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Sista chansen att saga NEJ! till 
bolagiseringen av Posten 

Nu ar det sista chansen att saga 
NEJ! till den nya Postlagen och 

"bolagiseringen av Posten! 
. Regeringspartiema ar overens om att 
driva igenom ett beslut i riksdagen den 
16 december. Socialdemokraterna och 
Vansterpartiet kommer att rosta emot 
forslaget, men det racker inte. Ny De-
mokrati blir tungan pa vSgen. Partiet ar 
splittrat i frSgan, men det mesta tyder 
p5 att de kommer att stalla upp pS 
regeringens forslag. 

Det enda som i det har laget kan 
stoppa regeringen ar kraftiga opinion-
syttringar! 

Varfor ^fEJ! till bolagisering? 
OM POSTLAGEN GAR IGENOM 

-BLIR DET FRITT FRAM FOR PRO-
/ITORERNA. Brevmonopolet avskaffa-
des vid arsskiftet. Det innebar att City 
Mail och andra privata bolag kan etab-
lera sig i de lonsamma storstadsomrS-

-dena - utan att ta ett ansvar for helhe-
tcn. Ett minimikrav ar att den nya Post
lagen innehaller s k koncessionsbestam-
melser, dvs att de foretag som tanker 
plocka russinen nr kakan f&r betala en 
avgift for att tacka distributionen i min-
dre lonsamma omraden. Den fdreslagna 
Postlagen inneh&ller inga sddana kravl 
Det snedvrider konkurrensen och kom
mer med ett hmidra procents sannolik-
het att resnltera i att Posten - trots allt 
hardare "rationaliseringar" - kommer att 
forsamra servicen i stora delar av Sveri-
ge. 

OM POSTEN BLIR BOLAG MINS-
KAR MEDBORGARNAS INFLYTAN-
DE over den postala servicen. Posten 
AB kommer att behandlas pa i princip 
samma satt som hambingerkedjan 
Clock och andra statliga bolag. Ar det 

rimligt? Uppstyckningen av Posten i ett 
antal dotterbolag kommer att driva 
divisionaliseringen till sin spets. Det ar 
orationellt och kommer att leda till 
samre service. Det kommer ocksi att 
aventyra hela delar av Postens nuvaran-
de verksamhet, till exempel ^erierna. 
OM POSTEN BLIR BOLAG INFORS 
MOMS PA BREVEN. Det gor det dy-
rare for hushill och foreningar att skic-
ka brev. 

OM POSTEN BLIR BOLAG BLIR 
DET FLER ENTREPRENADER. Ett av 
de framsta syftena med att infora moms 
pa breven ar att det underlattar for 
Posten att anhta entreprenorer. Rege
ringens och postledningens imderstod av 
City Mail syftar till att skapa ett foretag 
som i en "konkurrens genom anbud-
supphandling" kan ta over delar av Pos
tens verksamhet. Hela brevbaringskon-
tor, Skerier och sorteringsterminaler, 
kommer att erbjudas profitorema, pS 
samma satt som landstinget gjort med 
busstrafiken och sjukvSrden. 
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Bolagiseringen av Posten 

i panelen: 

Ak0 Kihiberg - ordfomnde i Postettan 
fnez Utisman - (s)i ledamat i Tre^ikutskottet 

Kail Erik Persson - (v) l^damot I Trafiktstskaa^ 
Elving Jonsson - (c) tedamat och ordf i TrafiktOskottet 

Awn moderatemas och folkpaftieis ledamdtor I uts^oflef Sr Inb/udna 
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Bolagsextra 

Postledningen gor en tillfallig retratt 

Oforandrade villkor om Posten blir bolag 
Den 16 november nSddes en 
overenskommelse om anstall-
ningsvillkoren om Posten blir 
bolag. 

Uppgorelsen innebar att nuva-
rande avtal fortsatter att galla 
vid de bolag som bildas vid en 
eventuell bolagisering av Posten. 
Loner, semestrar, arbetstider, 
pensioner, tiygghetsregler mm 
forblir desamma. 
Allman oversyn 

For de som nyanstalls efter den 1 
februari galler dock BOA-avtalets sam
re regler for semesterns langd (= 25 -
28 dagar; vi har fr o m 1 januari 1994 
25 - 34 dagar). 

EnUgt uppgorelsen ar man vidare 
overens om att "gora en allman oversyn 
av avtalen i syfte att skapa praktiska 
avtal for Postverket som bolag". Vad nu 
det kan innebara - man ar som sagt 

overens om att inte forsamra det mate-
riella innehMlet i avtalen. Med samma 
utgingspunkt ska man ocksS fortsatta 
forhandlingarna om pensionssystemet. 

Kamp lonar sig! 
Uppgorelsen mdste ses mot bakgrund 

av att postledningen - som satsat hela 
sin prestige i bolagiseringen - kanner en 
viss oro infor riksdagsbehandlingen den 
16 december. De vet att de har perso-
nalen emot sig, och darfor tar de ett 
steg tillbaka. 

Man ska emellertid mte ha nigra 
illusioner om vad som vantar oss. Bara 
bolagiseringen val ar genomford kom
mer de att satta iging med entrepre-
nadiseringen och den vagen forsoka 
tvinga fram de forsamringar de i det 
har laget tvingats backa pa. 

Men retratten visar ocksS en annan 
sak: Kamp lonar sig! 

Stoppa bolagiseringen! 

Utdeining: 
20 brevbarare 4teranstalls 
Vi rcdujgorde i forra noinret av Focktueilt far hax Uldekbgs chefer forst 
jjade upp 60 personer - och sedan Iteranstalldc ungefar en tredjedel. Det 
rorde sig d& om Sdsbeffunsade anstaUniagar; for ovrigt jltersl tm'daktiga 
s&dana. 

Den 15 november besiutade dca tiilforordaade chefen for Utddning att 
Steranst&lla 20 brev^arare^ Nu gSllcr det fast anstaihiing, Man tvingas na 
erkanna alt man gjcat en grovt felakttg planering. Nlgon ursakt till de 
manniskor som man behandlat $S ilia lar inte komma. 

20 brevbarare Stcransialis alilsS. Det ar naturligtsvis giadjandc for de 
kamrattr som n« atcrfSr sitt jubb. Det Itfeer dock inte dc svSra problem 
som rSder pa m&nga hSll inora brevbaringen. Dem har man inte gjort 
ii.̂ contiftg h\. Tvarlom fortsatter man med anstrangningarna att lagga p3 
mtr jobb pa brevbararna. 

149-kronan annu inte lost 
D B fortsatta forhandlmgarna om dc 555-000 kroner som atcrstSr av 

RALS-polten inom Utdeining har forsenals pga chefsbytena (som utlo&tes 
av krisen i bre\-ba.rittgen). 

Forhandlingarna skuUe ge 14*> kr/mun till SF-siedlemmar - utover de 
803 kronor som nu utglr till dc brevbarare som saknade grm-konf rakt dca 
31 december 1992. 

Fr5pan ar om de nye chefema ar mcr intresserade an de gamla? 

Tidiabeli 

23 november 
Riksdagens trafikutskottet 
beslutar om sift betSnkarj-

1 december 
Avdelning 3001 hSIIer opf-
nionsmote i Norra Latin 

2 december 
Trafikutskottet |usterar sitt 
betSnkande 

16 december 
Riksdagen beslutar t frS-
gm 

1 februari -94 
POGton bkf boiagPosten 
fortsatter som affarsverki 

Sortering: 
Inga uppsagningar 
1994? 

— Partema uttalar som sin ge-
mensamma uppfattning att budget 
94 kan klaras utan uppsagningar. 

Sa star det i forhandlingsproto-
kollet till 1994 ars regionala 
budget. 

Om det trots detta blir aktuellt 
med uppsagning3u- ska dessa i 
forsta hand ske pa "friviUig" vag 
med avgangsvederlag etc. 
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