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Brev saljer ut transporterna 
80 jobbforsvinner • • • MLT och traktamenten hotas 
Den 31 mars meddelade region-
chefen i Stocidiolm Norra, 

. Anders Ohlander, att han tankte 
salja ut samtliga brevtransporter 
till privata entreprenorer. 

Beskedet kom som en kall-
dusch. Den personalgrupp som 
under standiga hot tvingats 
acceptera den ena omorg-
anisationen efter den andra, fick 
nu beloningen: En tiondel av 
StockholmschaulTorerna kom-
mer att sagas upp. Privata akare 
tar over. 

Postdkeriet administrerades tidigare av 
respektive Brevregion. Den 1 jul i 1993 
blev akeriet en egen resultatenhet direkt 
mderstalld generaldirektoren. Efter 
bolagiseringen ingar Akeriet enligt 
Postens "legala organisation" (det heter 
sa!) i Postens Distribution AB, dar aven 
Brev, Lattgods, mil, placerats. Men 

--^amtidigt firms en annan (illegal?) struktur 
. foretaget och dar har Akeriet lagts under 
Postbolagen AB. 

"Utmana inte Postchaufjorerna! " 

Den 1 September slogs akeriema i 
Storstockholm samman till ett akeri, 
Postakeriet Stockholm. 

Det ansSgs som en framgSng att akerier-
na blev en egen fristaende enhet. Men 
frinsidan av myntet var, att nu kunde 
Brevregionema pS samma hansynslosa 
satt som Lattgods tidigare visat prov pa, 
valja och vraka mellan vilka som skall 
kora at Brev. 

Det drojde inte heller lange innan man 
satte igang. 

I december lamnade Brevregionen i Sth 
Norra ut samtliga transporter till anbud 

Chaufforerna tillhdr sedan 
Srsskiftet en egen region-
kiubb. N^r vi nu dgnar ett 
extranummer av Facktuellt 
kt transportfrdgor, sd det 
dSrf5r att de angSr oss , 
vare sig vi jobbar inom 
Utdelning, Sortering eller 
Lattgods. Det ar inte bara 
det att vi alia ar beroende 
av goda transporter. 

Den framsta aniedningen 
till att arbetsgivaren nu 
tanker lagga ut transporter 
pa entreprenad ar att de vill 
pressa ner villkoren f5r alia 
anstallda (utom de som far 
bonus att fdrsSmra fdr 
o s s andra). 

DMrfor Sr chaufforernas 
kamp f6r att behSlla jobben 
och anstallningsviilkoren 
ocksSvSr kampi 

supphandling. Man delade upp anbudet pa 
sex geografiska omrdden. 33 giltiga anbud 
lamnades in. Efter en forsta gallring 
aterstod 15-20 anbud av intresse. 

"Idag sparkar de 80 chauffdrer, 
i morgan tar de ndsta grupp " 

Detta meddelades vid en MBL-informa-
tion den 9 februari. Dar meddelades ocksa 
att man skulle traffa Postakeriet i vecka 8 
och pa nytt diskutera deras anbud. 
Huruvida sadana diskussioner verkligen 
fordes rader det delade meningar om. 

beroende pa om man pratar med Brevs 
eller Akeriets chefer. Hursomhelost sa 
blev det ett klent resultat. Den 31 mars, 
aterigen vid en MBL-information - i sista 
minuten och forst efter en direkt Mga fran 
oss, sadan ar deras stil i kansliga iragor -
berattade regionchefen att han skrivit ut 
ett forslag till beslut. Detta innebar att 
privata akare tog hem allt. 

" Vi ska inte acceptera att en 
enda mastega!" 

Postakeriet uppgavs da kosta 53 mil-
joner/ar med nuvarande organisation. 
Deras anbud uppgick till 42 miljoner och 
de entreprenorer som skulle anlitas hade 
begart 31 miljoner. 

Sunt fomuft sager att siffroma ar orimli-
ga. Det ar daremot svart att saga var felet 
ligger, eftersom fragan om vart eget 
akeries priser och andra villkor forsva-
ras av den undermaliga ledning som 
lange kannetecknat akeriet. 

I borjan av april skedde sa verkligen en 
forhandling, vilken resulterade i att 
Postakeriet fick behaila Bromma och 
Sotaa-Sundbyberg. Skillnaden mellan 
PA:S bud pa resten och de privatakare som 
far jobbet har darfbr krympt; hur mycket 
ar hemligt. 

Postakeriet forlorar - om detta blir 
verklighet - 75 procent av komingama i 
Norra och ca 80 chaufforer kommer att bli 
overtaliga. Akeriet har en egen ttirord-
ningskrets som omfattar samtlig personal 
med chauffdrsgdromal i hela Storstock-
hokn. Det innebar att aven chaufforerna 
vid Kalhall och Segeltorp ingar i kretsen, 
men inte sorteringspersonalen (de tillhor 
sorteringskretsen). Derma turordning 
regleras i ett kollektivavtal med sex 
manaders uppsagningstid. Vilket ar av 
intresse, eftersom arbetsgivaren - for att 
yttterligare forvarra situationen - begart 
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Tvd uttalanden: 
forhandlingar om att andra turordningen. 
De vill ha kommunvisa kretsar. SF sager 
nej till detta. 

" Vi har postkassdrerna med oss, 
de vill inte ha entreprenorer 
springande bakom ryggen " 

Det framsta svftet med entreprenadise-
ringen ar att forsamra vilUcoren for oss 
anstallda. Vi ska mte kanna nagon trygg-
het. Det star 400.000 arbetslosa och vantar 
pajobb. Acceptera lonesankningar, annars 
gervi jobbet till nagon annan! Entreprena-
den ar medlet. Foljdriktigt har Postakeriet 
nu begart forhandlingar om att Tomtebo-
dachaufforemas MLT ska sankas och 
deras endagstraktamenten avskaffas. 

I Stockhobn Sodra galler foljande. I 
Arsta loper kontraktet ut redan den 31 
augusti och dar kommer man att ga ut med 
en ny anbudsupphandling tills dess. For 
resten av Sodras omrade gar kontrakten ut 
vid arsskiftet. 

"Glom inte Ange!" 

Det ar som sagt oklart om hur mycket som 
egentligen skiljer de olika anbuden at. Vi 
vet inte heller hur stora avveck-
lingskostnadema blir; bara att det blir 
atskilliga miljoner som ska laggas till 
Postakeriets redan hart anstrangda bud
get...Kanske blir det sa att Akeriet far ett 
koncembidrag for att tacka dessa kostna-
der. Mycket tyder namligen pa att 
denna historia regisseras fran hogsta 
ort. Enligt hittills obekraftade uppgifter 
har man i Postbolagens styrelse tagit ett 
beslut att 1/3 av alia posttransporter skall 
utforas av entreprenorer; i Stockholm-
Goteborg en annu storre andel. Kanske ar 
det ett sadant beslut som Ohlander & co 
nu verkstaller. Kanske ar det tom sa, att 
aven Akeriledningen spelar med i detta 
spel!? 

Text och bild: Jan Ahman 

Forhaiidlingarna ajournerade 
Forhandllngarna Brevs avsikter att 

lagga ut transporterna pa entrepreno
rer biirjade den 25 april. Den fiirsta 
sittningcn resulterade enhart i att 
fiirhandlingarna ajourncradcs till den 2 
maj. 

Regionklubben och avdelningen har 
begiirt att med hjiilp a\n arbet.stagar-
konsult fa ga igcnom alia anbud. Detta 
kommer att ske innan nasta fiirhand-
lingsomgang. 

I "TUlVDUIfDahlsten. 
Nar det galler Postakeriets situation ar 

vi medveten om att det fmns ett antal 
problem som maste losas. hiformationen 
till oss anstallda har varit att vi haft fram 
ti l l 1996 for att losa dessa och uppna ett 
nollresultat. Vi vet att vi har en allt for 
dyr administrativ ryggsack, vi har hoga 
lokaUcostnader och det fmns ocksa saker 
i produktionen som maste behover rattas 
till. 

I Fran personalens sida ar vi sjalvklart 
: beredda att delta i ett flomyelsearbete 
I som kan effektivisera var verksamhet. 

Ett sadant samarbete forutsatter dock att 
Du ar beredd att diskutera fragoma med 

I oss istallet for att ta beslut langt ovanfor 
vara huvuden. ... 

Besvikelsen ar ocksa stor mot Region
chefen Anders Ohlanders tal om att vi 
skulle vara ineffektiva. Vi har ju inte 
haft sa lang tid pa oss att stada upp efter 
samma regionchef Som bekant var ju 
Anders Ohlander under manga ar var 
hogste chef inom Norra Akeriet. Hans 
tal om ineffektivitet maste val darfbr i 
hog grad falla tillbaka pa honom sjalv" 

Antaget vid Postakeriklubbem mote den 
20 april 

"Till koncernledningen. 
Med vrede och bestdrtning konstaterar 

vi att Posten i Storstockholm ar pa vag 
att sla undan benen for Postakeriet 
Stockholms existens. 

Man pastar sig kunna fa ner transport-
kostnadema for en typ av verksamhet 
(brevtransporter) utan att samtidigt rakna 
med de negativa konsekvenser detta 
samtidigt medfor for ovriga delar av 
postal verksamhet. Kortsiktiga vmster 
for en enhet tillats och man vill eller 
formar inte se forluster som uppstar hos 
andra koncemdelar. 

Skulle Postens forslag forverkligas och 
privata akare foredras, sa underminerar 
man darmed sakerheten for kassaperso-
nalen. 

Postens ledning pastar ofta att man ska 
verka for "synergier"; det aktuella i 
exemplet visar att man i praktiken inte 
handlar sa" 

Underskrivet av samtliga reigonklubb-
sordforanden inom Brev, Bank/'Kassa, 
Postgirot samt Utrikes i Stockholm. 

Uttalandena ar starkt torkortade. Den flillstandiga 
texten har skickats ut till klubbama. 


