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Bolagiseringen 

Det borjade med divisio-
naliseringen: "...det har 
ar inte mitt bord...vj ska 
inte betala for de har lo-
kalema...dea har manni-
skan tar inte vi nkgcA 
ansvar f6r....Vanta tills vi 
blir bolag!" 

Nu ar vi snart dar - om 
de hoga cheferna och 
deras uppdragsgivare fSr 
som de vill. 

Vi agnar det mesta av 
utrymmet i det har num-
ret av Facktuellt i t bola
giseringen. Det borjar 
brinna i knutama. 

Bland annat publicerar 
vi det uttalande som vi i 
Regionkiubbsstyrelsen 
tog vid virt senaste mo
te. Vi uppmanar arbets-
platsklubbarna att ocksS 
diskutera f r ^ a n och 
tycka tilll 

Och glom inte den 6 ok-
tober! 

D5 oppnar riksdagen 
sitt hostmote. Den riks
dag som i december ska 
besluta om vSr och Pos-
tens framtid. 

Den dagen demonstrerar 
vi for rattvisa - mot 
bolagiseringen. 

Nytt avtaJ om Posten bJir boJag: 
Kortare semester och 
samre sjukformaner I mitten av September bdijade 

forhandlingarna om ett nytt 
avtal for Posten och de andra 
aflarsverk som regeringen vill 
bolagisera frin 1 januari 1993. 
Arbetsgivarens forslag till nytt 
avtal ar till stora delar iden-
tiskt med vSrt nuvarande av
tal, P-AVA, men det inneh&ller 
n&gra anmarkningsvarda for-
samringar. Framfor allt ar det 
semestrama och sjukformi-
nema man ar ute efler. 
Idag har vi mellan 27 och 36 
dagars semester beroende pS 
Ion och Slder. I det nya avtalet 
fir ingen mer an de 27 dagar, 
som ar semesterlagens mini-
migrans. Jo, det finns ett un-
dantag: de som tjanar mer an 
29.700 kronor i mSnaden fir 
ratt till 32 dagars semester! 

Samre sjukfonnaner 
Sjukforminema ar ett annat 

omride som man tanker spara 
pengar p i . Idag beta-
lar arbetsgivaren 95 kronor vid 
lakarbesok, 75 kronor 
per dygn vid sjukhusvird och 
lakemedlen ersatter de helt. I 
det nya avtalet saknas alia 
dessa formaner. 

Man vill ocksi sanka sjuklo-
nen for den som r ikar ut for 
tvi eller flera langre sjukperio-
der. Efter 105 sjukdagar (rak-

nat ett i r baki t ) upphor den 
tioprocentiga sjuklon man idag 
fir frin arbetsgivaren, ovanpi 
sjukpeimingen, mellan den 15:e 
och 90:e sjukdagen. 

Nigra andra forsamringar 
och frigetecken: 

* Arbetsgivaren vill skriva in 
en lojalitetsforklaring i avtalet: 
"Aibetstagaren ska ta tillvara 
och frdmja arbetsgivarens intres-
sen samt iakttaga diskretion 
s&val in&t som utdt i foretagets 
angeldgenheter." 

FrSgetecken 
* Sjalva lonen liksom flera 

lonetillagg och minga viktiga 
detaljer i arbetstidsbestammel-
sema regleras idag i kom-
pletterande avtal, speciellt an-
passade till Posten. Dessa 
frigor berors darfor inte i 
detta avtalsfdrslag. Samma sak 
galler for traktamenten och 
reseersattningar. Ett stort fri
getecken med andra ord. 

* De forminligare reglerna for 
semesterlonegrundande frin-
varo pga sjukdom ovch for-
aldraledighet, sak 
nas i det nya avtalet. Om ar
betsgivaren fir sin vilja ige
nom... 

Forts sid 5: Kortare... 



VeckosJutstratiken och Brevnat -94 
Farre terminaler -
jarnvagsposten laggs ner 
Posten Brev fattade den 18 juni 
beslut om andringar i veckoslut-
stratiken. I korthet innebar be-
siutet Xsk saker. Dels att sk riks-
transporter av post i an storre ut-
srackning fors over frin flyg och 
tag till landsvag. Dels att sortering 
av post flyttas frin postkupeer till 
terminalerna. F r in och med den 
15 januari nasta i r dras samtUga 
postkupeer in natt mot lordag 
och natt mot mindag. 

For Stockholm Norras del in
nebar besiutet bland aimat hirda-
re krav att Tomteboda uppsam-
lingssorterar all fredagspost sam
ma kvall, mer spridningssortering 
under helgen, personal frin jarn
vagsposten skall beredas jobb p i 
terminalerna. 

Utredarna anser att forandring-

arna ger en bespeiring pa 36 miJ-
joner per ar. Som i alia sadana 
har sammanhang bor siffran tas 
med en stor nypa salt. 

Samrid med facket om det 
centrala besiutet har skett pa 
sektionsnivi. Sektionen har inte 
haft nigra - protokollforda - in-
vandningar mot besiutet. 

Nigra forhandlingar om de 
regionala konsekvensema har 
annu inte forts. 

Brevnat -94 
Som 16k pa laxen kommer sedan 

Brevnat -94. Dar utreder man nu 
mojhgheterna att bara ha en sor-
teringsterminal i varje region, 
sammanlagt 13 terminaler. D i ar 
de tre terminalerna i Storstock-
holm inraknade. I nigon av regio-

nerna kan det mojligen bli fraga 
om en biterminal. Men eftersom 
man for nagot i r sedan beslutade 
om en viss indelning i 
administrativa Brevregioner sa ska 
terminalerna - dessa miljardinves-
teringar - anpassas darefter. Det 
ar den nya tidens flexibilitet. Sam-
tliga postkup6er dras in och pos
ten fors over till bil- och flygtrans-
porter. Totalt raknar man med att 
spara 350 miljoner per i r om 
Brevnat -94 genomfors. De 
siffroma fir utredarna s t i for. 
Beslut om Brevnat -94 tas strax 
efter irsskiftet, i vecka 3, som det 
heter i modem tiderakning. 

Forhandlingarna om Brevnat -94 
fors p i sektionsnivi. 

Rattvisedagen den 6 oktober 
demonstrerar vi kring kraven: 

* Ingen bolagisering ay Posten! 
* Arfoete &t alia! 

* Nej till hojda hyror! 
* Ingen karensdag! 

* Inga ytterligare indragningar frin kommuneraa! 
* Mot valutaspekulanteraas tyranni! 

Demonstrera den 6 oktober! 

Avmarsch frSn Norra Bantorget kl. 18.00 
Avslutande mote pk Sergels torg kl. 19.00 

Arranger: LO och TCO-distrikten. 
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Bolagiseringen fortsatter 
Riksdagen gav kJartecken tiJJ avknoppama 

Riksdagen beslutade den 21 maj, 
p i forslag av regeringen, att 
fullfoija planema p i att avskafTa 
brevmonopolet och bolagisera 
Postverket 

Socialdemokratema och vanster-
partiet reserverade sig i riksdagen 
mot b ida besluten. Socialdemok
ratema ville dock snabbutreda 
forutsattnmgama att istallet infora 
samma lagstiftning som E G pla-
nerar. Darefter skulle de b ida 
frigoma tas upp p i nytt i riks
dagen. (Det var mider den sodal-
demokratiska regeringen som bo-
lagsbildandet piborjades.) 

Brevmonopolet kvar i EG ^ 
EG-kommissionen publicerade 

den 13 maj den "gronbok" som 
vantas bU normgivande for post-
servicen inom EG. Enligt denna 
skall ett noggrant definierat brev-
monopol finnas kvar. Man anger i 
gronboken "privat- och fore-
tagskorrespondens med bestamd 
vikt och frankeringskostnad" (SvD 
92-05-14). Ovrig verksamhet bhr 
fri. Dvs ungefar den ordning som 
vi haft i Sverige under senare i r -
med den skillnaden att hos oss 
tillits City Mail att dagUgen satta 
sig over till och med det Ulla, som 
finns kvar av Postverkets ensam-
ratt till brevbefordran (reglerad i 
en statUg kimgorelse frin 1947). 

Ny posting 
Det skulle vara intressant att se 

vad som hande ifall vi anstallda i 
Posten lika flagrant struntade i 
stathga pibud av oUka slag. Nu 
vill alltsi regering och riksdag g i 
langre an EG och avskaffa de 
sista resterna av brevmonopolet. 

Regeringen har tillsatt en ut-
redare, som skall ta fram forslag 
till en ny postlag. 
Postlagen skall reglera den posta-

la verksamheten, sedan Postverket 
blivit bolag. Utredningen skall 
vara klar till den 15 december. 

Bolag till irsskiftet 
Regeringens milsattning ar att 

Posten ska ombildas till bolag vid 
irsskiftet 92/93. Forst miste e-
mellertid postutredningen bU klar, 
itminstone i de delar som har 
direkt betydelse for bolagisering
en. Likasi miste problemen krmg 
postens pensionsskuld losas. Slut-
ligen miste frigan om breven 
skall momsbelaggas eUer inte, 
avgoras. 

ingir till en borjan i moderbola-
get. De postbolag som redan 
finns, t ex HIT och Postens Pa-
ketFrakt (med ansvjir for fore-
tagspaketen) blir till en borjan 
dotterbolag direkt under moder-
bolaget, men styrs frin det affar-
somride de sedan skall ligga im-
der (i det har exemplet Lattgods). 

Knoppa av 
Meningen ar att ovriga affar-

somriden p i samma satt skall 
bilda s i minga dotter- (och dot-
terdotter- och dotterdotterdotter-) 
bolag som mojligt. De skall, som 

Avknoppama sammantrdder. Gd Dahslten mottar riksdagens klartecken till 
bolagsbildandet. 

Postgirot forst 
Intemt arbetar postens huvud-

kontor for fullt med forberedel-
seraa for att bilda bolag. Planema 
gir ut p i att vid irsskiftet bilda 
moderbolaget, AB Posten, samt 
ett av de fem stora dotterbolagen, 
namUgen Postgirot AB. De ovriga 
fyra affarsomridena, Brev, Latt
gods, Utrikes samt Bank/Kassa 

det nya postspriket lyder, knoppa 
av de delar av verksamheten som 
kan drivas i sarskilda bolag. 

Bolagiseringar avskracker 
Vilka ar d i syftena med denna 

"avmonopolisering", bolagjsering 
och i slutandan kanske privatise-
ring? 
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De utredningar som ligger till 
grund for besluten erkanner att 
den svenska postservicen ar myc-
ket bra, ja ojamforligt bra kan 
man faktiskt saga. "Posten befor-
drar brev till Ikg kostnad och hog 
tillforlitlighet", skriver till exempel 
Post och teleutredningen. De kon-
staterar ocksi att det inte ar sam-
hallsekonomiskt lonsamt med 
flera aktorer som sysslar med b-
revbefordran - inte ens om det s i 
galler datasorterad post. Sifortsat-
ter det i den ena utredningen ef
ter den andra. De exempel p i 
avregleringar, bolagiseringar och 
privatiseringar av liknande verk
samhet som finns frin andra 
lander avskracker, konstaterar 
man i en annan av utredningarna. 
Lika f-t foreslir aven dessa utre-
dare att Posten skall bolagiseras 
och heist ocksi privatisera 

Varfor? 

Konkurrenterna 
Nar Trafikutskottet motiverar 

sitt forslag till riksdagen, moti
verar man det med att "dgaren/-
staten mdste se till att postverket 
utvecklas i samma takt och rikt-
ning som de bdsta konkurrenterna. 
Detta talar for att postverket i 
framtiden drivs i aktiebolagsform". 

Varfor bolag? 
...utvecklas i samma takt och rikt-

ning som de bdsta konkurrenterna. 
Detta talar for... 

Vilka konkurrenter? Posten ar 
idag, som affarsverk, minst hka 
bra som konkurrenterna - i den 
min det finns nigra att jamfora 
med!. Ingen av alia dessa utreda-
re, utskottsledamoter, etc, etc har 
kunnat p i s t i nigot annat. Ut-
skottets betankande ar darfor en 
oforskamdhet! 

Men varfor bolag? Jag tror att 
det finns nigra skal som vager 
tyngre an andra. 

Femtekolonnama 
* For det forsta sa tror jag att 

Sveriges extrema beroende av de 
stora exportforetagen och de kapi-
tal som styr dessa, spokar aven 
har. Dessa femtekolonnare kraver, 
for att overleva och blomstra, fria 
marknader i andra lander. Darfor 
kraver de att Sverige skall forega 
med vad de anser vara gott ex
empel p i hemmamarknaden -
oavsett vad det sedan fir for kon-
sekvenser for till exempel 
postservicen till andra an de 
sjalva. 

* For det andra ar det utan tve-
kan sa att syftet med bolagisering
en ar att gynna de stora kunder-
na/foretagen. Darfor vill man 
komma i t de mindre lonsamma 
kunderna och oss anstdllda. Det 
framskymtar indirekt p i flera stal-
len. 

Avskeda personal 
Bland annat s i vill man av den

na anledning komma ifrin den 
poUtiska styming som 
fortfarande finns av bland andra 
posten. Det blir lattare att for-
samra servicen i glesbygderna 
(som inte behover vara s i sarskilt 
glesa) och avskeda personal och 
sanka lonerna nar politikerna kan 

gomma sig bakom "bolagsledning-
en". 
Berika sig 

* For det tredje ar det natiu--
ligtsvis ocksi s i att man genom 
de privatiseringar som lar folja 
ocksi ger de for-
mogna chansen att berika sig yt
terligare. Det motivet ska inte 
heller underskattas. 

Vir uppfattning 
V i r uppfattning d i ? Jag anser 

att det uttalande som SF:s ord-
forandekonferens tog i oktober 
forra i re t s t i r sig. De kravde kort 
och gott 

* att Postens brevmonopol ska 
behallas 

* att Posten ej ska ombildas 
till bolag 

Jan Ahman 

Den hdr artikeln bygger pd en dnnu 
langre variant ddr jag utfdrligare 
gdr igenom vad de olika utredning
arna sagt. 

Den kan fas fran regionklubb-
sexp. 
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Avtalsrorelserna 

Annu inga pengar De statliga arbetsgivarna hiller 
fortfarande inne de futtiga 

procent (i genomsnitt 346 kro-
nor /min) , som lonerna skall 
hojas med i Sr. Orsaken ar att de 
inte kan komma overens med virt 
och andra forbund om hur peng-
ama skall laggas ut. Striden galler 
hur de 346 kronoma skall forde-
las: hur mycket skall u tg i gene-
rellt till alia och hur stor andel 
ska avsattas for lokala forhand
lingar. Frigan ligger nu hos Ar-
betsdomstolen. Dar hade man en 
forsta forhandling den 25/9. 
Domslut vantas inom en minad. 

Avtalet galler retroaktivt frin 1 
april. 

1993 ire avtal 
Avtalet for 1992 ar alltsi annu 
mte fardigforhandlat. Samtidigt 
borjar nu forberedelsema infor 
1993 i r s avtalsrorelse. I borjan av 
oktober hiller forbundet avtals-
konferenser over hela landet. 

Dar ska bland annat valjas leda-
moter till avtalsridet. Nommerade 
frin regionklubb Stockhohn Norra 
ar Jan Ahman/Taby, Brodde Zet-
terlund/Tomteboda och Hannu 

Jokinen/Tomteboda. Valda sedan 
tidigare ar Goran Larsson/Sping-
a, Alf Duroj/Sundbyberg samt 
Erhan Gomiic/Tomteboda. 

Loneutrymmet krymper 
Forhandlingsavdelningen anger i 
forberedelsematerialet infor kon-
ferensema att det nasta i r bor 
finnas utrymme for maximalt 4-5 
procents loneokningar. Aven om 
inflationen bUr lig aven nasta i r 
(2,5 procent raknar man med) s i 

vet vi redan nu att dessa 4-5 pro-
cent i ts upp av andringar i skat-
tessystemet (schablonavdraget p i 
4000 kronor tas bort, bensinskat-
ten hojs, etc), forsamringar i sjuk-
forsakringen, mm, mm. 

— Detta innebar att det kommer 
att bU svirt att b ide ge garantier 
for bibehillna realloner och istad-
komma stoditgarder till de som 
drabbas av omstallningar inom ett 
utrymme som inte forsamrar 
naringsUvets konkurrenskraft, skri
ver forhandlingsavdelningen. 

Att det kommer att bli svirt att 
klara reallonen mis te man tyvarr 
hilla med om - utan att for den 
skull svalja pis t iendet att det 
skulle g i att sarskilt exakt berak-
na "loneutrymmet". 

P i konferensema kommer ocksi 
att diskuteras frigor som forhil-
landet mellan centrala och lokala 
forhandlingar, fordehiingsfrigor, 
lonesystemen, mm. 
Fdrberedetsematerialet flnns hos avtals-
rSdsledamoterna samt p3 regionldubbsex-
pcditionen. 

/JA 

Forts frin sid 1: Kortare... 
Regeringen och vira hoga che-
fer raknar med att ombilda 
Posten till ett bolag vid irsskif
tet. Tills dess skall det har 
avtalet vara fardigforhandlat. 
Samtidigt har Posten redan 
bildat ett dotterbolag som 
heter Postens PaketFrakt och 
som bland annat skall driva de 

tvi stora foretagspaketstermi-
nalema i Nykvam och Jon-
kopmg. For de som anstalls 
dar har man tidigare i i r slutit 
ett bolagsavtal, som ar annu 
samre an det man foreslir for 
Posten AB. Det galler b ide 
loner, sjukforminer, semester-
regler, overtiden och ersatt-
ningen vid foraldraledighet. 
Det troUga ar att man nu gi r 

litet forsiktigare fram for att 
mte skapa annu storre mot-
st ind mot bolagiseringama -
for att sedan komma med fler 
forsamringar vartefter som 
man knoppar av de olika affar
somridena som dotterbolag. 

Jan Ahman 
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Uttalande om bolagiseringen: 
Vi anser - i likhet med alia de utredningar som foregatt de planerade besluten ' 
om bolagisering - att Posten ar ett foretag med god service, tillracklig lonsam-
het och anstandiga anstallningsvillkor for personalen. Om ensamratten till 
brevbefordran avskaffas och Posten ombildas till bolag leder det enligt vir 
uppfattning till samre service och hogre avgifter for mdnga kunder. For oss i 
personalen innebar en bolagisering stora risker for pd alia satt forsamrade 
villkor. 

Vi anser det anmarkningsvart att Sverige som forsta land i Europa skall 
avskaffa brevmonopolet och darigenom aventyra den kanske basta postala 
servicen i varlden. 

Vi ar medvetna om att Posten - trots "monopolet" - till stora delar agerar pd 
en marknad med stark konkurrens. Affarsverksformen har hittills visat sig 
framgingsrik och kommer enligt vdr uppfattning aven att vara det i framtiden. 

Vi ar ocksi kritiska mot postledningens (och regeringens) metoder och 
tempo i bolagiseringsfrigan. Vi har ett bestamt intryck av att syftet med det 
hoga tempot ar att kora over personalen, facket och allmanheten. 
Mot deima bakgnmd kraver vi: 

For det forsta - att Postens ensamratt till brevbefordran bibehills. 
For det andra - att bolagiseringen av Posten stoppas. 
For det tredje - vi kan p i inga villkor acceptera de forsamrade lone- och 

anstallningsvillkor som ar ett av syftena med bolagiseringen 
For det fjarde - att Statsanstalldas Forbund agerar p i ett klarare och mera 

kraftfuUt satt i dessa frigor! 

SF 3001 Regionklubb Stockholm Norra 
Styrelsen 
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