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SEKOEKOT

En tidning för oss brevbärare i söderort som är SEKO-medlemmar

När du känner dig pressad till att
jobba över och “köra klart”:
TÄNK PÅ ATT DU HAR EN

ARBETSTID
(och inte en tilldelad
arbetsmängd)

Betinget är borta. Jobba rätt!

Prins H

ställer ditt horoskop!
Ta ett djupt andetag och bered dig på mer jobbigheter.
Här kommer ett nytt horoskop från vår astrolog!

d Buntremmen (21/3-20/4)

e Klumpfacket (23/7-23/8)

42 Loftgången (23/11-21/12)

Du slipper oroa dig för att tvingas julhandla
hela lördagen 22 december. Du måste nämligen
jobba istället.

Du läser att bolagsskatten ska sänkas igen.
Kom ihåg att det är viktigt att kunna glädjas
med andra!

Du undrar om det är en höstdepression
i antågande, eller om det helt enkelt inte
är lika kul att kamma 5 pelare längre?

y Eftersändningskuvertet (21/4-21/5)

x Instämplingen (24/8-22/9)

n

Under den kommande perioden kan det vara
helt mörkt när du cyklar tillbaka till kontoret.
Bäst du kollar så lyset på cykeln funkar, för arbetsköparen står inte för böterna.

På en arbetsplatsträff visar chefen glatt siffrorna
på hur ni har lyckats minska bemanningen
jämfört med förra året. Du delar dock inte riktigt
hans entusiasm för att ni har blivit färre.

Allt på ditt jobb är faktiskt bra. Ja, om
du litar på Nyhetsposten vill säga.

z
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På Postmuseum läser du att när lantbrevbäringen infördes 1878, fördelades
sträckorna efter lägst anbud. Du känner
att du har en stolt tradition att värna!

Gummisnodden (22/5-21/6)

B-postförsändelsen (23/9-23/10)

z

Blålådan (22/12-20/1)

Stoppkortet (21/1-18/2)

Det blir inga fler neddragningar på din arbetsplats på hela hösten! Men snart är det vår.

Nästa vecka är gynnsam för att beställa vinterskor från jobbet. Innan snökaoset börjar.
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b Postcykeln (24/10-22/11)

å

Det är en gynnsam period att börja styrketräna i.
Efter årsskiftet är nämligen 125kg-gränsen för
ODR bort, då gäller det att inte vara klen!

Den närmaste tiden kan du komma att
ifrågasätta påståendet ”det finns inget
dåligt väder, bara dåliga kläder”.

Gångordningslistan (22/6-22/7)

Fler hus på din bit omvandlas till bostadsrätter.
Det innebär inte bara att din chans att få en
lägenhet där genom bostadsförmedlingen
försvann, utan också att de börjar spara in på
onödiga kostnader för belysning. Det kommande
kvartalet kan detta ställa till problem för dig.

Alkolåset (19/2-20/3)

Arbetstidsbanken
(lite att tänka på innan året är slut)

l Arbetstidsbanken ger i år, om man jobbar heltid,
11 dagar som redovisas i timmar (88 timmar).
Har ni tagit ut dagar när schemat varit kortare så
kan ni ha tid kvar att få ut, kolla med era chefer.
l Den tid som finns angivet på lönespecifikationen
i september och oktober stämmer inte nödvändigtvis, i mitt fall diffade det på 10 timmar och 47 min.
l Föräldraledig? Har du tagit ut dina dagar?
Dagarna sparas inte utan måste tas ut under året,
detsamma gäller resultatdagen.
l Det är blir 11 dagar (88 timmar) att få ut även nästa
år, 2014 och framåt blir det 10 dagar (80 timmar).
l Avtalet om arbetstidsbank gäller för tillsvidareanställd personal med månadslön.
l Tillfälligt anställda har ingen arbetstidsbank.
Om du påbörjar din tillsvidareanställning under
året så kommer du att få ett annat antal dagar
beroende på när anställningen påbörjas.
(Ett helt års anställning = med 11 dagar, ett halvt
år blir således 5,5 dagar och så vidare.)
/Michael Vidlund

De raka leden

(Årsta/Globen)

I våras infördes s.k rak möblering på Årsta/Globen.
Produktionsledarna hävdade att den nya möbleringen skulle
vara bättre för brevbärarna rent ergonomiskt, och man hänvisade
till en rapport från Linköpings Universitet. SEKO gjorde då en
enkät på arbetsplatsen som visade att en överväldigande
majoritet av brevbärarnan var emot de raka leden, och SEKOEKOT kontaktade därefter Linköpings Universitet för att få tag på
och ta del av den mystiska rapporten.
Vi fick kontakt med professor Jörgen Eklund, numera vid avdelningen för ergonomi på KTH. Han ledde de studier som Posten
genomförde för snart 10 år sedan i samarbete med Linköpings
Universitet i syfte att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö.
Professorn hävdar att man från forskargruppens sida aldrig
rekommenderat sortering i raka led i någon av de många rapporter man tog fram. Han betonade också att man kommit fram
till att avlastningsytor och sittmöjligheter är mycket viktiga för en
god arbetsmiljö.

SEKOEKOTs poesiforum
presenterar stolt

Jenny Wrangborg
h

i tider när det inte är strider går dagarna ändå
tröttheten efter hårda timmar ständigt närvarande
vi ställer våra väckarklockor och
litar på att spårvagnarna kommer ta oss i tid
vi gör vårt bästa för att inte somna mot grannens axel
på väg hem nio timmar senare och
vi bär våra matkassar upp för backen till lägenheten

i tider när det inte är strider gör det fortfarande
lika ont i handlederna på den timanställda
som på den fastanställda
tjänar vi pengar ner i någon annans ficka
vi kör våra bussar, bakar våra bröd, serverar våra latte
och bygger våra bilar
drar skruvarna på plats i det stora maskineriet

i tider när det inte är strider
sliter de tunga lyften på oss ändå
vi skär oss på oslipade knivar och
bränner oss på varma plåtar

i tider när det inte är strider syns vi inte i tidningarna
eller på tv
står vi inte på gatorna eller
utanför arbetsplatserna och skriker
i tider när det inte är strider sköter vi allting så smidigt
att det finns de som glömmer bort
att det är vi som bär upp ett trasigt samhälle
och att vi gör det i väntan på ett tillfälle till strid

i tider när det inte är strider känns hopplösheten ännu mer
är längtan bort ett oinfriat löfte vi måste bära nära
vi vaknar, vi jobbar, vi andas
men kontrasterna mellan jobb och ledig tid så
tydliga att de med ett hugg i bröstet flyter ihop

(Dikten publiceras i nya SEKOEKOT
med författarens tillstånd)

Jenny Wrangborg är född 15 september 1984 i Kristianstad. Hon är poet, krönikör och kallskänka.
På den stora brevbärardemonstrationen i SEKOs regi (den 26 maj i år) var hon en av talarna.
Där läste hon denna dikt! Jenny Wrangborg tilldelades LO:s kulturpris i år.

När Huvudskyddsombudet kontaktade regionen och
Previa framkom det också att den raka möbleringen inte
alls har med ergonomi att göra, utan den rekommenderades
av projektgruppen för Brev 2010 helt enkelt för att arbetsledningen skulle få bättre överblick.
Än så får brevbärarna leva med de raka leden ett tag, men
SEKO hyser goda förhoppningar att den nya ledningen på
Globen har tagit till sig våra synpunkter och att de tar med sig
dessa vid den stundande översynen av organisationen!
/CR

: Nya tillståndsvillkor för Posten!
Enligt lagen ska Posten AB uppfylla vissa villkor för att få
tillstånd att bedriva postverksamhet.
Post- och telestyrelsen har beslutat om nya tillståndsvillkor
för Posten som trädde i kraft den 1 oktober och gäller t o m
30 september 2013.
Dessa villkor innebär att Posten fortsatt ska tillhandahålla
den samhällsomfattande posttjänsten.
Men det finns några nyheter i villkoren. Posten måste nu
öppet redovisa sina volymrabatter och ha rutiner som säkerställer att eftersändning och lagring av post sker.

Vinterdäcksvarning!
Teknikens Värld testade vinterdäck i senaste numret, det
intressanta var att AGI som Posten kör med kom näst sist.
Teknikens Värld avråder till köp. Aftonbladet hade också
en liknande test, där kom AGI sist.
Det är svårt att förstå varför Posten sparar in på vår säkerhet, antisladd på Fiatbilarna fick vi först efter att massmedia hade kritiserat Posten. Hur många olyckor händer
i onödan för att Posten snålar på oss?
/Michael Vidlund

-

Några iakttagelser från Globens gemba:

Mer om Lean:

The gemba walk
(Globen/Årsta)

Hela organisationen på Globen/Årsta ska nu ses över.
Man känner från ledningens sida att man måste ta ett
helhetsgrepp och börja om från början för att kunna
komma tillrätta med problemen. Målet är att en ny och
förbättrad organisation ska sjösättas i vår.
Go to gemba
Den arbetsgrupp som tillsatts för detta har nu inlett projektarbetet med att “go to gemba” som det heter på lean-språket.
Man beslöt sig för att göra detta en fredag med lite post och
ingen reklam.
Gemba är ett japanskt ord som används inom lean.
Ordets ursprungliga betydelse är ungefär “den verkliga
platsen”, så när det gäller företagsvärlden handlar det om
verkstadsgolvet. Det är där värde skapas för företaget.
(Intressant att notera är att gemba också betyder brottsplats
på japanska.)
The gemba walk
Att “go to gemba” innebär alltså att man beger sig ut på
verkstadsgolvet och noggrant observerar vad som sker där.
“The Gemba walk” handlar inte om att chefer och beslutsfattare bara går en runda för att hälsa på personalen, utan här
är det fel och brister i arbetsrutinerna som ska avslöjas.
(När man gör detta är det naturligtvis väldigt viktigt att
man talar om för dem man observerar exakt vad det är man
sysslar med. Många kan tycka att det känns obehagligt att
bli iakttagna under arbetet. Kunniga inom lean-skolan är
eniga om att respekt för de anställda och ömsesidigt förtroende är nyckeln till framgång när det gäller genomförandet
av lean på en arbetsplats.)
Störningar och trassel
Det företagsledningen är ute efter att studera under
“The Gemba walk” är att arbetet flyter på utan störningar
och trassel. Finns det t ex några faktorer som avbryter
arbetet? Var kan misstag uppstå? Måste de anställda leta
efter saker som man behöver i arbetet ( t ex stolar, avlastningsytor, nedplocklingsplaner, finställd post, olika sorters
reklam, cyklar osv), och måste de springa runt för att lokalisera chefer och andra nyckelpersoner som man behöver
få information från? Vet alla vad de skall göra under dagen,
eller måste de gissa alt. själva försöka ta reda på det?
Tanken med att “go to gemba” är INTE att cheferna skall
identifiera enskilda små felaktigheter och sedan fixa dem.
Det man egentligen tittar på när man studerar “gemba” är
hur effektivt fel fångas upp och åtgärdas i organisationen.
Hur ser möjligheterna ut för den enskilde anställde att visa
på problem och komma med förslag till förbättringar?
Ser de lägre cheferna till att engagera de anställda i processen? Är personalen rädda för att komma med kritik?

“ Två BB står och pratar under lång stund trots att de
har att göra √ Det rör sig mycket folk utanför hiss √
Brevbärarväst ligger under ett sorteringsfack √ Allmän
cirkulation av BB √ Privat telefonsamtal under nedplock √ Softar framför kamfacken √ Mycket “hackande” av brev √ Sitter på en stol vid nedplock √
Bläddrar igenom post vid kamning √ Mycket prat vid
aviseringar √ Lagar trasig försändelse (längre tid) √
Tre BB står och pratar om en brevlådenyckel, en fjärde
väntar bredvid √ BB lämnar ett felsorterat brev till ett
annat kamfack en bit bort √ Andra föremål än det som
är uppmärkt ligger i kamfacken √ Privata samtal √
Två BB står och pratar och stör en kollega √
BB sparkar runt en blålåda √ “
SEKOEKOTs tolkning: BB betyder troligen brevbärare

Respekt och förtroende
På Toyota, där lean-production först utvecklades,
uppmanar man de anställda att inte dölja sina misstag.
Det viktigaste är att ha en öppen kultur på företaget som
tolerererar att det blir fel ibland. Istället för att lägga
skulden på den anställde som begått ett misstag i arbetet, söker man anledningen till felet i arbetsrutinerna, och
förbättrar dessa så att man minimerar risken att samma fel
begås igen. På så sätt blir misstagen drivande när man hela
tiden inför förbättringar och förenklingar i processerna. Men
för att de anställda ska våga dra fram fel och brister i ljuset
så krävs det att de känner trygghet på jobbet och har ett
välgrundat förtroende för chefer och ledare.
Kritik och förslag uppmuntras!
På Toyota är livstidsanställningar en viktig metod för att
skapa förtroende och engagemang hos arbetarna.
De anställda vet att de kan komma med kritik utan att
drabbas av repressalier från ledningen. Man uppmanar de
anställda att aktivt lyfta fram problem i ljuset, att inte blint
lyda order och att våga säga emot sina chefer.
På så sätt får företaget upp ögonen för de brister i organisationen som orsakar misstag. Först då har man möjlighet att
fånga upp förslag på bättre lösningar.
Trots att Japan traditionellt är ett mycket hierarkiskt samhälle försöker man på Toyota medvetet se till att sociala
nätverk skapas där arbetare och chefer med olika positioner
i företaget kan mötas utan alltför mycket bockande och
bugande. På så sätt kan man bryta de sociala barriärerna
och skapa ett öppet klimat.
Socialt kapital
Den något luddiga termen “socialt kapital”, som ofta används av olika managementskolor, är enligt expertisen på
området alltid beroende av ömsesidigt förtroende mellan
ledning och arbetare.
Det sociala förtroendekapitalet minskar behovet av
kontroll, olika typer av övervakningsmekanismer och
formella kontrakt, som man tvingas ta till där det
ömsesidiga förtroendet saknas.
LÄS MER OM ETT SÅDANT “KONTRAKT” HÄR INTILL!

RUTINBESKRIVNINGEN
“NÄR DU INTE TROR DIG HINNA MED DITT ARBETE”
Vid morgonmötet på Globen/Årsta då den obehagliga rutinbeskrivningen presenterades för brevbärarna var det många
som blev upprörda. Man tolkade den som att allt ansvar för
att posten delas ut lades på de enskilda arbetstagarna.
Med vår frekventa övertid kändes texten absurd.
Många av oss skulle nästan dagligen tvingas söka upp vår chef
för att ödmjukt erkänna att vår tilldelade arbetsmängd troligen
övergår vår förmåga att hinna med på ordinarie arbetstid.
Skulle vi underlåta att göra detta presenterade rutinbeskrivningen utförligt de straff som skulle drabba oss i form av
dokumenterade ENSKILDA SAMTAL med produktionsledarna (hu),
SKRIFTLIGA ERINRANDEN och s.k DISCIPLIN-MÖTEN!!!, när man vill
koppla in högre instans för att undersöka de rättsliga möjligheterna att avskeda oss (huvva).
Denna rutinbeskrivning är ingenting som SEKO på något sätt
kan ställa sig bakom såsom den nu är skriven. Vi anser att detta
är en fråga som Posten har en skyldighet att samverka om.
Texten genomsyras av synsättet att det är brevbärarens individuella ansvar att se till att “köra klart” (helst inom ordinarie
arbetstid, men om det inte är möjligt, på övertid), och man
bortser helt från att det numera är arbetstid och inte tilldelad
arbetsmängd som gäller.

Betingets tid är förbi, och det är produktionsledarens
ansvar att leda och fördela arbetet så att posten kommer ut.
Situationen på Globenkontoret idag är absurd när de
anställda måste gå in till chefen och fråga om det är tillåtet
att gå hem när den schemalagda arbetstiden är fullgjord.
Denna ordning är inte förenlig med modernt ledarskap utan
snarare en återgång till 1800-talet!
Ordning och reda på arbetsplatsen med tillhörande regler och
rutiner för hur dialogen mellan arbetsledning och arbetstagare
skall ske på bästa sätt är givetvis en högst prioriterad fråga för
SEKO. Vår uppfattning är att Globen/Årsta inte fungerat sedan
dag ett då denna stora arbetsplats sjösattes. Frågan har diskuterats i stort sett på varje samverkansmöte i ett och halvt års
tid samtidigt som stora problem har genomsyrat verksamheten
med bristande kvalitet och dålig arbetsmiljö som följd.

Rutinbeskrivningen är ett tecken på desperation från
ledningens sida i ett läge där man ser att postutdelningen
inte kan klaras av utan övertid. Då tar man till piskan!
Arbetsplatsen har synliggjorts i media p g a den bristande
kvaliteten. Personalen har arbetat övertid var och varannan dag,
och projekt har bildats på regional nivå för att skapa en hållbar
arbetsplats ur olika perspektiv. Chefer har fått gå på olika nivåer
m m. Globen/Årsta är en arbetsplats som levt i ett permanent
kristillstånd under lång tid nu!

Rutinbeskrivningen som kablades ut på arbetsplatsen för några
veckor sedan utan föregående samverkan är ett gott exempel
på hur Posten inte skall agera. Medlemmar kommer och är
bedrövade och ledsna över att Posten verkar skuldbelägga
personalen och att man lägger över i stort allt ansvar på arbetstagaren när en bristande organisation inte fungerar.
Om Posten kontaktat den fackliga organisationen innan med
en idé till rutinbeskrivning, så hade vi redan då kunnat meddela
hur våra medlemmar skulle reagera!
Med ny ledning på plats så har SEKO stor förhoppning om
att vi ska gå åt rätt håll, men att det är ett långsiktigt arbete
som krävs. För att lyckas anser vi att Posten måste ha ett bra
förhållningssätt gentemot den fackliga organisationen och
lyssna in våra argument och vår kunskap. SEKO har begärt att
Posten skrotar rutinbeskrivningen och återkommer med en
bättre idé. Det är viktigt att den som leder och fördelar arbetet
tar sitt ansvar och inte skjuter över skulden för sina tillkortakommanden på brevbärarna.
Det bästa vore att man helt enkelt vände på rutinen!
Istället för att den anställde skall behöva uppsöka sin chef
för att berätta att han inte tror sig hinna med sin tilldelade
arbetsmängd på ordinarie arbetstid, så bör ansvaret för att hålla
koll på läget ligga hos arbetsledningen.
Vad ska vi annars ha produktionsledare till?

Redan tidigt på dagen så bör produktionsledaren skaffa sig
information om vilka brevbärare som frivilligt åtar sig att
jobba övertid. Denna resurs kan han sedan lägga ut där den
bäst behövs för att se till att posten kommer ut!
Ett sådant förfarande tror SEKO kan ha goda effekter på arbetsklimatet, och framförallt skall de som inte orkar eller kan av olika
skäl slippa tvingas arbeta övertid.

VARNING!
Det finns många goda och säkert välmenande tankar och
idéer i lean-filosofin, men man får inte glömma att allting
syftar till att skära ner företagets kostnader för att man skall
kunna maximera vinstuttaget.
Bantning är gott och väl i ett företag som har lite överflödigt
hull att ta av, men det är svårt för ett redan utmärglat och
underbemannat Posten att banta utan att kvaliteten på
servicen till allmänheten drivs i botten, och att de anställdas
arbetssituation blir än mer oacceptabel.
Det är viktigt att arbetarna känner att lean verkligen
leder till “ständiga förbättringar” och
INTE till ständiga försämringar!

Brevbärarna i Skärholmen:

NEJ tack till julmiddag för 150 kronor

– skänk istället pengarna till de hemlösa!

Vi, brevbärare på Postens utdelningskontor i Skärholmen,
tackar i år nej till de 150 kr som Postens regionschef
Fredrik Nilsson beslutat ska vara den maxsumma som
ska läggas på varje brevbärare i region Syd inför den årliga
julmiddagen.
Lokalt hade vår produktionschef, innan detta beslut kom,
i samverkan med våra lokala fackliga företrädare utlovat
ett julbord åt brevbärarna i Skärholmen och Hägersten.
Detta löfte betraktar vi som sviket i och med regionschefens beslut, då ett julbord omöjligen kan fås till denna
summa. Ett löfte är ett löfte, och när löften sviks så raseras
förtroendet för våra chefer.
Vi tycker dessutom att summan på 150 kr per brevbärare
är en skamligt snål summa. Posten kunde knappast ha
lagt sig lägre än denna nivå utan att tvinga brevbärarna
att betala ur egen ficka. Vi är också medvetna om att Posten i
övriga Stockholm är beredda att lägga mer än det dubbla
på brevbärarna, och tycker att detta är djupt orättvist.
Gentemot oss brevbärare signalerar detta bristande uppskattning för det arbete vi utför. Vi har offrat mycket av
vår arbetsmiljö och våra kroppar för att säkerställa den
fortsatta vinstutvecklingen i Meddelande-bolaget.
Nu står vi på tröskeln till 2013 inför nya nedskärningar
som vida överstiger de effektiviseringseffekter som nya
sorteringsmaskiner på Terminalsidan medför.

Många av oss går bokstavligen på knäna och orkar inte
göra något annat än att vila på vår fritid. Vi, som i allt
högre utsträckning lever våra liv för att Posten ska
kunna fortsätta öka sina vinster, tycker att vi förtjänar
en bättre, mer respektfull, behandling. De 150 kronorna
(och det brutna löftet) blir i detta sammanhang ett kvitto
på att Posten betraktar oss som en kostnad snarare än
en tillgång, vilket gör oss såväl sorgsna som upprörda.
Samtidigt som vi är angelägna om på detta vis stå
upp för den värdighet och respekt som vi anser att vi
förtjänar, vill vi även demonstrera att vi vägrar att
göra avkall på vår medmänsklighet. Därför har vi
brevbärare uppmanat våra fackliga att framföra att
vi önskar att den lokala produktionschefen istället
skänker de 150 kronorna som annars skulle ha lagts
på oss undertecknare till Stadsmissionen, så att
pengarna istället tillkommer samhällets fattigaste
och mest utsatta medborgare.
Den lokala produktionschefen har nu
meddelat Skärholmen-brevbärarnas
fackliga representanter att man inte
tänker skänka några pengar till
stadsmissionen.

Hej
Har fått svar och det som gäller är att
posten bjuder sina anställda på 150 kr
till ett julbord och inget annat.

Vi på SEKOEKOT sänder en varm tanke
till Stockholms hemlösa, och till brevbärarna i Skärholmen för att de står upp
för sin värdighet.

Hälsningar Örjan

SEKOEKOTs poesiforum:
otillräcklig

h

Jag hinner inte med
allt som ska göras
Otillräcklig
jobbar jag vidare
stressen växer och växer
hjärnsläppen ökar
Tiden räcker inte till
att vara i nuet
och känna mig
tillräcklig
Så var finns du
som kan se mig
som förstår
att stötta och hjälpa
när det behövs
i mitt dagliga arbete

Behöver vi att vara fler
med erfarenhet
som kan påverka
vårt sätt att arbeta
Med hög kvalitet
och bra arbetsmiljö
som Ledstjärna
kan vi tillsammans skapa
arbetsglädjen
som vi alla behöver

h ph

Tisdag 5 feb. 2013
Vi har nu nöjet att kunna erbjuda medlemmar en
konstvandring i Folksamhuset. Där finns en mycket
stor och intressant konstsamling som inte är möjligt
att få se hur som helst annars.
Vi blir guidade runt och får se och höra om den
konst som finns i huset.
Därefter bjuder Folksam på lite förtäring till ett glas
vin/öl medan de ger oss lite information om våra
pensioner.
Samling 18.00 Beräknat avslut ca : 20.00
Folksamhuset Bohusgatan 14.
OBS!
Vi har begränsat med platser så först till kvarn.
Anmälan senast 31/1 till :
Peter Ekroth 070 980 5377 eller
peter.ekroth@seko.se

Fråga facket!
sekoekot@gmail.com

Vad krävs för att få a-kassa?

Hej Sandra!

:- I

Jag har just börjat jobba som brevbärare. Det är mitt
första jobb, så jag undrar hur länge och hur mycket
man måste jobba för att bli berättigad till a-kassa.
Jag har bara ett kort visstidskontrakt, och jag vet inte
nu hur länge jag får jobba kvar.
Sandra

För att du ska kunna få ersättning vid arbetslöshet behöver du,
förutom medlemskap i någon a-kassa, uppfylla vissa villkor.
Här kommer lite information om de regler som gäller för att man
skall bli berättigad till ersättning.
Grundvillkoren för att få a-kassa:
l Du ska vara anmäld som arbetslös och arbetssökande på
arbetsförmedlingen.
l Du måste själv aktivt söka arbete.
l Du ska kunna och vilja ta ett lämpligt arbete. Du behöver
kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka.
l Du behöver en handlingsplan. I handlingsplanen kommer
du och din arbetsförmedlare överens om hur du ska göra
för att hitta ett arbete.
u Du måste också uppfylla arbetsvillkoret! Det betyder
att du under ramtiden på 12 månader ska ha arbetat
minst 80 timmar per månad i minst 6 kalendermånader. De 6 kalendermånaderna behöver inte ligga i följd.
l Om du inte uppfyller arbetsvillkoret kan man tillämpa
den den s.k. alternativregeln. Då behöver du under ramtiden på 12 månader ha arbetat minst 480 timmar under
6 kalendermånader i följd. Du måste ha arbetat minst 50
timmar under varje sådan kalendermånad.
l Du kan också i vissa fall få räkna tid med föräldrapenning
eller totalförsvarsplikt som arbete. Högst 2 månader av
sådan tid kan räknas som arbete.
Ramtiden
Ramtiden är normalt de 12 senaste månaderna innan du blev arbetslös. Ramtiden kan förlängas om den innehåller så kallad överhoppningsbar tid. Då kan du få räkna med arbete du har gjort för
mer än 12 månader sedan. De 12 månader som utgör din ramtid
och som ersättningen beräknas från kan högst ligga 6 år tillbaka.
Exempel på tid som kan vara överhoppningsbar:
l Styrkt sjukdom l Avslutade eller helt avbrutna studier,
om du är äldre än 25 år eller om du har har arbetat heltid
i minst 5 månader innan studierna l Tid med föräldrapenning l Tid med totalförsvarsplikt l Vård av barn som är
yngre än 2 år
12 månaders medlemskap i a-kassan
Den högsta ersättningen du kan få från a-kassan är 680 kronor per
dag. För att du ska kunna få det behöver du ha varit medlem i

a-kassan i minst 12 månader. Du behöver också ha haft en
inkomst större än 18 700 kronor per månad före skatt innan
du blev arbetslös. Om du har varit medlem kortare tid än 12
månader kan du högst få grundbeloppet som är 320 kronor per
dag förutsatt att du fyllt 20 år.
Ersättningen beräknas på din inkomst
När du varit medlem i a-kassan i 12 månader eller mer får du
högst 80 procent av din tidigare inkomst i ersättning, men du
kan aldrig få mer än 680 kronor per dag. Din ersättning räknas
fram från den genomsnittliga inkomst du haft och hur många
timmar du arbetat under de senaste 12 månaderna, den så
kallade ramtiden. Efter 200 dagar med ersättning från a-kassan
sänks ersättningen till 70 procent av din tidigare inkomst.
Ersättningsperioden
En ersättningsperiod är normalt högst 300 dagar. Om du har
barn under 18 när din sista ersättningsdag betalas ut får du
automatiskt 150 dagar till. Perioden blir då totalt 450 dagar. När
alla dina dagar är slut behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor
för att få rätt till en ny period.
Avstängning om du själv säger upp dig från jobbet!
Om du har sagt upp dig själv från ditt arbete utan giltiga skäl blir
du avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. För att slippa
avstängning måste du ha giltiga skäl. Det går inte att säga i förväg
exakt vad som är ett giltigt skäl. Vi prövar varje ärende för sig.
Skäl som kan vara giltiga är:
l Hälsoskäl, till exempel sjukdom som beror på ditt arbete l
Att du inte fått någon lön av din arbetsgivare l Att du blivit
mobbad eller trakasserad på arbetet lAtt din arbetsplats flyttar
så långt bort att du inte kan dagpendla
Om du säger upp dig av hälsoskäl:
För att inte bli avstängd om du säger upp dig av hälsoskäl
behöver du läkarintyg. Du måste ha fått läkarintyget innan du
säger upp dig från ditt arbete. I läkarintyget ska det vara tydligt
att du inte kan fortsätta med ditt arbete. Det måste också framgå
att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig något annat arbete som
du skulle kunna ta.
Inkomstförsäkring i SEKO
Och sen ska du veta att som medlem i SEKO har du en
inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Genom den får du ersättning
under de första 100 dagarna i arbetslöshet som tillsammans med
A-kassan ska ge cirka 80% av den ersättningsgrundande inkomsten. Så för inkomster över 18 700/mån fyller denna försäkring
upp ersättningen.

Peter Ekroth

Ordförande Seko Postklubb Södra Stockholm
070 980 53 77
peter.ekroth@seko.se

SEKO överlämnar brevbärarnas

protestlistor!
Den 14 november överlämnades

1160
namnunderskrifter

1160 namnunderskrifter

som samlats in på arbetsplatserna av SEKOs ombud till Peter
Brännström (chef för Produktion) i protest mot att vi tvingas
arbeta lördagen den 22 december.
Listorna lämnades över av av Peter Ekroth och Annika Sylvan
(klubbordförande i klubbarna Stockholm syd respektive City).
Brännström hade inte tid över för att lyssna på våra argument,
men han mottog SEKOs följebrev och lovade att svara på det.
HÄR NEDAN KAN DU LÄSA BREVET TILL BRÄNNSTRÖM SOM
ÖVERLÄMNADES MED LISTORNA!

Till Postens ledning med anledning av beslutet om
obligatorisk tjänstgöring lördagen 22 december
Vi, företrädare för brevbärarnas fackliga organisationer i
Stockholmsområdet, vill i denna skrivelse markera vårt
motstånd mot ert ensidiga beslut om att arbetet lördagen
den 22 december ska utföras i form av obligatorisk tjänstgöring. Beslutet har skapat ett omfattande missnöje bland
våra medlemmar och brevbärarna överhuvudtaget, och
därför kraftigt bidragit till att försämra medarbetarnas
förtroende för ert ledarskap av flera skäl.
För det första vill vi ifrågasätta varför ni såg det påkallat att gå
ut med den här åtgärden så pass sent som strax innan årets
sista kvartal. Det här hade man med lite framförhållning kunnat
informera om långt tidigare, vilket också skapat bättre förutsättningar för lokala chefer att planera för arbetet på ett sätt som
bättre kunnat tillmötesgå brevbärarnas önskemål. I en på många
håll hårt pressad arbetsorganisation är exempelvis risken nu stor
att det kommer att bli svårt att ordna med ledighet åt många av
de medarbetare som planerat att resa bort över julhelgen.
För det andra är det svårt att inte betrakta denna åtgärd som
ett sätt för ledningen att spara pengar på personalens bekostnad. Vid tidigare behov av extra arbete på helger har Posten löst
detta genom att be personalen om frivillig tjänstgöring, samt
genom att ta in extra personal, där lediga skolungdomar varit
- och är - en naturlig rekryteringsbas. Denna lösning har dels
säkerställt att de som ställt upp har getts möjlighet att välja i
fråga om arbete på en dag som normalt sett brukar vara en ledig
dag, och dessutom gett en bättre ekonomisk kompensation för
dem som ställt upp då övertidsersättning utgått.

Peter Ekroth och
Annika Sylvan
överlämnar listorna
och följebrevet till
Peter Brännström

Att istället schemalägga arbetet, vilket betyder att ersättningen
för arbetet blir betydligt mindre än om en lösning baserad på
frivillighet valts, betraktar vi tillsammans med SEKO Postens
centrala företrädare som en dumsnål åtgärd: På kontoren upplever brevbärarna detta inte så förvånande dels som en tvångskommendering, dels som ett sätt att sno dem på den ersättning
som brevbärarna anser sig vara värda när de ställer upp den sjätte
dagen under den vecka som är en av årets tyngsta i brevbäringen.
För det tredje så innebär schemaläggningen av 22 december
konsekvenser för en redan hårt pressad arbetsorganisation, då
det medför att lokala chefer på olika vis ser sig tvingade att minska
ned på den arbetstid som brevbärarna behöver för att kunna utföra
vårt samhällsuppdrag. Att kapa ex antal minuter varje dag – att dra
med osthyveln över hela tredje kvartalet, vilket är den lösning som
många lokala chefer valt – kommer i flera fall att innebära mera
övertid, eller alternativt kvarligg och därmed konsekvenser för
kvaliteten i brevservicen. Också på de håll där arbetet kompenseras
i form av en ledig dag innebär detta fortfarande att resurser tas
från den på många håll (enligt vår uppfattning) redan undermåliga
bemanningen.
För det fjärde sänder ledningen med denna åtgärd ut en signal
som vittnar om bristande respekt för brevbärarnas arbete.
Brevbärarna är idag mycket pressade av alla de förändringar som
organisationen genomgått och fortsätter att genomgå i takt med
de återkommande sparkraven och omorganisationerna.
Trots att många brevbärare upplever att situationen försämras
beträffande arbetsmiljön så är dock lojaliteten i förhållande till
samhällsuppdraget traditionellt mycket stor. Med schemaläggningen av arbetet 22 december sänder ni ut en signal om att ni inte
litar på denna lojalitet, något som ni borde ha tagit i beaktande
inför beslutet.
Vi bifogar ett antal namnunderteckningar på de protestlistor
från brevbärare i hela Stockholmsområdet som våra ombud
samlat in, som ett uttryck för det utbredda missnöjet över
beslutet. Vi förväntar oss givetvis ett svar.

Peter Ekroth
Annika Sylvan
Maria Terneborg
Bengt Sandell
Lennart Karlsson

Vad får man för Fackavgiften?
Vad får man för fackavgiften? Det är en ganska vanlig fråga
som vi får från våra medlemmar i olika sammanhang men
vi är kanske lite dåliga på att förklara vad man får och vad
värdet är i vårt medlemskap.

Som medlem har du alltid rätt att få hjälp av din
fackliga organisation vad som än händer dig på
arbetsplatsen. Tveka aldrig att kontakta oss!
Först och främst måste vi konstatera att i Sverige
har vi ett system där parterna på arbetsmarknaden arbetsgivarna och de fackliga organisationerna gemensamt förhandlar fram löner och övriga villkor
som ska gälla på våra arbetsplatser. Så utan fackliga
organisationer finns bara en part, ”arbetsgivaren”,
som då får bestämma lön och övriga villkor helt på
egen hand.

Arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har kämpat
länge för att vi som anställda ska få drägliga arbetsvillkor,
men för att vi även i fortsättningen ska kunna ställa krav
på arbetsgivaren måste vi vara starka - och många!

Och så länge vi har många medlemmar kan vi
förhandla fram alla våra villkor och säkerställa våra
löner i våra kollektivavtal.
Kollektivavtalet innehåller också:
u
u
u

TJÄNSTEPENSION som fyller på din ålderspension.
ARBETSSKADEFÖRSÄKRING på arbetet och till och från arbetet
TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING vid dödsfall

För medlemsavgiften får du också annat som höjer värdet av ditt
medlemskap.
Här kommer ett räkneexempel som utgår från en månadslön
på ca: 22.000:- (avgiften kan bli lägre om du tjänar mindre och
lite högre om du tjänar mer).
Avgiften på 472:-/mån består i stort av tre delar:
Sekos A-kassa		
Förbundet 		
Klubb, lokal verksamhet

163:- (styrs av politiska beslut)
257:52:-

I din avgift till förbundet ingår:
u
u

u
u
u

INKOMSTTRYGGHETSFÖRSÄKRING vid arbetslöshet de första
100 dagarna
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING på din fritid med akutersättning,
olycksfallsersättning, tandskador, ersättning vid sjukhusvistelse, kroppsskadeersättning, invaliditetsersättning
och rehabilitering.
BARNGRUPPLIVFÖRSÄKRING 25.000:- vid barns dödsfall upp
till 18 år.
KOMPLETTERINGS TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) gäller
om den inte finns via anställningen.
RÄTTSHJÄLP Kostnadsfri juridisk hjälp att driva arbetsrättsliga tvister, och försäkringstvister mot exempelvis
försäkringskassan och AFA.

Du erbjuds också förmånliga priser på andra tilläggsförsäkringar:
u
u

u

HEMFÖRSÄKRING (beloppslös)
MEDLEMSBARN en sjuk och olycksfallsförsäkring för
barn och ungdom till 25 år.

Möjlighet att teckna MEDLEMSELAVTAL.
T ex förmånliga MEDLEMSLÅN i Nordea och Swedbank.
FÖRMÅNLIGA SEMESTERBOENDEN i bl.a. Italien och på
Gullholmen. Och Postanställda sekomedlemmar har 20%
RABATT på Gyllene Hornet i Tällberg och Fjällhornet i
Härjedalen.

Du har också nyligen fått hem ett brev med information om
vad ditt MEDLEMSKORT ger för förmåner:
u

rabatter på teatrar och bio, 20% på hotell, 20% på glasögon på lensway, rabatter på stughyra, Rabatt på Svenska
bil om du vill köpa bil, upp till 25% på Siba.
u Väljer du att öppna MASTER CARD slipper du årsavgiften,
handlar du på kortet får du en ALLRISKFÖRSÄKRING och
förlängd garanti på 1 år som exempel.

Jag kan också flagga för att vi i klubben kommer att erbjuda
medlemmar en del olika medlemsaktiviteter under nästkommande år, som vi hoppas kommer bli uppskattat.
Förhoppningsvis har du fått lite mer information om vad dina
pengar går till och att du tycker det är värt att fortsätta vara
medlem i föreningen.

Och du som läser detta och ännu inte är medlem
kontakta gärna oss så hjälper vi till så du också kan
bli medlem i Seko.
/ Peter Ekroth,
		

Ordförande
SEKO Postklubb Södra Stockholm

VARNING !

för s.k “ENSKILDA SAMTAL”

Metoden med s.k enskilda samtal tycks vara en ny strategi
som införts av Posten. Eftersom enskilda samtal används
allt oftare på många olika arbetsplatser i syfte att sätta
ännu mer press på enskilda brevbärare, så anar vi att detta
måste vara sanktionerat av högsta ledningen.
SEKO har tagit del av många berättelser om hur sådana
enskilda samtal kan gå till, och hur utsatt den anställde
blir i en situation där man ställs ensam inför sin chef
bakom stängda dörrar.

Utan vittnen kan chefen “ta ut svängarna” när det gäller
både personliga påhopp och hot om försämringar för dig
när det gäller bl a schemaläggning och arbetsuppgifter.
Man kan hota med skriftliga erinranden och med den
nygamla uppfinningen som man kallar “Disciplin möte”
(särskrivningen är Postens egen), där du måste underteckna
och godkänna en lista på alla dina tillkortakommanden som
idogt samlats ihop av produktionsledarna, och som i slutändan syftar till att försöka få dig avskedad.

Det har också hänt att du kallas in på enskilt möte för att
få höra av din chef att några av dina kollegor kommit in
till honom och klagat på ditt störande ifrågasättande –
ett effektivt sätt att tysta dig:“Dina kollegor tycker att det
är jobbigt att du snackar så mycket på våra arbetsmöten.
Du är störande för andra”.

Om du som brevbärare inte kan lova att alltid “köra klart”
på övertid kan du bli hotad med att t ex tvingas börja jobbet
senare, och ett sådant hot fungerar utmärkt om din chef
vet att en sådan förändring av arbetstiderna är omöjlig för
just dig. Du kan också få höra att du kan förlora din egen
utdelningsslinga och tvingas börja hoppa runt istället.

SEKO rekommenderar att du ALLTID tar med dig en vän
när du kallas in för enskilt samtal eller “Disciplin möte”.
Annars står ord mot ord, och du kan aldrig bevisa vad som
sagts. Du behöver inte ta med dig en facklig representant
utan det duger bra med någon kollega som du litar på.
Du har rätt till ett vittne! Ofta vet du inte från början vad
det enskilda samtalet kommer att handla om. Be att få
veta detta i förväg, och gå aldrig in ensam även om det
verkar handla om en bagatell. Bagateller behöver inte tas
upp enskilt bakom stängda dörrar!

Man kör det återkommande mantrat “All post ska ut!”,
och ansvaret för detta läggs på den enskilde brevbäraren:
“Vem ska dela ut posten om inte du gör det? Om du inte vill
att folk ska få sin post borde du fundera på att skaffa ett
annat jobb”.
Det kan också förekomma att man försöker (och lyckas) få
dig att gå med på ensidiga kompromisser där man pressar dig
att lova att du ska t ex. “jobba övertid åtminstone två dagar i
veckan”. Motivet som chefen ger till varför han måste tvinga
dig till ett sådant löfte kan vara att: “ bara då kan jag känna
mig lugn eftersom jag har så stora krav på mig uppifrån”.
Här pressar chefen sitt eget ansvar det sista steget nedåt i
organisationen, och där landar det, tungt, på dina axlar.
Man brukar också komma med antydningar om att du
inte duger som brevbärare om du inte ökar tempot.
Man brukar då jämföra dig med “Nisse”, en varelse som
brukar finnas på alla arbetsplatser:
“Varför hinner inte du med ditt jobb när Nisse gör det?“
(Inom parantes lite info om Nisse: Nisse är en lojal kille.
Han tar inte ut sina raster, skippar lunchen och springer tills
han stupar när han delar ut posten. Nisse ställer minsann också
alltid upp och “kör klart” utan att chefen ens behöver fråga.
Han skriver inte heller upp all sin övertid, utan jobbar mer än
gärna gratis! Det är nog - på många plan - rätt synd om Nisse...)

Ta alltid med dig ett vittne in!

Så här kan det gå till på ett brevbärarkontor idag!

Exempel 2: Tvångssjukskrivning

Exempel 1: Chefen blockerar vägen ut

“En morgon har jag ont i axlar och nacke.
Jag känner tidigt denna arbetsdag att jag inte klarar
av mina ordinarie arbetsuppgifter och meddelar arbetsledningen detta.
Blir inkallad till PL´s kontor och förklarar situationen.
Jag undrar om jag inte kunde göra andra göromål t. ex
sortera, göra eftersändningar etc.
(det fanns gott om arbetsuppgifter)

En tung arbetsdag kommer jag tillbaks med post eftersom
jag inte orkade eller kunde jobba övertid. Detta förvarnade
jag ledningen om redan på förmiddagen och bad om hjälp.
Får ingen hjälp och kommer därför tillbaks med post och
tänker gå hem enligt schemat. Då kommer PL fram och frågar
om vi kan prata lite på kontoret.
Vad gäller saken? Undrar jag.
Inget svar utan bara ett brett leende och “följ med in”.
Jag hinner knappt sätta mig ned på stolen innan frågorna
haglar över mig:
Varför hinner du inte?
Varför kommer du tillbaks med post?
Varför hinner inte du när Nisse 20 år hinner?
Varför varför varför?

Men icke, säger PL.
Sjukskriv dig resten av dagen.
Jag undrar varför när det finns saker att göra?
Nej nej, gå hem! är det enda svar jag får.
Berättar detta för SEKO-ombudet som tar upp frågan
med PL. Ombudet får samma besked.
Jag tvångssjukskrivs av PL och går hem.

Tröttnar efter ca en minut och säger att jag vill ha ett
SEKO-ombud närvarande och reser mig upp för att gå ut
och hämta denne.
PL rusar upp och greppar tag i handtaget och blockerar
dörrutgången. Jag börjar i panik rycka i dörren och får efter
ett tag upp den och hämtar genast ombudet.

(Nedskrivet för SEKOEKOT av en brevbärare som av
någon anledning helst vill vara anonym).

SEKOEKOT
En tidning för SEKO-medlemmar
I redaktionen (än så länge):
Peter Ekroth (ansvarig utgivare)
Charlotte Rinaldo
Michael Widlund
+ ett antal olika skribenter!
Vill du bidra med något till nästa nummer av tidningen?
En artikel? En bild? En dikt? Ett korsord? Eller ett hett tips?
Kontakta oss på:

sekoekot@gmail.com

Vi vill gärna få in material från många olika kontor.
Tveka inte! Du kan självklart vara anonym!

God Jul!

SEKOEKOTs recept:

A

Prioritaire

Sverige
Avgift
Betald

Jens (fettfria) kvarg
På Globen/Årsta är det kvarg som gäller!
Särskilt bland de mycket hälsomedvetna
yngre brevbärarna,som lägger ner en hel
del tid på träning. Men kvarg kräver det
lilla extra för att bli ätbar. Jens har skapat
sitt eget recept på en läcker kvargrätt.
Ingredienser:
kvarg (fettfri)
proteinpulver med chokladsmak
vatten
Så här tillreder man rätten enligt Jens:
1. Lägg upp kvargen i en djup tallrik
2. Rör om
3. Blanda lite proteinpulver med vatten i en shaker och skaka om.
4. Häll proteinchokladsåsen över kvargen
5. Ät upp! Det går snabbt! (man behöver inte tugga)
6. Ut och dela post!
OBS! SEKOEKOTs redaktion vädjar desperat om nya icke kvargeller grötbaserade recept till nästa nummer av tidningen!

SEKOEKOT presenterar stolt en serie av KALLE JOHANSSON (fd brevbärare i Enskede), som ligger helt rätt i tiden!
Serien utspelar sig visserligen i Årsta 2010, veckorna innan jul, men inte mycket har förändrats sedan dess (trots eller på
grund av Brev 2010), så berättelsen är fortfarande högaktuell. Kalle Johansson har fler episoder på lager som vi har fått
tillåtelse att publicera i tidningen framöver!

