den saken i Stock
holm; Tomteboda forstas, som ligger Guy och mig sa varmt om hjdrtat, vi 
konstaterar att de hdr frdgorna ar dmnet for en ny intervju.... 

Intervju: 
Jan Ahman och Guy Boden 
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Nya arbetstidsreglerna 

Kvartalsavstamning eller ej? 
• I det nya arbetstidsavtal som trSdde i 
kraftden 1 oktober 1998 galler nya regler 
for begransnings- och avstamningsperio-
der. 

I det tidigare avtalet var begransningspe-
rioden fyra veckor. Med begransningspe-
rioden avsigs den tid imder vilken den 
ordinarie arbetstiden i helgfri vecka inte 
fick overstiga i genomsnitt 40 timmar (36 
respektive 38 timmar for skiftarbetare). 
Avtalet tillat langre begransningsperioder, 
men i sh. fall kravdes en lokal uppgorelse 
mellan fack och arbetsgivare. 

Kalenderkvartal 
Avstamningsperioden var enligt det gamla 
avtalet en kalenderminad. Det innebar -
grovt uttryckt - att man varje minad stam-
de av den arbetstid man arbetat, med den 
tid som angavs i det ordinarie schemat. 

I det nya avtalet har bida dessa begrepp 
slagits ihop och andrats och nu heter det 
istaliet i all korthet si har: 

Den overenskomna ordinarie arbetsti
den beraknas och avstams per kalen
derkvartal. 

Utover dessa regler fmns sarskilda para-
grafer i avtalet, vilka reglerar overtid och 
mertid. Dessa bestammelser (§§ 7 och 8 i 
PVA) har inte andrats i det nya avtalet. 

Forlangningen av avstamningsperioden 
frin en minad t i l l tre minader ar enligt 
v&r uppfattning en forsamring. Det ger 
arbetsgivaren storre mSjligheter att labo-
rera med 36/38/39,5- timmarsveckan 
(fr.o.m. den 1 oktober har som bekant 
arbetstiden forkortats med 30 min for dem 
som tidigare hade 40 timmarsvecka). 
Anledningen t i l l att SEKO accepterade 
kvartalsavstamningen ar att den var ett 
pris v i fick betala for arbetstidsforkort-
ningen (som den har gingen inte gav oss 
inom Riksnatet s i mycket men som iime-
bar en rejal fdrkorming fbr Utdelning och 
Fbrsaljning). 

Deltidarna 
Sedan det nya avtalet tradde i kraft har det 
gjorts olika tolkningar av hur det ska 
tillampas. Hittills har det fr.a. gallt deltid-
spersonalens mertidsersatming. Efter 
bverlaggningar mellan de avtalsslutande 

partema p i postcentral n iv i galler foljan-
de tolkning. 
• Kvartalsavstamning galler fbr planering 
och avstamning av "ordinarie" arbetstid. 
Dvs arbetsgivaren kan - enligt avtalet -
gora scheman som stracker sig over ett 
helt kvartal. Likasi sker numera den 
ordinarie avstamn ingen av arbetstid i 
PULS en ging i kvartalet istaliet fbr varje 
minad. Det innebar att den som hoppat 
mellan olika vakter (hur vanligt det nu 
ar?) f i r sin ev avstamningsbvertid (fbr 
deltidare blir det mertid upp ti l l ordinarie 
arbetstid fbr motsvarande heltidstjanstgb-
rande) fbrst nar kalenderkvartalet ar slut. 

• DAREMOT innebar de nya reglema 

ingen forandring om man som deltidare 
exempelvis itar sig/beordras att arbeta 
mertid en kvall eller bvertid en "fridag" 
eller p i en helg eller vad det nu kan vara. 
I sidana fall betalas mertid eller bvertid ut 
som tidigare minaden efterit (lagledaren 
anger en sarskild kod fbr det i PULS). 

Jultrafiken 
Det ar naturligtvis ocksi s i att om ma«io^ 
gir in p i ett tillfalligt schema som inneba^' 
ett fbrhbjt itagande (exempelvis under 
jultrafiken) s i betalas ersatmingen for det 
utbkade antalet timmar (den hbgre pro-
centen) samma minad eller minade:^ 
efter. 

Terminalklubbsstyrelsens AU 

Skriv motioner till 
forbundsmotet! 
Terminalklubbens motionsgrupp 
skall forbereda inkomna och eg-
na motioner, s a att de kan be-
handlas pa arsmotet 27 feb. 
Har ar tva motioner som under-
tecknad tanker skriva: 

1) Anqaende "semester" for ar-
betslosa 

Enligt en insandare i SEKO-ma-
gasinet kan en arbetslos inte fa 
betald semester, dvs man kan 
inte resa bort nar man ar anmald 
arbetslos. For att fa A-kassa mas
te man sta till arbetsmarknadens 
forfogande dygnet runt. Darmed 
ar man bunden vid sin hemmaort 
och kan inte resa bort pa semes
ter med sin make/maka som har 
arbete och betald semester. 

Yrkar darfor pa 

att SEKO verkar for mojiigheten 
for den arbetslose att kunna aka 
ivag pa ett bestamt antal "semes-
terdagar". 

2) Anqaende retroaktiv sjuker-
sattninq vid retroaktiv lonehoj-
ninq 

Vara medlemmar som ar langtids-
sjukskrivna behandlas olika vid j 
anmaian om retroaktiv lonehoj-
ning till Forsakringskassan. En 
del far retroaktiv sjukersattning 
fr.o.m. nar det centrala avtalet 
skrevs pa, andra nar det lokala I 
avtalet ar klart. I ar blev det en 
skillnad pa april t o r n november. 
Lokala Forsakringskontor ger 
olika besked. 

Yrkar darfor 

att SEKO verkar for att retroaktiv 
sjukersattning utgar fr.o.m. da
tum som centralt avtal ar klart. 

Lamna in era motioner fore 22 
februari! 

Micke Tall 
Terminalklubbens motionsgrupp 
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1998 ars lonerevision i siffror 
• Medellonen for sorterare hojdes i irets 
iSnerevision med litet drygt 400 kronor, 
fr in 15.504 till 15.906 kronor. Det visar 
att medellonen aven for sorterare ligger en 
bra bit over det "golv" p i 15.600 kronor 
som blev resultatet p i de fiesta enheter. 

Som vanligt ar teknikema de stora vin-
nama i irets lonerevision - de fick en mer 
an dubbelt s i stor hqjning av snittlonen an 
den genomsnittlige sorteraren! H i r ar det 

samtliga anstallda). 
Siffroma galler som vanligt SEKO:s 

medlemmar. Tyvarr kvarstir problemet 
att vi inte har tillging ti l l loneuppgiftema 
for samtliga anstallda. Det vore exempel
vis intressant att titta litet narmare p i ST:s 
resiiltat. De bedriver ju f n. en aktiv varv-
ning bl.a. genom att utlova en "graddfil" 
for dem med hogre Ion. Man f i r hoppas 
att itminstone ST:s medlemmar f i r en 

lika oppen redovisning som den vi har 
lamnat. 

Vi l l du ha mer information s i kan din 
sektion hjalpa dig med det! Och om du 
har synpunkterpi 1998 irs lonerevision -
eller kanske p i den lonerevison som kom
mer, det blir nya friska pengar from den 1 
juni 1999! - s i stir FacktueUts spalter 
oppna for inlagg! 

Jan Ahman 

Enhet Antal 
Medellon fore Idnerev Medellon efter lonerev Fdrandring 

Enhet Antal Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare Alia medl Sorterare 
Administration 21 19 780 - 20 380 600 ~ 
Biltransporten 63 15 544 - 15 951 407 -
F-post samordn 7 16 901 - 17 486 ~ 584 -
Klara F-post 82 15 568 15 534 15 964 15 923 396 388 
Klara Sma 294 15 402 15 394 15 808 15 799 406 405 
Klara Stora 262 15 578 15 573 15 976 15 969 398 396 
Lagiedare 58 18 017 - 18 590 ~ 573 ~ 
Specialister 22 17 865 - 18 536 ~ 672 -
Tba F-post 145 15 586 15 523 15 992 15 939 406 416 
Tba Sma 228 15 550 15 550 15 957 15 957 407 407 
Tba Stora 264 15 493 15 473 15 895 15 876 402 403 
Teknik & Underhill 32 17 247 - 18 106 - 859 -
Vardet 52 15 712 - 16 115 - 403 -
Arsta F-post 12 15 907 15 825 16 322 16 261 415 435 
Arsta Sma 131 15414 15 392 15 806 15 781 392 389 
Arsta Stora 96 15 528 15515 15 931 15 917 403 402 
Totalt 1769 15 716 15 504 16 139 15 906 423 402 
SEKO-medlemmar. Exkl timanst och tidsbegransade. Sorterare = Kod G - 210. Specialister = fiddes- och driftledare mm 

marknadskraftema som spokar, 
tyvarr ar inte efterfrigan p i 
sorterare lika stor! 

Lika ion 
Gladjande ar att skilbaden i Ion 
mellan konen minskade ytterli
gare. Gi r man in mer i detalj 
och analyserar siffi-oma ska 
man fmna att vi nu - efter flera 
irs satsningar p i kviimolonema 
- har nitt dithan att kvinnor och 
man har i stort sett samma Ion. 
De skilbiader som iterstir ar 
t i l l storsta delen beroende p i 
sidana faktorer som att t.ex. 
fler f d. lagiedare ar min. 

Daremot ar det fortfarande s i 
att mannen ar ovenrepresentera-
de bland lagiedare och specia
lister (29 procent kviimliga 
lagledare/sjjecialister jamfort 
med 36 procent kviimor av 

Lagiedare och specialister 

Enhet' Antal Medellon 
fore 

Medellon efter 
Enhet' Antal Medellon 

fore Alia Hojning Kvinnor Mdn 

Klara 36 18.166 18,671 505 ^ 18.473 18.783 

Tba 34 17.718 18.475 757 18.267 18,551 

Arsta 8 17,911 18.306 395 ... 

TOTALT 78 f7,945 18:548 603 18.359 18.628 
1 ~ Exkfusive Biltrpter). Teknik & UnderhM VSrdet 

Loneskilltiad kvinnor - man 
F6re Efter Ldneskiiinad 

Kv Man Kv mx\ F6re Efter Forandr 

Sorterare' 15,447 15,537 15,860 15.933 90 73 -23 
1 = Kod G'2W: Exktusr^e timanstallda och tidsbegransade 

J 
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Medlemsfdrsakringarna 1999 
inga nyheter • sankt premie 
Inga fbrandringar genomfors i de fackliga 
forsakringama 1999. Daremot sanks 
premien med 10 kr/min for grupplivet och 
fortidskapitalet i GF 15000.1 ovrigt sker 
endast mindre justeringar i premiema. 
Hemfbrsakringen hojs med 1 - 4 kr/min 
beroende p i premiezon. 

Overforsakrad? 
Det talas mycket om risken for att man ar 
underfbrsakrad. Den risken ska namrligt-
svis inte underskattas, till exempel nar det 
galler hemfbrsakringen. Saknar man 
hemfbrsakring kan det bli en bide dyr och 
sorglig historia om det hander nigot. Det 
galler inte bara vid brand och stbld utan 
ocksi om du skulle drulla t i l l det och 
skada nigon annan manniska eller hennes 
egendom. Hemfbrsakringen kan ocksi ge 
ersatming om du sjalv skulle rika ut for 
ett overfall. 

Samtidigt ska man vara klar bver att 
hemfbrsakringen galler for alia familje-

FORSAKRING Premie/ 
man 1998 

Premie/ 
man 1999 

GF 15000 
Gruppliv med enkelt sjukkapital 
Medlem 
Medf6rsakrad 
Pensionar 
Pensioner, medfSrsakrad 

58:50 
58:50 
16:50 
16:50 

48-00 
^8 OG 
16 50 
16 50 

TrygghetsfOrscikring fritidsskador 
Medlem 
MedforsSkrad 
Pensionar 
Pensionar, medforsakrad 

17:50 
22:00 
7:50 
16:50 

18:00 
25 5C 
8:00 
16 50 

MEDLEIMSBARN 
Per barn 35:00 35 00 

medlemmar som dr mantalsskrivna pa 
samma adress. Kolla darfbr att inte bide 
du och din make/maka/sambo och kanske 
ocksi nigot vuxet bam, alia sitter och 
betalar p i varsin hemfbrsakring. Det ar 
bortkastade pengar! 

cruppiivet 
Minga har tecknat den gmpplivsforsak-
ring som ingir i GF 15000. Kom ihig att 
den fbrsakringen ocksi iimehillerett sjuk
kapital, vilket irmebar att du kan f i ersatt-
ning frin fbrsakringen om du varit l ing-
tidssjuk (= 1,5 i r eller mer) eller att du 
beviljats sjukbidrag/fbrtidspension. 

Man bbr ocksi kanna ti l l att man som 
anstalld i Posten redan har en gmpplivs-
fbrsakring, vilken ger de efterlevande som 
mest narmare 300.000 kronor. Den gmp-
plivsfbrsakring som facket och Folksam 
erbjuder (dodsfallskapitalet i GF 15000) 
utfaller med som mest drygt 100.000 
kronor utbver den fbrsakring som s i att 
saga ingir i anstallningen (men som regle-
ras genom ett avtal med facket). 

Humvida man behbver denna extrafor-
sakring eller ej, avgbrs av den egna fami-
Ijesituationen. Har man familj och bam 
och kanske ocksi hus och/eller sommars-
talle etc, fmns det naturligtsvis all anled-
ning att noga se over familjens hela efter-
levandeskydd. Det galler inte bara grup-
plivsfbrsakringama utan ocksi exempel
vis efterlevandeskyddet i avtalspensionen 
och ev. egna pensionsfbrsakringar. 

Om man 
d a r e m o t 
s a k n a r 
familj och 
k a n s k e 
inte ens 
har nigon 
som ar 
arvsberat-
tigad ar 
det antag-
ligen bor-
k a s t a d e 
pengar att 
sitta och 
betala fbr 
en grap-
p l ivs fb r -
sakring. 

"Folksampremie" 
Pi Ibnebeskedet redovisas fbrsakringspre-
miema i klimip ("Folksampremie"), vilket 
gbr det svirt att veta vilka forsakringar 
man egentligen betalar for. Varje medlem 
som tecknat nigon eller nigra av de kol-
lektiva fbrsakringama f i r ett fbrsakrings-
besked hemskickat vid irsskiftet. Spara 
fbrsakringsbeskedet! Med hjalp av detta 
och uppgiftema nedan kan du kontrollera 
att beloppet p i ditt Ibnebesked stamme^; 
med avgiftema fbr de forsakringar du vill 
ha - och tror dig betala fbr. 

Fragor? 
Om du har frigor kring de olika fbrsak
ringama kontakta din egen sektion! V i p i 
terminalklubben, tel 781 56 60/76 14, kan^ 
ocksi svara p i frigor, liksom avdehiing^ 
en, tel 24 34 00. Man kan ocksi ringa 
direkt t i l l narmaste Folksamkontor. 

Ytterligare skriftlig information om 
fbrsakringama ges i den broschyr som^ 
Folksam skickat till alia forsakringstagarf***^ 
samt i det hafte som Terminalklubben 
skickar ut t i l l sektionerna vid irsskiftet: 
VARA GRUPPLIVS- OCH 
OLYCKSFALLSFORSAKRINGAR 1999. 
Denna lathund fmns aven tillganglig p i 
klubbens hemsida p i Internet. 

/JA 

Pa Terminalklubbens 
hemsida finns mer 

information om fackets 
. forsakringar! 



g/erm/na/FACKTUELLT 1/1999 Pensionsskulden 

Tomteboda, Klara och Sth Syd till salu 

Varfor saljs terminalema? 
• Bakgrunden till utfbrsaljningen 
av vara terminalbyggnader ar den 
pensionsskuld som Posten fick 
overta nar foretaget bolagiserades 
den 1 mars 1994. 

Sa lange Posten var ett statligt 
affarsdrivande verk garanterade 
staten de pensionsataganden, den 
pensionsskuld, som Posten hade 
gentemot personalen. Utbetalning-
en av lopande pensioner gjordes 
ur driftbudgeten men eftersom 
Staten stod som garant for att Pos-

^ ten skulle klara av sina utbetal-
ningar behovde skulden aldrig ba-
lanseras i nagra bokslut och inga 
egna reserver byggas upp. 

Nar Posten blev bolag sS innebar det att 
bolaget sjalvt (aven om det fortfarande ar 
ti l l 100 procent agt av staten) miste ga-
rantera den pensionsskuld man har t i l l 
personalen. Detta kan ske p i tre satt: 

• Kontoforing 
• Forsakring 
• Stiftelse 

Kontoforing 
^ Kontoforing innebar att hela skulden tas 

upp i foretagets egen balansrakning. Det 
galler d i att foretaget har tillgingar som 
balanserar den stora skuld (de itaganden) 
det handlar om. Postens pensionsskuld 
uppgir idag ti l l mellan 9 - 1 2 miljarder 
kronor, beroende p i vad man raknar in i 
den (se nedan!). Problemet med denna 
losning ar att ftretaget f i r en svag balans
rakning. Mycket av tillgingama "gir i t " 
(bokfbringsmassigt) t i l l att tacka den 
gigantiska pensionsskulden, vilket exem
pelvis fbrsvirarupplining t i l l investering-
ar, etc. 

Forsakring 
Forsakring av skulden innebir att skulden 
inte behover tas upp i balansrSkningen 
mot att foretaget istaliet forsakrar hela 
skulden i nigot av de forsikringsbolag 
som sysslar med sidana affarer. Proble
met ar att premien skulle bli dyr, upp-
skatmingsvis ca 400 miljoner per i r . En 

kosmad som belastar driften varje i r . 

Stiftelse 
Stiftelse. Det altemativ som Posten valt ar 
att bilda en pensionsstiftelse. Det innebar 
att man for over tillgingar till stiftelsen, 
som darefter garanterar skulden och heist 
ocksi klarar utbetalningen av lopande 
pensioner. I Postens fall handlar det om 
att man fr.a. har fort over sina fastigheter 
ti l l stiftelsen, bl.a. vira terminalbyggna
der. 

I en normal stiftelse av den hir typen 
brukar man placera tillgingama s i att den 
allra storsta delen ligger i aktier och andra 
vardepapper, av den enkla anledningen att 
dessa beraknas ge en hogre avkastning. 

I Postens pensionsstiftelse ar proportio-
nema sidana att en majoritet av tillging
ama hittills har legat i fastigheter. Det ar 
mot den bakgmnden som man nu saljer ut 
fastigheter, for att istaliet kopa vardepap
per. 

Pensionsstiftelse 1996 
I den stiftelse som har bildats, Postens 
pensionsstiftelse 1996, har man bara fbrt 
over pensionsitaganden t.o.m 31.12.1996 
till stiftelsen. Vardet av dessa itaganden 
uppgick 1997-12-31 ti l l ca 8,8 miljarder 
kr. Det overvags att aven fora over resten 
av skulden (som idag kontofors) t i l l en ny 
stiftelse. Resten av skulden uppgick 1997-
12-31 ti l l ca480 miljoner. Den samman-
lagda pensionsskulden uppgick alltsi vid 
den tidpunkten till ca 9,3 miljarder (8,8 + 
0,480 miljarder). 

Netto, bor man tillagga. Utover detta 
tillkommer namligen vissa andra itagan
den, fr.a. de som fbljer av overgingsbes-
tammelsema i pensionsavtalet, men ocksi 
egenlivrantoma for dem som tjanat in 
pensionsritt i Posten och sedan slutat i 
foretaget. 

Ansvarsforbindelse 
Overgingsbestammelsema innebar att 
man har ratt att g i tidigare an 65 i r , om 
man sa onskar. Eftersom detta ar en utfUs-
telse som man inte vet om den enskilde 
kommer att utnyttja s i bokfors denna 
(svirprognosticerade) skuld for sig, som 
en ansvarsforbindelse. Ansvarsforbindel-
sen redovisas i bokslutet, men den varken 

kontofors, forsakras eller laggs in i nigon 
stiftelse. (I varje fall inte s i lange foreta
get ar s i solvent att aktieagare, lingivare, 
affarsfbrbindelser, etc litar p i att foretaget 
klarar av att infria den!) Ansvarsforbin-
delsen uppgick 1997-12-31 till ca 3,5 
miljarder. " I varsta fall" skulle darfbr den 
totala pensionsskulden uppgi till ca 12,8 
miljarder (9,3 + 3,5 miljarder). Nu gbr 
den inte det eftersom man vet att lingt 
ifrin alia uteyttjar overgingsbestammel
sema fiillt ut och alia tar inte ut sina egen-
livrantor, De sammanlagda itagandena 
uppgick darfbr 1997-12-31 ti l l mellan 9,3 
och 12,8 miljarder. 

Oka avkastningen 
Nar stiftelsen bildades fbrde man bver 
tillgingar dit som ungefar motsvarande 
vardet av den skuld som placerades dar. 
Darefter har stiftelsen bbrjat salja av 
fastigheter. Syftet med detta ar att oka 
avkasmingen p i tillgingama. Framst 
genom att aktier etc forhoppningsvis ger 
en battre avkastning an fastigheter, men 
ocksi genom att fastighetema nar de saljs 
kan tankas inbringa mer pengar an vad de 
ar bokfbrda t i l l ; darigenom bkar stiftel-
sens kapital. 

Dessutom forsakring! 
For den som efter denna redogbrelse 
kanner sig osaker om Posten verkligen 
kan garantera vira pensioner kan det vara 
tryggt att veta att staten fortfarande stir i 
borgen fbr ungefar halften av den fast-
stallda pensionsskulden p i 9,3 miljarder 
och att den andra halften har fbrsakrats. 
Detta alltsi som en extra sakerhet utbver 
pensionsstiftelsen. Eftersom pensionsstif
telsen fmns blir fbrsakringspremien lagre 
an om man valt att enbart fbrsakra skul
den. 

Jag har hittills mest talat om olika sorters 
garantier fbr att posten ska kunna betala 
ut vira pensioner. Men hur stora ar egent
ligen de Ibpande kosmadema? - Ca 600 
miljoner betalas ut i pensioner varje ir . 
Meningen i r att Pensionsstifteisens av-
kasming p i sitt kapital ska betala merpar-
ten av detta, resten tas i praktiken ur drif
ten varje i r . 

Jan Ahman 



Tem7/na/FACKTUELLT 1/1999 Arbets-o-rati 

Obergsutredningen 

"Det allvarligaste forsoket att 
tamja facket sedan 1928!" 
• Utredningen Medling och lonebildning 
lade sitt slutbetankande (SOU 1998:141) 
den 30 november 1998. Det ar det allvar
ligaste hotet mot strejkratten under den tid 
vi haft dagens regler d.v.s. sedan 1928. 

Antistrejklagstiftning 
Lonebildningen fcirstatligas bl.a. genom 
att ett ny statlig myndighet inrattas, Med-
lings'mstitutet, senast den 1 januari i r 
2000. 

Strejkratten forsvagas genom: 

• att Arbetsdomstolen vid forlangning 
av kollektivavtal fir ratt att forbjuda 
en stridsitgard som den tycker ar for 
omfattande med hansyn till andami-
let, proportionalitetsprincipen 

• att fristen for varsel forlangs frin 7 
till 14 dagar 

• att medlarna darutdver ges ratt att 
skjuta p i varslad stridsitgard 14 
dagar 

• att medlingsinstitutet fir ratt att 
tvinga parterna till medling 

• att en fast skiljenamnd inrattas. Det 
underlattar for riksdagen att genom 
lag gora skiljemannens slutforslag till 
tvingsuppgorelse 

• att stridsitgarder mot enmans- och 
familjeforetag forbjuds. 

Utredningens analys bygger p i den felak-
tiga fbrutsattoingen att facket ar for starkt 
och att storre inkomstskillnader gynnar 
nationen. 

Forslaget baddar for statlig lonebildning 
genom tvingslagstiftning. Blir forsam-
ringama lag eller med LO:s godkannande 
avtal konmier vi aldrig att iterta den 
marken. 

Darutover fmns regler om samordning 
av avtalsfbrhandlingar, forbattrad lonesta-
tistik, svenska och intemationella lone-
jamfbrelser mm 

Strejkforbudsregler 

Makten flyttas fran parterna till staten 
(proportionalitetsprincipen) 

Kurt Junesjo har under de se - | 
naste aren i samarbete med 
nagra fackforeningar i Stock
holm gett ut en serie broschyrerj 
med den gemensamma titeln 
Arbets-o-ratten. 

Med aniedning av den 6bergs - l 
ka utredningens forslag om 
tvangsmediing och inskrank-
ningar i strejkratten har J u n e s j d | 
skrivit ett nyhetsbrev dar han 
ger en snabbkommentar till 
utredningen. I forra numret av f 
Facktuellt redogjorde Jan Ah- | 
man for bakgrunden till utred- 1 
ningen ("NIcklasson gar igen") I 
och berattade litet om innehalleii 
i den. 

Har fdljer nu en utforligare 
kommentar fran Junesjo; vi 
hoppas att mSnga medlemmar. | 
tar sig tid att lasa den. Fragan ar 
viktig! Styrelsen kommer att 
behandia fragan och vi aterkom| 
mer med forslag tilt stallningsta-^^ 
ganden och aktiviteter fran 
klubbens sida. 

Terminalklubbstyrelsens AU 

I dag utformar partema sjalva sina strid 
sitgarder under ansvar. I Saltsjobadsavta-
let frin 1938 (huvudavtalet) fmns det 
begransningar mot otillborliga pitryck-
ningar mot tredje man , samhallsfarliga 
stridsitgarder och for skyddsarbete fbr att 
skydda 
oersattliga varden. Reglema bygger p i att 
partema kan enas frivilligt. De har fimge
rat och fimgerar val. Sverige ligger ligt i 
statistiken bver antalet dagar forlorade i 
strejk. 

I bvrigt i r strejkratten i Sverige fri under 
avtalsbst tillstind. Avsikten med en strids
itgard ar att med minimal egen insats 
isamka motparten maximal ekonomisk 
skada. Det kan lita ri t t men det i r arbets-
tagarens enda verksamma vapen i intres-
sekampen om Ibner och anstallningsvill-
kor. Arbetsgivaren som anser att strejken 

ar fbr billig fbr facket har ratten att bka 
kosmadema genom lockout. 

Fbrslaget om proportionalitet kan alltsi 
inte motiveras med att arbetsgivaren i dag 
saknar medel fbr att bka fackets kosmader 
vid begransade stridsitgarder. Fbrslaget^ 
syftar i stallet direkt till att minska facketSN 
inflytande. Proportionalitetsprincipen 
innebar namligen: 

• Att varje strejk och sympatistrejk fbr^ 
kollektivavtal mellan parter som tidigare^ 
varit bundna av avtal kan forbjudas om 
• Arbetsdomstolen fmner att skadan som 
uppstir p i grund av strejken stir i uppen-
bart missfbrhillande till itgardens omfatt-
ning. 
• Att det slutliga beslutet om strejk i 
praktiken bverlamnas frin facket t i l l s. k. 
opartiska domare. 
• Att statliga imbetsman/domare alltsi i 
praktiken ska bestamma om ett fbrbund 
har ett tillrackligt gott fackligt syfte med 
en stridsitgard. 
• Att den statliga Ibnepolitik som fast-
laggs av medlingskommissionen kommer 
att styra om ett krav ar proportionellt eller 
inte och att vi bakvagen f i r en stat l ig 
Ibnepolitik. 
• Att det bara ar domamas godtycke som 
satter gransema fbr inskrankningar i 
strejkratten. 

EU-forbud? 
Om detta fbrslag blir lag kommer i dag 
lagliga stridsitgarder som anses hindra 
den fria rbrligheten av varor bver granser-
na dessutom att kunna forbjudas enligt en 
ny EG-fbrordning. (Ridets fbrordning om 
den inre marknadens fimktion nar det 
galler den fi-ia rbrligheten av varor inom 
medlemsstatema). EG-komissionen be-
garde hbsten 1997 efter den stora tran-
sportarbetarstrejken i Frankrike stora 
maktbefogenheter att kunna forbjuda 
strejker. Fbrslaget har godkants men 
p.g.a. haftiga fackliga protester infbrdes 
ett fbrbud att ingripa i de fall strejkratten 
skyddades av medlemsstatemas egna 
lagstiftning. I Sverige fbrsvinner skyddet 
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om v i tilliter proportionella ingripanden. 
D i kan strejken alltsi aven forbjudas 
enligt EG-rattens regler om fri rorlighet. 
Detta visar hur minga oforutsedda effek
ter en sidan andring f ir . 

Varselregler skarps och gors till strejk-
forbud 
Innan man startar en stridsitgard ska man 
i dag underratta motparten och fbrlik-
ningsmannen 7 dagar i forvag (varsel). 
Vid felaktigheter i varslet f i r facket i dag 
betala ett obetydligt belopp. Utredningens 
fbreslir nu att varsehiden forlangs t i l l 14 
dagar och att medlingsinstimtet kan backa 
p i med ytterligare 14 dagar. Dessutom f i r 
medlingsinstitutet ratten att sjalv bestam
ma om varsel har lamnats i ratt tid och i 
annat fall forbjuda stridsitgarden utan 
mojlighet t i l l overprovning. 

Varselbestammelsen forvandlas harige-
nom frin en betydelselos formforeskrift 
t i l l en tung materiell bestammelse som 
kan medfbra att en strejk kan skjutas upp 
med upp t i l l en minad. Detta gynnar 
ensidigt arbetsgivaren eftersom det ger 
mojlighet att lagga om produktionen, 
genom overtidsarbete lagga upp lager 
eller andra itgarder for att undgi strejkens 
verkningar. 

Tvangsmediing 
En medlare i en arbetskonflikt ftingerar i 
dag ungefar som en person som skall 
forsoka jamka ihop partema vid en skils-
massa. 

Medlingen ar frivillig och fomtsatter att 
partema litar p i medlaren for att forsoket 
ska lyckas. 

Utredningen fbreslir i stallet tvingsmed-
ling. Det ar inte vad partema vi l l som styr 
medlingen utan en statlig Ibnepolitik med 
faststallda normer. Liglbnesatsningar, 
fbrbattring av fbrhillandena fbr utsatta 
grapper, avtalsfbrsakringar och annat som 
inte direkt har med den statliga Ibnepoliti-
ken att gbra, kommer i praktiken vara 
ombjligt att f i igenom i ett sidant system. 

Utredningen fbreslir dessutom en fast 
skiljenamnd. Medlaren ska kunna rekom-
mendera partema att hanskjuta avtalsfri-
gan ti l l skiljenamnden. Om nigon av 
partema inte gir med p i det ligger hotet 
av en tvingslag valdigt nara, aven om det 
sjalvfallet inte sags i utredningen. Norge 
och Daimiark har ett liknade system. Det 
innebar dar att medlamas slutbud i regel 

genom lag tvingas p i partema. 

Ansvaret flyttas alltsi bort frin partema. 
1 fbrlangningen kommer det leda ti l l en 
statlig Ibnepolitik. Det medfbr ocksi att 
kollektivavtalen f i r minskad legitimitet 
och darmed ocksi minskar i betydelse. 
Det ar allvarligt eftersom kollektivavtalen 
utgbr fackets viktigaste medel att fbrbattra 
anstalhiingsvillkoren. 

Strejk for avtal med sallananstallnings-
foretag forbjuds. 
Stridsitgarder fbr att f i kollektivavtal med 
ensamfbretagare eller dar endast familje-
medlemmar ar anstallda fbrbjuds. Vissa 
fbrbund, exempelvis Transport, har ming-
a arbetsgivare som ibland har anstallda 
och ibland inte. Arbetstagare som jobbar 
p i ett sidant fbretag f i r genom fbrand-

ringen varken skydd av kollektivavtal 
eller avtalsfbrsakringar vid olycka. Det ar 
alltsi en inskrankning av skyddet fbr 
dessa kategorier som fbreslis. 

Fbrslaget visar tydligt utredningens syfte 
att allmant inskranka strejkratten. Det ar 
inte nigon alhnan Ibnebildningsmodell, 
om man inte med det menar just att all
mant fbrsvaga facket. Vem kan val p i 
allvar havda att Ibnebildningen i Sverige 
piverkas av om facket begar kollektivtal 
med denna typ av smifbretagare? 

Fdrsamringarna ar inte en 
anpassning till ett sarbarare 
samhalle. 
Utredningen motiverar sina fbrslag med 
att facket genom samhallets bkade sirbar-
het f i t t en alltfbr stark forhandlingsposi-

1928. 
Kurt Junesjo skriver att den 
dbergska utredningen ar det all
varligaste hotet mot strejkratten 
sedan 1928. Vad var det da som 
hSnde 1928? 

Anda sedan arbetama borjat an-
vdnda strejken som kampmetod i 
slutet av forra seklet hade arbets-
givarna forsokt att genom avtal 
och/elier lagstiftning forbjuda 
strejker. Fackforeningsrorelsen - i 
varje fall pa basniva - hade lika 
klart awisat sadana propter. Bl.a. 
fanns frdgan med i storstrejken 
1909. 

1928 fdreslog den liberala rege-
ringen Ekman riksdagen att anta 
en Lag om kollektivavtal och Ar-
betsdomstol. Kollektivavtalslagen 
innebar - den galler namligen fort
farande och utgor numera kSman 
i Medbestammandelagen, MBL -
att stridsitgarder ar forbjudna 
under den tid som ett kollektivav
tal galler. Brott mot lagen behand
las i Arbetsdomstolen. 
Ytligt sett kan det tyckas som att 

lagen galler lika for b ida parter. 
Det ar forbjudet att strejka - men 
arbetsgivaren far inte heller lock-
outa folk under den tid ett kollekti
vavtal galler. Men betyder det att 
likhet infor lagen gSller? Knappast. 

^ o m vi alia vet s i har arbetsgiva

ren laglig ratt att flytta hela verk
samheten under gillande avtalspe-
riod (frin Karlstad till Arlanda!), 
lagga ut den p i entreprenad (se 
Posten Fdrsaljning!), driva upp 
arbetstakten (det kdnner vi igen!), 
forandra (forsdmra!) arbetsorgani-
sationen i stort sett hur han vill, 
s i g a upp folk och iteranstalla 
vikarier (valbekant, eller hur?), etc, 
etc. Arbetsgivaren har faktiskt 
laglig ratt till denna orStt bide 
genom det som sags i forarbetena 
till den nu gillande Medbestam
mandelagen liksom i s j i lva iagtex-
ten. 

Det i r mot den h i r bakgrunden 
som 1928 i r s arbetare kallade den 
nya lagen for en strejkfdrbudslag. 
360.000 fackfdreningsmedlemmar 
strejkade och demonstrerade den 
dag som lagen behandlades (och 
godkindes) av riksdagen. 

JA 

Fdrden som vill ISsa merom strejklagar-
nas historia rekommenderas Kurt June
sjos Strejk och GUsta Hultens Arbets-
ratt och klassherravaide. Hultens bok 
utkom 1971. Det ar vart besvaret att leta 
efter den biblioteken. Det Sr en skarp 
bok! Junesjds bok har fdrdelen att den 
f6r historien Snda fram till nutid; det har 
hSnt en hel del de senaste decenniema! 
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tion. Det ar ett bide felaktigt och partiskt 
synsatt. Arbetstagamas position har istal
iet p.g.a. okad arbetsloshet och kapitalets 
intemationalisering forsamrats i hela den 
industrialiserade varlden. 

Lonedumping 
Staten och arbetsgivama har alltid velat 
inskranka strejkratten. Det har dolts bak
om olika fiffiga motiv. Utredningens 

motiveringen ar aUtsi bara ytterligare en 
ny fifFighet. Arbetsgivama daremot har 
fbrstarkt sin position. Det har skett genom 

• Att arbetsgivama har fitt starka verktyg 
att pressa ner de anstalldas villkor (lone-
dumping). Det har skett genom att skydd-
slagstiftningen till formin for arbetstagar-
na har luckrats upp (en flexibel arbets-
ratt). I Sverige har det medfort osakrare 
anstallningsvillkor, framforallt for svagare 
gmpper (over halften av LO:s unga kvin
nor ar deltidsanstallda och har tillfalliga 
anstalhiingar). 

• Att staketen for foretagen att flytta sig 
sjalva och sitt kapital over gransema i 
stort sett har forsvunnit. Fackets fbrhand-
lingsposition blir svag nar arbetsgivaren 

kan hota med att flytta hela verksamhcv 
frin Norrkoping t i l l Skottland. 
• Att EU skapat nya regler om offentlig 
upphandling som sags forbjuda skyddssta-
ket som kollektivavtal. Upphandling av 
entreprenader och inhyming av arbets-
kraft ger darfbr Ibnedumping. 

Al l t detta tvingar fram Ibnesankningar. I 
stort har emellertid vi i Sverige lyckats 
fbrsvara v i r Ibnenivi genom starka kol
lektivavtal och intemationelk sett bra 
strejkbestammelser. Detta har varit en 
nagel i bgat p i SAF. De har nu blivit 
bbnhbrda genom den Obergska antistrej-
kutredningen ^ 

Antistrejklagen maste 
stoppas 
Antistrejkfbrslagen medfbr att strejkratten 
i Sverige i praktiken blir beroende a'^ 
statens eller domstolamas valvilja. Dei 
galler aven om endast delar blir lag t.ex. 
proportionalitetsprincipen. Fackets posi
tion undergravs, och det ar ocksi den 
uttalade avsikten med fbrslaget. 

Utredningens fbrslag kommer att remiss-
behandlas. Men fbrslagen i r s i allvarliga 
att vi redan nu miste bbrja arbetet emot 
dem. 

Utredningen tillkom p i LO:s initiativ . 
Det fmns darfbr risk fbr att det centrala 
facket kan g i med p i fbrsamringar genom 
avtal, aven utan lagstiftning. Detta d i fbr 
att slippa andra diliga delar i detta fbr-^ 
slag. V 

Strejkratten ar arbetstagamas enda verk
samma vapen for att fbrbattra anstall-
ningsvillkoren. Det vil l man nu vrida 
vira hander. Det ska vi inte lita dem gbra^ 

Trots att lagfbrslagen ar det allvarligaste 
fbrsbket att genom lagstiftning tamja 
facket sedan 1928, har det bara blivit tyst. 
Tysmaden kring dessa arbetstagarfientliga 
fbrslag f i r inte fortsatta att rida. Skriv och 
protestera! Rikta era brev ti l l Industrimi-
nister Bjbm Rosengren, Nirings- och 
Handelsdepartementet 103 33 Stockholm 
med kannedomskopia t i l l ditt fbrbund 
och LO eller TCO. Ta upp frigan i ditt 
fbrbund, skriv insandare, informera dina 
arbetskamrater eller gbr annars vad Du 
kan. 

Det ar nu vi kan paverka! 

Kurt Junesjo 

- en demokratisk rdttighet for bdttre arbetsforhdllanden 

KURT JUNESJO 

Kurt Junesjos bok finns lios sektionerna. Den kan ocks^ iiinas fr^n 
klubbexpeditionen. Vill man ISsa den pii Internet giir det ocksii bra: 
www.kurt.nu. 
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Betalserviceutredningen 

Per Borg skjuter skarpt mot 
Postens kassaservice 
Ge Posten bankrattigheter! • Radda lantbrevbaringens kassaservice! 

• Enligt postlagen ska det "finnas en 
kassaservice i hela landet som innebar att 
alia har mojlighet att verkstdlla och ta 
emot betalningar till enhetliga priser ". I 
Postens avtal med staten Slaggs Posten att 
skota denna service. Som ersatming erhil-
ler Posten 200 miljoner per i r frin staten; 
den verkliga kostnaden beraknas ti l l 400 
miljoner. 

samre service 
Regeringen tillsatte i vintras en enmansu-
tredare, Per Borg, f.d. generaldirektor i 
Forsvarets Materielverk, med uppdrag 
att se over statens ansvar for en 
grundldggande betaltjanst och kon-
tantforsorjning. I borjan av januari 
lade utredaren fram sina fbrslag, vilka 
iimebar en fortsatt vandring p i den ^ 
breda vagen mot fbrsSmrad service is 
(Betalserviceutredningen, SOU 
1998:159 Kassaservice). 
Borg fbreslir bl.a. fbljande: 

• Kravet p i en rikstackande kassaser
vice tas bort ur postlagen 

• I konsekvens darmed upphbr Pos
tens ilagganden och 200-miljoners-
bidraget dras in nar avtalet upphbr 
den 1 januari 2000. 

• Det lilla statliga ansvar fbr kassaser-
vicen som blir kvar laggs bver p i 
lansstyrelsema, som f i r 20 miljoner 
fbr besvaret. 

• Under en treirig bvergingsperiod 
(2000 - 2002) f i r Postens statligt 
stbd fbr att uppratthilla lantbrevba
ringens kassaservice fem dagar per 
manad. 

• "Post i butik" ska utvecklas ytterligare. 
Bl.a. ska det bli lattare att gbra 
kontantuttag nar man handlar i en affMr. 

foretag i gles- och landsbygd via lantbrev-
bdrare ", heter det. S i bra, kan man tycka. 
Men inte utredaren. Han har nimligen 
"inte funnit nagot annat omrade dar 
servicen dr sa god". D i kunde man ju 
tanka sig att man tog den goda postservi-
cen som exempel ochforbdttrade servicen 
inom andra omriden! Men icke! Postser-
vicen ska lamnas bver t i l l "marknaden" 
och sankas ti l l samma lagre n iv i som 
annan service! Det ar de stora kapitaligar-
nas logik. Marknaden ska ligga bppen for 
de stora kapitalen s i att de kan tjina peng-

1 

storkapitalets polltik 
Ett exempel p i hur utredaren resonerar. 
Det films en "obalans" mellan olika servi-
ceomriden, konstaterar han. "De statliga 
jM/)venr/o«er/7a(200-miljonresstbdet/jA) 
till Posten medfor en enastaende god 
kassaservice till 700.000 hushall och 

Om Per Borg far som han vill. 
Fran demonstrationen den 23 oktober 1996. 

ar p i allt det som det g i r att tjina pengar 
p i ; resten ska bort! MEN, och det ar 
viktigt, statens pengar ska ocksi de dirige-
ras bver t i l l dem. Smifbretag och minni-
skor i glesbygd gbre sig icke besvir - de 
ar inte varda nigra 200 miljoner! 

SEKO-kritik 
SEKO.s fbrbundsordfbrande, Sven-Olof 
Arbestil har skarpt kritiserat utredningens 
fbrslag. Gor Posten till fullservicebank 
och rSdda lantbrevbaringstjdnsten!, 
kriver han i sitt uttalande. 

Kravet om "fiillservicebank" ar intres
sant - och ratt! Det var ju s i att vi en ging 
i tiden hade en postbank vard namnet -
tills dess Gunnar Strang p i 70-talet pibbr-
jade avvecklingen av Posten genom att 
sno Postbanken och s l i ihop den med 
Kreditbanken t i l l det som s i sminingom 
blev det missfoster vi idag kanner som 
Merita-Nordbanken. 

IKEA - men Inte Postenl 
Den socialdemokratiska regeringen har p i 
senare i r blockerat mbjlighetema for 

Posten att i terf i 
fulla bankrattig
heter. Det ar 
tydligen helt 
OK att IKEA 
bppnar bank, 
men inte Pos
ten! I varje fall 
anser den soci
aldemokratiska 
regeringen (och 
partiet?) det. 
Det fmns anied
ning att vara 
hek tydlig p i 
denharpunkten 
aven om det 
skar i socialde-
m o k r a t i s k a 
hjartan; bakom 
allt pladder och 
allavahnenande 
arbetsplatsbe-
sbk under val-

rbrelsen dbljer sig sidana har mycket 
konkreta stalhiingstaganden mot Posten 
och mot en god postservice. Just fbrhin-
drandet av att iterge Posten bankrattighe
ter gbr det mycket svirt att ridda Postens 
kassaservice. Och med Mona Sahlin som 
ny posttninister lar det tyvarr inte bli 
lattare an med den fbregiende odigan! 
Darfbr krivs det tydliga stalhiingstagan

den frin SEKO - facket pa postenl Bra 
rutet Arbestil! Nu galler det att koncem-
facket ocksi blir lika tydligt! 

Jan Ahman 



Avgift betald 
Taxe perque 
Sverige 

Normalbrev 
Avs: S E K O post 
Klubb Terminaler Stockholm 
173 00 TOMTEBODA 
Adressandring: se nedan\ 

Vad sags om Trustor som ny 
agare till Posten 
Nar man si har i slutet av en ordforande-
tid vi l l gora en sammanfattaing och ska 
kla sina tankar i ord, marker man hur 
svirt det ar. Det ar inte brist p i uppslag-
sandar det ar friga om. Snarare fmns det 
alldeles for mycket att fimdera over. Hur 
ska man knyta ihop allting? 

Jag skulle kunna g i in p i terminalutbygg-
naden p i Arsta (projekt SYD) och skriva 
om ofiillstandiga forstudier och en del 
ologiska slutsatser som drogs darav. Om 
miljokonsekvensutredningen som saknas 
trots de starka miljoargument som fram-
fbrdes. Det vansiimigt hoga tempo i pla-
neringen, som med all sakerhet kommer 
att leda t i l l en del felbeslut med risk for 
fi-amtida problem, bide for de anstallda 
och kundema. Risk aven for att de ekono-
miska (gladje)kalkylema inte hiller. V i l 
ket naturligtvis kom-'mer att drabba oss p i 
golvet i det linga loppet. Jag skulle kunna 
skriva om samverkansavtalets uddloshet. 

stormaktstankande 
Om arbetsmiljoproblem, om den allt hog
re uppdrivna arbetstakten. Eller hotet om 
en aUt samre forliggnrng av arbetstiden. 
Dessvarre handlar det mesta om negativa 
saker. 

Den genomgiende kanslan jag har, ar 
tyvarr en stor oro. Oro fbr hela posten och 
postbranschens utveckling. Oro aven fbr 
Postens (outtalade) stravan att bli privati-
serad fullt ut och darmed befriad fi-in de 
samhallstjanster man utfbr utan full kost-
nadsersatming. (vilket man naturligtvis 
ska ha i alia fall). Men man ska ha klart 
for sig att en privatisering skulle s l i hirt 
mot personalen. D i skulle man snabbt 
kimna sparka alia som jobbar inom olbn-
samma delar. Och sedan nar de iterstien-
de anstallda ar livradda att tappa sina 
jobb, skruva upp tempot lite ytterligare. 

Jag kanner ocksi oro fbr Postens stor
maktstankande. Lusten att lagga under sig 
nya marknader i Bahikum och Polen. Om 
det skulle g i fbretaget val i hander, vad ar 

det d i som sager att man inte gir ihop 
med andra fbretag och flyttar ut huvud-
kontoret i Europa? Man kanske saljer ut 
hela verksamheten t i l l konkurs-drabbade 
City Mail eller till ett fbretag som inte alls 
opererar p i postmarknaden. Vad sags om 
att f i ett Tmstorliknande fbretag som 
agare? Skulle personalen f i det battre? 
Knappast! Infbr ett sidant handelsefor-
lopp finns det verkligen aniedning att vara 
orolig fbr de anstallda. 

Det alhnanna halsotillstindet p i Posten 
ar en annan kalla t i l l oro. 

Den fysiska och mentala belastningen. 

Magnus 
far 1 

sista ordet 
t i l l fbljd av bl.a. det hbgt uppdrivna tem
pot, har bkat hela tiden. Inte bara bland 
folk p i golvet utan aven bland lagiedare 
och chefer. Stressen leder ofrinkomligt 
t i l l ohalsa, med arbetsskador (olycksfall) 
och fbrslitningsskador som fbljd. I den 
mentala ohalsans spir, kan bland annat 
drogmissbmk forvantas. I kombination 
med den allt hbgre medelildera, som 
kommer att piskynda utslimingen av per
sonalen, kan staten rSkna med kostnads-
bkningar av obehagliga mitt. 
Ledningsfilosofm inom Posten ar nigot 
jag riktigt skrams av. Hela instalbingen 
gentemot personalen, facket och allman-
heten, praglas av en s i di l ig lyhbrdhet att 
den snarare kan liknas vid ett feodalt 
statiskt synsatt. 
Istaliet fbr att fbra en standig dialog med 

alia parter, i syfte att skapa ett modemt 
fbretag, som gynnar alia intressenters 
(personal, kunder, samhallet, alhnanhe-
ten) basta, har man hamnat i en 

itervandsgrand."Vi-vet-bast"-attitydenar 
fbrharskande, Fbrtroendet fbr fbretaget 
bkar sjalvklart inte, nar man inte lyssnar 
och tar t i l l sig kritik. ^ 

Tlckande bomber 
Ur minga aspekter i r de orosmoment jag 
tagit upp (det fmns flera), tickande bom
ber, dar tiden t i l l detonationen blir allt^ 
mindre. 

Som jag ser det ar det enda vettiga att 
i tergi t i l l en reglering av det svenska 
postvasendet. Detta for att f i en sansad 
posthantering i det har landet. Servicen 
blir sakerstalld. Alhnanheten blir nbjd. 
Personalen riskerar inte att slitas ut lika 
snabbt. Kanske kan vi rent av kan f i lite 
yrkesstolthet tillbaka och behandlas med 
viss respekt. Staten f i r d i ocksi de sam
hallstjanster man vi l l ha utfbrda till ett 
rimligt pris (och jag tror att det ar fiiUt 
mbjligt att bedriva en sjalvbarande 
postverksamhet). Man slipper dessutom 
en massa onbdiga sociala och medicinska 
ut-gifter fbr postfolk som mir diligt. 

Tyvarr ar jag pessimistisk till en aterreglering, 
eftersom marknadsliberalismen styr och inga 
maktoron vill lyssna. En mojlighet skulle dock 
vara att allmanheten fick nog och gjorde post-
frigomatill en het potatis och tvingade politi-
kema att ta sitt ansvar for postpolitiken. * 

En annan vag att gi, ar naturligtvis att perso
nalen, likt kollegor pi minga hill i varlden, 
tvingar fbretaget i en annan riktning. I dagsla
get kanns det dock som om felnavigeringen av 
skutan kan pigi ett tag till. Personalens stora 
lojalitet kan utnyttjas ytterligare. Men jag hop
pas att Jag har fel. Jag kanske ar lika dMig pi 
att sia om framtiden, som jag ar pi att speia pi 
hastar. 

Tack fbr den har tiden och trots allt med 
hopp om fi^tiden 

Magnus Ronstrom 
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